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Nové infocentrá 
sedem dni v týždni

Letná čitáreň
v Podtatranskom 

múzeu

Meď, striebro a zlato
z unikátnej bane

O 60. výročí BOP, privatizácii a spoločnosti
Nerobil som to, čo som mohol, ale to, čo som mal 
Viliam Matušek starší
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Ing. Evou Čellárovou,
majiteľkou agentúry ella-event, s. r. o. Poprad

Tatranský bežecký 
týždeň...

Najbližší víkend bude na Spiš- 
skom hrade patriť divadlu a histo-
rickému šermu. Hru Kamene vo 
vreckách tu uvedie v piatok  17. júla 
o 20. h divadlo Kontra zo Spišskej 
Novej Vsi. 

V  sobotu 18. júla počas celého 
dňa bude divákov zabávať humor-
no-divadelné združenie Natalis 
a skupina historického šermu Páni 
Spiša. Nočná prehliadka je plánova-
ná o 20.30 h. 

Natalis a Páni Spiša vyplnia aj ne-
deľňajší program. 19. júla popolud-
ní je o 14.30 h pripravené divadelné 
predstavenie pre deti Aladinová záz- 
račná lampa. 

Divadlo 
na Spišskom hrade

Kláštorné leto
V rámci Kláštorného kultúrneho 

leta v  Múzeu Červený kláštor sa 
v piatok 17. júla o 21. h uskutoč-
ní gitarový koncert L. Dermovej. 
V sobotu 18. júla od 19. h je v mú-
zeu Noc netopierov. Deti i dospelí 
sa dozvedia  zaujímavosti zo života 
netopierov. 

Nedeľňajší program patrí divad-
lu pre deti. 19. júla o 15. h vystúpi 
divadlo Ramagu zo Sp. Starej Vsi 
s hrou Polepetko. Každý deň o 10., 
13. a 15. h a v prípade záujmu aj 
o 17. h do 19. júla v múzeu vystu-
pujú Sokoliari kráľa Svätopluka.

 Expozíciu môžete navštíviť v júli 
a auguste od 8. do 19. h, pričom pos- 
ledný vstup  je o 18. h. Organizo-
vané vstupy s lektorkami sú každú 
celú hodinu od 9. do 17. h. Vstupné 
na divadlo pre deti je 1,50 € dospe-
lí, 1 € dieťa a na gitarový koncert 
2,50 €.

Stretnutia v Tatrách
V rámci XII. divadelného festiva-

lu Stretnutia vo Vysokých Tatrách 
v nočnom predstavení uvedie di-
vadlo Commedia z Popradu v al-
tánku v parku v Tatranskej Lomnici 
v piatok 17. júla o 21.15 h tragiko-
mický príbeh Zápisník dôstojníka 
Červenej armády. 

V sobotu o 16. h tu vystúpi Di-
vadlo na doske z Prešova s divadel-
ným predstavením pre deti O fúza-
tej snehulienke. 

V  ďalšom nočnom predstavení 
v rámci festivalu Stretnutia diváci 
uvidia 18. júla o 19. h v kine Tatry 
v T. Lomnici vystúpenie domáceho 
Divadla Paľa Bielika Môj krásny 
svet. 

V nedeľu 19. júla o 11. h v salóni- 
ku Fridrich August Grandhotela 
v  Starom Smokovci bude festiva-
lový program venovaný deťom. 
Rozprávku pre malých a  hlad-
ných o hrachu a princeznej Janko 
Hraško a  iné hraškoviny uvedie 
Bábkové divadlo Košice. Vstup na 
predstavenia je voľný. 

Chcete poskytnúť obchodným 
partnerom nové informácie o va-
šich produktoch? Alebo  potrebu-
jete ako firma stmeliť a posilniť pra-
covný kolektív, či odmeniť svojich  
zamestnancov a zvýšiť ich lojalitu 
takou formou, na ktorú budú ešte 
dlho spomínať? Možno chystáte vo 
vašej obci deň detí, jarmok a potre-
bujete zábavu pre deti aj dospelých.

Takéto požiadavky firiem, obcí, 
hotelov sú výzvou pre popradskú 
event-marketingovú agentúru ella-
event, s. r. o., ktorú vedie Ing. Eva 
Čellárová už pätnásť rokov. 

„Môj prvý slogan v  prvom 
katalógu bol „Darujte zážitky“, 
pretože výsledkom práce agentúry sú 
programy a produkty, ktoré zamest-
nancom či obchodným partnerov 
zostanú v pamäti ako príjemné zá-
žitky, spojené s pozývateľom - part-
nerskou firmou a rezonujú ešte dlho 
v mysliach účastníkov. 

V  dnešnej  dobe 
veľmi silnej konkuren-
cie si každá firma chce 
udržať svojich zákaz-
níkov, odlíšiť sa, aby sa 
ich značka v mysliach 
klientov spájala nie 
iba s prácou, ale aj so 
spoločnými zážitkami. 
Veľkou výhodou je ur-
čite aj neformálne spoz- 
návanie sa zamestnan-
cov, napríklad ak pra-
cujú vo vzdialených pobočkách na 
Slovensku. U obchodných partne-
rov zase osobný kontakt a nadobud-
nutá istota, že na druhej strane je 
človek, ktorý ich požiadavky pozná 
a urobí všetko preto, aby ich aj spl-
nil. Jednoducho povedané, vzájom-
ne si ísť v ústrety a uľahčiť, urýchliť 
a zjednodušiť spoluprácu.

„Pre nás je dôležitý cieľ, ktorý 
chce zadávateľ pripravovanou ak-

ciou dosiahnuť. Kaž-
dá spoločenská akcia, 
stretnutie s  obchodný-
mi partnermi stojí fir-
mu prostriedky a klient 
o čakáv a  v ý s l edný 
efekt. Vhodne zvolený 
program a úspešná ak-
cia ovplyvňuje na dlhú 
dobu chovanie a posto-
je cieľových skupín“.

V  dnešnej  dobe 
každý popri práci kla-

die dôraz aj na trávenie voľného 
času. Zamestnávatelia si zase uve-
domujú, že spoločne prežité chvíle 
pri neformálnych stretnutiach vo 
voľnom čase sú nielen formou od-
meny či preukázania úcty obchod-
ným partnerom, ľuďom, ktorých 
zamestnávajú v regióne, v ktorom 
pôsobia, ale  súčasne takými-
to stretnutiami posilňujú lojalitu 
týchto ľudí k  firme s  vedomím – 

sme jedna veľká rodina. Ale nie iba 
firmy. V ostatnom období aj samo-
správa pripravuje rôzne dni miest 
a obcí, spoločenské akcie, ktoré si 
vyžadujú veľa času zamestnancov 
úradov a tí neraz pri plnení pracov-
ných úloh nemajú dostatok času na 
dobrú prípravu týchto akcií.

Služby agentúry ella-event využí- 
vajú firmy, spoločnosti  pri orga-
nizovaní rôznych teambuildingov, 
dní detí, rodinných stretnutí v rám-
ci Family Day, športovo-kultúrnych 
podujatí, mikulášskych, vianoč-
ných večierkov a podobne. Pripra-
vujú programy pre deti, tematické 
a rôzne iné programy.

„Pri prvom stretnutí, keď zistíme 
cieľ a očakávania klienta, začneme 
s hľadaním vhodného miesta, loka-
lity, navrhneme  program s ohľadom 
na skladbu účastníkov, zabezpečíme 
ubytovanie, zostavíme rozpočet. 

 Dokončenie  na 7. strane

Titul Kráľ remesiel si odniesol umelecký kováč  Vladimír Eperješi

Najväčší remeselnícky festival skončil

Remeselníci a ľudoví umelci nám 
predvádzali rôzne druhy umenia 
od rezbárskych sôch, fujár, tvorby 
z kože, ľudovej a poľovníckej kera-
miky, vyšívaných obrusov, až po vý-
robu drevených a textilných hračiek. 
Pod ich šikovnými rukami vznikajú 
majstrovské výrobky zo skla, hliny, 
dreva, kovu a iných materiálov, kto-

Počas druhého júlového víkendu sme na festivale EĽRO videli prá-
cu takmer 200 remeselníkov, ktorí prezentovali okolo 50 remesiel  
a viac než tisícku účinkujúcich zo Slovenska i zo zahraničia. 

ré sme mali možnosť nielen vidieť, 
ale si ich zakúpiť priamo na mieste. 

„Každý rok chodím na EĽRO 
hlavne kvôli kováčstvu. Môj otec 
bol kedysi jedným z nich, takže si ho 
takto pripomínam,“ povedal náv-
števník Martin. 

Jedným z  umeleckých kováčov 
bol tento rok Peter Gurník z Vydr-

níka, ktorý zhotovil klietku hanby, 
ktorá stála hneď vedľa pódia. Oko-
loidúcim predstavoval rôzne plas-
tiky ľudských tiel, hudobníkov hra-
júcich na rozličné nástroje a hlavu 
šaša s červeným nosom. 

„Mojou inšpiráciou je hlavne hud-
ba. To, čo počúvam, sa odráža na 
mojich výtvoroch. Či už mám puste-
nú klasiku alebo rock,“ priznal kováč 
Peter, ktorý sa tomuto remeslu ve-
nuje viac ako 25 rokov.

 Dokončenie na 2. strane

Od prvého júla je v  prevádz-
ke nový InfoPoint na železničnej 
stanici v  Poprade. V  priestoroch 
zákazníckeho centra stanice bude 
slúžiť cestujúcim a  turistom pri-
chádzajúcim do Vysokých Tatier. 

 Str. 3

V mestskej časti Kvetnica sa 
nachádza unikátna baňa, v ktorej 
sa ťažila medená ruda, striebro 
a zlato. Mesto Poprad požiadalo 
Obvodný banský úrad v Spišskej 
Novej Vsi o zabezpečenie a úpravu 
starého banského diela.   Str. 7

Podtatranské múzeum v Popra-
de aj v tomto roku pripravilo Letnú 
čitáreň, ktorú môžete navštíviť kaž-
dú druhú stredu v júli a auguste od  
17. do 20. h a od 20. h sú pre záu-
jemcov pripravené zaujímavé pred-
nášky na aktuálne témy.   Str. 8

Bežecký týždeň odštartoval v ne-
deľu 38. ročníkom Malého štrbské-
ho maratónu. Víťazom sa stal časom 
1:46,41 h jeden z najväčších favoritov 
Ukrajinec Viktor Starodubtsev z JM 
Demolex Bardejov.  Str. 12
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Štátna polícia

Miluj  
blížneho 
svojho

Začal čas prázdnin, dovo-
leniek a  vytúženého oddy-
chu. Akoby aj samotné poča-
sie chcelo urobiť všetko pre 
tohtoročné výnimočné leto. 
Škoda len, že k tomu prispe-
lo pre nás neobvyklými ho-
rúčavami, na ktoré nie sme 
zvyknutí a ktoré nám riadne 
komplikujú život. Teploty 
nad 30 stupňov v našich nad- 
morských výškach sťažu-
jú fungovanie firiem, ale aj 
zdravotníckych zariadení. 
Sťažujú život zamestnancov 
v  pekárňach, kuchyniach 
reštauračných zariadení, 
v  autobusovej či nákladnej 
doprave, v nemocniciach, ale 
vlastne všade, kde musia ľu-
dia podávať špičkové výkony 
a svoju prácu robiť bez ohľa-
du na počasie. Najmä keď 
sa u  nás ešte neudomácnili 
klimatizácie, na ktoré si spo-
menieme až vtedy, keď už pre 
horúčavy máme problém so 
spaním, nie to ešte s prácou. 

