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Slovenka roka 2015 je z Levoče 

Dni mesta Svit
Vo Svite zakladajú novodobú 

tradíciu organizovaním Dní mesta 
Svit. Tohtoročné sa uskutočnia  
26. a 27. júna. V piatok o 17. h v Do- 
me kultúry slávnostne odovzdajú 
Ceny mesta a Ceny primátora, kde 
vystúpi Juvenalis kvartet so sólista-
mi Jaroslavom Dvorským a Luciou 
Knotekovou. Bohatý program Dní 
mesta Svit bude v  sobotu od 11. 
h na parkovisku pred administratív-
nou budovou Chemosvitu. Bude tu 
detské mestečko, vystúpi Ujo Ľubo, 
SZUŠ Fantázia Svit, deti z MŠ, ZŠ 
a ZUŠ, SOŠ Svit Jánošíček, Senior, 
Svittasenior, Sviťanka, Bystrianka, 
FS Jánošík senior, Stanislav Salanci 
a HS Ružový panter, Božanka – me-
lódie Jadranu a Paralen. Na benefič-
nom koncerte 27. júna o 19. h pred 
AB Chemosvitu budú účinkovať Se-
xit, Beáta Dubasová a Rakby.

Sprievodné akcie sa konajú počas 
celého týždňa. Uskutočnila sa už 
Kvapka pre mesto, v pondelok bola 
olympiáda materských škôl a včera 
vernisáž výstavy výtvarných prác 
i záverečný koncert ZUŠ.

Pokračovanie na 3. strane

V malej obci Hniezdne s približne 
1 500 obyvateľmi sa uskutoční dvoj-
dňový festival plný známych mien 
a  speváckych hviezd. Podľa od-
hadov sa počet v obci zvýši počas 
festivalu až na 18 tisíc.  Na Nestvil-
le Open Day, ktorý sa uskutoční  
26. -  27. júna mieri David Koller, 
ale aj Majk Spirit, Korben Dallas, 
Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Kris-
tína a ďalší. Moderátorom podujatia 
bude Štefan Skrúcaný.

Od piatka 26. júna do soboty sa 
bude v malej obci oslavovať štvrté 
výročie založenia Nestville Parku. 
Dva dni plné hudobných hviezd 
bude dopĺňať vrcholná súťaž silných 
mužov z 12 krajín (Európsky pohár 
Nestville Strong Man) a samostat-
ný detský program. Na hlavnom 
pódiu sa vystriedajú Korben Dal-
las, Horklýže Slíže, Adama Ďurica, 
La Gioa, David Koller, Majk Spirit, 
Kristína, ale aj ďalšie kapely Smo-
la a  Hrušky, Zoči Voči, Helenine 
oči.   V stane Alternative sa budú 
môcť v  sobotu večer do ranných 
hodín zabaviť návštevníci festivalu 
s Robertom Burianom - DJ Burian. 
Pre najmenších je v sobotu pripra-
vené samostatné pódium, kde sa 
vystriedajú detské folklórne súbory 
z regiónu, kúzelník, Lolo a Piškót so 
zábavným programom. O  zážitky 
budú mať deti postarané aj mimo 
pódia s  hrami a  súťažami v  štýle 
Disney, ku ktorým patrí aj maľova-
nie na tvár.   

Pokračovanie na 5. strane

Koller aj Spirit 
mieria na východ Horská záchranná služba predsta-

vila pre letnú turistickú sezónu novú 
aplikáciu, ktorá umožňuje odosiela-
nie tiesňových SMS správ a volania 
na tiesňovú linku HZS 18300 s odos- 
laním aktuálnej GPS pozície pre 
rýchlu lokalizáciu volajúceho v hor-
skom prostredí.    Str. 3

8. júna bolo pri Florianigasse 36 
vo Viedni rušno.  Na dome, v kto-
rom býval Kežmarčan Johann Ge-
nersich (1761 – 1823), odhalili pa-
mätnú tabuľu nášmu rodákovi. Aj 
takto vzdali hold osobnosti európs- 
keho významu, historikovi, huma-
nistovi, priekopníkovi pedagogiky 
a spoluzakladateľovi evanjelického 
teologického inštitútu.  Str. 4

Obec Vernár oslávila 720. výročie založenia
Víkend  vo Vernári patril oslavám 

720. výročia prvej písomnej zmien-
ky o obci, ktorú pripomenul starosta 
Ing. Vladimír Ondruš pri otvorení 
Vernárskych folklórnych slávností 
v sobotu v amfiteátri. 

„Výročie obce je sviatkom a  dô-
vodom uvedomiť si spolupatričnosť 
k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré 
sme zdedili po predkoch a ktoré od-
kážeme aj my budúcim generáciám,“ 
povedal okrem iného starosta vo 

svojom príhovore k občanom i návš- 
tevníkom pripomenul tie kapitolky 
z dejín obce, ktoré najviac ovplyvnili 
jej vývoj.

A potom sa už v amfiteátri ozývali 
viachlasné spevy nádherných ľudo-
vých piesni, ktorými je preslávený 
nielen samotný Vernár, ale aj Horeh- 
ronie. Podobné kroje, v piesňach vy-
spievané radosti i žiale ľudí, žijúcich 
a lopotiacich sa v neraz nevľúdnych 
prírodných podmienkach, chu-

dobných dedinkách, ale obkolesení 
prekrásnymi horami, s majestátnou 
Prednou a Kráľovou hoľou, ktoré im 
celé stáročia dodávala silu prežiť. 

V rezkých rytmoch sa celé odpo-
ludnie zvŕtali tanečníčky a tanečníci 
z Telgártu, Pohorelej, Rejdovej, Šu-
miaca či vzdialenejšieho Priechodu 
a z Banskej Bystrice. Uši i oči divá-
kov potešila ľudová hudba Miroslava 
Kapca a Veronika Bednáriková. 

 Pokračovanie na 7. strane

 Ak  patríte k obdivovateľom ty-
pického “chrapláku” slávneho ta-
lianskeho speváka Zucchera, určite 
by sa vám páčil minulotýždňový 
koncert revival skupiny Zucchero 
Tribute Band, ktorej spevák Chris-
tian Garbinato je na nerozoznanie 
od originalu. Charizmatický spevák, 
ukrytý v kostýme slávneho speváka, 
dostáva publikum do varu, no keď 
ho stretnete v  civile, prekvapí vás 
nesmelý, priam hanblivý otec dvoch 
detí, ktorý sa okrem hudby venuje 
dizajnu a cestovnému ruchu. “Mám 
veľmi rád hudbu a práve veľká vášeň 
k Zuccherovi nás v roku 2003 viedla 
k  vzniku revival skupiny Zucchero 
Tribute Band. Jej členovia, na každej 
pozícii, okrem spevákovej, alternujú 
traja hudobníci, pochádzajú pôvod-
ne z talianskej Padovy.” 

 Ch. Garbinato sa slávnemu Zuc-
cherovi až neuveriteľne fyzicky 
i vokalisticky podobá a do každého 

vystúpenia vkladá aj 
silný osobný ume-
lecký dojem. Hoci 
na Slovensku  vystu-
poval po prvýkrát 
a  nemal možnosť 
ochutnať či navští-
viť naše špeciality, 
publikum na po-
pradskom kúpalisku 
ho okamžite dosta-
lo. “Som prekvape-
ný, aké fantastické 
energetické spojenie 
vzniklo medzi pódiom a poslucháč-
mi. Ľudia tancovali, dokonca poznali 
slová piesní, bolo to neuveriteľné. 
Hrávame po celej Európe, no také 
niečo nezažijete často. Napríklad 
v nemecky hovoriacich krajinách sa 
ľudia nevedia až tak úprimne uvoľ-
niť, preto bola táto skúsenosť pre 
nás o to vzácnejšia.“ Zucchero Tri-
bute Band hrávajú aj so samotným 

slávnym Zucche-
rom možno i preto, 
že vždy pripravia 
a predvedú veľmi zá-
bavnú a dynamickú 
show. Len nedávno 
si s ním zahrali pri 
príležitosti medzi-
národného stretnu-
tia jeho fanklubu. 
Vďaka osobnému 
rozhodnutiu Ch. 
Garbinata vystupo-
vať takmer výlučne 

naživo, boli niektoré hudobné časti 
Zuccherových piesní rearanžované 
tak, aby vykreslili  neprekonateľný 
výraz tohto umelca. Veľký dôraz 
kladie Zucchero Tribute Band na 
scénografiu a vernosť voči originál-
nej zvukovej produkcii, aby uspoko-
jili  aj najnáročnejších poslucháčov 
a najpozornejších fanúšikov. “Hoci 
textársky i hudobne tvorím aj vlast-

né piesne, posúvam ich iným spevá-
kom. Nechcem ich spievať, mňa baví 
byť Zuccherom a venujem sa tomu 
na sto percent,” usmieva sa spevák, 
ktorý sa pod Tatry chce vrátiť aj so 
svojou rodinou.

Možno to znie zvláštne, no Zuc-
cherova hudba je jeho profesiou 
i  vášňou zároveň. Ako sám vraví, 
venoval by sa jej i zadarmo, hono-
ráre za vystúpenia sú až druhoradé.  
Preto je rád, že sa práve jeho sku-
pine v konkurencii ďalších revival 
kapiel podarilo preraziť aj za hrani-
cami Talianska.

Aj  čo sa snov týka, stojí tento 
bývalý technický konštruktér zoo 
techniky nohami pevne na zemi. 
„Snažím sa snívať o reálnych veciach 
a vyhnúť sa tak sklamaniu z toho, že 
sa mi sen nesplní. No som rád, že už 
na jeseň budeme vystupovať so sláv-
nym Paulom Youngom.“

 Petra Vargová

Som rád, že vystavovatelia, kto-
rí u nás boli prvýkrát i tí, ktorí do 
Popradu chodia pravidelne, po-
chválili vysokú organizačnú úroveň 
festivalu. Všetci zároveň potvrdili, 
že Slováci ich výrobky čoraz lepšie 
poznajú a sú schopní odlíšiť kvalitu.  

Str.  6

Český teniska Adam Pavlásek sa 
stal víťazom Poprad-Tatry Challen-
ger Tour 2015 Odniesol si prémiu 
6 150 eur a 90 bodov do svetového 
rebríčka ATP Entry.   Str. 12
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Naše dôchodky -tam, kde už dávno niet, ani čert
A zase tu máme nekonečné 

diskusie o minimálnom dô-
chodku v druhom, súkrom-
nom pilieri dôchodkového 
zabezpečenia. Vláda tvrdí, že 
nárok na minimálny dôcho-
dok budú mať len ľudia pois-
tení v štátnej Sociálnej pois-
ťovni. Opozícia naopak, všet-
kých presviedča, že aj ľudia, 
ktorí platia povinné odvody 
v 2. pilieri, majú mať nárok na 
minimálny dôchodok a  má 
im ho garantovať štát. Dokon-
ca bol prijatý zákon, že všetci 
musia byť poistení v Sociálnej 
poisťovni a  rovnako, najmä 
mladšie generácie, aj v dru-
hom pilieri. 

Neviem, ale akosi mi uniká, 
prečo vôbec druhý, súkromný 
pilier vznikol, keď jediným 
garantom všetkých dôchod-
kov má byť a dokonca musí 
byť štát. Čo sme sa napočúvali 
a  ešte sa aj napočúvame, že 
o chvíľu už Sociálna poisťov-
ňa nebude mať peniaze na dô-
chodky a súkromné dôchod-
kové správcovské spoločnosti 
zase peniaze mať budú, preto-

že môžu slobodne investovať 
a  peniaze sa tak budú aku-
mulovať. Ako sa naakumulo-
vali, videli prví sporitelia, pre 
ktorých bol 2. pilier absolútne 
nevýhodný, keď im začali vy-
plácať dôchodky zo súkrom-
ného piliera. Akosi mi uniká, 
prečo vôbec zákon ukladá po-
vinnosť mladým ľuďom platiť 
povinne aj 2. pilier, keď z na-
šich platov je problém naaku-
mulovať peniaze v Sociálnej 
poisťovni tak, aby ľudia, ktorí 
odpracovali 40 a viac rokov, 
v dôchodku neživorili? A keď 
2. pilier, tak nech je dobrovoľ-
ný a nech do neho prispievajú 
tí, čo na to majú – ale mimo 
solidárnej Sociálnej poisťov-
ne, nie z  peňazí určených 
pre ňu. Presne tak, ako je to  
v 3. pilieri.

Druhý pilier zrejme vzni- 
kol len preto, lebo vo vys- 
pelých štátoch je to tak a na 
Slovensku sa ešte vždy dá 
najlepšie nabaliť na tých naj-
chudobnejších. Len akosi 
zabúdame, že vo vyspelých 
štátoch súkromný sektor, aj 

v poisťovníctve, fungoval celé 
desaťročia a  platy zamest-
nancov, z  ktorých si platili 
dôchodkové zabezpečenie, 
nemôžeme ani omylom po-
rovnávať s  platmi, ktorými 
boli honorovaní ľudia vo vý-
chodnom, tzv. socialistickom 
sektore. Z rozdielu v mzdách 
sme u nás financovali a budo-
vali infraštruktúru, poľnohos-
podárske, potravinárske pod-
niky, ale aj priemysel, škol-
stvo, zdravotníctvo, sociál- 
nu oblasť, preto sme nikdy 
nedosiahli úroveň západu. 
Na západe bola väčšina firiem 
súkromná a  zamestnanci sa 
neskladali, za cenu nízkych 
miezd, na ich vybudovanie. 
Tam sa súkromné spoločnosti 
financovali zo zisku majiteľov 
firmy a tí vedeli veľmi dobre, 
že keď zamestnancov nezapla-
tia, nebude mať kto v ich spo-
ločnostiach pracovať. U  nás 
sme museli robiť za to, čo nám 
dali a keby sme boli protesto-
vali, skončili by sme ako prí-
živníci v base. Všetko, čo bolo 
vybudované z peňazí nás všet-

kých, najmä predchádzajúcich 
generácií, sme sprivatizovali. 
Väčšinu najvýnosnejších fi-
riem kúpili zahraničné súk-
romné spoločnosti, ktoré na 
to mali, resp. z úverov bánk, 
ktoré neskôr skrachovali, a aj 
to hlboko pod cenu... ale z pri-
vatizácie sa do Sociálnej pois- 
ťovne nedostala ani koruna, 
hoci práve to sľubovali naše 
vlády počas najväčšej lúpeže 
storočia a teda podstatná časť 
týchto peňazí mala skončiť 
práve tam. Keby sa to bolo 
naozaj stalo, asi ťažko by sme 
sa dnes hádali o  minimálny 
dôchodok. Nakoniec, 2. pilier 
až nápadne pripomína naše 
slávne nebankovky.

Preto sa treba v prvom rade 
pýtať politikov, kde peniaze 
z privatizácie skončili, keď na 
nič nemáme, nič sme nevybu-
dovali, väčšina národa živorí 
a ešte stihli zadlžiť ďalšie ge-
nerácie na storočia dopredu?  
Dokonca bez eurofondov nie 
sme schopní opraviť školu, 
či vybudovať meter cesty! 
Diskusie o  minimálnych 

dôchodkoch sú mlátením 
prázdnej slamy a  zábavkou 
politikov, ktorí si pred voľ-
bami zbierajú „dobré“ body. 
Politici by mali namiesto toho 
podstatne viac hovoriť o tom, 
prečo sú rozdiely v  mzdách 
a v dôchodkoch vo vyspelých 
štátoch oproti Slovensku aj 
po 25 rokoch také výrazné, 
keď vstupy a výstupy výroby 
sú úplne rovnaké tam aj tu 
a presvedčiť Európsku úniu, 
že aj v tejto oblasti by sme si 
mali byť rovní. Nie iba v ob-
lastiach, ktoré vyhovujú vys- 
pelým štátom, ale aj v oblasti 
miezd a  sociálneho zabez-
pečenia. Ale o  tom sa nikde 
nehovorí a  dokonca politi-
ci a  mainstremoví novinári, 
ktorých platia rôzne najbo-
hatšie skupiny, držia bobríka 
mlčanlivosti.