Možno aj tieto krásne 
dni prispejú k  tomu, aby 
sme prázdniny a dovolenky 

využili na spoločné rodinné 
výlety na kúpaliska, k  na-
šim slovenským moriam 
- Liptovskej Mare, Šírave či 
Domaši, prírodných jazier, 
ale aj do tienistých hôr, jas-
kýň a vlastne všade tam, kde 
nájdeme aspoň minimálnu 
úľavu od vysokých teplôt. 
Každý z  nás si musí nájsť 
spôsob, ako si poradiť s vy-
sokými teplotami a prežiť ich 
bez ujmy na zdraví, hoci ko-
lapsov z vysokých teplôt je zo 
dňa na deň viac a naši zách- 
ranári a  lekári „rzpečiek“ či 
centrálnych príjmov sa ne-
vedia dorobiť. Mali by sme si 
uvedomiť, že ľudský organiz-
mus je jedinečný a na horú-
čavy reaguje úplne ináč, ako 
pri bežných teplotách. Mož-
no oslabí naše sústredenie 
napríklad za volantom a ne-
stihneme zareagovať včas, 
možno studená voda v jazere 
alebo väčšia námaha pri túre 
spôsobí v týchto horúčavách 
kolaps organizmu, možno... 

Ale nech sme kdekoľvek, 
v prvom rade dbajme o zdra-

vie svoje a  našich najbliž-
ších. Nenechávajme deti pri 
prírodných jazerách, kde nie 
sú plavčíci, ani na okamih 
bez dozoru. Nedávna tragé-
dia na štrkoviskách pri Svite, 
keď úplne zbytočne vyhasli 
životy dvoch dievčat, 11 
a 13-ročnej Barborky a Lau-
ry, ktoré potápači našli na 
dne štrkoviska. Rovnako ne-
pochopiteľne vyhasol i život 
malého, len sedemročného 
chlapca v prvý deň prázdnin 
v  obci Jurské, ktorého pri 
cúvaní zrazil vodič náklad-
ného auta. Azda najhoršia 
tragédia z  pohľadu rodiča 
bola smrť 11-ročného chlap-
ca z  Lesnice, ktorý zomrel 
pod prevráteným trakto-
rom. A  to všetko len v  na-
šom podtatranskom regióne, 
nehovoriac o nešťastiach na 
Slovensku či u  najbližších 
susedov, ako bola napríklad 
takmer tragédia v  Poľsku, 
kde matka nechala svoj-
ho 9-ročného syna zamk- 
nutého v aute a on z prehria-
tia takmer skolaboval, nebyť 

okoloidúcich, ktorí privolali 
pomoc.

Tieto tragédie zo začiatku 
tohtoročných prázdnin, 
ktoré otriasli azda každým 
človekom, by mali byť dos- 
tatočným mementom pre 
nás všetkých, hlavne však pre 
tých, ktorí sú zodpovední za 
život svojho dieťaťa či životy 
najbližších. Opatrnosti nie je 
nikdy dosť a aj pri najnevin-
nejšej hre a chvíľke nepozor-
nosti sa môže stať nešťastie, 
ktoré nás a naše rodiny po-
značí na celý život.

Rovnako by sme nemali 
zabúdať na rodičov či starých 
rodičov, ktorí tieto horúce 
dni znášajú o  to ťažšie, že 
doposiaľ na ne neboli zvyk-
nutí a povedzme si úprimne, 
neraz preceňujú svoje sily či 
schopnosti. Skúsme ich navš- 
tevovať častejšie, pomôcť 
s  ťažšou prácou, alebo ich 
skontrolujme aspoň telefo-
nicky a presvedčme sa, či sú 
v  poriadku. Lebo nič nie je 
cennejšie, ako ľudský život. 
 (reš)

Opatrnosti nie je a nikdy nebude dosť Obmedzená premávka na 
D1. Krajský dopravný inšpek-
torát Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Prešove 
informuje vodičov o čiastoč-
nej uzávierke diaľnice D1 
Beharovce – Fričovce. Je 
od minulého týždňa a potrvá 
do 17. júla do 20. h. Dôvo-
dom je veľkoplošná oprava 
vozovky, ktorá sa realizuje 
na jednotlivých úsekoch. Do 
piatku je čiastočne obmedze-
ná premávka v km 378,395 
– 377,155. Polícia žiada vo-
dičov o zvýšenie opatrnosti 
a rešpektovanie prechodného 
dopravného značenia.

Na D1 horelo auto s vodi-
čom. Na diaľnici D1 v smere 
od Važca do Štrby, sa minulú 
nedeľu stala tragická dop- 
ravná nehoda. Vodič Škody 
Fabia s českým evidenčným 
číslom zišiel z neznámych 
príčin z vozovky, narazil do 
zvodidiel a po niekoľkometro-
vej jazde po tráve ho zastavil 
až pilier mosta. Auto po nára-
ze začalo horieť a zakliesne-
ný vodič sa z vozidla nedostal 
a zahynul. Príčinu nehody vy-
šetruje polícia.

Veľmi diskutovanou témou 
bola minulý týždeň starostli-
vosť o deti. V médiách, auto-
busoch i na zastávkach ľudia 
analyzovali ako mohlo dôjsť 
k sérií nešťastí, ktorých smut-
nou bilanciou bola smrť niekoľ-
kých detí. V duchu hesla „po 
vojne je každý generál” si ľudia 
vymieňali návody ako sa o deti 
starať, ako ich ustrážiť. No v 
rozhovoroch zarážajúco domi-
novala ešte jedna  vec. Mnohí 
na otázku, či počuli, čo sa cez 
víkend na štrkopieskoch pri 
Svite stalo, odpovedali otázkou 
“Hej, počul som. A neboli to ná-
hodou cigánčatá? Tie tam kapú 
ako mačence odjakživa. Aspoň 
ich bude o dvoch menej…”

Nuž, miluj blížneho svojho 
ako seba samého v priamom 
prenose. Keď zbožnému kres-
ťanovi so zlatým krížikom na 
krku čo i len naznačíte, že má 
rasistické poznámky, znesie 
vás pod čiernu zem. Rasista 
rovnako ako pokrytec je u nás 
silné slovo, ktoré pri svojom 
mene nikto nevidí rád... 

Moji známi sa pred nie- 
koľkými rokmi presťahovali do 
malebnej dedinky s dvetisíc 
obyvateľmi. Hoci celý život pre-
žili v Košiciach, rýchlo sa s no-
vým prostredím i susedmi zžili. 
Najhoršie pre nich bolo zvyk-
núť si na fakt, že v nedeľu je 
na dedine zakázané pracovať. 
Keď pán Michal v siedmy deň 
maľoval rámy oblokov a natie-
ral plot, pristavovali sa pri ňom 
domáci a upozorňovali ho, že 
je nedeľa a robiť by nemal nič. 
Ak pani domu v tento posvätný 
deň zobrala metlu do ruky, su-
sedy hneď cez plot konštatova-
li, že v nedeľu sa má len oddy-
chovať. A tak sa rýchlo naučili, 
že s nedeľnými prácami začnú 
až po rannej „špičke”, keď sa 
ľudia okolo ich domu vracajú 
domov z kostola. Netrvalo dlho 
a manželov z Košíc v maleb-
nej dedinke, plnej zbožných 
ľudí, vykradli. Keď  domáceho 
pána opäť raz v nedeľu niekto 
z cesty káral, že muruje gánok, 
len stroho odvetil: „Že v nedeľu 
pracujem vidíte hneď, ale že sa 
tu kradne, to už nie?!”

Miluj blížneho svojho ako 
seba samého v priamom 
prenose. Ctíme všakovaké 
zákony a desatorá a cítime 
sa nanajvýš cnostne. Až tak 
veľmi, že menej smútime za 
rómskym dievčatkom, hoci pri 
každom americkom „dojáku“ 
vysmoklíme balíček vrecko-
viek. Jedným okom striehne-
me na hriešneho suseda, aby 
bolo večer o čom diskutovať v 
krčme a druhé zatvoríme, keď 
si kamarát požičiava, čo nie je 
jeho. Riešiť cudzie problémy je 
vraj vždy ľahšie, ako tie svo-
je. Veď krásnym príkladom je 
dnes aj náš pán premiér Fico. 
Krajina kolabuje, ľudia živoria 
a Slovensko patrí k najväčším 
odporcom poskytnutia ďalšej 
pomoci Grékom či migračnej 
politiky EÚ. No obe témy sú 
jednoduchým voličom ľúbivé, 
preto domáce problémy nerieši 
a namiesto toho sa pred voľba-
mi populisticky priživuje a spolu 
s ministrom financií zviditeľňuje 
na medzinárodnom poli, kde 
sú len bezvýznamnými pešiak-
mi, ktorí nemôžu nič ovplyvniť. 
Nuž, ryba smrdí od hlavy, vraví 
sa.  (pvč) 

V nedeľu popoludní vyvr-
cholil festival Európskeho ľu-
dového remesla vyhlásením 
Kráľa remesiel. Bohatý troj-
dňový program v  historic-
kom centre Kežmarku bol už 
tradične cieľom stretnutí nie-
len remeselníkov, šermiarov, 
domácich a  zahraničných 
folklórnych skupín, ale i her-
cov, milovníkov vážnej i mo-
dernej hudby, sokoliarov, 
vzácnych hostí, ale najmä 
ľudí z blízkeho i vzdialeného 
okolia. Na festivale sa stretli 
návštevníci, folkloristi a re-
meselníci, ktorí prichádzajú 
pravidelne už niekoľko ro-
kov, alebo ktorí prichádzajú 
po prvý raz, aby na jednom 
mieste našli všetko, čím sa 
môžu súčasné i predošlé ge-
nerácie pochváliť. „Hodnotiť 
budeme až neskôr, ale myslím 
si, že sme to zvládli. Nielenže 
bol tento ročník jubilejný, ale 
bol aj rekordný, kto bol v so-
botu v  Kežmarku videl, že tu 

bolo veľmi veľa ľudí. Budme 
nielen hodnotiť, ale začíname 
s prípravami budúceho roční-
ka EĽRA. Čo vieme vylepšiť, 
ako to organizačne zvládnuť 
ešte lepšie a čo priniesť nové, 
aby návštevníci, ktorí k nám 
prídu,  zažili niečo nové,“ po-
vedal Ján Ferenčák, primátor 
mesta a riaditeľ festivalu. 

„Počas troch dní, tak ako 
sme to mali naplánované, 
podujatia na nádvorí hradu 
a v hrade dopadli podľa na-
šich očakávaní a  dovolím si 
tvrdiť ešte lepšie, pretože ohla-
sy verejnosti na podujatia boli 
naozaj veľmi priaznivé. Mali 
sme veľký počet návštevní-
kov. Podľa priebežných zistení 
sme mali návštevnosť väčšiu, 
ako minulého roku. Možno aj 
tým, že večerné predstavenia 
sme začali hrať už vo štvrtok. 
Všetky vstupy boli obsadené, 
v sobotu v noci okolo 2. h sa 
hralo posledné predstavenie. 
Oplatilo sa a v takomto duchu 

budeme pokračovať,“ zhod-
notila Erika Cintulová, ria-
diteľka Múzea v  Kežmarku.  
Na hlavnom pódiu pri rad-
nici, po skončení kultúrneho 
programu, bol organizátormi 
festivalu vyhlásený a  koru-
novaný nový Kráľ remesiel 
2015, umelecký kováč Vla-
dimír Eperješi, ktorý na ko-
runováciu prišiel na svojom 
vlastnoručne ukovanom do-
bovom elektro-autíčku. 