Keď budeme na Slovensku 
zarábať toľko, ako vo vyspe-
lých štátoch, bez problémov si 
za 40 rokov práce dokážeme 
ušetriť, aby sme starobu pre-
žili dôstojne a nie z minimál-
neho dôchodku. Ale keď zo 

Karma 
je sviňa Odovzdali medaily Veľkej vlasteneckej vojny

Minulý utorok, pri prí- 
ležitosti 70. výročia ukon-
čenia 2. svetovej vojny, odo-
vzdali v zasadačke Okresného 
úradu v Poprade medaily Veľ-
kej vlasteneckej vojny, ktoré 
priamym účastníkom udeli-
la Ruská federácia výnosom 
prezidenta. Medaily z  rúk 
Mgr. Ladislava Štefka, hono-
rárneho konzula Ruskej fede-
rácie pre Košický a Prešovský 
kraj, Ing. Mariany Belujskej, 
prednostky Okresného úra-
du v Poprade a pplk. v. v. Ing. 
Michala Kopku, predsedu 
Oblastnej organizácie SZPB 
v Poprade si prevzali Štefan 
Kundis zo Spišského Bystré-
ho, Štefan Fendek z Liptov-
skej Tepličky, Ján Hubaček 
a Martin Volk zo Svitu, Štefan 
Marczy zo Spišského Štiavni-

ka, František Zmaržlák, He-
lena Poláková a Štefan Líška, 
všetci z Kežmarku a Tatiana 
Usová z  Popradu. Bol me-
dzi nimi i 100-ročný Viktor 
Chladoň z Popradu, za kto-
rého ocenenie prevzal jeho 
syn. Aj za ďalších ocenených, 
ktorým už ich zdravotný stav 
nedovolil zúčastniť sa tohto 
aktu, prevzali medaily rodin-
ní príslušníci.

„Chcem sa vám, priamym 
účastníkom bojov v  II. sve-
tovej vojne poďakovať  za to, 
že ste sa spolu s Červenou ar-
mádou a príslušníkmi ďalších 
národov pričinili o  porážku 
fašizmu a nacizmu v Európe. 
Budeme spomínať na hrdinst- 
vo, nezlomnú vôľu a odvahu, 
ako aj na ohromné obete tej-
to strašnej vojny,“ prihovorila 

sa účastníkom Ing. Mariana 
Belujská a zdôraznila, že po 
skončení vojny vývoj vo svete 
aj dnes ukazuje, že mier nie je 
samozrejmosťou a je potreb-
né sa oň usilovať a eliminovať 
všetky snahy o  jeho naruše-
nie. „Vážime si, že v  našich 
končinách žijeme svoj život 
v pokoji, že máme demokra-
tický štát so slobodou, ale aj 
zodpovednosťou pre každého,“ 
dodala.

Ladislav Štefko vo svojom 
vystúpení zdôraznil, že je 
z  generácie, ktorá nezažila 
II. svetovú vojnu, nezažila 
útrapy a slzy. „Najmä mladšia 
generácia by ale v budúcnosti 
nemala dopustiť, aby sa hrôzy 
vojny opakovali a aby navždy 
zostali minulosťou nielen na 
Slovensku, ale na celom svete.“

Za ocenených, ale aj za 
všetkých priateľov a  kama-
rátov, ktorí stratili životy, či 
prišli o zdravie, ale aj za tých, 
ktorí prežili a dožili sa 70 ro-
kov slobody poďakoval Ján 
Hubaček. Apeloval, aby si 
ďalšie generácie strážili to, čo 
majú, pretože oni videli koľko 
krvi, útrap a škody sa za vojny 
narobilo a nie všetci si to do-
kážu vážiť.

Dr. Ján Pavlovčin, tajomník 
ObV SZPB v Poprade pripo-
menul, že ešte pred desiati-
mi rokmi bolo na Slovensku 
67 tisíc priamych účastní-
kov bojov v II. svetovej voj-
ne a dnes z nich žije už len 
1  717. V  okrese Poprad ich 
bolo 153 a  dnes zostali len 
44, pričom dvaja z  nich už 
dovŕšili sto rokov.  (reš)

Polícia informuje motoris- 
tov, že od 22. júna došlo 
k dopravnému obmedzeniu 
na privádzači k diaľnici D1 
Prešov – Budimír. Z dôvodu 
opravy mosta bude uzatvo-
rený pravý jazdný pás v km 
1,560 – 1,687 a doprava bude 
vedená v ľavom jazdnom 
páse. Uzávierka potrvá do 10. 
augusta 2015. Následne od 
11. augusta bude uzatvorený 
ľavý jazdný pás a doprava 
bude vedená v pravom jazd-
nom páse. Uzávierka potrvá 
do 30. septembra2015.

 Od pondelka 22. júna je 
doprava obmedzená aj na 
diaľnici D1 Behárovce – Fri-
čovce z dôvodu veľkoplošnej 
opravy vozovky. Oprava bude 
realizovaná postupne na 
troch úsekoch a koniec opra-
vy posledného úseku je na-
plánovaný na 22. júla 2015. 

Obmedzenia na diaľnici

Muníciu viezli v aute. Prís- 
lušníci Kriminálneho úradu 
Finančnej správy Košice pri 
kontrole osobného motorové-
ho vozidla v Tatranskej Kotline 
zistili muníciu. 50-ročný vo-
dič Emil a 40- ročný Ľubomír 
uviedli, že ju našli pri potoku 
medzi T. Kotlinou a Ždiarom 
pri zbere železa. Hliadka ob-
vodného oddelenia PZ Ždiar 
miesto zabezpečila do prícho-
du pyrotechnika. Ten  určil ide 
o 82 mm delostreleckú mínu 
ruskej výroby z obdobia 2. sv. 
vojny. Mína bola prevezená 
k zneškodneniu. Polícia opä-
tovne upozorňuje občanov, 
aby v prípade nálezu munície 
s ňou nemanipulovali a nález 
okamžite nahlásili polícii.

Zmizli káble za 10 tisíc 
eur. Na obvodnom oddelení 
PZ Kežmarok oznámil 52-roč-
ný muž krádež vo výrobnej 
hale na Slavkovskej ul. v Kež-
marku. Neznámy páchateľ 
v dobe od 28. mája do 8. júna 
neoprávnene vošiel do areálu  
a z vnútorných obvodových 
stien haly odstránil elektrické 
káble a elektromotory. Spoloč-
nosti, ktorej objekt patrí, vznik-
la škoda najmenej 10 000 eur. 

Je tu leto. Západy slnka 
trávime vonku a romantiku 
kazia len dotieravé komáre. 
A tak som sa im trošku pozre-
la na zúbky. Pardón, sosáčiky. 
A zistila som, že ide o cel-
kom zaujímavé potvorky... 
Prapredkovia komárov sa 
vraj na Zemi objavili už pred 
zhruba 210 miliónmi rokov. 
Mnohí ich považujú za najne-
bezpečnejšie zvieratá sveta, 
pretože prenosom nebezpeč-
ných chorôb ako žltá zimnica 
či malária dokážu nepriamo 
zabiť milióny ľudí ročne. Slovo 
moskyt má španielsky pôvod 
a znamená malá muška. Jed-
notlivé druhy, ktorých je vraj 
viac ako tritisíc, sa od seba 
líšia vzhľadom aj veľkosťou. 
Vážia 2 až 2,5 mg, za noc do-
kážu preletieť 10 kilometrov 
a bez prestávky dokážu lie-
tať 4 hodiny rýchlosťou 1 - 2 
km/hod. Nepríjemný piskľavý 
zvuk, ktorý nás máta zo snov, 
spôsobuje chvenie krídiel 
a hlasiviek. Štípu nás len sa-
mičky, ktoré vypijú až trikrát 
väčšie množstvo krvi než 
sami vážia a dokážu naraz 
naklásť až 300 vajíčok, zväč-
ša na hladinách stojatých vôd. 
Testy spotrebiteľských orga-
nizácií dokázali, že klasické 
repelenty fungujú pomerne 
spoľahlivo, no predpisy ich 
kvôli chemickému zloženiu ra-
dia medzi pesticídy a napriek 
individuálnemu schvaľovaniu 
ministerstvom zdravotníctva 
sa u konečného spotrebite-
ľa môžu objaviť nežiadúce 
účinky. Repelentné náramky 
v testoch prepadli úplne. 

Žijeme v dobe mobilných 
aplikácií a čoraz viac ľudí si 
sťahuje apky, generujúce ult- 
razvukové frekvencie. Rôzne 
zvukové vlny majú komáre vy-
desiť natoľko, že stratia chuť 
pichnúť vás. Spotrebiteľské 
organizácie otestovali apliká-
cie Anti Mosquito Sonic Repe-
lent pre Androidy i operačné 
systémy iOS, no obe, naozaj 
„prekvapujúco“, zlyhali.

U nás doma sa snažím 
o budhistický prístup. Hmyz 
v živom stave odchytím a vy-
pustím von oknom. Veď kar-
ma je sviňa a presvedčil sa 
o tom aj môj muž, keď jednu 
dovolenku v Chorvátsku za-
hájil masívnym vyvraždením 
pichľavých ježkov v našej 
lagúne. Zvyšok dovolenky 
strávil namrzený, doštípaný 
neidentifikovaným hmyzom 
v tieni. Vinníkov sme nenašli 
a mne sa nič nestalo, hoci 
sme boli po celý čas spolu.

Komáre však odchytiť sa-
mozrejme nejde, preto aj toh-
to roku siahnem po osvedče-
ných prírodných produktoch. 
Odpudzujú ich aromatické 
rastlinky ako mäta, levanduľa 
či bazalka. Repelentný efekt 
má aj sójový olej a citrónová 
tráva. Estetickým repelentom 
je limetka prekrojená na poly 
s napichanými hlavičkami 
voňavých klinčekov. Drobné 
potvorky odpudzuje aj pach 
vitamínov skupiny B. No ne-
prekonateľným receptom 
proti malým i veľkým upírom 
je cesnak. Nakrájaný a po-
rozkladaný na stole v záhrade 
vás ochráni pred krvilačnými 
sosáčikmi a skonzumovaný 
navyše aj pred neodbytnými 
susedmi. Príjemné a voňavé 
leto, priatelia.� P. Vargová
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v akcii

svojich platov dokážeme len 
preživoriť, z čoho máme ušet-
riť? Ani Sociálna poisťovňa, 
ani 2. pilier nás z biedy nevy-
trhnú! Živoriť budeme až do 
smrti, pretože sme gastar- 
baitrami vo vlastnom štáte. 

Ak teda má všetko garan- 
tovať a  financovať štát, tak 
načo sú tu súkromné firmy, 
poisťovne, školy, nemocnice, 
sociálne ústavy, cirkvi, do-
konca športové kluby a všetci 
sú prisatí na štátny rozpočet? 
Štát nech sa stará o štátny, nie 
o  súkromný sektor. Pre ten 
nech vytvára transparentnú 
legislatívu v  rámci skutočne 
právneho štátu, kde platia 
rovnaké pravidlá pre všetkých 
a podmienky na podnikanie 
bez korupcie. A tí, ktorí si po-
vytvárali súkromné firmy, za-
riadenia a spoločnosti, nech 
ich financujú milionári, ktorí 
na to majú a ktorí uprednost-
ňujú ich služby, resp. prácu 
v ich firmách a nie v štátnych. 
Potom nebudeme musieť rie-
šiť minimálne dôchodky. 

   Ľ. Rešovská

nevezme!

Dokončenie z 1. strany
25. a 26. júna bude v uli-

ciach Svitu Hug Day – Me-
dzinárodný deň objatia, 
hokejbalový turnaj žiakov 
(Mladosť Svit v piatok o 15. 
h), v sobotu od 9. h nohej-
balový turnaj (ZŠ Mierová) 
a o 15.30 h sa na parkovisku 
pri AB Chemosvit uskutoční 
vyhodnotenie súťaže Do prá-
ce na bicykli.

Klub železničných histo-
rických vozidiel v spolupráci 

Mestá a obce majú ešte mesiac na to, aby sa uchádzali 
o peniaze na likvidáciu tzv. čiernych skládok z Environmen-
tálneho fondu. Na tento účel je vyčlenených 10 miliónov eur. 
„Nezákonne umiestnený odpad ohrozuje najmä  životné pros- 
tredie. Dotácia je možnosťou ako odstrániť tento stav a tiež 
skrášliť a vyčistiť pozemky v mestách a obciach,“ povedal 
výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.   Maximálna 
výška podpory je 100 000 eur na jedno miesto s nezákonne 
umiestneným odpadom, pri dodržiavaní podmienky min-
imálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa. Žia-
dateľ môže podať len jednu žiadosť, pričom v rámci žiadosti 
môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestne-
ným odpadom, ak je žiadateľom združenie obcí. V prípade, 
že záujem o dotácie bude vyšší, ZMOS predpokladá ďalšie 
rokovania s rezortom životného prostredia, aby pomoc po-
kryla potreby všetkých obcí. 

Dni mesta Svit
s mestom Svit pozývajú na 
Svitský expres 27. a 28. júna. 
S historickým vláčikom mô-
žete navštíviť zákutia Spiša, 
Ľubovniansky a Spišský hrad. 
Cestovné je 10 €, pre deti po-
lovičné, do 6 r. zdarma. V so-
botu pôjde Svitský expres na 
trase Svit – Stará Ľubovňa 
(odchod o 8.30 h) a v nedeľu 
Svit – Spišské Podhradie (od-
chod o 8.45 h). Rezervácie líst-
kov na lenka.macugova@svit.
ska jana.bobulova@svit.sk. 

Rekondičné pobyty 
Regionálne združenie 

zdravotne postihnutých Pre-
šovského kraja (RZZP PK), 
Základná organizácia Pop- 
rad, oznamuje svojim čle-
nom, ich rodinným prísluš-
níkom a sympatizantom, že  
v dňoch 1. - 7. augusta 2015 

Likvidácia čiernych skládok

uskutoční rekondičný pobyt 
pre dospelých a deti vo Vyš-
ných Ružbachoch. Bližšie 
informácie na t. č.: 0914 150 
909, e-mailom: rzzp.po@
centrum.sk, alebo v stredu 
v kancelárii združenia na 
ÚPSVaR v Kežmarku.

Horskí záchranári predstavili novú aplikáciu

V stredu minulého týžd- 
ňa v  Hornom Smokovci 
Horská záchranná služba 
predstavila pre tohtoročnú 
letnú turistickú sezónu novú 
aplikáciu, ktorá umožňuje 
odosielanie tiesňových SMS 
správ a  volania na tiesňovú 
linku HZS 18300 s  odosla-
ním aktuálnej GPS pozície 
pre rýchlu lokalizáciu vola-
júceho v horskom prostredí. 
Táto aplikácia podporuje aj 
komunikáciu pre nepočujú-
cich pomocou piktogramov. 
„Pomocou aplikácie je možné 
kedykoľvek a kdekoľvek získať 
informácie o výstrahách v jed-
notlivých horských oblastiach, 
v zimnom období informácie 
o lavínovej situácii, kontakty 
na dispečingy jednotlivých ob-
lastných stredísk HZS s mož-
nosťou zobrazenia ich polohy 
na mape a telefonického kon-
taktovania, pravidlá pohybu 
na horách, ako aj krátky ná-
vod na poskytnutie prvej po-
moci,“ vysvetlil Jozef Janiga, 
riaditeľ HZS. 

Súčasťou aplikácie sú aj 
užitočné nástroje ako svet-
lo a SOS svetlo. Aplikácia je 
dostupná v štyroch jazykoch,  
v slovenčine, angličtine, nem- 

čine a  poľštine. Podporuje 
operačný systém Android 
2.3.3. a vyšší, čo predstavuje 
približne 99,5 %  súčasných 
android zariadení a rovnako 
aj tablety. Je nenáročná na 
systémové prostriedky a  jej 
veľkosť je iba 3,9 MB. Všetky 
dáta sú z aplikácie posielané 
cez SMS. „Súčasne s hovorom 
príde aj sms správa s  pres-
nou lokalizáciou volajúceho 
na mape. Okamžite sa nám 
na mape v  počítači zobrazí 
presné miesto, odkiaľ hovor 
prichádza. V minulosti to ne-
bolo možné. Aplikácia funguje 
v dvoch režimoch. Prvý slúži 
pre volajúceho, ak nemôže 
komunikovať, druhý ak padá 
signál,“ povedala Jana Kraj-
čírová, riaditeľka operačného 
strediska tiesňového volania.

Aplikácia bude počas tej-
to letnej sezóny v testovacej 
prevádzke. HZS uvíta a bude 
sa zaoberať všetkými pripo-
mienkami a podnetmi k nej. 
Po vychytaní prípadných ne-
dostatkov a doladení apliká-
cie plánujú jej vytvorenie pre 
všetky dostupné operačné 
systémy. 

„Najväčším problémom pre 
horských záchranárov je pres-

ná lokalizácia terénu. Dopo-
siaľ sme dostávali iba výseče, 
ktoré hovorili iba o  približ-
nom mieste. Pritom niekedy 
išlo o dve - tri doliny, čo je pre 
efektívnu záchranu nedos- 
tačujúce. Ak chceme ušetriť 
čas a náklady, táto aplikácia 
nám to umožňuje,“ zdôraznil 
Jozef Janiga. Na zrode apliká-
cie a následnom testovaní sa 
podieľala HZS v  spolupráci 
s dobrovoľným záchranárom 
HZS, pracovníkmi spoloč-
nosti Slovak Telekom, prí-
slušníkmi operačného ties-
ňového volania a oblastných 
stredísk HZS. Mapové podk- 
lady pre zobrazenie polohy 
poskytli prevádzkovatelia 
stránky Hiking.sk. 

Pokračovanie na 7. strane

Lekári oddelenia centrálneho príjmu Nemocnice Poprad 
ošetrili počas tropického predminulého víkendu o 30 per-
cent viac pacientov ako zvyčajne. V sobotu to bolo 100 
a v nedeľu o 10 menej. Ľudia z tepla kolabovali, nezvládali 
návraty z túr v horách, mnohí mali bolesti hlavy a pociťo-
vali hučanie v ušiach. Najviac pacientov bolo vo veku 30 
– 40 rokov, čo je dôkazom toho, že starší ľudia reagovali na 
varovania odborníkov a viac sa na tropické teplo pripravili. 

Z úrazov naďalej dominovali poranenia členkov a ko-
lien, preto zdravotníci pripomínajú verejnosti, že každá 
úspešná túra sa končí doma a nie v nemocnici. Lekári tiež 
upozorňujú na zvýšený výskyt kliešťov. Odporúčajú preto 
nezabúdať na prevenciu, používanie repelentov, ochranu 
formou dlhých nohavíc a kontrolu tela po návrate z prírody. 
 (red, sga)

Ošetrili dvesto pacientov

Slovenskí záchranári 
pomáhali TOPRu. Vrtuľ- 
níková záchranná zdravot-
ná služba požiadala minulý 
pondelok o súčinnosť zách- 
ranárov HZS pri zásahu v poľ-
ských Tatrách. Tu sa pri nás- 
tupe do cesty Orlia prť poš- 
myknutím po snehovom poli 
a následným pádom zranila 
poľská turistka. Spôsobila si 
pritom vážne poranenia pan-
vy, oboch horných končatín 
a mnohopočetné odreniny. 
Vzhľadom k tomu, že vrtuľník 
poľských záchranárov nebol 
k dispozícií, požiadali záchra-
nári TOPRu o pomoc svojich 
slovenských kolegov. Pacient-
ka bola po ošetrení transpor-
tovaná do nemocnice v Za-
kopanom. Slovenskí zách- 
ranári sa následne vrátili na 
základne. 

Zranená Poľka v Mlynic-
kej doline. Poľskej turistke 
pomáhali záchranári HZS V. 
Tatry aj v Mlynickej doline nad 
Vodopádom skok, ktorá si 
minulý utorok poranila nohu. 
O súčinnosť bola požiadaná 
aj VZZS z Popradu, avšak 
vzhľadom na nepriaznivé 
poveternostné podmienky 
nebolo možné nasadenie le-
teckej techniky. K zranenej 
žene odišlo 6 profesionálnych 
záchranárov HZS zo Starého 
Smokovca, ktorí jej na mieste 
poskytli prvú pomoc, pora-
nenú končatinu jej zafixovali 
a na nosidlách ju transporto-
vali na Štrbské Pleso k pri-
volanej sanitke RZP, ktorá 
ju previezla do nemocnice 
v Poprade.

Pád muža do Dunajca. 
Skupina raftérov vytiahla 
v sobotu z vôd Dunajca kole-
gu, ale 47–ročný Slovák, kto-
rý bol pod vplyvom alkoholu, 
nereagoval a nekomuniko-
val. Privolaní záchranári HZS 
podchladenému mužovi po-
skytli prvú pomoc a požiadali 
o súčinnosť VZZS Poprad. 
Pacient bol v stabilizovanom 
stave naložený na palubu vr-
tuľníka a transportovaný do 
popradskej nemocnice.  (red)

Do Popradu priletel 33 333 pasažier
V piatok minulého týždňa 

prešiel bránami Letiska Pop- 
rad–Tatry 33 333 vybavený 
cestujúci, ktorý priletel z Lon-
dýna. Američan Andrew Le-
vison v úvode svojej cesty ani 
netušil, aké prekvapenie ho 
bude čakať v cieli. Letisko mu 
pri tejto príležitosti pripravi-
lo slávnostné prijatie a získal 
skvelú cenu od Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu 
Región Vysoké Tatry. Andrew 
odlietal z Londýna lietadlom 
A320 spoločnosti Wizz Air 
a v ceste pokračoval do Košíc. 
Krátku dovolenku chce stráviť 
aj potulkami po Gemeri. 

Medzi cestujúcimi bol aj 
33 334 pasažier, ktorý bol tiež 
odmenený. „Veľmi sa tešíme, 
že sa nám darí rozvíjať leteckú 
dopravu pod Tatrami a takto 
vzdušnou čiarou sme spojení 
s  inými destináciami sveta. 
Tu naša práca ale nekončí. Aj 
naďalej budeme pracovať na 
tom, aby sme otvorili nové le-
tecké spojenia a dostali k nám 
nových potenciálnych hostí, 

ktorí sa budú cítiť spokojne 
a domov budú odchádzať plní 
zážitkov a  emócií,“ uviedla 
Lenka Maťašovská, riaditeľka 
OOCR Vysoké Tatry. Výherca 
si svoju výhru naplno užije pri 
najbližšej návšteve Slovenska. 

V  roku 2014 zamestnanci 
letiska vybavili celkom 31 694 
cestujúcich za celý rok. Viac 
ako dvojnásobný očakávaný 
nárast cestujúcich v  roku 
2015 je predovšetkým dôs- 
ledkom úspešného znovuza-
vedenia pravidelného letecké-
ho spojenia Poprad – Londýn 
štyrikrát týždenne. K prírast-
ku cestujúcich prispieva aj ná-
rodný lotyšský prepravca, kto-
rý po úspešnej minuloročnej 
sezóne pridáva novú rotáciu 
Poprad –  Riga s  medzipris- 
tátím vo Varšave. V súčasnej 
dobe rokujú aj o zavedení tre-
tej rotácie. Medzi cestujúcich, 
vybavených na letisku Pop- 
rad–Tatry, patria aj pasažieri 
chartrových letov. V lete ide 
o  dovolenkové lety do Bul-
harska a  Turecka a  v zime 

o  lety z   Ruska a  Ukrajiny. 
„Sme radi, že dobré výsled-

ky mohli s nami osláviť aj nič 
netušiaci cestujúci, ktorých 
čakalo milé prekvapenie. Dnes 
bránami letiska prešiel 33 333 
cestujúci a veríme, že do kon-
ca roku to bude raz toľko. Za 
prvý štvrťrok bolo preprave-
ných okolo 32 400 cestujúcich, 
čo znamená nárast oproti mi-
nulému roku. V rámci zimnej 
chartrovej sezóny pridáme 
linku Riga – Varšava – Pop- 
rad, zatiaľ ešte nemáme sta-
novené dni. Očakávame, ako 
sa vyvinie situácia v Taliansku 
a okamžite začneme rokovať 
aj s Talianskom a ďalšími dop- 
ravcami,“ povedala Ivana 
Herkeľová, riaditeľka Letiska 
Poprad–Tatry. Parkovanie na 
letisku je v súčasnosti jedno 
euro na hodinu, čo nie všet-
ci vítajú. Parkovanie si musia 
zaplatiť nielen Popradčania, 
ale aj tí, ktorí privážajú, alebo 
idú pre cestujúcich na letis-
ko Poprad. „Keď porovnáme 
ceny na ostatných parkovis-

kách medzinárodných letísk, 
určite to nie je jedno euro za 
deň, takže politika parkova-
nia je nastavená pre pasažie-
rov, ktorí si tu nechajú auto 
a  pokračujú v  ceste,“ dodala 
Herkeľová.  „Pre Poprad je to 
signál, že sa ide dobrým sme-
rom, hlavne zvýšeným počtom 
cestujúcich. Už v najbližšej 
dobu uvažujeme, že na letisku 
a na železničnej stanici zriadi-

me informačné centrum, ktoré 
bude informovať turistov, kto-
rým smerom sa majú vybrať, 
čo majú navštíviť a  čo môžu 
v  našom meste vidieť. Za is-
tých podmienok rozhodneme 
aj o  spolupráci s  hoteliermi 
a  prevádzkami, ktoré posky-
tujú služby, aby turista dostal 
komplexný prehľad,“ uviedol 
Jozef Švagerko, primátor mes-
ta.    (pks)

J. Mokoš, primátor V. Tatier, I. Herkeľová, A. Levison,  J. Šva-
gerko, primátor Popradu.
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Solo in concert
V Drevenom artikulárnom 

kostole v Kežmarku bude 
dnes o 18. h koncert Mariá-
na Vargu Solo in concert. 
Vstupné 10 € (členovia Kruhu 
priateľov hudby 8 €). Predaj 
lístkov MsKS a Kežmarská 
informačná agentúra, online 
na www.mskskezmarok.sk.

Ženský zákon
Ochotnícky súbor Prameň 

uvedie na Nám. sv. Egídia 
v Poprade vo štvrtok 25. júna 
o 20. h klasickú hru J. G. Ta-
jovského Ženský zákon. 
Ľudové umelecké remeslá

Štrbské Pleso bude vo 
štvrtok a piatok, 25. a 26. júna 
miestom  podujatia Tradičné 
ľudové umelecké remesla. 
Prezentovať sa na nich bude 
95 remeselníkov zo Sloven-
ska, Poľska, Čiech a Maďar-
ska, ktorí predstavia asi 30 
druhov remesiel.

Lampiónový sprievod
V Tatranskej  Lomnici 

sa v piatok 26. júna o 17. 
h uskutoční lampiónový sprie-
vod. Zraz je pred základnou 
školou. Každé dieťa s lampió-
nom bude obdarené sladkou 
odmenou. Do kroku bude 
hrať ľudová hudba Venček.

Ukulele Trouble Makers
Do programu Poprad-

ského kultúrneho leta patrí 
aj vystúpenie skupiny Uku-
lele Trouble Makers, ktorá je 
úplnou raritou nielen u nás, 
ale aj vo svete. Skupina sa 
snaží dokázať, že na ukule-
le je možné zahrať prakticky 
všetko. V repertoári má hity 
od AC/DC, The Clash, L. 
Krawitza, Michaela Jackso-
na, Guns´n ´roses, Nirvany, 
Beyonce, Beatles a ďalších. 
Koncert českej skupiny bude 
na Nám. sv. Egídia v Poprade 
v piatok 26. júna o 19. h.

Uľej, uľej 
Agentúra Čviro pozýva 

v piatok 26. júna o 19. h do 
Domu kultúry v Starej Ľu-
bovni na „kapurkovú“ reprízu 
svadobnej komédie divadla 
Etudy z Kendíc pod názvom 
Uľej, uľej. Vstupné 5 €. Pred-
predaj v pokladni DK, rezer-
vácie na t. č. 0908 560 254.

Sviatok kultúry 
a vzájomnosti

Karpatsko-nemecký spo- 
lok na Slovensku pozýva 
26. – 27. júna na nádvo-
rie Kežmarského hradu na 
hlavný program XX. ročníka 
Sviatku kultúry a vzájomnos-
ti. V piatok o 13. h bude pri-
jatie u primátora mesta, o 14. 
h otvoria v Múzeu Kežmarok 
(MUDr. Alexandra) výstavu 25 
rokov Karpartko-nemeckého 
spolku a sprievodným podu-
jatím bude koncert na pódiu 
pri radnici o 16. h. V sobotu 
o 10. h bude v Drevenom arti-
kulárnom kostole ekumenická 
bohoslužba, o 11. h sprievod 
mestom a od 11.30 h hlavný 
program na nádvorí hradu, 
kde vystúpia domáce skupiny 
i hostia a bude tu i prezentá-
cia ručných prác. 

O fúzatej snehulienke
Divadlo na doske z Prievi-

dze uvedie v sobotu 27. júna 
o 10. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade predstavenie 
O fúzatej snehulienke. Je to 
rozprávka plná zaujímavých 
nápadov s množstvom hu-
moru, pesničiek s peknými aj 
známymi melódiami, so živou 
hudbou.

Pamätná tabuľa Kežmarčanovi v centre Viedne
Práve na obed 8. júna 

bolo pri Florianigasse 36 vo 
Viedni  veľmi rušno.  Dom, 
v ktorom neďaleko univerzity 
býval Kežmarčan Johann Ge-
nersich (1761 – 1823), sa stal 
svedkom slávnostného aktu  
odhalenia pamätnej tabule 
nášmu rodákovi maďarským 
veľvyslancom v Rakúsku  Dr. 
Jánosom Perényim a sloven-
ským veľvyslancom Mgr. Ju-
rajom  Macháčom.

 Zišlo sa veľa vzácnych 
ľudí, rodinných príslušníkov, 
potomkov  a  príbuzných J. 
Genersicha, predstavitelia 
kultúrneho života Rakúska, 
Maďarska a Slovenska. Chceli 
vzdať hold osobnosti  európs- 

keho významu, historikovi, 
humanistovi, priekopníkovi 
pedagogiky a  spoluzaklada-
teľovi evanjelického teologic-
kého inštitútu Johannovi Ge-
nersichovi. Tento pedagóg,  
duchovný otec Pavla Jozefa 
Šafárika, prežil takmer celý 
svoj život v Kežmarku ako ly-
ceálny profesor a rektor. Jeho 
dielo, vytvorené v Kežmarku 
a  neskôr aj vo Viedni, bolo 
vo vzdelaných kruhoch ci-
sárskeho Rakúska všeobecne 
známe. O odkaze tejto osob-
nosti  pre kultúrny svet sa na 
maďarskom veľvyslanectve 
vyjadrovali nielen obaja veľ-
vyslanci, ale aj člen Akadémie 
vied Maďarska Dr. Jozef Ma-

kovitzky,  viceprimátor Kež-
marku Ing. Miroslav Perig-
náth a ďalší významní  hostia. 

Zvlášť emotívny príhovor 
mal Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. 
a ministerský radca Rakúska 
Karl Wilhem Schwarz, ktorý 
má azda najväčšiu zásluhu na 
odhalení  tabule a najviac poz- 
ná Genersichove  dielo. Pán 
profesor sa aktívne podieľal  
na  viacerých vedeckých kon-
ferenciach (dve boli dokonca 
aj v Kežmarku). Okrem iného 
hodnotili dielo Johanna Ge-
nersicha a jeho bratov Chris-
tiána a Samuela.

 Prof. K.W. Schwarz miluje 
Slovensko a obdivuje kultú-
ru Spiša. Hlavným strojcom  
týchto konferencií bol naj-
mä neúnavný a obetavý po-
tomok Johanna Genersicha  
Dr. Attila Tankó, zakladateľ 
Nadácie Dr. A. Genersi-
cha a  organizátor viacerých 
„Genersichovských aktivít“ 
v Maďarsku a na Slovensku. 
Nezanedbateľný bol prínos 
aj nás, Kežmarčanov. Ho-
voria o  tom historické diela 
PhDr. Noriky Baráthovej.
Práve z Kežmarku vyšiel prvý 
popud na uctenie si diela 
Genersichovcov počas švéds- 
kych Wahlenbergových dní 
v r. 2004 a 2005 v rámci me-
dzinárodného vzdelávacieho 
programu  Nils Holgersson, 

ktorý v  Kežmarku  viackrát 
organizovala ZŠ Nižná brá-
na s koordinátorkou a dušou  
celého projektu, už nebohou 
Evou Chomovou. 

Genersichovci už vyše 200 
rokov nežijú! Ostalo po nich 
však dielo, na ktoré  svet ne-
zabúda. Bude sa nám otvárať 
najmä vtedy, ak si k  nemu 
otvoríme svoje srdce a  zač- 
neme ho poznávať najmä zo 
slovenských prekladov. Po-
dobne je to aj s  viacerými 
našimi rodákmi vo svete. Vo 
Viedni ich chce spoločnými 
projektami, v  spolupráci so 
Strednou umeleckou školou 
Kežmarok, propagovať  naj-
mä Slovenský inštitút s  ria- 
diteľkou  PhDr.  Alenou He-

ribanovou. Jej nadšenie pre 
spoluprácu s  Kežmarkom 
a  Spišskou Belou,  dokonca  
po vzájomných konzultá-
ciach,  oslovilo aj maďarské-
ho veľvyslanca. A  to je kľúč 
k vzájomnému porozumeniu 
medzi národmi.

Vďaka patrí  všetkým žijú-
cim i  nežijúcim Kežmarča-
nom, ktorí  sa v  Kežmarku 
i  v  zahraničí  podieľali na 
zachovaní kultúrnych a ľud-
ských  hodnôt našich rodá-
kov. Preto sme ako sloven-
ská delegácia z  Kežmarku 
vo Viedni preciťovali hlbšie 
hrdosť, ale aj zodpovednosť  
za zachovanie kultúrneho 
dedičstva našich predkov.                                                                                 
 M. Choma

Viva Italia 2015 oživila mesto
Napriek chladnému a  premenlivému počasiu 

hodnotí  4. ročník festivalu Viva Italia 2015 pod-
predseda združenia Pre mesto Fabio Bortolini 
veľmi pozitívne. „Som rád, že vystavovatelia, kto-
rí u nás boli prvýkrát i tí, ktorí do Popradu chodia 
pravidelne, pochválili vysokú organizačnú úroveň 

festivalu. Všetci zároveň potvrdili, že Slováci ich 
výrobky čoraz lepšie poznajú a sú schopní odlíšiť 
kvalitu. Náš festival je pre nich výbornou príleži-
tosťou získať nové obchodné kontakty a chystajú sa 
sem určite i o rok.”