Odchádzajúci Kráľ remes-
la z  roku 2014, umelecký 
drevorezbár Cyril Kocúrek 
symbolicky predal korunu 
novému kráľovi. „Kráľovať 
sa dá rôzne. Celý rok som pri-
pravoval prekvapenie nielen 
pre Kežmarčanov. Pre tento 
ročník som venoval sochu 
s  rozprávkovým motívom 
Dlhý, široký a  bystrozraký. 
Viem, že ten kráľ, ktorý na-
stúpi po mne, má tvrdé dlane. 
Prajem mu, aby sa mu darilo 
prácou ukázať, ako budeme 
ďalej šíriť myšlienku remesla. 
Nech sa nikdy neuberá proti 
tradíciám ľudového remesla,“ 
povedal Kežmarčan Cyril 
Kocúrek, umelecký drevo-
rezbár. Vyhňa nového Kráľa 
remesiel pútala pozornosť 
návštevníkov počas celých 
troch dní. Jeho zručnosť 
a  kumšt obdivovali nielen 
návštevníci, ale i prezident, 
ktorý v piatok zavítal do Kež-
marku. U majstra Eperješiho 
Andrej Kiska pre manželku 
ukul narodeninový darček 
v podobe srdca. „Chodil som 
tu pred rokmi, ako návštev-
ník, ako každý druhý turista. 
Dostal som sa tu pred dvoma 

Najväčší remeselnícky festival skončil

rokmi, kedy som už prišiel 
ako kováč. Minulého roku 
som do Kežmarku nemohol 
prísť, pretože som robil veľkú 
sochu trojhlavého draka, kto-
rá je umiestnená na Chopku. 
Tento rok mi to vyšlo,“ Vla-
dimír Eperješi, umelecký 
kováč. 

Kráľ remesla Vladimír 
Eperješi pochádza z  Nové-
ho Ruskova, tri kilometre 
od Trebišova. Pôvodne bol 
elektrikár. Pracoval v strojár-
skej spoločnosti ako majster 
a tam privoňal, ako sám vra-
ví, k železu. Zo záľuby sa sta-
lo remeslo. Svoju vyhňu volá 
detská izba, v  ktorej si plní 
sny dospelého chlapa a  re-
meslu sa venuje už dvanásť 
rokov. „Iba vylepšujeme to, 
čo niekto už dávno vymyslel. 
Odkedy je železo, odvtedy je 
aj kováčstvo a patrí k druhé-
mu najstaršiemu remeslu. Je 
to pekný a silný pocit stať sa 
Kráľom remesla, je to akoby 
ocenenie, že tú vašu prácu 
si niekto všimne a ocení ju,“ 
s  úsmevom ho-
vorí Vladimír 
Eperješi.

 Organizačný 
výbor pri výbe-
re remeselníkov 
pozerá hlavne na 
to, že to musia 
byť remeselníci 
–  umelci, ktorí 
nie sú iba pre-
dajcovia a  po-
čas troch dní 
si organizátori 
všímajú ich prá-
cu. Gro remesla 
musia aj ukázať, 

prezentovať ho návštevníkom 
a to je aj jedným z atribútov, 
ktoré musí nový Kráľ remesla  
spĺňať. Jeho remeselný kumšt 
musí zaujať väčšinu, nielen 
tých ktorí hodnotia, ale aj 
návštevníkov. 

„Novému Kráľovi remesiel 
prajem, nech mu to dobre 
kuje, aby mu mal kto me-
chy ťahať a aby jeho výrobky 
obšťastňovali a prinášali ra-
dosť všetkým. Na voľbe nové-
ho Kráľa remesiel sa podieľal 
celý organizačný výbor, bolo 
viacero kandidátov, ale jed-
noznačne zvíťazil pán Eperje-
ši, ktorý získal najviac hlasov. 
Jeho dielňa je úžasná a mô-
žem povedať, že si to zaslúži. 
Má to svoju myšlienku a du-
cha,“ s úsmevom reagoval na 
voľbu nového kráľa primátor 
mesta án Ferenčák. 

Ulice Kežmarku pomaly 
stíchli, návštevníci odchá-
dzali, remeselníci balili svo-
je stánky a život v meste sa 
začal vracať do zabehaných 
koľaji.  A. Jurišová, pks
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Záchranári 

v akciiČervený Kláštor tvojimi očami

Mosty opravili, 
chodníky spriechodnili

Pre záujemcov o tanec
Tanečné športové centrum Tempo Kežmarok pozýva 

deti, juniorov, mládež i dospelých z Kežmarku a okolia, 
ktorí sa chcú vo svojom voľnom čase naučiť tancovať, vys- 
tupovať, relaxovať a súťažiť v športovom tanci do svojich 
klubov. Pohybová prípravka detí (4 - 6 r.) utorok a štvrtok 
od 16. – 17.15 h, detské tanečné páry od 6 rokov v ponde-
lok a stredu od 14.30 – 16. h, childrenky od 7 rokov utorok 
a štvrtok od 14.30 – 16. h,  junior klub od 9 rokov pondelok 
a streda od 16. – 18. h, mládež od 16 rokov pondelok a 
streda od 18. – 19.30 h. Relax klub dospelých - tančiareň 
pre tanečné páry vždy v piatok od 19. – 21. h, ženy latino 
utorok a štvrtok od 17.15 – 18.45 h a kurz pre jednotliv-
cov i kolektív v piatok od 17.30 – 19. hod. Informácie: TŠC 
Tempo, o. z. Nižná brána 10, Kežmarok (STS), tsctem-
pokk@centrum.sk, www.tsctempo.eu, t. č. 0905 199 313 
a 0949 452 467.

Múzeum Červený Kláštor vyhlásil pre návštevníkov 
letnú fotosúťaž Červený Kláštor tvojimi očami. Každý sú-
ťažiaci môže nahrať do FB profilu múzea do 31. augusta 
maximálne 3 fotografie, na ktoré má neobmedzené autor-
ské práva a práva na použitie. Výherné fotografie vybe-
rie porota a jedna bude vybratá na základe najväčšieho 
počtu kliknutí Páči sa mi. Vyhodnotenie bude zverejnené 
na stránke www.muzeumcervenyklastor.sk do 15. septem-
bra. Slávnostné odovzdanie cien s prehliadkou ocenených 
fotografií a 10 ďalších podľa výberu poroty sa uskutoční  
v rámci podujatia Kláštorný deň v Múzeu Červený Kláštor 
20. septembra. Viac informácii na portáli a FB múzea.

Modro značený turistický chodník, vedúci z Tatranských 
Matliarov k Bielemu plesu, je turistickej verejnosti opätovne 
prístupný. Štátne lesy TANAPu zabezpečili opravu drevené-
ho premostenia vodného toku pri Loischovom prameni a tak 
je chodník priechodný v celej dĺžke bez obmedzení. Po 
oprave dreveného mosta je bez obmedzení priechodný 
už aj žlto značený turistický chodník, vedúci z Bielej 
vody popri Šalvejovom prameni k Zelenému plesu.   (lbd)

Bude aj nový bedeker 

Do rodiny Popradčanov 
pribudla v poradí už štvrtá 
storočná obyvateľka. Oslava 
narodenín je vždy veľkým 
sviatkom o to viac, ak sa oslá-
venci dožívajú jubilejných 
výročí. Svojich úctyhodných 
100 rokov života oslávila Má-
ria Mlynarčíková, ktorá mo-
mentálne žije v Zariadení pre 
seniorov a domove sociálnych 
služieb Senires v  Poprade-
-Veľkej. Po oslavách v kruhu 
rodiny si svoje narodeniny 
oslávenkyňa užila aj so senior-
mi v zariadení.

Mária Mlynarčíková sa na-
rodila 5. júla 1915  v Bardejo-
ve a v Poprade žije ostatných 
30 rokov. Vychovala tri deti, 
dvoch synov a dcéru. Dnes má 
šesť vnúčat a osem pravnúčat. 
Celý život pracovala ako učiteľ-
ka  matematiky a fyziky. „Mala 
aj ťažký život. V tom čase, keď 
rástla, na Slovensku bola bie-
da. Bolo to počas I. sv. vojny. 
Vyštudovala Učiteľský ústav v 
Prešove. Vždy dávala prednosť 
rodine. Mamička skoro ovdo- 
vela a všetko podriadila uči- 
teľskému povolaniu a nám, 
neostávalo jej veľa času na svoje 

Oslavy storočnej Márie Mlynarčíkovej 
koníčky a záľuby. Po rokoch jej 
veľa žiakov ďakovalo, keď ju 
náhodou stretli na ulici. Bola 
spravodlivá a vedela naučiť. 
Bola aj šetrná, ale aj štedrá. 
Viedla poctivý život, milovala 
deti a vnúčatá,“ povedala o 
svojej mamičke dcéra Eva 
Košťálová. 

Za mesto Poprad a všetkých 
Popradčanov prišiel osláven-
kyni zagratulovať viceprimá-
tor Pavol Gašper. Po slávnost-
nom príhovore a podpise sto-
ročnej občianky do kroniky 
mesta nasledovali gratulácie a 
oslavy. „Je to dobré, keď sa sto-
ročným u nás v meste žije dob-
re. Samozrejme, každý z nás 
by sa potešil, keby sa v zdraví 
dožil takéhoto úctyhodného 
veku. Za celé mesto sme prišli 
zablahoželať pani Mlynarčí-
kovej. Myslím si, že je to naša 
povinnosť, vzdať úctu šedinám 
a obzvlášť pri takejto príleži-
tosti,“ povedal Pavol Gašper. 

Oslavy, ktoré pripravili pra-
covníčky domova dôchodcov 
sa niesli v duchu 50-tych ro-
kov, ako návrat do minulosti. 
„V dnešnom uponáhľanom 
svete chceme, aby sme sa trošku 

Pobyt v tábore skončil 
v nemocnici. Vrtuľníková 
záchranná zdravotná služba 
ATE bola minulý utorok privo-
laná k pádu 8-ročného dievča-
ťa z tábora počas túry hrebe-
ňom Spišskej Magury. Dievča 
utrpelo viaceré poranenia 
hornej končatiny. Nehoda sa 
stala v lesnom teréne na Slo-
dičovskom vrchu, kde nebolo 
možné pristáť. Lekára k zra-
nenej vysadili z vrtuľníka na 
lane, aby jej  teréne poskytol 
neodkladné ošetrenie. Pripra-
vil ju na evakuáciu v horizon-
tálnej sieti a vrtuľník ju spolu 
s lekárom evakuoval z terénu. 
Počas medzipristátia ju pre-
ložili na palubu a previezli do 
nemocnice v Poprade. 

Pád do Hornádu. Počas 
prechodu Prielomom Hor-
nádu sa minulý pondelok 
pošmykol a spadol do rieky 
10-ročný chlapec zo Sloven-
ska. Svedkovia nehody ho vy-
tiahli z vody, utrpel však pora-
nenie dolnej končatiny a odre-
niny. Na miesto udalosti odišli 
piati záchranári HZS, ktorí 
chlapcovi poskytli zdravotné 
ošetrenie a po nabalení ho 
pomocou nosidiel transporto-
vali k Letanovskému mlynu. 
Odtiaľ bol terénnym vozidlom 
dopravený do ubytovacieho 
zariadenia.

Pomáhali aj záchranári 
z TOPRu. Turistka vo V. Tat-
rách požiadala v sobotu HZS 
o pomoc pre otca, ktorý na tu-
ristike v Priečnom sedle začal 
pociťovať bolesti na hrudníku, 
spojené s nevoľnosťou a sla-
bosťou. Posádke VZZS sa 
pre silný vietor nepodarilo 
dostať k pacientovi. O spo-
luprácu požiadali záchranári 
HZS kolegov z TOPRu, kto-
rí na mieste vysadili svojich 
dvoch záchranárov a ďalšieho 
z HZS spoločne s potrebným 
materiálom. Po vyšetreniach 
a poskytnutí prvej pomoci 
63–ročného muža pripravili 
na transport a vrtuľníkom do-
pravili na heliport do Starého 
Smokovca, kde ho prevzala 
posádka RLP.

Zranená horolezkyňa. Na 
úrovni  Žabích plies si v sobotu 
podvečer  pri zostupe z horole-
zeckej túry poranila dolnú kon-
čatinu 27–ročná Slovenka, kto-
rá nebola schopná samostatne 
pokračovať. Zásah uskutočnila 
posádka VZZS z Popradu, 
ktorá zranenú horolezkyňu 
transportovala do popradskej 
nemocnice.

Pozor na hadov. Tridsať-
ročného zberača lesných 
plodov v Demänovskej doli-
ne, časti Šulkovo pohrýzol v 
nedeľu had. Horským záchra-
nárom sa podarilo služob-
ným vozidlom dostať skoro 
až na miesto, kde ho ošetrili 
a následne transportovali do 
nemocnice.