Kultúrny program takmer výlučne talianskych 

hudobníkov síce prilákal do centra menej ľudí ako 
minulý rok Babjakovci či Peter Cmorík, no tí, čo 
prišli, neľutovali. Degustovali, tancovali, diskutova-
li... „Som rád, že tu môžem stretnúť známych a pria-
teľov, a že sa konečne v centre mesta niečo deje,” zneli 
ich najčastejšie odpovede.

Súbor workshopov Wigwam World Circuit si nenechal ujsť ani 
primátor Popradu Jozef Švagerko. Prítomných zaujal najmä po-
tenciál geotermiky a využívanie obnoviteľných zdrojov energií 
s nulovými nákladmi. 

Pokus o Guinnessov rekord bol kvôli premenlivému počasiu 
zrušený, no návštevníkom svoje kuchárske umenie po celý čas 
predvádzali veselí  pizziari z Kalábrie, ktorým sa veľmi páčili 
slovenské dievčatá.

Najväčším lákadlom pre mu-
žov a  bulvárne media bola 
Miss Italia 2011 Stefania Bi-
vone. Na snímke s  dídžejom 
a  hudobným manažérom 
Johnnym Parkerom.

Každý sa chcel odfotiť s prezidentom Andrejom Kiskom, ktorý sa 
v sobotu večer prešiel mestom. Vpravo zakladateľ medzinárod-
nej siete Wigwam Efrem Tassinati.

Napriek chladnému počasiu si taliansku atmosféru prišli do cen-
tra Popradu vychutnať stovky ľudí.
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Pozvánky

Pozvánky
Velický juniáles

V areáli ZŠ v Poprade-
-Veľkej sa v sobotu 27. júna 
uskutoční Velický juniáles. 
Program plný športu, kultúry 
a zábavy začne o 13. h ukáž-
kami zväzu drobnochovate-
ľov. O 14. h bude diskotéka 
pre najmenským s ujom Ľu-
bom z Košíc, o 16. h vystúpi 
rómsky súbor Kesaj Tchave, 
o 18. h Gizela Oňová a o 21. h  
je plánovaná Jánska vatra.

V hlbinách
V rámci Kinoklubu Film Eu-

rope premietnu v Tatranskej 
galérii v Poprade vo štvrtok 
25. júna o 19. h nórsky thriller 
V hlbinách. Vstupné 3 €.

Blended
Filmy na plátne pod holým 

nebom si môžu Popradčania 
a návštevníci mesta vychut-
nať v rámci Popradského 
kultúrneho leta. V sobotu 27. 
júna na Nám. sv. Egídia o 21. 
h premietnu komédiu Blen-
ded (USA).

Dáždniková párty
V Podolínci sa v nedeľu 28. 

júna od 14. h uskutoční Dážd-
niková párty. Začne sprievo-
dom námestím (zraz je pri 
zvonici), vystúpi divadlo Pole-
petko, pripravené sú atrakcie 
pre deti, disko-tresky a i. Kaž-
dý vlastnoručne vytvorený 
dáždnik, bude ohodnotený.

Na švatoho Jána
Obec Jakubany pozýva na 

prehliadku rusínskeho spevu, 
tanca a krojov v nedeľu 28. 
júna o 15.30 h na miestnom 
ihrisku. V programe folklór-
nych slávnosti pod názvom 
Na švatoho Jána vystúpia 
FSk Slovinka, Kečera – deti, 
mládež a dospelí, Javorina 
z Torysiek, Vrchovina zo Sta-
rej Ľubovne a zabávač Jožko 
Bryndza.

Koncert Popradčanky
Promenádny koncert dy-

chovej hudby Popradčanka, 
ktorú založili učitelia a žiaci 
ZUŠ popradského regiónu, 
sa uskutoční v nedeľu 28. 
júna o 15. h na Nám. sv. Egí-
dia v Poprade. Kapela nehrá 
len klasickú dychovú hudbu, 
ale aj tanečné a moderné 
skladby. 

Breakfestival 2015 
Oddýchnuť si, povzbu-

diť a zamyslieť sa pri pred-
náškach, workshopoch a gos- 
pelovej hudbe môžete v prí-
jemnom prostredí rekreačné-
ho zariadenia Dunajec Villa-
ge a Kúpeľov Červený Kláš-
tor Smerdžonka v nedeľu 28. 
júna. Vstupné 2 €.

Belančanka
V rámci Kultúrneho leta 

2015 v Kúpeľoch Vyšné 
Ružbachy na kolonáde pred 
Bielym domom budú každú 
nedeľu o 15. h vystúpenia hu-
dobných telies. 28. júna bude 
hostí kúpeľov zabávať DH 
Belančanka.

Helvetia 2015
Kežmarský hrad bude 

v pondelok 29. júna o 19. h  
miestom letného hudobného 
festivalu Helvetia 2015, na 
ktorom bude koncertovať Lotz 
trio. V repertoári tria dominuje 
tvorba hudobného génia W. 
A. Mozarta a prestížneho slo-
venského skladateľa. Predaj 
vstupeniek prostredníctvom 
predpredaj.sk. V piatok 26. 
júna vystúpi Lotz trio v Tat-
ranskej galérii a v sobotu 27. 
júna na Spišskom hrade. Oba 
koncerty začnú o 19. h.

Noc na hrade
Kežmarský hrad pripravil 

pre deti i tohto roku Noc na 
hrade pre princezné a rytie- 
rov. Prihláška je k dispozícií na 
www.kezmarok.com a vypl- 
nenú je treba doručiť do kan-
celárie hradu najneskôr do 29. 
júna. Počet detí je limitovaný 
maximálnym počtom 60. Noc-
ľažné sú 3 €, zraz 30. júna me-
dzi 18. a 19. h. Prvá prázdnino-
vá noc na hrade potrvá do 7. h.

Šmolkovská párty
OC Madaras v Spišskej No-

vej Vsi pozýva deti v nedeľu 
28. júna o 16. h na Šmolkov-
skú párty.

Sima Martausová 
s kapelou

Na hrade Ľubovňa bude 
v stredu 1. júla o 19. h koncert 
Simy Martausovej s kapelou. 
Vstupné 12 €. Predpredaj 
v pokladni hradu a skanzenu, 
v DJK a Informačnom centre 
mesta v Starej Ľubovni.

Harmonia
Koncert miešaného zboru 

Sliezskej univerzity z Cies-
zyne (Poľsko) Harmonia 
sa uskutoční v Kostole sv. 
Petra a Pavla v Novom Smo-
kovci v stredu 1. júla o 18. h. 
Vstup voľný.

Jánske ohne
Obec Hranovnica a DFS 

Kochmanik pozývajú obča-
nov a rodiny s deťmi na Ján-
ske ohne. Vatru zapália v pia-
tok 26. júna o 21. h na kopci 
nad hasičských areálom – na 
Lučke. K vatre je potrebné 
priniesť si dobrú náladu a su-
roviny na opekanie.

Pamätník je mementom čiernych kapitol našej histórie
Pietna spomienka, veno-

vaná viac ako 400 obetiam, 
medzi ktorými bol i Kežmar-
čan Ondrej Brejka a  Milan 
Dlubač z Nižných Ružbách, 
sa konala minulý piatok pri 
Pamätníku usmrtených na 
hraniciach v  rokoch 1948 
–  1989 na cintoríne v  Kež-
marku. Zorganizovalo ju Sve-
tové združenie bývalých čsl. 
politických väzňov (SZCPV), 
ktoré za zaslúžilo o vybudo-
vanie tohto pamätníka a tiež 
o prevoz telesných pozostat-
kov O. Brejku a M. Dlubača 
z  Rakúska. Týchto mladých 
chlapcov príslušníci pohra-
ničnej stráže 7. júla 1980 
pripravili o život na českoslo-
vensko-rakúskej hranici. 

K účastníkom pietnej spo-

mienky sa prihovoril primá-
tor Kežmarku Ján Ferenčák, 
predseda správnej rady Ústa-
vu pamäti národa Ondrej 
Krajňák a predseda  SZCPV 
František Bednár. Ako zdô-
raznil Ján Ferenčák, nemali 
by sme zabúdať na čierne ka-
pitoly našej histórie, z chýb sa 
treba poučiť a nedopustiť, aby 
sa opakovali. „Staršej gene-
rácii tieto spomienky živo re-
zonujú v pamäti, tej súčasnej 
už tieto tragické osudy nič ne-
hovoria. Práve preto, aby sme 
nezabudli, bol 25. júna 2004 
odhalený aj tento pamätník, 
ktorý je už 11 rokov memen-
tom a okoloidúcim pripomí-
na vyše 400 ľudských obetí,“ 
uviedol J. Ferenčák a dodal, 
že musíme mať na pamäti, že 

je ešte veľa zabudnutých a ne-
známych hrobov. 

O. Krajňák zase upozornil, 
že aj keď Ústav pamäti národa 
podal 42 trestných oznáme-
ní za skutky proti ľudskosti, 
všetky boli zamietnuté s tým, 
že skutky, boli spáchané v sú-
lade s vtedy platnými zákon-
mi a  preto nie sú zločinmi 
proti ľudskosti a sú premlča-
né. „Svedčí to o vôli či nevôli 
vyrovnať sa s obdobím neslo-
body,“ konštatoval.

František Bednár zase spo-
memenul slová Jána Langoša 
pri odhalení pamätníka, keď 
sľúbil, že vinníci budú odha-
lení a  ich mená zverejnené. 
„Som presvedčený, že to mys-
lel úprimne, ale tiež  viem, že 
Slovensko je po 17. novembri 

1989 v rukách   ľudí, 
prepojených s  býva-
lým režimom   a  ko-
munistickou štátnou 
bezpečnosťou, ktorí 
nikdy nepripustia, 
aby boli odhalení 
vinníci a  skutoč-
ní páchatelia, ktorí 
vydávali  rozkazy 
k páchaniu zločinov, 
akým bolo  vraždenie 
ľudí na hraniciach, 
medzi ktorými boli aj 
Ondrej Brejka  a Mi-
lan Dlubač,“ uviedol 
František Bednár.   

V závere pietnej 
spomienky prítomní 
položili k hrobom zavražde-
ných vence a ukončená bola 
štátnymi hymnami tých štá-

tov, ktorých občania zahynuli 
násilnou smrťou na čs. hrani-
ciach.  (red)

Koller aj Spirit 
mieria na východ 
Dokončenie z 1. strany   

Festival sa koná v  areá-
li Nestville Parku, ktorý 
slávnostne otváral  ešte 
v roku 2012 Jean Claude van 
Damme. Dnes sa organizátori 
zameriavajú skôr na najzvuč- 
nejšie mená súčasnej hudob-
nej scény. Zaujímavosťou po-
čas festivalu je, že doteraz si 
skoro všetci účinkujúci našli 
chvíľu, aby si prezreli aj areál 
expozície, ktorá odráža histó-
riu, ale i  súčasnosť severné-
ho Spiša. Mimoriadny obdiv 
patril najväčšiemu vyrezá-
vanému drevenému obrazu 
Európy so stvárnením života 
ľudí v  13. storočí. Nemalý 
obdiv získali aj vyrezávané 
drevené sudy, v ktorých zreje 
slovenská whisky. 
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V prostredí Spišského salaša sa 27. – 28. júna budú konať  
43. spišské folklórne slávnosti (SFS). Festival začne živou Ver-
bovačkou, pozvánkou spevákov a tanečníkov vo štvrtok o 17. h  
v Sp. Novej Vsi, o 18. h v Levoči a v piatok o 17. h na nádvorí 
Spišského hradu. Slávnostné otvorenie bude v sobotu o 14.30. 
h a v programe Vitajce vystúpia víťazi folklórnych súťaží z re-
giónu Spiš a jubilujúce kolektívy. V detskom programe Cestou 
necestou o 15.45 h bude DFS a ĽH „putovať“ vláčikom po Spiši 
a v ďalšom, Nositelia tradícií sa o 17. h predstavia najúspeš-
nejšie FS. O 19. h sa diváci môžu zúčastniť školy tanca, o 20. 
h v tanečnom divadle Čierno-biely svet vystúpi FS Vranovčan, 
po ňom budú Jánske ohne a sobotňajší program uzavrie tanco-
vačka pri vatre a muzike. Nedeľňajšie popoludnia začne vystú-
pením FS Podpoľanec o 14. h – Krása pod Poľanou zrodená. 
V galaprograme Mladosc moja i podoba účinkujú FS Čačina 
a Čačinare (Spišská Nová Ves), Krompašan (Krompachy), Le-
vočan (Levoča), jubilujúce folklórne kolektívy FSk Domkova 
(Olcnava), FSk Kalina (Kolinovce), FSk Jalinka (Oľšavica), 
Zuzanka Hricisková a Jakub Hanzely. O 17. h bude Kapurková 
ĽH muzička s tanečníkmi. SFS doplnia zážitkové programy, 
ochutnávka tradičnej gastronómie, jarmok remesiel, výstava 
historických fotografií a interaktívny program pre deti. Vstup-
né na 1 deň 3 €/dospelý, 1 €/dieťa 10 – 15 rokov, dôchodca.

Kaštieľ Strážky ožije 26. 
– 28. júna opäť Kaštieľnymi 
hrami. Divadelný festival pre 
dospelých aj deti začne v pia-
tok o 20. h predstavením M. 
Jones: Kamene vo vreckách 
v  podaní divadla Kotra zo 
Sp. Novej Vsi. Vstupné 4 €, 
v  predpredaji 3  € (Kaštieľ 
Strážky, Informačné centrum 
Sp. Belá). V sobotu 27. júna 
o 20. h sa na festivale pred-
staví Štúdio L+S Bratislava 
s  hrou M. Doleželovej a  R. 
Vencla Ani za milión s Kami-
lou Magálovou a Mariánom 
Geišbergom (5, resp. 4 €). Ne-
deľa 28. júna bude v Kaštieli 
Strážky patriť deťom. O 14.30 

h bude slávnostné otvorenie 
s  rozprávkovými bytosťami, 
o  14.45 h  uvidia rozprávku 
Ako Ondro peklo prekabá-
til (mestské divadlo Actores 
Rožňava), Farbičkovú prin-
ceznú (divadlo Žihadlo Ma-
lacky) a Z. Kollárovej Janko 
Hraško a  iné hraškoviny 
(Bábkové divadlo Košice). 
Park Kaštieľa Strážky bude 
plný rozprávkových bytos-
tí, hádaniek a úloh. Nebudú 
chýbať poníky, atrakcie, nafu-
kovacie skákadlo, trampolína 
a tvorivé dielne. Vstupné dos- 
pelí 2 €, žiaci, študenti a dô-
chodcovia 1 €, deti do 6 ro-
kov vstup voľný.  (red)

Kaštieľne hry v Strážkach

Spišské folklórne slávnosti

Lúka pri horárni v Bielovodskej doline bude 26. júna poko-
sená ručne. V rámci 11. ročníka medzinárodnej súťaže Tat-
ranská kosba si v tradičnom kosení kosou zmerajú sily lesníci 
Štátnych lesov Tatranského národného parku s kolegami z Le-
sov SR š. p., Banská Bystrica, MP Spišská Belá, Pozemkového 
spoločenstva – bývalí urbarialisti obce Východná, Vojenských 
lesov a majetkov, odštepného závodu Kamenica, Tatranskego 
parku narodowego (TPN), Biebrzanskego parku narodowego 
(BPN) z Poľska a lesníkmi z Ukrajiny. 

Na tohtoročnú súťaž je prihlásených 48 koscov, ktorí budú 
súťažiť v dvojčlenných družstvách. V skupine pozvaných hostí 
sa budú snažiť získať prvenstvo zástupcovia ministerstva pôdo-
hospodárstva a regionálneho rozvoja, krajských a obvodných 
lesných úradov a štátnej ochrany prírody. Pre všetkých súťažia-
cich sú pripravené  50 m dlhé a 4 m široké pásy lúky, ktoré budú 
musieť pokosiť v čo najkratšom čase a čo najvyššej kvalite.

V tomto roku na území oboch národných parkov ŠL TANA-
Pu pokosia, alebo zmulčujú takmer 300 ha lúk, vyrobia takmer 
1 000 q sena a približne 1 200 balíkov senáže. To všetko bude v 
zime krmivom nielen pre lesníkmi chované stádo huculov, ale 
najmä pre lesnú zver.  (lbd)

Mám ja kosu, kosičku...

Ľubomírovi Almášimu sa rekord podaril

Nový slovenský rekord, 
ktorý je zapísaný v  Sloven-
skej knihe rekordov sa počas 
víkendu podarilo poprad-
skému milovníkovi rýchlej 
jazdy. Na jednej motorke 
prešiel non–stop trasu, ktorá 
viedla čo najbližšie okolo slo-
venských hraníc a absolvoval 
ju bez sprievodného vozidla. 
Za 28 h  a 18 min. prešiel 

1 584,7 km. Z po-
pradského letiska 
vyštartoval v pia-
tok o 10. h a späť 
sa vrátil o  14. h   
a 20. min. 

 „Jazda prebie-
hala vynikajúco 
a jediné čo mi ro-
bilo problém, bol 
dážď, ktorý ma 
zastihol šesťkrát 
a  samozrejme, 

Pred jazdou som mal 
obavy, aké to bude 
a  či to len odtrpím, 
ale opak bol pravdou. 
Fascinujúca je jazda 
na motorke a  slobo-
da, ktorú človek za-
žíva, ale aj záväzok. 
Vedel som, že ma 
čakajú ľudia a aj keď 
som bol unavený, po-
vedal som si „musím 
to dať“ a  podarilo 
sa,“ s úsmevom ho-
vorí Ľubo. 

Dôležité bolo dbať 
na bezpečnosť. Vyčerpáva-
júca jazda v rovnakej polohe 
sa dá vydržať, ale horšie bolo 
podľa Ľuba neustále sledova-
nie premávky a obzvlášť, čo 
sa deje za ním.   

Pre zápis do Slovenskej 
knihy rekordov bolo potreb-
né splniť niekoľko podmie-
nok. Komisár zo Slovenskej 
knihy rekordov Igor Svitko 

(na snímke s Ľ. Almášim) ne-
pretržite sledoval polohu jeho 
mobilu cez aplikáciu počas 
celej jazdy. Ďalším atribútom 
bolo zasielanie selfie fotogra-
fií z viditeľnými, rozpoznateľ-
nými prvkami miest a  obcí 
a najdôležitejšia bola v mobi-
le aplikácia GPS – tracker a tá 
po dojazde zapísala celú trasu 
do google mapy.  (red)

chlad. Našťastie som v  noci 
prechádzal južným Sloven-
skom. V Gabčíkove, na prie-
hrade, bolo 14 stupňov, čo 
bolo vynikajúce, lebo v sobotu 
bola v Poprade zima,“ pove-
dal Ľubomír Almáši. Cestu 
okolo Slovenska si užíval 
a okrem zaťažkávajúcich skú-
šok si zažil aj veselé príhody.  
„Každopádne ma cesta bavila. 
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Dokončenie z 3. strany
Predminulý pondelok sa 

skončením sezónnej uzávery 
turisticky značených chodní-
kov v Tatranskom národnom 
parku, ktorá trvala od 1. no-
vembra, začala letná turistic-
ká sezóna a potrvá do konca 
októbra. 

Prístupné sú takmer všet-
ky turistické chodníky, vrá-
tane výstupov na vrcholy 
a prechody cez vysokohorské 
sedlá. Na horách posledné 
dni už vládlo letné počasie, čo 
malo veľký vplyv aj na vývoj 
podmienok. Všetky TZCH sú 
momentálne schodné, treba 
však brať ohľad na to, že vo 
vyšších polohách, najmä na 
severne orientovaných sva-
hoch, sa ešte nachádzajú zvyš- 

Horskí záchranári predstavili...
ky starého, sfirnovatelého 
snehu. Ten môže byť hlavne 
v  ranných hodinách tvrdý 
a počas prechádzania takými-
to miestami, hrozí turistom 
veľké nebezpečenstvo pádu 
následkom pošmyknutia. 
„Preto apelujeme na turistov, 
aby týmito snehovými polia-
mi prechádzali s maximálnou 
opatrnosťou, nešmýkali sa po 
nich, snažili sa prechádzať po 
vychodenom chodníku a mali 
so sebou paličky, poprípade 
čakan,“ vyzval turistov Jozef 
Janiga, riaditeľ HZS. 

HZS rovnako žiada turis-
tov aby túto novú aplikáciu 
nezneužívali, pretože každá 
prijatá SMS z tejto aplikácie 
bude vyhodnocovaná ako 
tiesňové volanie.  (pks)

Darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi diamantovej Jánskeho pla-
kety alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v Popra-
de, dostanú od samosprávy zaujímavé benefity. Poslanci mest-
ského zastupiteľstva rozhodli o tom, že darcovia krvi si budú 
môcť vybrať medzi bezplatným parkovaním alebo bezplatnou 
návštevou kultúrnych podujatí. Darcovia krvi, ktorí majú záu- 
jem o bezplatné parkovanie na parkoviskách bez rampového 
systému, môžu o vydanie parkovacej karty požiadať priamo 
v sídle Správy mestských komunikácií Poprad. V prípade záuj- 
mu o návštevu kultúrnych podujatí, organizovaných mestom, 
sa darcovia musia zaregistrovať v Mestskej informačnej kan-
celárii Poprad. V rokoch 1994 – 2015 bolo v Poprade evidova-
ných 29 držiteľov diamantovej Jánskeho plakety a štyria Kňa-
zovického medaily.

Benefity pre darcov

Mesto Poprad neodkúpi 
veľkoplošnú obrazovku na 
zimnom štadióne. Rozhod-
li o tom poslanci mestského 
zastupiteľstva, ktorí stiahli 
návrh na odkúpenie obrazov-
ky Colosseo od spoločnosti 
TRIK, s. r. o. Tá ponúkla mes- 
tu obrazovku za 239 800,39 €.  
Veľkoplošná obrazovka zo-
stala na štadióne ako po-
zostatok po pôsobení klu-
bu HC Lev a firma Trik ju 
nadobudla vo verenej ob-
chodnej súťaži na predaj 
hnuteľného majetku, patria-
ceho do konkurznej podsta-
ty úpadcu HC Lev Poprad,  
s. r. o. v konkurze. Výška náh- 

„Úžernícka“ suma 
za veľkoplošnú obrazovku

rady za veľkoplošnú obra-
zovku bola stanovená na zák- 
lade znaleckého posudku. 
Všetkých 19 poslancov sa pos- 
tavilo proti tomuto návrhu. 
Suma požadovaná majiteľom 
obrazovky poslanci označili 
za „šialenú“ a „úžernícku“. 
MsZ schválilo v zmene roz-
počtu na rok 2015 sumu 90 
tisíc na obstaranie technic-
kého zariadenia časomiery 
a video rozhodcu pre zimný 
štadión mesta Poprad. Nas- 
ledovať bude verejné obsta-
rávanie na zariadenie, ktoré 
zabezpečí technické riešenie 
na zabezpečenie regulárnosti 
priebehu zápasov.

Obec Vernár oslávila 720. výročie založenia
Dokončenie z 1. strany

V  rámci galaprogramu, 
pod názvom Vernárska ro-
dina a Priatelia, ocenili osob-
nosti obce Jána Mičova, 
Helenu Alexovú, Vladimíra 
Greňu, Bc. Máriu Murári-
kovú, Mitr. Prot. Mgr. Jána 

Nováka, Jána Harničára 
a  Mikuláša Ondruša, kto-
rým obec udelila Pamätnú 
plaketu pri príležitosti 1. pí-
somnej zmienky založenia 
Vernára.  Ďalej pokrstili nové 
CD Villa Verneri, ktoré folk- 
lórna skupina Vernár nas- 

pievala v  závere 
novembra minu-
lého roku. Viac 
ako hodinu si 
tak môžete do 
svojich domovov 
preniesť origi-
nálne vernárske 
piesne. 

To všetko spo-
lu, spev, tanec 
a  pestrofarebné 
kroje prilákali 
aj napriek čas-
tým prehánkam 
stovky milovní-

kov folklóru, ktorým skupi-
ny Priechoďan, Šumiačan, 
Telgárt, Kráľová hoľa, Hôra, 
Mladosť, ale aj tanečníci 
z Bratislavy a dve ľudové hud-
by pripravili nezabudnuteľné 
zážitky. Hodno spomenúť, že 
vo Vernári predstavili svoje 
piesne, tance a  pásma sku-
piny, ktoré dbajú na tradície 
svojich rodných obcí a pridr-
žiavajú sa originálnych zvy-
kov a tradícií. 

Ako nám povedala Slávka 
Kriščáková, starostka obce 
Rejdová a vedúca folklórnej 
skupiny Hôra, súbor existu-
je už 60 rokov. „Venujeme sa 
výlučne prezentácií folklóru 
z  obce Rejdová, udržiavame 
naše zvyky a tradície. Máme 
okolo 20 členov, ale  čo nás 
veľmi trápi, nemáme ľudovú 
hudbu. Máme však milého 

kolegu z Rožňavy Ivana Nem-
čoka, ktorý nás chodí doprevá-
dzať na vystúpenia,“ povedala 
S. Kriščáková. Pred vernár-
skym publikom sa predsta-
vili pásmom piesní a tancov 
z Rejdovej Na moste. 

Do vienka blahoželaní 
k  výročiu obce uvila svoju 
kytičku aj folklórna skupina 
Priechoďan a  ako povedal 
jeden z  ich vedúcich, snažia 
sa dodržiavať tie najstaršie 
zvyky a obyčaje z obce Prie-
chod, ako ich zdedili od otcov 
a  starých otcov. „Vo Vernári 
sme po prvýkrát a  sme milo 
prekvapení krásnou prírodou. 
Našu obec predstavíme sva-
dobným pásmom, v  ktorom 
priblížime predsvadobné zvy-
ky, nosenie rúcha družbov, 
pozvanie na svadbu, čo u nás 
bývalo tradičné a čím žila celá 

obec,“ konštatoval s  figliar-
skym úsmevom.

O dve hodiny neskôr začal 
Tanečný dom v podaní ľudo-
vej hudby Muzička z Bratisla-
vy, v  ktorom všetkých záu- 
jemcov o  tanec učili kroky 
vychýrení pedagógovia a  uči-
telia tanca. Večer pokračoval 
ľudovou zábavou a nemožno 
nespomenúť ani množstvo 
sprievodných podujatí, ktoré 
zaujali azda každého návštev-
níka tohtoročných Vernárs- 
kych slávnosti.  (red) 
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 ◆ Kuchár, pomocný kuchár 
- Vrbov, Menhard, s.r.o. Tel.: 
0908 623 724.

 ◆ Operátorka vo výrobe 
- ponuka práce aj pre štu-
dentky - Kežmarok. INDEX 
NOSLUS s.r.o., pracovno - 
personalna agentura, Nam. 
Sv. Egídia 50, 058 01 Poprad.

 ◆ Zootechnik - hydinár - 
Slavkovská cesta 57, 06001 
Kežmarok.

 ◆ Zmenový vedúci výroby - 
Deltrian Slovakia, s.r.o. , Wei-
nova 1, 060 01 Kežmarok. 

 ◆ Kuchár -  Hotel  Cro-
cus Štrbské Pleso, a.s. Tel.: 
0917799367. 

 ◆ Online špecialista - GAS 
Familia, s.r.o. Prešovská 8,  
06401 Stará Ľubovňa.

 ◆ Predavač/predavačka. 
SINTRA spol. s  r.o., miesto 
práce: Kežmarok, Poprad. 
Tel.: 052/7866155.

 ◆ Vý r o b ný  p r a c o v n í k . 
DRAFTCOM s.r.o. Tel.: 0905 
872 334.

 ◆ Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň), 
učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - de-
jepis, anglický jazyk, sloven-
ský jazyk a literatúra, učiteľ/
ka ZŠ (2. stupeň) - matema-
tika, informatika, výtvarná 
výchova.  Základná škola 
Stará Ľubovňa. Tel.: 052/ 
2388372, 0907 925 240.

 ◆ Čašník/čašníčka.  Ho-
te l  S ol i sko,  s . r.o.  Tel . : 
0908984843.

 ◆ Pokladník/predavač 
-  Poprad. Pepco Slovakia 
s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 
Bratislava.

 ◆ Traktorista. Poľnohos-
podárske družstvo podielni-
kov v Spišskej Teplici. Tel.: 
0917711538. 

 ◆ Čašník - s možnosťou po-
skytnutia ubytovania. Grand 
Hotel Kempinski High Tatras, 
ul. Kúpeľná 4043/6, Štrbské 
Pleso. Tel.: 052/32 62 300. 

 ◆ Vodič - Poprad. Geis SK 
s.r.o. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Levoča. 

 ◆ Upratovacia pracovníčka 
Stará Lubovňa. EDYMAX 
SE, Nevädzová 5, Bratislava. 
Tel.: 0908 730 815.

 ◆ Operátor výroby. Miesto 
práce: Poprad -  Matejov-
ce. NEXTJOB, s.r.o., Gal-
vaniho 7/D, Bratislava. Tel.: 
052/7798546.   

 ◆ Práca v hydinárni Brno! 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, Nitra. Tel.: 0917 251 082. 

 ◆ Trade-marketingový 
pracovník. GURLEX, s.r.o., 
Prešovská 8, Stará Ľubovňa, 
www.gas-familia.sk. 

 ◆ Obchodný zástupca v te-
réne. Miesto práce: Kežma-
rok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Spišská Nová Ves. MEDIA-
TEL spol. s  r.o., Miletičova 
21, 821 08 Bratislava. Tel.: 
0903476071. 

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. Predám 
masážny stôl – nový málo 
používaný –  skladací 
s obalom, valec, stoličku 
a  sadu sklených bánk. 
Všetko za 180,- eur. Kon-
takt: 0911 817 360. 

 ◉ Predám bicykel Scott 
Contessa,  veľkosť S (na 
výšku 145 - 165 cm), vo 
veľmi dobrom stave. Cena 
199 €. Tel. 0948 007 776

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

štruovaný 2-podlažný 
rodinný dom s úžitkovou 
plochou 297 m2 vo veľmi 
dobrom stave v  podtat-
ranskej obci, aj rómskej 
rodine za 95 tis. eur. T.č.: 
0907 025 116. 

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť od-
kúpenia vedľajšieho po-
zemku o výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-
loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spálňa 
a detská izba drevené par-
kety, druhá kúpeľňa ke-
ramická dlažba. Náklady 

P re d á m  k omp l e t n e 
zrekonštruovaný rod. 
dom v  Poprade Veľkej, 
pozemok 940 m2. Viac 
na www.skvelydom.eu 
alebo tel. 0911/363 313. 
Cena 175 000 eur. 

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

a  hotelový personál NJ 
a AJ. Hľadáme opatrova-
teľky a  zdravotné sestry. 
Kontakt 0903 398 003. 

 ◉ NAVRHUJEM, RENO-
V U J E M ,  S TAV I A M 
KRBY, KACHĽOVÉ 
PECE, ZÁHRADNÉ 
KRBY, MICHAL, 0915 
826 525. 

 ◉ P r í j m e m e  ž e r i a v n i -
ka, STROJCHEM Svit, 
platný žeriavnický pre-
u k a z ,  0 5 2 / 7 1 5 2 6 4 7 ,  
rybarova.z @chemosvit.sk

 ◉ Príjmeme vodiča kamió-
novej súpravy, CHEMO-
SVIT CHEDOS, Svit, VP, 
karta vodiča, turnuso-
vá práca, 0905 905 212, 
ivor.m@chedos.sk.

na bývanie 140 € nesačne 
+ spotreba cca 20m3 dre-
va. Cena dohodou. T.č.: 
0908 327 288. Predám zá-
hradu s murovanou chat-
kou v lukratívnej obci Gá-
novce, treba vidieť. Cena 
dhodou. Tel. kontakt: 0911 
444 645. 

Navštívili sme kraj Ľudovíta Štúra
V jubilejnom roku  200. 

výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra sa matičiari zo Štrby 
6. júna zúčastnili zájazdu do 
jeho rodiska v Uhrovci. De-
sať popradských matičiarov 
privítalo možnosť pripojiť sa 
k nim. V Uhrovci nás na obec-
nom úrade privítala starostka 
Ing. Zuzana Máčeková. Štr-
bu spájajú s Uhrovcom viac 
ako formálne vzťahy, čo sa 
prejavilo na pohostinnom pri-
jatí účastníkov zájazdu, záuj- 
me pani starostky a sprevá-
dzaní po vzácnych miestach 
našich najväčších osobností 
– Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka v ich spoločnom 
rodnom dome. V úcte sme 
postáli pri pomníku Ľudovíta 
Štúra a pre nás všetkých bolo 
cťou vzdať mu hold polože-
ním venca, ozdobeného tri-
kolórou. Ľudmila Hrehorčá-
ková predniesla báseň Ruža 
pre Ľudovíta Štúra od Draho-
slava Machalu. Pani starostka 
pri tejto príležitosti venovala 
spomienku  nedávno zosnulé-
mu Drahošovi, ktorý Štúrovu 
osobnosť navždy ukotvil na 
stránkach slovenskej vlasti-
vedy a v pamäti a srdci nášho 
národa.