Nové infocentrá sedem dni v týždni 
Od prvého júla je v  pre-

vádzke nový InfoPoint na že-
lezničnej stanici v Poprade. 
V priestoroch zákazníckeho 
centra stanice bude slúžiť, 
cestujúcim a  turistom pri-
chádzajúcim do Vysokých 
Tatier. V novom InfoPointe 
návštevníci získajú informá-
cie o  ubytovaní, stravovaní 
a všetkom, čo im mesto pod 
Tatrami môže ponúknuť. 

V letných mesiacoch sa cez 
železničnú stanicu premelie 
okolo 10 tisíc ľudí za 24 ho-

dín, z ktorých je až 50 per-
cent turistov a návštevníkov. 
„Po desiatich rokoch sa nám 
podarila dobrá vec. Už pri 
výstavbe zákazníckeho centra 
sme s touto myšlienkou rátali. 
Žiaľ, desať rokov trvalo, kým 
sa nám v spolupráci s mestom 
podarilo tento InfoPoint dať 
do prevádzky. Verím, že bude 
slúžiť v prospech cestujúcich 
a  našich zákazníkov počas 
turistickej špičky. Zo strany 
zákazníkov bol záujem o túto 
službu a verím, že aj v tomto 

smere pokročíme. Naplnili sa 
naše predstavy spred desia-
tich rokov,“ povedal Anton 
Šmotek, vedúci predaja Že-
lezničnej spoločnosti Slo-
vensko (ŽSR) v Poprade. 

Prevádzková doba nového 
InfoPointu bude sedem dni 
v  týždni,  od 8. h do 16. h, 
ale v  prípade potreby bude 
radnica uvažovať o  flexi-
bilnej otváracej dobe, res-
pektíve upraví prevádzkové 
hodiny tak, aby boli pracov-
níci InfoPointu k dispozícií 
cestujúcim, využívajúcim 
služby ŽSR. „Zriadenie Info-
pointu, bolo nevyhnutné, ak 
sme chceli uspokojiť návštev-
níkov mesta. Tí chceli získať 
informácie najmä o  tom, čo 
môžu navštíviť v našom mes-
te, čo by mali navštíviť, o čo 
by sa mali zaujímať, kde by 
mali smerovať ich cesty a čo 
by mali vidieť. Samozrejme, 
začali sme informáciami 
o meste. Sme však aj členovia 
oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu, budeme podpi-

sovať memorandum piatich 
spišských miest, preto chce-
me zapojiť do tejto iniciatívy 
celý región,“ uviedol Jozef 
Švagerko, primátor mesta 
Poprad. 

InfoPoint je už v prevádzke 
aj na letisku a  prevádzková 
doba je prispôsobená príle-
tom lietadiel. Pracovníci In-
foPointov sú jazykovo zdatní 
a vyškolení cechom turistic-
kých sprievodcov.  Snahou 
vedenia mesta je prevádz-

kovať infocentrá celoročne. 
V súčasnosti na železnič-

nej stanici chýba úschovňa 
batožín, ale mesto a  ŽSR 
intenzívne pracujú na zno-
vuzavedení tejto služby. 
Služba straty a nálezy je mo-
mentálne zriadená v  mest-
skej polícii. V  prípade, ak 
občania nájdu stratené kľú-
če, doklady, alebo iné pred-
mety bez majiteľa, môžu ich 
doniesť na Mestský úrad 
v Poprade.                      (pks) 

zastavili a rekapitulovali. Sto 
rokov dozadu si málokto pa-
mätá a naša pani Maruška je 
jedna z tých, ktorí toho počas 
storočnice prežili naozaj veľa,“ 
povedala Mária Zbojanová, 
riaditeľka Senires v Poprade-
-Veľkej. Oslávenkyni prišla za-
gratulovať aj malá školáčka za 
všetky deti, ktoré pani učiteľka 
počas svojho života pripravo-
vala do života. Na oslavách 
nechýbali spoluobyvatelia 
a  tak si spoločne vychutnali 
občerstvenie a slávnostnú tor-
tu. Storočná Mária Mlynar-
číková sa aj napriek svojmu 
veku teší dobrému zdraviu a 
vitalite. 

Pani Maruška, ako ju všetci 
volajú, je človek, ktorý sa aj v 
takomto veku aktívne zapája 
do života domova dôchodcov. 
V kolektíve je veľmi obľúbe-
ná vďaka svojej skromnosti a 
zároveň štedrosti. Sú to vlast-
nosti, ktoré pani Máriu spre-
vádzali po celý život. V zaria-
dení pre seniorov v súčasnosti 
žije 43 seniorov, medzi nimi i 
98 a 95-roční, ale Mária Mly-
narčíková je najstaršou obyva-
teľkou zariadenia.  (pks)

V popradskej Mestskej informačnej kancelárii v Poprade 
sú k dispozícií nové publikácie, ktoré občanom a návštev-
níkom chýbali. Týkajú sa mesta a okolia. Nájdete tu históriu 
mesta na starých pohľadniciach, Dejiny Popradu, Biogra-
fický slovník mesta Poprad a publikáciu Poprad mám rád. 
Podľa riaditeľky Lucie Pitoňákovšej tieto publikácie dlho 
chýbali a pre veľký záujem bola zabezpečená ich dotlač. 
Pripravuje sa aj bedeker o Poprade. „V rámci komisie pre 
cestovný ruch nám bolo schválené financovanie bedekra 
zčasti prostredníctvom komerčných subjektov. Momentál-
ne sa snažíme nastaviť rozpočet pre tlač a výrobu. Je to 
zdĺhavý proces, pretože obsahuje prípravu textových častí 
a ich prekladov, obrazových častí a grafiky. Uvidíme, kedy 
sa nám podarí dostať bedeker do predaja. Práve v týchto 
dňoch získavame cenové ponuky na jeho jednotlivé súčas-
ti,“ uviedla riaditeľka.   (lba, red)

Obec Toporec pri prí- 
ležitosti Dňa rodákov  
v sobotu 18. júla srdečne 
pozýva na oslavy, ktoré sa 
začnú slávnostnou svätou 
omšou o 11. h.  Pre účast-
níkov je pripravený kul-
túrny program. Účinkujú: 
DKD Drak – Na skle ma-
ľované, skupina Ščamba  
a rozprávač Jožko – Jožka.   

Deň rodákov
v Toporci
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Baliarne obchodu, a. s., Poprad, najväčší slovenský dodávateľ

„Nerobil som to, čo som mohol, ale len to, čo som mal“
Viliam Matušek starší O  privatizácii štátnych 

podnikov po nežnej revo-
lúcii sa hovorí veľmi málo, 
aj keď po čase je zrejme, že 
na Slovensku išlo o najväč-
šiu lúpež tisícročia, spojenú 
s korupciou, ktorá pretrvá-
va dodnes. Stali ste sa ria-
diteľom štátneho podniku 
a  mali ste čo robiť, aby sa 
spoločnosť vyhla divokej 
privatizácii, keď sa k prospe-
rujúcim slovenským pod-
nikom dostali rôzni dob-
rodruhovia, ktorí o výrobe, 
obchode a podnikaní neve-
deli vôbec nič. Boli za nimi 
kamaráti vplyvných poli-
tikov, zahraniční investori 
a  rôzne mafiánske gangy. 
Ako si spomínate na toto 
obdobie, ktoré väčšina pre-
chádza bez slov, akoby sme 
túto časť našej histórie chce-
li vymazať z pamäti národa?

- V tej dobe ma nikto ne-
poznal, nikomu som za nič 
nemusel byť povďačný a  od 
nikoho som nič nechcel. Pri-
šli za mnou rôzni ľudia a po-
núkali mi strašné veci. Nedá 
mi nepovedať, že korupciu 
tu nezaviedli naši manažéri. 
Korupcia tu prišla z tých kra-
jín, ktoré nám prišli pomáhať. 
Títo ľudia nikdy nevedeli sú-
ťažiť a už vôbec nikdy nevede-
li byť féroví, ale skúpili všetko. 
Pamätám si to veľmi pres-
ne. Do podniku som prišiel 
v  roku 1987 a pracoval som 
ako vedúci údržby. Na starosti 
som mal stavby, rekonštruk-
cie, stroje, energetiku. Bola to 
zložená funkcia a bolo veľmi 
veľa veci, ktoré som musel ro-
biť. Keď prišla revolúcia, ľudia 
z VPN, KDH a ďalšie skupi-
ny, ktoré odvolávali z funkcií 
straníkov, hľadali nových ľudí 

Nie iba spoločnosť Google či Apple Steva 
Jobsa patria ku „garážovým“ firmám, teda 
firmám, ktoré začali svoju činnosť v garáži. 
1. januára 1955 boli v Poprade založené Pra-
žiarne, baliarne a skladište štátneho obchodu, 
kde sa začalo s výrobou dnes najznámejšej slo-
venskej Popradskej kávy v dvoch garážach so 
šiestimi zamestnancami. 

Prvá pražička mala obsah násypu 45 
a  90 kilogramov zelenej kávy. V  rokoch 
1958 až 1962 vyrástol nový závod s výrob-
nou kapacitou až 450 ton kávy ročne. Firma 
prešla zložitým vývojom v rámci niekoľkých 

štátnych zriadení – Československej socialis- 
tickej republiky, Českej a  Slovenskej fede- 
ratívnej republiky a Slovenskej republiky – od 
štátneho podniku k stopercentnej súkrom-
nej akciovej spoločnosti, s  výlučne sloven- 
ským kapitálom. 

Spoločnosť Baliarne obchodu Poprad dnes 
zamestnáva približne 250 ľudí. Jej hlavné 
portfólio tvorí káva a čaj. Výroba kávy je vý-
lučne doménou popradského závodu, kde 
sa káva praží, melie, aj balí. V druhom závo-
de v Spišskej Belej sa spracúva čaj a tiež tam 
má firma svoje sklady pre suroviny a oba- 

lové materiály. V minulosti spracovávala aj 
sušené arašidy, kokos, lupienky a dokonca 
bola najväčším výrobcom kornútkov na Slo-
vensku. Dnes je ale situácia iná a spoločnosť 
sa zameriava len na svoje dva základné pro-
dukty. V mletej káve a v čaji má na tunajše po-
mery vysoký podiel, až 36 percent.  Plány fir-
my sú jasné, zostať najväčším výrobcom čaju 
a kávy na Slovensku a zároveň sa presadiť aj v 
zahraničí.

Spoločnosť Baliarne obchodu je s menom 
súčasného generálneho riaditeľa Viliama Ma-
tušeka spojená už viac ako 28 rokov.

do riadiacich funkcií. Prihlá-
sil som sa do konkurzu na 
funkciu riaditeľa ako jediný 
kandidát za firmu – teda ne-
bol som nominovaný žiadnou 
politickou stranou. Viem, ako 
to v  tej dobe fungovalo. Ba-
liarne obchodu boli v Prahe, 
Bratislave, Poprade, v Trnave, 
Valašskom Meziřičí. Všetko 
bolo rozdelené, premyslené 
a  urobené tak dôkladne, že 
sme boli sebestační. V týchto 
firmách boli na vysokej úrov-
ni systémy práce i zahraničné 
technológie, ale dopadlo to 
katastrofálne. Ľudia z vyspe-
lých krajín, ktorí nám prišli 
pomáhať, všetko podplatili 
a začali tými hore. Keď tu te-
raz niekto vykrikuje, že sme 
skorumpovaný národ, nie je 
to tak. Toto nám tu zavied-
li oni. Nie v rámci trhového 
systému a  trhového hospo-
dárstva, ale v rámci dobýva-
nia svojich záujmov. 

V tom období patrili fir-
my, ktoré ste spomenuli, 
pod ministerstvo obchodu 
a cestovného ruchu... 