Rodný  dom 
buditeľa  nazna-
čuje jeho posla-
nie: „On zobudil 
zo sna národ svoj 
a zoral úhor neú-
rodný, ku cti pri-
viedol jazyk rod-
ný a šiel za rodu 
spásu v boj.“

Lektorka Ele-
na Beštová nás 
previedla napl-
neným životom 
Ľudovíta Štúra, 
ktorý vzišiel zo 
skromných po-
merov učiteľskej 
rodiny s pevným 
zázemím lásky, viery a zod-
povednosti. Z týchto morál-
nych základov sa rozvinul 
na osobnosť, ktorú právom 
považujeme za najväčšiu pre 
nás, Slovákov, v 19. storočí. 
Národný buditeľ, novinár, 
jazykovedec, filozof, projek-
tant našej budúcnosti, politik, 
organizátor národného života 
a  ideál pre generáciu svojich 
supútnikov, ale aj ďalšie po-
kolenia. O sto rokov neskôr 
zasiahol do našej histórie prí-
ťažlivým ideálom spoločnos-
ti s ľudskou tvárou Alexander 

Dubček, ktorému prináleží 
druhá časť domu - múzea. Aj 
on tak ako jeho rodák veril 
a bojoval za ideály, ktoré na-
razili na hrubú silu. 

Jankov vŕšok s obeťami 
padlých vojakov a partizánov, 
ruských aj našich, bol ďalšou 
zastávkou cesty matičiarov. 
Aj na tomto pietnom mies-
te sme vzdali úctu stovkám  
mladých nádejných a nena-
plnených životov a položili 
sme k pomníku veniec vďa-
ky. V obecnom múzeu sme sa 
dozvedeli zaujímavosti o tej-

to obci s 1 500 obyvateľmi, 
ktorá patrila grófstvu Zayov-
cov (preto Zay-Uhrovec). 

Celonárodné jubi le j - 
né oslavy Ľudovíta Štúra sa 
uskutočnia 24. októbra 
v Uhrovci. V Levoči sa stret-
ne mládež z celého Sloven-
ska 22. októbra a organizátori 
pripravujú pútavý program 
s historickou fabuláciou prí-
chodu štúrovcov z Bratislavy 
do Levoče v marci 1844 a vý-
stupom na Kohlwald  - Uhlis-
ká (2 km od Levoče).   

Ľudmila Hrehorčáková

Začiatkom júna mimo-
riadne vydanie novín Poprad 
zverejnilo článok Poskytu-
jú pomoc a radu v sociálnej 
sfére. Mesto Poprad v rámci 
prerokovávania Komunitné-
ho plánu sociálnych služieb 
na rok na roky 2015 - 2020 
zhromaždilo údaje o  or-
ganizáciách a  občianskych 
združeniach z  tejto sféry. 
Spolu ich bolo pozvaných 21, 
okrem najpočetnejšej JDS.

Jednota dôchodcov na Slo-
vensku (JDS) je občianskym 
združením a má viac ako 80 
tisíc členov. V našom meste 
sú dve organizácie JDS s 250 
členmi a  v  rámci Okresnej 
organizácie JDS v  Poprade 
je v  ôsmich organizáciách 
450 členov. JDS je najväč-
ším občianskym združením 
na Slovensku, okrese a v na-
šom meste. Pravdepodobne 
kompetentné orgány štátnej 
správy nemajú záujem o spo-
luprácu a vraj preto, že „ro-

bíme politiku.“ Či ju robíme 
posúďte podľa našej činnosti.

 JDS navrhuje a  rieši pre 
všetkých dôchodcov na Slo-
vensku problémy v sociálnej 
sfére. Má takúto možnosť. 
Predseda JDS je členom rady 
pri vláde SR a Národnej rady 
SR. Už v  roku 2004 svojou 
petíciou sa vyriešil vdovský 
dôchodok pre mužov, valo-
rizácia dôchodkov, vianočný 
príspevok a v ostatnom čase 
minimálny dôchodok. Oso-
bitnú pozornosť venuje kú-
peľnej starostlivosti a každým 
rokom rozdelí 4 500 pouka-
zov pre svojich členov, rekre-
ačnej starostlivosti, spoločen-
skej, športovej a pod. Starať 
sa o dôstojný život seniorov, 
to je naša politika.

Okresná a  mestská orga-
nizácia JDS má veľmi dobrú 
spoluprácu s kúpeľmi v Bar-
dejove, Vyšných Ružbachoch 
a Štóse, kde za veľmi výhod-
ných podmienok organizuje-

me pre všetkých dôchodcov 
okresov Poprad a Kežmarok 
týždennú kúpeľnú liečbu. 
Naše organizácie pripravujú 
podujatia ako sú Maškarný 
ples seniorov, MDŽ, súťaž vo 
varení gulášu, okresný špor-
tový deň, Babička roka, Fes-
tival v prednese poézie, pró-
zy a vlastnej tvorby, Vianoce 
a  ďalšie. V  septembri 2015 
bude v  Kežmarku Festival 
hudby, spevu a tancov. MsO 
spolupracovala s ombudsma-
nom na ochranu seniorov. 
Kolektívnymi členmi našej 
MsO sa stali Klub Ligy proti 
rakovine Žirana Poprad, Po-
prad Klub sclerosis multiplex 
pri SZSM Poprad, Slovenský 
zväz telesne postihnutých, Z0 
č. 37 Poprad a záujem majú aj 
ďalšie organizácie a OZ.

MsO v Poprade už existu-
je 6 rokov a našou snahou je 
zapojiť a  pomáhať všetkým 
dôchodcom. Mrzí nás však 
prístup denných (minúto-

vých) centier, ktoré odmieta-
jú spoluprácu s nami. Výnim-
kou sú DC Veľká, Xenón Po-
prad–Juh a DC kresťanských 
seniorov, ktorí pochopili 
cieľ našej činnosti. V našom 
meste je približne 10 tisíc 
dôchodcov. V ôsmich DC je 
organizovaných približne 640 
dôchodcov.

JDS je apolitické občian-
ske združenie, ale prejavíme 
vďačnosť každej strane, ktorá 
prejaví ochotu podporiť nás 
a pomôcť dôstojne prežiť zvy-
šok života. Sme za každú se-
rióznu spoluprácu. Neslúžime 
stranám, ale seniorom. O  to 
viac sme vďační predstavite-
ľom mesta Poprad za pomoc, 
starostlivosť a  ich sociálne 
cítenie. Toto nám mnohé iné 
mesta môžu závidieť. Veríme, 
že svojou činnosťou a aktivita-
mi sa nám podarí preklenúť aj 
bariéry našich nepriaznivcov.

F. Gordiak, 
predseda MsO JDS 

Jednota dôchodcov na Slovensku nepatrí do sociálnej sféry?

Sviatok folklóru pohltí 
Východnú aj tento rok 
začiatkom júla. Od štvrtka 2. 
do nedele 5. 7. sa na 61. roč-
níku Folklórneho festivalu 
Východná 2015 predstaví viac 
ako 2 000 účinkujúcich Medzi 
nimi budú nielen domáce fol-
klórne súbory a skupiny, det-
ské folklórne súbory, spevácke 
skupiny, ľudové hudby a sólis-
ti, ale tiež špičkové zahraničné 
súbory, ako aj víťazi celoštát-
nych súťažných prehliadok.   
Organizátori festivalu a  au-
tori pripravili viac ako 50 
programov na veľkej a malej 
scéne amfiteátra, sprievodné 
programy -  výstavy, ochut-
návky tradičnej kuchyne, 
prezentáciu salašníctva a ov-
čiarskych prác, tanečné domy, 
v  spolupráci s  ÚĽUV-om 
obľúbený jarmok remesiel 
a  školu remesiel. Novinkou 
tohto ročníka je Etnodom 

Vo Východnej folklór aj Tisícročná včela

s  projekciami krátkych do-
kumentárnych filmov s pred-
náškami a  moderovanými 
diskusiami. A naprázdno ne-
vyjdnú ani najmenší návštev-
níci, ktorých potešia zábavné 
hry, maľovanie, čítanie ľudo-
vých rozprávok či školička 
tanca v obľúbenom detskom 
Košiariku.

Vo štvrtok 2. júla večer sa 
diváci stretnú na autogramiá- 
de s  Petrom Jarošom,  auto-
rom románu Tisícročná včela 
v areáli amfiteátra, po ktorom 
nitrianske Divadlo Andreja 

Bagara vystúpi s muzikálom 
rovnomenného názvu. V pia-
tok začne vyhrávanie ľudo-
vých hudieb z rôznych regió-
nov Slovenska od 16. h, ofi-
ciálne otvorenie 61. ročníka 
festivalu bude o 20.40 h s vys- 
túpením FS Železiar z Košíc. 

V sobotu pred sprievodom 
obcou Východná vystúpia 
o 13.15 h laureáti celoštátnych 
súťaží a  prehliadok v  ob-
lasti folklóru. Po sprievode 
sa v  rôznych programoch 
predstavia viaceré folklórne 
skupiny dospelých i detí, ľu-

dové hudby i  sólisti, o 17.30 
h ocenené FS z minuloročnej 
prehliadky choreografií v  L. 
Mikuláši v programe Urode-
nô. Medzi účinkujúcimi bude 
aj FS Vagonár z  Popradu. 
V scénickej prezentácii živo-
ta významného slovenského 
režiséra, tanečníka a choreog- 
rafa SĽUKu Martina Ťapá-
ka bude o 18.30 h účinkovať 
tiež MSS Vernár. Večer o 20. 
h sa na festivale vo Východnej 
predstavia zahraničné súbory 
z Argentíny, Estónska, Srbska 
a Turecka. Slovensko –  rod-
ná zem je názov večerného 
programu od 21.30 h, v kto-
rom opäť vystúpi MSS Vernár. 
Galaprogram 61. ročníka Fol-
klórneho festivalu Východ-
ná - Bohatstvo krásy - zavŕši 
tradičné podujatie v  nedeľu 
5. júla o  14.30 h  (podrobný 
program nájdete na www.fes-
tivalvychodna.sk).  (pkr) 
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19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Nebezpečne blonďavá
22:40  Terapia
00:55  Ostrov
02:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
03:20  Súdna sieň

04:50  Dámsky klub
06:25  Správy RTVS
07:10  Góly - body - sekundy
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:10  Veselá farma
08:15  Veselá farma
08:25  Ako si vycvičiť drakov 2 
08:45  Fidlibum
09:15  Trpaslíci
09:45  Daj si čas
10:15  Muž s poslaním
10:55  On air
11:25  Moje dcéry
13:10  Vyzvedač
14:55  Fetiše socializmu II
15:25  Čo ja viem
16:45  Víkend
17:20  Postav dom, 
 zasaď strom
18:00  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:45  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Vyzvedač
00:10  Elisa z Rivombrosy
01:40  Moje dcéry
03:20  Elisa z Rivombrosy

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:25  Správy - Hírek
07:35  Správy RTVS z regiónov
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
08:55  Piloti
09:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
09:50  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:20  Portréty vedcov: 
 Ivan Janotka
10:25  Kvarteto
10:55  Panda
11:45  5 minút po dvanástej
12:45  Súrodenci
13:15  Zlatý Amos
14:25  Kapurka
15:05  Farmárska revue
15:30  Test magazín
15:45  Pred rokmi...
16:15  Bakalári 1983
17:40  Čokoládový hrdina
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky na dobrú noc
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Veľký príbeh Paríža
20:55  History
21:05  Anjeli strážni
21:35  Art Film
21:40  Klamné leto‚ 68
23:10  Kinorama

10:20  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:10  Kobra 11
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Dáma v závoji
23:00  Mattoni Koktejl Festival
00:35  Kobra 11
01:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:00  DIVOKÉ KONE
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:40  DIVOKÉ KONE
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:30  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov III
15:25  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Inkognito
22:00  Sladký život
23:00  Kosti
00:00  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
01:00  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:50  Homeland - Zradca
02:45  Noviny TV JOJ
03:25  Sladký život

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Postav dom, 
 zasaď strom
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Hurá do záhrady
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Wasabi
21:50  Bez hraníc
22:40  Bez hraníc
23:25  Policajné oddelenie
00:20  Prefíkaná banda
01:15  Bez hraníc
02:00  Bez hraníc
02:50  Dámsky klub

06:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Správy a komentáre
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko 
 a jeho svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:05  Trpaslíci
09:10  Demontáž jadrových 
 elektrární:
 Úloha nemožná?
10:05  Koniari sveta
10:30  Ukrajinský magazín
11:00  Fokus zdravie
11:40  Ambulancia
12:15  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:55  Tancujeme na piesničky
13:30  Večera s Havranom
14:50  Vat
15:25  Tu sme doma
15:55  Maďarský magazín
16:20  Energetika
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  Správy - Hírek
17:50  Macbeth
19:40  Večerníček
19:55  Správy v slovenskom    
 posunkovom jazyku
20:00  Móric Beňovský žije ! 
21:00  Správy a komentáre
21:25  Art Film
21:30  Góly - body - sekundy
21:40  Súrodenci
22:10  Biela garda
22:55  Polícia
23:10  Profesionál
23:25  Autosalón
23:55  Správy RTVS
00:40  ArtSpektrum

04:20  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zmena chutí 
 s Anetou a Janicou
09:00  Búrlivé víno

TELEVÍZNY PROGRAM 24. 6. 2015 - 30. 6. 2015Streda
24. 6. 2015

Štvrtok
25. 6. 2015

20:20  Lilly Schönauerová: 
 Milujem cudzinca
21:45  Reportéri
22:15  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:00  Zákon a poriadok:    
 Špeciálna jednotka
23:40  Policajné oddelenie
00:30  Prefíkaná banda
01:20  Lilly Schönauerová: 
 Milujem cudzinca
02:50  Dámsky klub

06:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Správy a komentáre
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko 
 a jeho svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:10  Tradície v súčasnosti
09:35  Maďarský magazín
10:05  Fokus spotrebiteľ
10:45  Pred rokmi...
11:15  Takú nám,hudba,zahraj
12:05  Živá panoráma
12:35  ArtSpektrum
12:40  Biela garda
13:40  Rómsky magazín
14:10  Polícia
14:30  Fokus právo
15:15  Bakalári
16:35  Vinník bez viny?
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Svet zvierat III
18:30  Halali
18:45  Večerníček
18:55  Rozprávky 
 na dobrú noc
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Veľký, väčší, najväčší
21:00  Správy a komentáre
21:25  Art Film
21:30  Góly - body - sekundy
21:40  Família
22:10  Zastihla mě noc
00:20  Ambulancia
00:50  Správy RTVS
01:35  ArtSpektrum

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:10  Kobra 11
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha

01:00  Kobra 11
02:00  NCIS 

04:05  Inkognito
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:30  Inkognito
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:25  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:25  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Sladký život
22:45  Kosti
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:40  Homeland - Zradca
02:50  Noviny TV JOJ
03:30  Sladký život

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
08:55  Nash Bridges
09:50  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Víkend
14:40  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Čo ja viem
21:45  Fetiše socializmu II
22:15  Bojovníci
00:05  Policajné oddelenie
01:05  Nikto nie je dokonalý
02:15  Neskoro večer: Talk-
show Petra Marcina
03:00  Bojovníci

06:20  Polícia
06:35  Profesionál
06:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Správy a komentáre
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy

Piatok
26. 6. 2015

09:05  Trpaslíci
09:10  Veľký, väčší, najväčší
10:00  Svet zvierat III
10:30  Rómsky magazín
10:55  Fokus právo
11:40  Cesta
12:15  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Jasenkovci z Gemera
13:20  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
13:55  Tvárou v tvár
14:30  Fokus rodina
15:15  Bakalári 1975
16:05  Večer televízneho 
 archívu
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:05  Extrémne v horách
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky 
 na dobrú noc
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Viva konzerva ! 
21:30  Umenie
22:00  Kinorama
22:25  Art Film
22:35  Horiace Mississippi
00:35  Správy RTVS

04:20  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:10  Kobra 11
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Ochranca
22:30  Hanna
00:45  Šiesty zmysel
01:40  Bostonské vraždy
02:30  Pán a pani Smithovci
03:10  Žalobca a obhajca
03:55  Kobra 11

04:10  Divoké kone
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
12:25  Kosti
13:20  Knight Rider
14:15  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:15  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:45  Extrémne prípady
19:00  Krimi

Sobota
27. 6. 2015
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23:35  One Day Jazz
00:25  Československý 
 filmový týždenník
00:40  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:05  Scooby Doo, kde si?!
07:30  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:55  Tom a Jerry
08:15  Malá veľká liga
10:40  Krok za krokom
11:10  Krok za krokom
11:40  Star Trek
14:15  Bláznivý pohreb
16:15  Zita na krku
17:45  Sekerovci
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Profesor v ringu
22:40  Parchanti
00:45  Ochranca
02:25  Parchanti

04:05  Najlepšie slovenské 
 torty
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:40  Timon a Pumbaa I 
08:40  Kovbojky a anjeli
10:45  Najlepšie slovenské 
 torty
12:25  Rodinné záležitosti
13:45  Nočné rande
15:45  Traja hlupáci
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
22:35  Do hlbiny
01:05  Vikingovia
03:00  30 nocí  paranormál-
 nych javov

04:50  Drišľakoviny
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja - 
 Nové dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:35  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II
09:35  Autosalón
10:05  Čarovné miesta 
 Zeme III
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:25  Bud Bindi
14:00  Agatha Christie : Poirot
14:55  Cesta do hlubin 
 študákovy duše
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie

Nedeľa
28. 6. 2015

20:20  Pútnička
21:50  Pútnička
23:20  Cesta do hlubin 
 študákovy duše
00:50  Agatha Christie : Poirot
01:40  Čarovné miesta 
 Zeme III
02:35  O 5 minút 12
03:40  Občan za dverami

06:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:25  Veľký príbeh Paríža
07:25  Extrémne v horách
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapurka
09:05  Farmárska revue
09:25  Slovo
09:30  Orientácie
10:00  Bohoslužba
12:25  Herecké legendy
12:40  Romulus Veľký
14:00  Majstrovstvá 
 Slovenska a Česka
17:25  Škola žien
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky 
 na dobrú noc
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Dielo z depozitára 2015
20:10  Teatro Tatro
21:35  Dokumentárny klub
23:10  On air
23:35  Umenie
00:05  Dielo z depozitára 2015
00:10  Správy RTVS
00:55  Slovo
01:00  USA vs John Lennon

04:00  NCIS 
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:05  Scooby Doo, kde si?!
07:30  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:50  Tom a Jerry
08:05  Superkočky v akcii
09:05  Superkočky v akcii
10:10  Krok za krokom
10:40  Flynn Carsen: Honba 
 za kopijou osudu
12:40  Profesor v ringu
14:50  Hrdinovia: 
 Záchrana Zeme
17:35  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Hnev Titanov
22:30  Ako pavúk
00:40  Hnev Titanov
02:30  Ako pavúk

04:20  Nová záhrada
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Kovbojky a anjeli
09:20  Timon a Pumbaa I 
10:20  Láska vo hviezdach - 
 Finále seriálu
11:15  Traja hlupáci
13:25  Do hlbiny
15:55  Kuriér
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport

20:25  Najlepšie počasie
20:30  Hry o život: 
 Skúška ohňom
23:50  Rodinné tajomstvá
01:50  Špeciálna operácia
03:55  Nové bývanie

04:10  Križovatky medicíny
04:55  Správy RTVS
05:40  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:25  Taxík
14:00  Hurá do záhrady
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Kohút na víne
22:15  Policajti z centra
23:10  Banditi
23:55  Policajné oddelenie
00:45  Kohút na víne
02:45  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Ukryté v lese, 
 schované v tŕstí
09:30  Chalani
10:35  Tvárou v tvár
11:05  Fokus rodina
11:55  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:35  Hudáčkovia
13:20  Família
13:50  Putička Li
14:50  Športové ozveny
15:30  Autosalón
15:55  Národnostný magazín
16:20  Profesionál
16:45  Fokus práca
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Vašimi očami
18:25  History
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky na dobrú noc
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Marie Curie - 
 za hranicami mýtu
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:05  Testament
00:05  A predsa sa točí
00:45  On air
01:05  Správy RTVS

04:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
08:30  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:05  Susedia
09:50  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS 
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:20  Počasie
20:30  Babovřesky 2 
23:10  Sekerovci
23:45  Zita na krku
00:30  Teória veľkého tresku
00:55  Kobra 11
02:00  NCIS

04:40  Krimi
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:30  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Hry o život: 
 Skúška ohňom
16:20  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Inkognito 
22:00  Sladký život
22:55  Hoď svišťom
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  Kravaťáci
01:45  Top star
02:20  Noviny TV JOJ
02:45  Prvé oddelenie
03:45  Súdna sieň

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie

Pondelok
29. 6. 2015

05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Grand hotel
13:40  Tajomstvo mojej kuchyne
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:20  Slovensko chutí
21:55  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:20  Policajné oddelenie
00:15  Prefíkaná banda
01:05  Inšpektor Lynley
01:55  Policajti z centra
02:45  Grand hotel

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Marie Curie - 
 za hranicami mýtu
10:00  Vašimi očami
10:25  Národnostný magazín
10:55  Fokus práca
11:40  Športové ozveny
12:10  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Muziky z Podpoľania
13:00  Orientácie
13:30  5 minút po dvanástej
14:30  Surikaty
16:00  Rusínsky magazín
16:30  Portréty vedcov: PhDr. 
 Valerián Bystrický, DrSc.
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Koniari sveta
18:30  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku

20:00  Svet po Fukušime
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:35  Route 66 revisited
01:05  Energetika
01:20  Správy RTVS
02:10  ArtSpektrum

04:05  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:50  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS 
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mušketieri
21:45  Mušketieri
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Sherlock a Watsonová
01:00  Kobra 11
02:00  NCIS

04:20  Aféry
04:55  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
12:55  C.S.I.: Las Vegas
13:55  C.S.I.: New York
14:55  Sladký život
15:50  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi brooklyn
22:45  Geissenovci - Ťažký    
 život milionárov
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  Kravaťáci
01:45  Homeland - Zradca
02:45  Sladký život
03:20  Prvé oddelenie

Utorok
30. 6. 2015

Kompletnú aktuálnu ponuku kina nájdete na www.cine-max.sk

CINEMAX POPRAD
Informácie: 0905 743 518

Dlhé Hony 4587/1
kinopp@cine-max.sk
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Súťažný  ročník  Podtatranských volej-
balových súťaží 2014/2015 skončil spo-
ločným vyhodnotením. Hralo v ňom 29 
družstiev, o tri viac ako rok predtým. Je 
to už 25 rokov, ako sme so súťažami za-
čali. Pod Tatrami má volejbal dlhoročnú 
tradíciu a súťaže sa hrali aj predtým, ale 
v inom formáte. Hralo sa na ihriskách 
vonku, čo bolo náročnejšie, počasie 
malo  veľký  vplyv na priebeh súťaží. 

Za 25 rokov hralo v jednotlivých sú-
ťažiach bezmála tisíc družstiev. Niekto-
ré odohrali len jeden ročník, iné viac. 
Najviac ich bolo v  súťažnom ročníku 
2002/2003 -  45 družstiev. Rekordérmi 
v súťaži mužov sú Štrbské Pleso a Vyšné 
Hágy, ktoré od začiatku vynechali len po 
jednom ročníku. V súťaži žien je to Svit. 
Medzi stálice v MIX súťaži patria Svit, 
Tatry, Sibako (teraz Baobab), Štrba, Spiš-
ská Teplica, Naftoprojekt (neskôr DM 
Soft a  teraz Exvolley). Súťaže MIX ako 
novinku začal organizovať pod hlavičkou 
RTVŠ Ladislav Vosika. Od prvého roč-
níka sa angažujú František Majchrovič, 
Ján Baďura, Zorislav Porubovič, z hráčov 
Jarka Viestová, Renáta Jamborová, Jozef 
Veselý, Gabriela Veselá,  Bohuslav Tichý, 
Pavol Baláž, Jaroslav Kerkeš, Peter Kraj-

ňák, Vojtech Kristl, Jaroslav Cuník,  Ivan 
Hlinka,  Žofia Bočková–Kleinová, Ivan 
Preisler, Laco Hrušovský, Jana Jakubčá-
ková, Janka Ohrádková, Maria Jusková  
Peter Chripko. Boli takí, čo hrali krátko, 
niektorí dlhšie  a  niektorí,  žiaľ, odišli 
navždy – Rudolf Dojčár, Jaroslav Bončo 
a Ján Caltík.   

Toľko z histórie. Veríme, že mladšia 
generácia bude pokračovať a  súťaže, 
v akejkoľvek forme, sa budú hrať ďalej. 
Za štvrťstoročie boli vyskúšané rôzne 
systémy hry. Teraz je tu návrh na zmenu 
– odohrať všetko na jednom mieste, čo 
možno prinesie oživenie. V  súťažnom 
ročníku 2014/2015 29 družstiev hralo 
v 7 súťažiach mužov, 5 žien a 17 MIX 
- 10 v I. triede a 7 v II. triede.  V súťaži 
mužov, žien a MIX I. trieda si prvenstvo 
zopakovali popradské družstvá z minu-
lého roka – Regina Pub, Jašterice a MIX 
Tatry. Víťazi dostali volejbalové lopty 
a prvé tri družstvá diplomy a vecné ceny.

Poradie Podtatranských majstrovs- 
tiev mužov 2014/2015:
1. Regina Pub PP 18 15  3  915:750    30    
2. MIŠ-MAŠ PP 18 13   5  927:785   28 
3. Sayonara PP 18  12   6  924:869   27 
4. HCV V.Hágy 18   8  10  896:921   21    

5. KM Matejovce 16   6  10  709:752   13   
6. ŠKP Š. Pleso 16   4   12 749:715   13      
7. Juniori PP 16   2   15 580:808     5     
Podtatranské majstrovstvá žien:  
1. Jašterice PP 16 16  0 827:480  32 
2. OcÚ Sp.Teplica 16   9  7 743:621  19 
3. Svit    16     9    7 608:619  18 
4. Juniorky PP 16     4  12 515:796    8 
5.Tatraf. T. Lomnica  16     2  14 539:716    4 
MIX – I. trieda:
1. MIX Tatry PP 24 22   2 1260:  950  45 
2. Sayonara PP 24 15   9 1214:1090  34   
3. 4+4 PP 24 14 10 1220:1190  32 
4. MIŠ-MAŠ PP 24 13 11 1195:115     23
2   5. Big team PP 24 14 10 1122:1096  30   
7. Svit 24 12 12 1091:1199  26    
6. Exvolley PP 24 11 13 1236:1207  30    
8. Baobab PP 24   8 16 1155:1212  24       
9.  Ideál Svit  22   7 15   917:1002  20       
10. Tatraf. T.Lomnica 22   2 20   684:1000    6 
MIX II. trieda :        
1. OcÚ Sp.Teplica 24 17   7 1260:1051 39 
2. KM Matejovce 24 15   9 1189:1167  34 
3. Big team B PP 24 13 11 1283:1245    32   
4. ŠK Štrba 24 12 12 1211:1195    29   
5. VKPH Sp.Sobota 24  11 13 1173:1235  25 
6. Labados PP 24  10 14 1083:1141  23    
7. Jarná PP 24   6 18 1065:1230  18   

(zpč)

Štvrťstoročie súťažného volejbalu pod Tatrami 

Benefičný futbalový turnaj v Levoči
Sedem osobností sloven-

ského hokeja, traja majstri 
Slovenska a  víťazi Pohára 
AS Trenčín vo futbale a  šesť 
zamestnancov nemocnice 
a  mesta Levoča sa 14. júna 
stretli na benefičnom turnaji, 
ktorého výťažok bude pou- 
žitý na spolufinancovanie 
pri tvorbe nadštandardných 
izieb detského oddelenia. 
Benefičný futbalový zápas 
zorganizovala Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou Le-
voča v spolupráci s mestom 

Levoča. V tíme majstrov Slo-
venskej republiky 2014/2015 
a  víťazov Slovenského po-
hára 2014/2015 si zahrali 
brankár Igor Šemrinec, Ma-
túš Bero, Lukáš Skovajsa a   
v tíme hokejistov hrali Ľuboš 
Bartečko, Jaroslav Obšut, 
Martin Kuľha, Miroslav Ško-
vira, Marek Zagrapan, Denis 
Godla a Dušan Brincko. Na 
akcii sa vyzbieralo 938 eur.

V  zápase si zmerali sily 
3 družstvá. Jeden tím tvorili 
zamestnanci levočskej ne-

Tím zamestnancov nemocnice a mesta Levoče v červených 
dresoch s hokejistami v bielom. 

Stolný tenis v rámci Dni športu
Stolnotenisový klub Se-

verka Kežmarok usporiadal 
stolnotenisový turnaj v rámci 
Dní športu mesta Kežmarok. 
Uskutočnil sa 12. júna v telo-
cvični ZŠ Nižná brána za účas-
ti 15 registrovaných hráčov, 
3 neregistrovaných, 4 veterá-
nov nad 50 rokov a 6 žiakov. 

Turnaj zniesol najprísnejšie 
kritéria stolného tenisu. Účasť 
hráča Martina Milana, toho 
čau ešte žiaka, hrajúceho za 
klub Fortuna Kežmarok, pri-
niesol výrazné oživenie tur-
naja. Veď Martin patrí medzi 
špičku stolných tenistov na 
Slovensku v  svojej kategórii. 
S prehľadom zvíťazil v kategó-
rii žiakov pred Denisom Voj-
tičkom a Tomášom Ištócym.

Martin však bojoval aj 
v kategórii dospelých regist- 
rovaných, keď suverénne vy-
hral svoju skupinu a postúpil 
medzi desiatku najlepších. 
Premožiteľa našiel až v semi-
finále, keď ho porazil domáci 

Štefan Vnenčák, neskorší víťaz 
kategórie dospelých registro-
vaných hráčov, ktorý si vo fi-
nále poradil z hráčom Severky 
Pavlom Pojedincom.

Kategóriu veteránov nad 50 
rokov ovládol Ondrej Koša 
pred Antonom Funketom. 
Na treťom mieste skončil otec 
Martina Milana, Vlado Milan.

V  kategórii neregistrova-
ných sa víťazom stal Vladi-
mír Lukáč, pred Ing. Maria-
nom Bešenejom a Marekom 
Horníkom.

Turnaj bol veľmi dobre 
zorganizovaný pod vedením 
osvedčeného funkcionára Im-
richa Gašpara. Rozhodovania 
sa ujal medzinárodný roz-
hodca Dr. Jaroslav Novotný 
a technickú stránku zabezpe-
čil oslávenec Anton Funket. 
Mravenčou prácou prispeli 
všetci členovia Severky Kež-
marok, za čo im patrí úprim-
né poďakovanie. 

  Dr. Jaroslav Novotný

mocnice na čele s riaditeľom 
a  ligovým futbalovým roz-
hodcom Miroslavom Jaškom 
spolu so zamestnancami 
mesta Levoča, druhý tím 
profesionálni futbalisti AS 
Trenčín a tretí tím bol zosta-
vený z osobností slovenského 
hokeja. „Chcel by som sa tou-
to cestou veľmi pekne poďako-
vať všetkým partnerom, ktorí 
nám s  organizáciou akcie 
pomohli a veľká vďaka patrí 
aj sponzorom, ktorí prisľú-
bili poskytnutie chýbajúcich 
finančných prostriedkov na 
zakúpenie potrebných príst- 
rojov. Ďakujem tiež všetkým 
futbalistom a hokejistom, ako 
aj zamestnancom nemocnice 
a mesta za účasť v hre, kto-
rá pomôže tým najmenším,“ 
uviedol Mgr. Miroslav Jaška.

V  rámci turnaja sa usku-
točnila dražba dresov všet-
kých zúčastnených hráčov 
s  originálnymi autograma-
mi. „Cieľom vybudovania 
celkom nových moderných 
nadštandardných izieb bude 
zabezpečenie vyššej kvality 
a komfortu pre pacientov toh-
to regiónu. Možnosťou vyu-
žitia nových izieb budú môcť 

s našimi najmenšími pacient-
mi ostať aj rodinní príslušní-
ci,“ vysvetlil riaditeľ s  tým, 
že by zároveň došlo  aj k vý-
mene podlahových krytín, 
dverí,  vybudovania nových 
sociálnych zariadení a zakú-
peniu nového nábytku.

Počas zápasu bol záujem-
com zdarma zmeraný krvný 
tlak a  pripravená aj súťaž, 
v rámci ktorej boli do hľadis-
ka hodené 3 tenisové loptič-
ky. Tí, ktorí ich chytili, kopali 
brankárovi Igorovi Šemrin-
covi pokutový kop. Kto mu 
dal najviac gólov, vyhral jeho 
dres. „Každá investícia, ktorá 
sa v našej nemocnici uskutoč-
ní, je pre obyvateľov nášho 
mesta obrovským prínosom. 
Ako všetci vieme, deti sú naj-
citlivejšie a aj napriek tomu, 
že musia ostať hospitalizova-
né v cudzom prostredí, tieto 
nadštandardné izby umožnia 
im, aj ich rodinným prísluš-
níkom, väčší komfort a mno-
hokrát rýchlejšie zlepšenie 
zdravotného stavu. Preto sme 
sa rozhodli túto akciu pomôcť 
usporiadať,“ povedal primá-
tor Levoče PaedDr. Milan 
Majerský.  (mcs)

V športovom areáli v Spiš-
skom Štiavniku sa v  nedeľu 
14. júna uskutočnili jedny 
z najstarších pretekov v par-
kúrovom skákaní na Slo-
vensku. Spolu 49 súťažných 
dvojíc absolvovalo tri súťažné 
disciplíny - skoky ZM, Z a ZL. 