-  A  prvý obchod, ktorý 
sa otvoril pre zahraničné-
ho producenta kávy, známu 
nemeckú firmu, bol priamo 
na ministerstve. Už vtedy sa 
hovorilo, že pani ministerka 
zobrala 1 mil. mariek. Verím 
tomu, že to tak bolo, lebo to 
bola najjednoduchšia cesta. 
Bola to len hra a keď to išlo 
na ministerstve, čo bránilo 
tomu zabezpečiť i  ďalší od-
byt pre túto firmu? Kúpili sa 
všetky fungujúce cukrovary, 
solivary, konzervárne, všetky 
potravinárske firmy a všetko 
zlikvidovali. O  slovenských 
cukrovaroch nerozhodli naši 
riaditelia firiem, ale majite-

lia zahraničných cukrovarov 
v  Nemecku. A  o  ostatných 
odvetviach, hlavne potravi-
nárskeho priemyslu, sa roz-
hodlo podobne. 

Spomínam si, ako cez re-
volúciu na Václavskom ná-
mestí v Prahe volali rečníci 
po zrušení čs. obchodných 
noriem. Bol to už vtedy zá-
mer zlikvidovať naše zdravé 
potraviny?

- Samozrejme a štát stano-
vil kritéria, ktorými vytvoril 
živnú pôdu pre narušenie 
nášho zdravotného stavu pre 
zahraničné firmy, ktoré to 
robia. Postupne to naučili aj 
našich ľudí. Kedysi mamka 
doma piekla chlieb, do kto-
rého dala múku, soľ, vodu 
a droždie. Dnes neviem nájsť 
jediný chlieb, ktorý konzu-
mujeme denno-denne celý 
život, v  ktorom by nebola 
aróma, kyselina askorbová, 
enzýmy, emultátory... Čo to 
robí v  chlebe? Rovnako si 
vezmite džús, ktorý dostávajú 
deti v školách. Je tam možno 
20 chemických látok... Na 
každý výrobok, ktorý musí 
vydržať hlavne dlho, sa vy-
myslela chémia a  v  našich 
potravinách máme tisícky 
ton v podobe farieb, konzer-
vantov, stimulátorov, aditív. 
Ešte aj ovocie a zelenina vy-
drží pomaly dva roky, toľkou 
chémiou je zakonzervovaná. 
V zahraničí nič také neexis-
tuje a som veľmi rád, že ko-
nečne začali na potravinárs- 
ke výrobky písať zloženie. 
Verím, že ľudia si to prečítajú 
a sami sa rozhodnú, čo budú 
konzumovať. Noví majitelia 
našich bývalých firiem hlavne 
vedia, že musia ponechať naše 
značky. Svoje výrobky, ktoré 

sa už ani nevyrábajú v  Če-
chách a  na Slovensku, pre-
dávajú pod našimi bývalými 
obchodnými značkami. Mali 
by sme si uvedomiť, že celá 
svetová ekonomika je posta-
vená na spotrebe a zahranič-
né firmy u nás kupovali pria-
mu výrobnú spotrebu. Keď 
si teda niekto myslel, že nám 
tu z únie prišili pomôcť, tak 
to bol hlboký omyl a kto to 
nevidí ani dnes, je buď hlúpy 
alebo slepý. Dnes sú tu všetky 
zahraničné siete a pýtam sa, 
čo tu robia? 

Trochu sme odbočili, 
vráťme sa k privatizácii. Ako 
to teda bolo? 

-  Nedávno v  médiách za-
znelo, že na Ukrajinu poslali 
v  rámci USAID 200 ekono-
mických špecialistov, ktorí 
budú robiť poradný orgán 
pri nejakom ministerstve. Je 
to presne kopírovanie toho, 
čo sa stalo u  nás. U  nás to 
bol USAID – transakčný tím, 
ktorý robil poradcov pre mi-
nisterstvo hospodárstva a pri-
šli nám radiť. Myslel som si, 
že kapitalisti nás prišli naučiť 
robiť! Boli to ale špecialisti, 
ktorí prišli na výber firiem 
a to bola predprípravná fáza. 
Išlo o to, aby zistili, ktorú fir-
mu môžu zaradiť do svojho 
portfólia, ktoré firmy sú znač-
kové, ktoré majú perspektívu 
a ktoré pôjdu do útlmu. Slo-
venské firmy v rámci privati-
zácie dávali privatizačné pro-
jekty, ale tie neboli pre nás, ale 
pre týchto poradcov, aby sa 
zorientovali. Aj u nás to bolo 
rovnaké a  aj ja som urobil 
privatizačný projekt v skrat-
ke, v ktorom bola vlastne celá 
„duša firmy“. Páni poradcovia 
ale namietali, že im tam chý-
ba plán na päť rokov. Pýtal 
som sa, aký plán, veď je po re-
volúcii a je tu trhový mecha-
nizmus a žiadny plán nemá-
me. Ľudia z  ministerstva to 
z mojej strany považovali za 
absolútnu sabotáž a chceli ma 
odvolať. Ostali veľmi prek- 
vapení, keď som im povedal, 
aby ma nestrašili a jednodu-
cho mi poslali faxom, že ma 
odvolávajú. Nechám tu kľú-
če od firmy a je to vybavené. 
Nikdy som riaditeľom nebol 
a stal som sa ním len náho-
dou. S odvolaním som žiadny 
problém nemal, stačilo pos- 
lať papier, ale odôvodniť to 
museli oni. Následne do fir-
my prišiel jeden z poradcov 
USAID a okrem iného sa ma 
opýtal, že keby to bola moja 
súkromná firma, či by som 
plán mal? Povedal som mu, 
že samozrejme, ale že toto je 
štátna firma, nie súkromná. 
Nasledovali ďalšie stretnutia 
na ministerstve, na protimo-

nopolnom úrade, kde som 
sa dozvedel že sme monopol 
a  rôzne iné nezmysly. A  to 
ma poúčali mladí ľudia, ktorí 
nevedeli vôbec nič. Preto som 
po revolúcii neuznával mla-
dých ľudí. Ja som prešiel celou 
výrobou a mal som 39 rokov 
a títo mladí sa narodili a po-
vedali im, že budú analytici 
a oni v 23 rokoch prednášali 
o ekonomike! Chcel som, aby 
mi v súvislosti s monopolom 
ukázali obchod, kde nie sú 
zahraničné kávy. Argumen-
tovali, že tí ostatní vraj toľko 
nepredávajú. To som ani ne-
tvrdil, veď my sme mali iba 
dominantné postavenie. Ale 
monopol, keď sa tu predáva-
la najhoršia kvalita v peknom 
balení? Keď si dnes Ukrajina 
myslí, že im Európska únia 
pomôže, je to hlboký omyl. 
Ukrajina bude slúžiť len ako 
surovinová základňa a odby-
tište ich výrobkov.

Množstvo stretnutí na 
ministerstvách, na úradoch, 
návštevy v  podniku. Prečo 
taký tlak? 

- Jednoducho preto, že oni 
to chceli predať firme do Ra-
kúska. Pán z ministerstva mi 
na stretnutí, kde bol prítomný 
aj zástupca tejto firmy rovno 
povedal, že my chceme mať 
s  Rakúskom dobré vzťahy 
a mali by sme im to predať. 
Pýtal som sa, na čo tu vôbec 

som, keď je to politické roz-
hodnutie a  keď chcú firmu 
predať? Na čo ma volajú? 
Mali predsa všetky papiere 
o firme a tak som zástupcovi 
ministerstva odporučil, nech 
ich dá záujemcovi, on si to 
preštuduje a kto za to zobral 
úplatok, nech mu ju predá. To 
boli strašné veci! Skončilo to 
tým, že sa stretneme inoke-
dy. Asi im došlo, že to niekde 
vyzvoním. A to bola korupcia 
zhora, nie zdola! I  napriek 
tomu to pánovi z  minis- 
terstva nedalo a  pozval ma  
na ďalšie stretnutie s majite-
ľom firmy a jeho právnikom. 
Zase ma presviedčali, že by 
bolo dobré, aby záujemca 
mohol s nami spolupracovať. 
Aby sa jeho výrobky predá-
vali v našej distribučnej sieti. 
Nuž pýtam sa, aký trhový me-
chanizmus, veď to je priama 
konkurencia! Slováci na mi-
nisterstve neboli nápomocní, 
ale išli proti slovenskej firme 
a až zahraničný záujemca im 
povedal, nech to nechá tak, 
pretože mám pravdu.

Tým privatizácia vašej fir-
my skončila?

- Ale kdeže, ešte iba zača-
la. Zo sekcie predaja firiem 
mi opäť poslali list, že o nás 
má záujem zahraničná fir-
ma a  že dúfajú, že chápem, 
že tu dochádza k privatizácii 
a prídu k nám na prehliadku. 

FOTO

FOTO

Kedysi „garážová“ firma sa zmenila na prosperujúcu spoločnosť výhradne so slovenským 
kapitálom.
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Tu žiadne pravidlá neplatili 
a kto bol slušný, povedali mu, 
že je idiot. Mne to dokon-
ca aj napísali, že som riadny 
cvok. Keďže som poznal ľudí 
z  brandže, tak som napísal 
pre istotu všetkým firmám 
v  bývalom Československu, 
že ministerstvo ide robiť sú-
ťaž. Príde k nám na prehliad-
ku tá a tá firma a či neprídu aj 
oni. Samozrejme, chceli prísť, 
veď náš podnik poznali a tak 
som na ministerstvo napísal, 
že plne chápem trhový me-
chanizmus a  nech mi ozná-
mia termín, kedy prídu na 
prehliadku, lebo záujem majú 
aj ďalšie firmy. Vtedy som si 
myslel, že končím, pretože 
prehliadku firmy zrušili, ale 
povedal som si, že hra je hra 
a bral som to športovo. Nebol 
som na to odkázaný. Nenau-
čili ma kradnúť, nenaučili ma 
lúpiť, vraždiť a tak som robil, 
čo som vedel. Mal som spo-
kojný život, chodil som do 
roboty a mal som slušný plat. 
Ale nevidel som dôvod, prečo 
mám dať náš podnik nieko-
mu ukradnúť.

V  tom období ale na 
Slovensku väčšina firiem 
kolabovala...

- Ale nie preto, že by boli 
zlé, ale preto, že ich rozkradli 
manažéri. A rozkradli ich pod 
tlakom politických preds- 
taviteľov, ktorí si všade nano-
minovali svojich ľudí. Riadi-
teľ, ktorý bol v podniku, bol 
odborník a tí ľudia ho nútili 
posielať milióny sem, ďalšie 
tam a človeku nič iné neostá-
valo, iba poslúchnuť a veľmi 
rýchlo pochopil situáciu. Keď 
oni kradnú, tak aj ja si musím 
zobrať nejaké peniaze a  tak 
to rozkradli spolu. Ale neza-
čal to on. Pri privatizácii si 
mnohí ukradli aj stoličku pod 
zadkom a toto asi nikto vtedy 
nepochopil. Ľudia prišli na 
to, ako mať peniaze. Aj preto 

kávy a čaju na domáci trh, si tohto roku pripomínajú 60. výročie vzniku

Pokračovanie na 6. strane

štátne podniky nefungujú, 
lebo je to tak.

Štát vlastne rozkradol a aj 
naďalej rozkráda sám seba...

- Robí sa to centrálne a ro-
bia to naši politici, ktorých 
volia ľudia zdola. To si naozaj 
myslia, že politici im chcú po-
môcť? Ale nie! Politici a nimi 
nominovaní ľudia sú schopní 
a ochotní podplatiť každého 
a nechápem, že čosi také vô-
bec existuje. Ľudia vedia len 
to, čo vidia v televíziách, ako 
sa politik prezentuje a vôbec 
nechápu, čo je za tým. Staršia 
pani sa pýtala dcéry, že prečo 
by politici kradli, však majú 
dobré platy, majú všetko. 