Súťaž ZM (výška prekážky 
90 cm), v ktorej sa samostat-
ne hodnotila aj kategória detí 
do 15 rokov, absolvovalo 13 
dvojíc. Víťazom sa stala Eri-
ka Podlesná na koni Casper 
Jordi z JK Horses Koprivni-
ca, ktorá zdolala parkúr bez 
trestných bodov v čase 23,72 
sekúnd. Druhé miesto obsa-
dil Ján Ragaly s koňom Bera-
la z MŠK Kežmarok, takisto 
bez tr. bodov v čase 25,94 s. 
Bronzovú priečku si vyskáka-
la dvojica Lukáš Fedor – kôň 

Fabrice z VMV Košice. V sú-
ťaži detí do 15 rokov zvíťazila 
Nela Tutková na koni Armin 
z JK Acer Mlynica pred Júliou 
Kacvinskou na koni Oryx 
z JK Malý Majer Hrabušice.

Súťaž Z (do 100 cm) ovládla 
Petra Martočková s Nordom, 
Acer Mlynica. Druhé miesto 
si vybojovali Erika Podles-
ná - Casper Jordi, JK Horses 
Koprivnica a  tretiu pozíciu 
Ján Ragaly –  Karina, MŠK 
Kežmarok.

V najťažšej disciplíne, skok 
ZM (do 110 cm), sa opäť 
najviac darilo dvojici Petra 
Martočková -  Nord. Druhé 
miesto obsadila Gabriela 
Holová - Činqua z JK Horses 
Koprivnica a  tretie Anežka 
Hudzíková -  Tiketa z  Acer 
Mlynica.  (sps)      

Víťazkou dvoch skokov P. Martočková

V kongresovej sále hotela 
Jánošík v  Liptovskom Mi-
kuláši sa 7. júna uskutočnila 
celoslovenská konferencia 
Slovenského stolnotenisové-
ho zväzu (SSTZ). Program 
hodnotiacej konferencie, 
konanej 2 roky po volebnej, 
otvoril predseda Dr. Zdenko 
Kríž, potom boli schválené 
procedurálne body a zvole-
né pracovné komisie. Správu 
o činnosti predniesol pred-
seda SSTZ Dr. Kríž, ktorý 
konštatoval, že po prijatí 
nových členov do ITTF (Me-
dzinárodnej stolnotenisovej 
federácie) sa stal stolný te-
nis najrozšírenejším zväzom 
sveta! Spomenul organizáciu 
tohtoročných majstrovstiev 
Europy juniorov v dňoch 5. 
až 19. júla v Bratislave, kto-
ré budú najvýznamnejšou 
športovou udalosťou tohto 

Na konferencii aj ocenenia funkcionárom stolného tenisu
roku na Slovensku. Súčasne 
bola do Bratislavy zvolaná 
exekutíva ETTU (Európskej 
stolnotenisovej únie). Na 
konferencii bolo spomenuté 
významné, 90. výročie zalo-
ženia organizovaného stol-
ného tenisu v bývalej ČSR. 
Československo patrilo me-
dzi 9  svetových zakladajú-
cich členov najrozšírenejšej 
športovej organizácie sveta. 
Pri tejto príležitosti sa SSTZ 
rozhodol udeliť niekoľkým 
členom pamätné medaily.

Na celoslovenskú konfe-
renciu bolo pozvaných 64 
delegátov s  hlasom rozho-
dujúcim, ktorí boli zvolení 
na krajských a regionálnych 
konferenciách stolnoteni-
sových zväzov na paritnom 
princípe (z každého kraj-
ského zväzu 8  delegátov). 
Podtatrancov potešil fakt, že 

z  Podtatranského stolnote-
nisového zväzu boli delego-
vaní na východoslovenskej 
stolnotenisovej konferencii 
v Prešove 4 delegáti, Dr. Ja-
roslav Novotný, Mgr Peter 
Duchnický, Ondrej Haky 
a  Ján Pitoňák, čo je polovi-
ca kvóty Prešovského kraja. 
Podtatranský stolnotenisový 
zväz patrí medzi najsilnej-
šie a najvplyvnejšie zväzy na 
Slovensku.

V  programe boli prero-
kované zmeny súťažného 
poriadku, ktoré sa týkali 
peňažných vkladov pri po-
dávaní opravných prostried-
kov, maximálneho počtu 
2 účastníkov v extralige a 1. 
lige z  jedného oddielu, ako 
aj maximálneho počtu 2 hrá-
čov s cudzou štátnou prísluš-
nosťou, pričom občan EÚ sa 
za cudzieho štátneho prís-

lušníka nepočíta. Schválená 
bola povinnosť vydávania 
rozpisov súťaží príslušným 
riadiacim zväzom. K zmene 
došlo aj v pravidlách stolné-
ho tenisu, keď pri domácich 
súťažiach musí byť v  hra-
cej miestnosti najmenej 15 
stupňov C, ale nie viac ako 
28 stupňov. Boli upresnené 
pravidla merania intenzity 
osvetlenia, ktoré by malo mať 
najmenej 600 luxov. Diskusia 
sa najviac týkala možnosti 
účasti neregistrovaných hrá-
čov v  súťažiach riadených 
SSTZ. Vzišlo nejasné stano-
visko, že v  prípade postupu 
z najnižšej súťaže sa títo hráči 
musia zaregistrovať.

Po schválení uznesení 
a obede pokračovala konfe-
rencia slávnostnou časťou, na 
ktorej odovzdali ocenenia za-
slúžilým hráčom, funkcioná-

rom, rozhodcom a trénerom 
stolného tenisu. Z Podtatran-
ského stolnotenisového zväzu 
boli ocenení boli Alexander 
Comisso, Ondrej Haky, Dr. 
Jaroslav Novotný a Ján Pito-
ňák, všetci členovia výkon-

ného výboru PSTZ. Na záver 
konferencie predseda SSTZ 
Dr. Zdenko Kríž poďakoval 
delegátom za účasť a pozval 
ich na majstrovstvá Európy 
juniorov v Bratislave. 

Dr. Jaroslav Novotný
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V Šuňave sa v sobotu 20. júna konala súťaž dobrovoľných 
hasičských zborov Prešovského kraja. V krajskom meraní síl 
zápolili víťazi okresných súťaží v dvoch súťažných disciplí-
nach, v štafete na 8 x 50 m s prekážkami a v požiarnom útoku 
s vodou.

Medzi ženami bolo najlepšie Spišské Bystré, za ním 
skončil Spišský Štvrtok a  tretia bola Lúčka, okr. Sabinov. 
U  mužov prvá priečka patrila Spišskému Štvrtku, druhé 
miesto obsadil obhajca prvenstva z  republikovej súťaže 
Gerlachov a  bronz si vybojoval Hrabovec, okr. Bardejov. 
Z  prvenstva sa medzi dorastencami radovala Spišská So-
bota, druhá bola Vyšná Voľa, okr. Bardejov a  tretí Ďačov, 
okr. Sabinov. Medzi dorastenkami zvíťazili Jarovnice, okr. 
Sabinov, striebro získala Hranovnica a  bronz Mlynčeky. 
Víťazné kolektívy Prešovského kraja postúpili na 5. majstrov-
stvá SR dobrovoľných hasičov, ktoré sa konajú v dvojročných 
cykloch. V tomto roku budú v sobotu 11. júla (dorast) a v ne-
deľu 12. júla (dospelí) v Turanoch, okr. Martin.  (sps)

Vo finále dvojhry na antu-
kovom podujatí Poprad-Tatry 
Challenger Tour 2015 (dotácia 
42 500 eur) zdolal český te-
nista Adam Pavlásek (vpravo) 
Čiľana Hansa Podlipnika-Cas-
tilla v troch setoch 6:2, 3:6, 6:3. 
Odniesol si prémiu 6 150 eur 
a 90 bodov do svetového reb-
ríčka ATP Entry. Pavlásek bol 

v máji vo finále challengerov 
v  Ostrave a  Ríme, v  oboch 
prípadoch však ťahal za kratší 
koniec.

Tohtoročný účastník Hop-
manovho pohára miešaných 
družstiev v  austrálskom 
Perthe mal v Poprade šancu na 
víťazné double. V sobotu po 
finálovom zápase dvojhry ho 

Pavlásek získal svoj prvý titul Sp. Štvrtok, Sp. Sobota 
a Sp. Bystré postupujú na M SR

Jánske blato až za ušami
Futbalové ihrisko v Spišskej 

Belej-Strážkach bolo uply-
nulú sobotu plné blata. Na-
šťastie nešlo o ďalšie násled-
ky povodní, ale o  extrémne 
súťaženie. Po roku to prišlo 
opäť - Jánske blato 2015, kde 

si všetci mohli zmerať fyzickú 
zdatnosť, húževnatosť, šikov-
nosť a  cieľavedomosť počas 
extrémnych pretekov v blate.

Myslíš si, že si alfa samec? 
Pod týmto sloganom uspo-
riadala partia miestnych nad-

Basketbalová exhibícia 
BAM vs. média

Z iniciatívy BAM Poprad 
sa v stredu 1. júla uskutoční 
basketbalová exhibícia medzi 
Basketbalovou akadémiou 
mládeže versus média. Od-
vážlivci z radov regionálnych 
novinárov sa zídu vo štvrtok 
25. júna o  18.30 h  v telo-
cvični ZŠ na Komenského 
ulici v Poprade na tréningu, 
aby si osvojili pravidlá hry. 
Basketbalová šou sa usku-
toční v Aréne Poprad 1. júla 
o  17. h. Hosťom podujatia 
bude tanečná škola Fearless 

Crew Poprad. Nebude chýbať 
ani súťaž o  zaujímavé ceny. 
Vstupné dobrovoľné na pod-
poru basketbalovej mládeže.

Média budú reprezentovať: 
Marián Galajda, Peter Han-
dzuš, Richard Hudeček, Mi-
chal Klein, Lenka Kučerková 
Štefány, Mária Mlaková, Ma-
rek Nemec, Oliver Ondráš, 
Rastislav Ovšonka, Slavomír 
Petrus, Jana Pisarčiková, Pe-
ter Procházka, Marek Vašču-
ra, Daniela Virostko a Vladi-
mír Skokan.

šencov druhé pokračovanie 
atraktívnej súťaže, na ktorej 
bolo potrebné zdolať náročné 
prekážky extrémneho behu. 
Nezáležalo na tom, v  akom 
poradí súťažiaci skončil, dô-
ležité bolo vyhrať nad sebou 
samým a  prežiť netradičný 
deň v podobe zábavy a špor-
tu. Okrem 19 prekážok na tra-
ti - pyramída zo slamy, brod 
cez rieku, stena z pneumatík, 
lezenie pod sieťou, zdolanie 
vyhĺbených jám, plných vody 
a  blata, či zdolávanie vyso-
kých bariér a na záver plaze-
nie sa v blate - pomohol zvýšiť 
náročnosť behu aj hustý dážď. 

S Jánom sa viaže veľa ma-
gických zvykov, súvisiacich 
s  letným slnovratom. Počas 
svätojánskej noci sa okrem 
zbierania liečivých bylín, 
pletenia vencov, či chytania 

svätojánskych mušiek, zvykli 
páliť jánske ohne, vatry, čím 
sa privolávala bohatá úroda, 
zdravie a blahobyt. Tradovalo 
sa, že na Jána majú najväčšiu 
moc všetky živly - zem, voda 
i oheň. Ohňu sa pripisovala 
magická očistná funkcia. Mlá-
dež, ženy aj muži na svätého 
Jána tancovali a spievali okolo 
vatier, často ich aj preskako-
vali, zabávali sa. V súčasnosti 
sa z týchto zvykov zachovalo 
pálenie jánskych ohňov a sa-
mozrejme zabávanie sa. To 
všetko spojili organizátori do 
kvalitného, adrenalínového, 
zábavného, kultúrne a emo-
tívne plnohodnotného dňa. 

Po úspešnom nultom roč-
níku sa aj tento rok organizá-
tori rozhodli pustiť do príp- 
ravy extrémnych pretekov. 
Stoja za nimi traja ľudia a to 
Peter Tetemonte, Zdeno Ko-
reň a Dávid Kubančík, ktorí 
chceli vytvoriť pod Tatrami 
niečo úplne iné, nové, ext- 

rémne a  netradičné. Počas 
celého dňa boli pripravené 
súťaže pre deti a dospelých, 
detské mestečko, zaujímavý 
hudobný a kultúrny program. 
Preteky boli určené všetkým, 
ktorí chceli zažiť netradičný 
deň a prekonať svoje sily. Boli 
určené pre tých, ktorí sa radi 
bavia a prekonávajú samých 
seba. Pre malé deti, až po dô-

chodcov. Podobných prete-
kov je na Slovensku viac, no 
väčšina z nich sa zameriava na 
profesionálov alebo zanieten-
cov pre tento šport. Belian-
ske preteky boli určené pre 
každého, kto sa chcel „zab- 
latiť“, nevadila mu voda, pie-
sok a blato až v ušiach a chcel 
skúsiť niečo nové či zau- 
jímavé.  (sps)

Tohtoročný podtatranský 
French Open v dvojhre aj vo 
štvorhre odohrali aktéri tur-
naja predminulý víkend na 
štyroch antukových kurtoch 
pri Základnej škole v  Pop- 
rade-Veľkej. Štvorhra bola 
zároveň Memoriálom Jaros- 
lava Bonča. Všetci prítomní 
minútou ticha, spomienkou 
na svojho kamaráta, veľkého 
športovca a aktívneho tenistu 
vzdali česť jeho pamiatke. 

Oba turnaje sa hrali systé-
mom každý s každým v sku-
pinách na jeden víťazný set. 
Najlepší dvaja zo skupín pos- 
túpili do štvrťfinále, kde sa 
hralo vyraďovacím systé-
mom až do finále. V dvojhre 
sa spomedzi 15 hráčov do 
finále dostal Michal Vasiľko, 
ktorý po ťažkom štvrťfiná-
lovom zápase s  Róbertom 
Fábrym (7:6) v  semifinále 
nedal šancu Jozefovi Jaškovi 

a nadelil mu nepopulárneho 
„kanára“. Druhým finalistom 
sa stal Martin Ďurčo, ktorý 
zvíťazil až v tajbrejku nad Já-
nom Dubielom zo Sp. St. Vsi. 
Víťazom dvojhry sa napokon 
stal Michal Vasiľko. Využil 
množstvo skúseností a  po-
ľahky zdolal mladého Mar-
tina Ďurča po výsledku 6:2. 
Víťaz okrem pohára získal aj 
tričko Stanislasa Wawrinku, 
víťaza skutočného French 
Open 2015. Jozef Jaško si 
napravil chuť po nevyda-
renom semifinále a  zvíťazil 
nad Jánom Dubielom v boji 
o 3. miesto (6:3). V zápasoch 
„o útechu“ si po troch víťaz-
stvách najlepšie počínal Mi-
roslav Jáger. Vo finále štvor-
hry vyhrali otec so synom 
Ďurčovci nad dvojicou P. 
Trabalka - M. Strivinský.

Všetci hráči si pochva-
ľovali, atmosféru a  celkovú 

Víťazom French Open pod Tatrami Vasiľko

organizáciu turnaja i  ob-
čerstvenie a  už sa tešia na 
zbieranie bodov na  ďalšom 
veľkom turnaji, „Wimbledo-
ne“, ktorý bude prvý júlový 

víkend, buď na skutočnej 
tráve v Kopčanoch na Záhorí 
alebo na umelej tráve v Po-
prade a Kežmarku. 

 J. Galajda

čakalo finále štvorhry po boku 
slovenského daviscupového 
reprezentanta Norberta Gom-
bosa. Slovensko-česká dvojica 
ale nestačila na českých tenis-
tov Romana Jebavého 
– Jana Šátrala, ktorým 
podľahla 2:6, 2:6. Pav-
lásek, 212. v  rebríčku 
ATP, získal svoj prvý 
challengerový titul.

Popradský turnaj bol 
pokračovaním 12-roč-
nej tradície challenge-
ra v Košiciach. Hlavný 
protagonista turnaja 
Branislav Stankovič 
privítal v  Poprade 
lepšie podmienky 
na prípravu turnaja. 
Našiel spoločnú reč 
s mestom a podnika-
teľskými subjektmi 
v  jeho okolí a  rozho-
dol sa spolu s  riadi-
teľom turnaja Milos- 
lavom Mečírom po-
kračovať s  challenge-
rovým turnajom pod 

Tatrami aj v budúcnosti. Sú-
časťou turnaja bola štvrtková 
autogramiáda Miloslava Me-
číra a Karola Kučeru na po-
pradskom námestí.  (sps) 

Finiš štafety DHZ Krížová Ves.