Jednoducho to tá staršia ge-
nerácia nevie pochopiť. Ako 
príklad uvediem našu firmu. 
Slovenské súdy nás poškodili 
miliónkrát a žiadny súd sme 
nemohli vyhrať. Len preto, 
lebo ich jednoducho niekto 
podplatil. Napríklad pri našej 
ochrannej známke. Súd sa ťa-
hal roky a po jednom pojed-
návaní, pred skončením celé-
ho prípadu, ma zastavil člo-
vek, ktorý mi povedal, že by 
vedel zvrátiť výsledok v  náš 
prospech, pretože ma ľudí, 
styky a môže to urobiť. Sud-
covia vraj nemajú žiadne sve-
domie, majú len veľké vrecká 
a  keď im zaplatíme, oni to 
vybavia. Rozmýšľal som, ako 
to môžu urobiť, veď celý čas 
to išlo v prospech konkuren-
cie. A potom som na to pri-
šiel. Konkurencia už zrejme 
nemala peniaze a my sme ich 
mali. Tak nás zinkasujú! Dal 
som si otázku – prečo mám 
pomáhať konkurencii? Tak 
nech si to vyhrajú a zaplatia! 
Mali sme už pripravený nový 
produkt, takže sme to po de-
siatich rokoch vyhrať už ani 
nepotrebovali. Ale tu je dô-
kaz, ako nezávislé súdy doká-
zali zobrať našej firme znač-
ku, ktorá bola skutočne naša 
a všetci to vedeli! Takýto sys-
tém je neuveriteľný a nepo-
chopiteľný. Aj preto u nás pla-
tí zásada, že spoločnosť nik- 
dy nežiada štát a  ani niko-
ho iného o  pomoc. Preto 
u  nás nenájdete peniaze zo 
žiadnych fondov, žiadnu po-
moc neprijímame. Preto mi 
z úradu práce nikto nemôže 
prísť núkať nezamestnaných 
a dvíhať percento zamestna-
nosti. To neriešim. Za mnou 
prišli ľudia, že mi za úplatok 
vybavia eurofondy a  dosta-
nem obrovské peniaze! Je to 
vôbec možné? Keď videli, že 
nepochodia u mňa, chceli sa 
stretnúť so synmi...

   Ako s  odstupom rokov 
vnímate vývoj v  bývalom 
štátnom podniku z pohľadu 
manažéra úspešnej sloven-
skej spoločnosti, ktorá v pri-
vatizácii obstála?

-  Rozhodujúcim a  veľmi 
dramatickým obdobím bolo 
práve spomínané obdobie 
privatizácie. Účtovná hodno-
ta firmy bola 287 mil. korún. 
Keďže sme nemali politické 
krytie a bez politikov to nešlo, 
tak sme zaplatili 100 mil. na-
viac. Podľa môjho názoru náš 
privatizačný projekt odsúhla-
sili preto, lebo si všetci mys-
leli, že to aj tak nezvládneme. 
Baliarne a pražiarne sa mali 

predať zahraničným firmám, 
veď tam bolo podaných 45 
privatizačných projektov. Ale 
v  tej dobe sa nekupovalo za 
hodnotu naviac, ale za pod-
hodnotu. A  peniaze, ktoré 
bolo treba dať naviac, sa dali 
komusi do vrecka.

Na tú dobu to boli obrov-
ské peniaze. Ako ste to vô-
bec zvládli? 

- Každý rok sme splácali 34 
mil. korún plus 18-percent-
ný úrok. Ale zaplatili sme to, 
aby sme mali pokoj. Po pár 
rokoch, keď spoločnosť fun-
govala, nám ju chceli zase 
zobrať. Vraj sme porušili pri-
vatizačnú zmluvu a vyrubili 
nám pokutu 20 miliónov ko-
rún. Keď nám niečo vyčítali 
komunisti, tak to zdôvodnili, 
ale kapitalisti nám tu poslali 
kontrolu, zrejme prvýkrát 
v histórii, na kúpnu zmluvu 
z dôvodu a to som si nechal 
doslova zarámovať. Citujem: 
„...na základe upozornenia 
výkonného výboru na atypic-
ké správanie sa predstaviteľov 
Pražiarne - baliarne, a. s., Pop- 
rad, vzhľadom na neopods- 

tatnené invektívy voči mne 
a  mojim pracovníkom...“. 
Dôvod kontroly nebol ten, že 
by sme neplnili nejaké pod-
mienky, ale ten, že som sa 
atypicky správal. Pritom bolo 
všetko zveľadené, mali sme 
peniaze, technológie fungo-
vali. Kontrole na privatizo-
vaný majetok, ktorá tu sedela 
dva týždne, sme predložili 
všetky doklady a  jej členo-
via nakoniec konštatovali, že 
„sme jedna z mála firiem, kto-
rá nič neukradla a všetko je 
v poriadku, ale o vás sa straš-
ne zle vyjadrovali.“ I  nap- 
riek tomu nám dali po-
kutu 20 mil.! Bolo to len 

preto, lebo nejaká politic-
ká skupina sa rozhodla, že 
túto firmu predá, keď už 
tak dobre funguje. Neu- 
veriteľné boli aj „finty“, ktoré 
na nás skúšali. Okrem iného 
im vraj mám doniesť doklad 
o akciách zamestnancov, ale 
oni ten svoj „stopili“, a ja som 
im mal dať náš! Tých 20 mil. 
som síce nikdy nezaplatil, ale 
vtedy som už myslel, že to 
nemá zmysel. Nebyť môjho 
syna, ktorý ma presvedčil, že 
ide len o ich hru a musím to 
zvládnuť, pretože teraz je Slo-
vensko krajina zázrakov.

V  tom čase však už bola 
v podstate firma sprivatizo-
vaná, tak ako ju chceli znovu 
predať?

-  Naozaj mal syn prav-
du, bola to krajina zázrakov 
a  všetko bolo možné. Asi 
chceli následný predaj odô-
vodniť nezrovnalosťami 
v  privatizovanom majetku. 
Samotní ľudia, ktorí robili 
kontrolu nechápali, prečo tu 
vôbec sú. Všetko bolo opro-
ti iným firmám v poriadku. 
Tie nielenže mali vo všetkom 
neuveriteľný neporiadok, ale 
doslova si firmy rozkradli. 
A čo sme robili my? My sme 
si majetok nerozkradli, inves-
tovali sme a  začali budovať. 
Prvá vec, ktorú sme urobili, 
bola rekonštrukcia budov, 
aby ľudia mali dobré pracov-
né podmienky. Zrekonštruo-
vali sme sociálne zariadenia, 
šatne, vymaľovali sme, skul-
túrnili pracovné prostredie. 
Rovnako sklady, výrobné haly 
a začali sme dokupovať nové 
technológie. Za celé roky, čo 
sme tu boli, sme nebrali z fir-
my žiadne peniaze. Investova-
li sme do podmienok pre vý-
robu a do rozvoja firmy. Os-
tatné prichádzalo postupne, 
pretože sme ročne investovali 
okolo 1,5 mil. eur, teda všet-
ky peniaze sa dávali na rozvoj 
ako v Poprade, tak aj v Spiš-
skej Belej. Technológie máme 
komplet zmodernizované, 
v Spišskej Belej sú japonské 
stroje na pyramídové vrecúš-
ka a vyvinuli sme množstvo 
nových výrobkov. Dnes mô-
žem povedať, že máme všetky 
najmodernejšie technológie, 
napríklad pražičku kávy za 60 
miliónov, moderný automo-
bilový park, zrekonštruované 
budovy.

Každý asi už pozná staré 
historky, že v   čase privati-
zácie ste odmietali zahra-
ničné autá, hoci každý tiež-
podnikateľ sa vyvážal na 
Mercedese...

- Ako riaditeľ som mal len 
Škodu 120, Forman, Soliter, 
Volgu. Nebazíroval som na 
luxusných autách, hoci aj ten 
mercedes som mať mohol 
hneď prvý rok, lebo peniaze 
boli. Ale nevidel som dosť 
dobrý dôvod, prečo by som 
si mal kúpiť nejaké luxusné 
auto, pretože som ho nepot- 
reboval. Ďalší dôvod bol 
ten, že ani ľudia na to ne-
boli zvyknutí, aby sa nejaký 
akcionár alebo riaditeľ vy-
vážal na zahraničnom aute. 
A vedel som, že s tými ľuďmi 
budem robiť vo firme ďalšie 
roky. U  nás napríklad platí 
zásada, že každé nákladné 
auto je technicky vybavené 
tak, ako osobné a bežne ich 
obmieňame.

   Väčšinou sú však ľudia 
nespokojní, hlavne so svo-
jou mzdou. Je to tak aj vo 
vašej spoločnosti?

-  Ľudia môžu mať názor 
aký chcú. Vždy ale budú ne-
spokojní a právom. To je ka-
pitalizmus a ja som ho nevy-
myslel. Systém nie je spravod-
livý, ale čo sa dá robiť? Dnes 
nie je problém rozhodnúť, že 
každý môže mať plat aj päťti-
síc eur, to viete urobiť za jeden 
deň. Ale kilo kávy bude stáť 
sto eur a táto firma by fungo-
vala asi tri dni. Neboli by sme 
konkurencieschopní a celé sa 
to odvíja práve od toho. Keď 
dosiahneme zisk, nie je to na 
úkor ľudí, ale do ceny výrob-
ku sa musí premietnuť všetko. 
Aj podľa môjho názoru tento 
svet nie je dobre zariadený, ale 
lepší model vraj neexistuje.

Možno nespokojnosť vyp- 
lýva aj z povahy človeka a naši 
ľudia neboli zvyknutí na veľa 
peňazí a keď sa k ním dostali, 
tak ich rozkradli. Všetci sme 
mohli mať psa alebo mačku, 
ale tigra nemohol mať každý 
a  tak si ho tí, čo zrazu mali 
peniaze, kúpili. Ale oni ho 
nepotrebovali. V  našich ľu-
ďoch sa „prebralo“ také čosi, 
čo v  nich dovtedy len drie-
malo. To nikde v kultúrnom 
svete nevidíte, to nefunguje. 
U nás má toho tigra pomaly 
každý, v každej dedine. Zrazu 
to bolo možné a ľudia neve-
deli čo so sebou. Nerobil som 
to, čo som mohol, ale to, čo 
som mal. Aj ja som mohol ro-
biť rôzne veci, ale nevidel som 
na to dobrý dôvod, akosi mi 
to nedopínalo, ale im to tak 
prišlo, že môžu. Viete koľko 
firiem začínalo s  luxusný-
mi autami, dovolenkami...? 
To boli tie jednoduché veci. 
A  to, či firma funguje alebo 

nie, nebolo podstatné. Zrej-
me je to o  povahe, či niečo 
chcete robiť, alebo nechcete 
a to platí u všetkých. Faktom 
ale je, že dnes potrebujeme 
ľudí chytrých, vzdelaných. 
A  to, že vo firme pracujú 
moji dvaja synovia, bolo až 
nevyhnutné, lebo svet je čím 
ďalej horší a ani vo firme ne-
môžete dôverovať všetkým. Je 
dosť komplikované robiť, keď 
sú obchodné vzťahy, netvr-
dím, že všetky, postavené na 
korupcii. Mali sme obrovský 
problém s obchodnými zás- 
tupcami a musela prísť prís-
nejšia ruka, pretože základné 
pravidlá sa musia dodržia-
vať. Mnohí mladí ľudia to ale 
nechcú počuť. Oni chcú mať 
stály príjem a odvádzať mini-
mum práce.

Predsa len, úspešná je 
každá spoločnosť len vtedy, 
keď má kvalifikovaných od-
borníkov, dobrých manažé-
rov, moderné výrobné kapa-
city a odbyt...

- V prvom rade však musí 
mať systém. O systéme hovo-
rím preto, že tam, kde chýba 
systém, v podstate nič nefun-
guje. A to sa týka rovnako kra-
jín, ale aj výrobných spoloč-
nosti. Veľmi veľa sme odpo-
zerali zo západu. Dovážame 
od nich suroviny, technológie 
a  majú veľmi dobre prep- 
racované systémy. Jedným 
z nich je systém manažérstva, 
ktorý poznáme pod skratkou 
ISO a  vybrali sme si z  toho 
len to, čo je pre nás dobré. 
Časť manažovania kvality, en-
vironmentálne manažérstvo, 
bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. Mnohí si myslia, že 
keď si takýto systém vytvoria, 
že ich niekto bude mať rád. 
My sme si tieto systémy ne-
dali zaviesť preto, aby nás mal 
niekto rád, ale preto, že vytvá-
rajú kontrolný mechanizmus. 
Hoci sú veľmi náročné na ad-
ministratívu a  výkon oproti 
bývalým systémom kvality, 
ktoré sme u nás mali, posky-
tujú nám veľmi dôležitú spät-
nú väzbu. Dnes vieme vďaka 
tomuto systému nájsť každý 
nekvalitný výrobok, dokon-
ca vieme, kto robil na konk- 
rétnom stroji, ktorý kartón 
to bol, akú surovinu použil, 
resp. ju zamenil.

Rovnako, keď som chcel 
aby firma fungovala, musel 
som sa obklopiť odborníkmi. 
Za každú cenu, aj keď s nie-
ktorými neboli vzťahy najlep-
šie. Mohol som ich prepustiť, 
neurobil som to, pretože som 
tých ľudí potreboval, keď som 
chcel, aby firma fungovala. 
Keď máme spolu robiť, tak 
robiť musíme a nikdy nebu-
deme mať ľudí len dobrých 
alebo len zlých. V  podniku 
som pracoval od roku 1987, 
ale bol tu zamestnanec, ktorý 
tu robil desaťročia a bol sku-
točný odborník. Dal výpoveď 
s tým, že má určité výhrady. 
Povedal mi ktoré a po polro-
ku, aj keď niektorí ľudia „pe-
nili“, bol naspäť a urobil som 
z neho výrobného námestní-
ka. Ale on vedel, že to robím 
preto, aby firma fungovala. 
Keď chcete, aby firma išla, ne-
stačí mať kamarátov. Neexis-
tuje, aby som niečo porušil, 
vedome určite nie. Ale každý 
človek musí počítať s tým, že 
ľudia sú rôzni.
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Táto kniha rozhodne nie je pekné 
čítanie. Prináša doslovné spovede de-
siatich mužov, ktorí si v Leopoldove 
odpykávajú doživotný trest odňatia 
slobody. Labužníci so silným žalúd-
kom sa k nej budú neraz vracať, no 
ostatní ju zavrhnú skôr, než sa k nej 
vôbec dostanú. Súhlasím.

Patrím medzi labužníkov a preto 
som túto knihu nezavrhla hneď na 
začiatku. Práve naopak. Pri čítaní 
tejto knihy je veľmi dôležité uvedo-
miť si, aké dopady môžu mať naše 
rozhodnutia a kam až siaha ľudské 
svedomie. Niektorí ľutujú svoje činy, iní tvrdia, že sú nevinní 
a nič zlé nespáchali. Počas čítania si neustále budete klásť množ-
stvo otázok, na ktoré nebudete poznať odpovede. Napríklad, ako 
môže človek žiť za mrežami s vedomím, že sa odtiaľ už nikdy 
nedostane?

Mladý autor spod Tatier Dávid Kičin neodpovedá na tieto 
otázky. Nechá samotného čitateľa, aby si to celé premyslel a mô-
žete mi veriť, príbehy odsúdencov vo vás zanechajú hlboké pocity. 
Občas budete nahnevaní kvôli nespravodlivosti, inokedy budete 
radi, že niekto taký nebehá na slobode.

Zvýšenie adrenalínu v krvi a búšenie srdca mi spôsobilo už 
len to, aký je Dávid Kičin odvážny. Tento rok v auguste to budú 
presne tri roky čo s väzňami komunikuje, či už prostredníct- 
vom listov alebo dokonca aj osobne. Svoj prvý list adresoval naj-
väčšiemu sériovému vrahovi Slovenska Ondrejovi Rigovi v roku 
2011, ktorý sedí za vraždu a znásilnenie ôsmich žien a usmrtenie 
chlapca.

Od začiatku počítal s tým, že by mu väzni mohli vulgárne vy-
nadať, no podľa jeho slov sa nič také za celé tie roky nestalo. Podľa 
jeho slov s nimi dokonca vychádza lepšie ako s niektorými ľuďmi 
mimo väznice. 

Keďže boli väzni ochotní spolupracovať, mal možnosť doslo-
va prepísať ich výpovede, ktoré nazval spoveďami. Občas môže 
byť čitateľ prekvapený a otrasený ich úprimnosťou, preto si treba 
príbehy väzňov dávkovať postupne. Pomôže to pri usporiadaní 
myšlienok, ktoré možno nebudú príjemné.

Séria výpovedí je veľmi pestrá: od niekoľkonásobných vrážd 
Jaroslava Garaja, zneužívanie detí v prípade Arpáda Nagyho až 
po Jána Karvaia a Jozefa Kokyho, ktorí doživotie dostali v rámci 
zásady ,,trikrát a dosť” za lúpežné prepadnutia. Spovede týchto 
odsúdencov približujú dôvody, prečo sú tam, kde sú a podrobne 
opisujú rutinu ich bežného dňa, stráveného v cele. Kniha je do-
plnená o kresby psychicky labilného Zoltána Keku, ktorého bol 
Kičin dvakrát osobne navštíviť.

Dodávam len, že každý si je strojcom svojho šťastia a ani jeden 
z odsúdencov sa za mrežami neocitol bezdôvodne. Otázne už len 
zostáva, či je ich trest adekvátny, no na odpoveď prídete počas 
čítania. Alexandra Jurišová

 BALIARNE OBCHODU POPRAD

„Nerobil som to, čo som mohol,...“

Dokončenie z 5. strany
Spomínali ste, že systém 

nie je dôležitý len vo firme, 
ale aj v  krajine a  v  spoloč-
nosti. Čo ste tým mysleli?

Napríklad takú Etiópiu, 
odkiaľ priamo dovážame 
kávu. Tam nie je žiadny sys-
tém a  nič tam nefunguje. 
Etiópia je ako prostitútka, 
každý ju chvíľu znásilňoval, 
ale je tam len to, čo postavi-
li Rusi a Taliani. A prečo to 
nefunguje, keď majú okrem 
kávy aj dobytok? Pretože 
tam nemajú družstvá a nik-
to im nedá stroje, zariadenia 
a technológiu, aby ich mohlo 
to, čo v krajine majú, uživiť. 
Tam nemajú žiadny systém, 
nemajú socializmus, kapi-
talizmus, jednoducho nič. 
Bol som v Peru a to je veľmi 
bohatá krajina. Majú zlato, 
plyn, ovocie, kávové plantáže, 
ale všetko je to akési chaotic-
ké. V celej krajine bola toho 
času jediná pražička kávy a aj 
s  ňou mali problém, hlavne 
s obsluhou a údržbou. Ako mi 
povedali, Američania sú proti 
nim a tak im nikto, čo sa týka 
technológií, nič nedá. Všet-
ci berú len suroviny. Nap- 
riek tomu, že je tam veľmi 
veľa ovocia, nemajú výrobné 
zariadenia na jeho spraco-
vanie a  ešte aj džúsy k  nim 
dovážajú. Všetci to o  týchto 
štátoch vedia, preto ich vy-
korisťujú, preto nič nefungu-
je a zámerne im nepomôžu. 
Svet je postavený na tom, aby 
jeden druhého vykorisťoval 
v tom najhlbšom slova zmys-
le. Tak to je žiaľ dodnes a tak 
skoro sa to nezmení.

Nie sme, podľa vášho 
názoru, v  súčasnosti kdesi 
na úrovni týchto krajín, aj 

keď sme súčasťou Európ-
skej únie a všetci tu hovoria 
o tom, ako nám pomáhajú?

- Európska únia, kde fun-
guje kapitalizmus, nikdy ne-
mala v úmysle nám pomôcť. 
Majú systém, najmodernej-
šie technológie, len ich úze-
mie je pre nich malé a potre-
bujú ďalšie odbytišťa pre svo-
je výrobky a lacnú pracovnú 
silu. Aké výhody máme 
z toho, že sme členmi únie? 
Iste, môžeme voľne cestovať 
a ešte môžeme robiť gastar-
beitrov. A  tých robia naši 
odborníci, ale nie vo svojich 
odboroch, ale len na pod-
radných pozíciách, kde majú 
nízke mzdy. Čo u nás robia 
všetky ich obchodné reťazce, 
v ktorých sa predávajú úplne 
rovnaké výrobky ako v Parí-
ži, Londýne, v  New Yorku? 
Väčšina tovarov svetových 
značiek sa vyrába v  Číne, 
kde je najlacnejšia pracovná 
sila. Čo u nás robia automo-
bilky, prečo tu montujeme 
francúzske a nemecké auta? 
Na tom stojí celá svetová 
ekonomika a je to ten najjed-
noduchší systém. A oni tvr-
dia, že nám niekto pomáha? 
Prešiel som západnú Európu 
a môžem povedať, že ľudia sú 
rovnakí tu aj tam. Čo sa týka 
vlastnosti, podnikania a pe-
ňazí, v tom sme si rovní. Ale 
kapitalisti tu prišli zarábať 
a vláda to nazýva pomocou. 
Aká pomoc? Im ide o  ich 
zisk, ale nedá sa povedať, 
že preto sú zlí, či nejakí iní 
v podnikaní. My sme takí istí 
kapitalisti, ako aj oni, len nás 
do únie nevzali preto, aby 
sme sa stali kapitalistami, ale 
aby u nás mohli zarábať. Keď 
sa dopočujem že k nám pri-

šlo zarábať päťtisíc 
ľudí z  Nemecka 
ako robotníci, tak 
vtedy poviem, že 
to je zmysel toho, 
čo sme chceli. Ale 
keď tu prídu Ru-
muni alebo Bulha-
ri, dovtedy nemô-
žem povedať, že 
sme si rovní.

Rovnako počú-
vame, že máme 
jednoduchší prís- 
tup na trhy vys- 
pelých štátov... 

- Tak to teda nie! 
Možno so surovi-
nami, ale s výrob-
kami? Dostať sa na 

západné trhy s našimi výrob-
kami nie je vôbec ľahké. Prip- 
ravili sme pre tieto trhy čaje, 
ktoré mali absolútne všetko. 
Boli kvalitné, mali svetový di-
zajn, obaly nezaťažovali život-
né prostredie... ale dostať sa 
tam je veľmi, veľmi náročné. 
Celá táto akcia nám ale veľmi 
pomohla a  posunula firmu 
o krok dopredu. Dnes vieme 
presne, ako fungujú väzby, 
vzťahy, aké sú reálne cesty, 
čo sa tam dá robiť. Na druhej 
strane, keď sme chceli vyviesť 
vzorky našich čajov do Ruska, 
tak nás na hranici zastavili, 
lebo sankcie! Tak kde mi mô-
žeme ísť podnikať? Na západ 
nás nepustia, na východ ne-
môžeme a sme vybavení. 

Vy sám sa cítite ako ka- 
pitalista?

- Som celkom šťastný člo-
vek, lebo tu nič nie je naše. 
Materiály sú zo západu, ban-
ky sú západné, všetko, na čo 
siahnem, je zo západnej Eu-
rópy. Oni mi umožnili pra-
covať, nechali ma tu, ani ne-
viem, ako sa to stalo. Umož-
nili mi ukladať si peniaze do 
ich bánk a dokonca mi umož-
ňujú si ich aj vybrať a môžem 
si kupovať všetky ich veci 
a  ani nemusím cestovať do 
zahraničia. Je pravda, že nie-
kedy je to pochybnej kvality, 
ale mám to tu. Keď prídem 
kdekoľvek inde v Európe, ale-
bo vo svete, všade kúpim to 
isté. Ten istý hamburger, tú 
istú coca-colu, maslo... Oni sa 
tvária, že každý nám pomáha. 
Ale prečo by nám pomáhal? 
Aký je zákon kapitalizmu? To 
je prirodzený stav veci, ale to 
nikto nemôže nazvať pomo-
cou. Systém sa nedá obísť.   

 Ľudmila Rešovská

Pozvánky

Dávid Kičin - Zatratení
Recenzia

Festival vežovej hudby
Medzinárodný fest ival 

vežovej hudby sa počas leta 
koná na Nám. Majstra Pavla 
v Levoči. Dnes, zajtra v pia-
tok zaznie hudba z radnice 
o 11., 13. a 15. h. 

Nebojsa na hrade
Na Ľubovnianskom hrade 

denne do 19. júla môžete 
vidieť rozprávku Nebojsa. 
Čas vystúpení 10.30, 12.30, 
14.30 a 16.30 h. Vstupné 
na hrad dospelí 5 €, seniori 
3,50 €, deti 2,50 €, rodinná 
vstupenka 10 €, na hrad a do 
skanzenu dospelí 6 €, senio-
ri 4,50 €, deti 3 € a rodinná 
vstupenka 12,50  €.

Tvorivé 
dielničky včeličky

V parku pred hotelom 
Slovan v Tatranskej Lom-
nici bude dnes od 18.30 do 
20.30 h detský kútik Tvorivé 
dielničky včeličky. Kreatívne 
a voňavé tvorivé dielničky 
budú spojené s rozprávaním 
o živote vo včeľom úli so vče-
lárkou. Vstup voľný.

Taľar v Ľubovni
V parku na Nám. gen. 

Štefánika v Starej Ľubovni 
v rámci Kultúrneho štvrtku 
vystúpi  16. júla o 15. h ľudo-
vá hudba bratov Jendrichov-
ských Taľar.

Nenávidím
Profesionálne divadlo Kont- 

ra so stálou scénou v Spiš-
skej Novej Vsi sa v Poprade 
predstaví vo štvrtok 16. júla 
o 20. h na Nám. sv. Egídia 
s monodrámou Mareka Ko-
terského Nenávidím.

Dychovka koncertuje
Promenádny koncert Dy-

chovej hudby mesta Levoča 
bude v piatok 17. júla o 16. h 
v mestskom parku na Ná-
mestí Majstra Pavla.

Neřez & Katka Koščová
V programe Popradského 

kultúrneho leta je aj piatkový 
koncert českej folkovej le-
gendy Neřez & Katka Koš- 
čová. Formácia účinkuje 
v zložení Katarína Koščo-
vá – spev, Zdeněk Vřešťál 
- spev, gitara, Vít Sázavský 
– spev, gitara, husle, Filip 
Benešovský – spev, basgita-
ra, Robert Fishmann - spev, 
perkusie a flauta. Koncert sa 
uskutoční 17. júla o 19. h na 
Nám. sv. Egídia.

Rusínske slávnosti
Rusínske slávnosti sa 

uskutočnia 17. – 19. júla pod 
hradom Ľubovňa v Starej 
Ľubovni.

Nočné prehliadky hradu
Chcete zažiť tajuplnú at-

mosféru Kežmarského hra-
du? Umožnia vám to nočné 
prehliadky v piatok a sobotu, 
17. a 18. júla. Hradné dámy 
v historických kostýmoch 
vám priblížia veselé i smutné 
osudy majiteľov hradu.

Rozprávková dielňa
V rámci tvorivej dielne pre 

deti a rodičov pod vedením 
Mariany Ďurasovej môžu 
v sobotu 18. júla o 10. h na 
Nám. sv. Egídia v Poprade 
prísť záujemcovia vymaľovať 
na chodník bruško poprad-
skej stonožke.

Čaj o piatej
Tradičný čaj o piatej s hud-

bou sa uskutoční v hasič-
skom dvore v Spišskej So-
bote v sobotu 18. júla od 16. 
h. V prípade nepriaznivého 
počasia sa akcia presunie 
do divadelnej sály.

Nová služba mestskej in-
formačnej kancelárie (MIK) 
by mala spríjemniť hlavne 
malým Popradčanom pre-
chádzky po Námestí sv. Egí-
dia. Novinkou sú šľapacie 
retroautíčka určené pre deti 
od 2 do 5 rokov. „Za krátku 
dobu od zavedenia šľapacích 
autíčok sme zaznamenali 
prvé úspechy malých šoférov, 
ktorí sa previezli po námes-
tí. Veríme, že sme autíčkami 
urobili radosť nielen deťom, ale 
i rodičom,“ povedala Lucia Pi-
toňáková, riaditeľka Mestskej 
informačnej kancelárie v Pop- 
rade. Vedenie mesta chce aj 
takouto formou zatraktívniť 

pobyt v centre Popradu. Za-
požičanie šľapacieho autíčka 
stojí 2  eurá na polhodinovú 
jazdu. Služba je v  prevádz-
ke od 1. júla. K  dispozícií 
sú momentálne dve autíčka  
a  v prípade záujmu vozový 
park vedia rozšíriť. „Prvotnou 
myšlienkou boli kolobežky, 
ale námestie nie je dostatočne 
dlhé, aby boli kolobežky vhod-
ne využité. Preto sme pripravili 
túto atrakciu pre menšie deti. 
A  ak im už celkom neostáva 
čas voziť sa, autíčka slúžia aj 
na fotografovanie, ľudia sa za-
stavujú a  fotia sa pri malých 
autíčkach,“ dodala riaditeľka 
MIK.   (pks)

Po námestí v retroautíčku  
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Pozvánky

Žakovce sa bavia
8. ročník kultúrno-spolo-

čenskej akcie Žakovce sa 
bavia  bude v sobotu 25. júla 
o 15. h. Vystúpia FS Žakov-
čan, sestry Uhlárové, Ky-
sucký prameň, Zamiškovci 
a o 20. h Traky.

Hermanček
V Kúpeľoch Vyšné Ružba-

chy vystúpi v nedeľu 19. júla 
od 15. h ĽS Hermanček na 
kolonáde pod Bielym domom.

Tvorivé dielne Levoča
V divadelnej sále mesta 

Levoča budú v pondelok  
20. júla Tvorivé dielne Levo-
ča 2015. O 19.30 h sa usku-
toční divadelné predstavenie 
Pantomimárium - Juraj Ben-
čík, klaun Cirque du Solei. 
V utorok 21. júla o 19.30 h 
je v programe Libertine 
– stretnutie mladých divadel-
níkov a premietnu film s di-
vadelnou tematikou Johny 
Depp. Vstupné oba dni 1 €.

Koncerty na korze
Na malom javisku pri rad-

nici v Kežmarku sa 20. – 24. 
júla o 16. h uskutočnia Kon-
certy na korze so ZUŠ A. 
Cígera.

Hľadanie 
pobrežného vlka

V repríze filmového pre-
mietania fest ivalu Hory 
a mesto v kaviarni a čajovni 
U vlka v St. Smokovci je pre 
divákov pripravený v ponde-
lok 20. júla o 19. h nemec-
ký film režišéra Richarda 
Matthewsa Hľadanie pobrež-
ného vlka. Vstupné 1 €. Re-
zervácie na uvlkakaviarena-
cajovnauvlka.sk a t. č. 0908 
704 412.

Poprad tancuje srdcom 
s nepočujúcimi

Roztancovať sa v štýle 
zumby môžete na podujatí 
Poprad tancuje srdcom s ne-
počujúcim na Nám. sv. Egí-
dia pri fontáne v stredu 22. 
júla od 14. do 20. h. Príďte 
sa zabaviť a naučiť základ-
né posunky nepočujúcich. 
Programom bude sprevádzať 
FJ Milly. Podujatie prídu pod-
poriť profesionálne tanečné 
skupiny a speváčka Júlia 
Maléřová.

Netradičný 
husľový koncert 

Fenomenálne tóny sve-
toznámeho skladateľa J. 
S. Bacha, Eugea Suchoňa, 
Franza Schuberta a iných 
významných skladateľov 
zaznejú na Skalnatom Ple-
se v podaní jedinečného 
Medzinárodného detského 
husľového orchestra. V pia-
tok 17. júla o 11. h vzdá úctu 
Vysokých Tatrám a pozdraví 
celé Slovensko 26 detí zo 
Slovenska, Čiech, Ukrajiny, 
Kanady a USA. Pod vedením 
pedagogičky Terezy Novotnej 
sa orchester predstaví už po 
druhýkrát pod Lomnickým ští-
tom. „Tatry sú našim národ-
ným symbolom, netradičným 
koncertom chceme pozdraviť 
celé Slovensko z prekrás-
neho miesta, zo Skalnatého 
Plesa. Medzinárodný detský 
husľový orchester je špeci-
fický tým, že pozostáva iba 
z huslí. Návštevníci budú mať 
mimoriadny zážitok. Teší ma, 
že sa nám deti vracajú na 
základe zážitkov z minulé-
ho roka. Inšpiruje ma radosť 
a húževnatosť, ktorá z týchto 
detí sála“, hovorí o svojom 
projekte Tereza Novotná.

Pozvánky
Folklórna sobota

11. ročník Folklórnej so-
boty sa uskutoční 18. júla od 
15. h na futbalovom ihrisku 
v Kravanoch.
Benátska noc na Š. Plese

Romantické člnkovanie 
čaká návštevníkov Štrbské-
ho Plesa od 17. do 22. h 
v sobotu 18. júla, ktoré si 
vychutnajú v podvečernej 
letnej atmosfére. O zážitok 
sa postarajú jemné tóny har-
fy a živé zrkadlové sochy. 
Večer Benátskej noci na Š. 
Plese spríjemnia kulinárske 
ochutnávky z grilu, degustá-
cie vín a vystúpenia hudob-
ných skupín.

Popradčanka
Promenádny  konce r t 

dychového orchestra Pop- 
radčanka sa bude konať 
v areáli Kúpeľov Nový Smo-
kovec v sobotu 18. júla 
o 17.30 h.

Večery 
s horským vodcom

Pre záujemcov dobrod- 
ružných výprav v horách, 
zachytených aj vo filme, sú 
venované Večery s horským 
vodcom. V reštaurácii Sliezs- 
ky dom Tatranská Polian-
ka sa posedenie uskutoční 
v sobotu 18. júla o 20.30 h. 
Vstup voľný.

Ctihodný občan
Ďalším filmom, ktorý di-

váci uvidia v sobotu 18. júla 
o 21. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade je Ctihodný občan 
(USA). Dramatický thriller 
hovorí o mužovi, ktorý sa bez 
zľutovania rozhodne pomstiť 
tomu, kto nechal z väzenia 
prepustiť vrahov jeho rodiny.

Pastierske nôty
Pastierske nôty je názov 

podujatia v Múzeu liptovskej 
dediny v Pribyline v nedeľu 
19. júla. Návštevníci tu môžu 
zažiť oddychový deň na sala-
ši pri melódiách pastierskych 
hudobných nástrojoch, speve 
pastierskych piesní a rozp- 
rávaní bačovských príhod pri 
kotlíku jahňacieho gulášu, 
ukážke výroby syra a bryn-
dze. Výrobky z ovčieho mlie-
ka si bude možné aj zakúpiť.

Leto s Kométou
Na trati Tatranských elekt- 

rických železníc sa môžete 
povoziť na historickej elekt- 
ričke Kométa aj v nedeľu  
19. júla od 10.45 h. Cestovný 
poriadok a bližšie informácie 
nájdete na wwww.tatranska-
kometa.sk

Kristína s kapelou
Na futbalovom ihrisku 

v Novej Ľubovni vystúpi v ne-
deľu 19. júla o 14.30 h Kris-
tína s kapelou. Vstup voľný.

FS Vagonár
Nedeľňajšie popoludnie 

bude 19. júla o 15. h v cent- 
re Popradu patriť vystúpeniu 
FS Vagonár. Aj tento raz sa 
divákom na Nám. sv. Egídia 
predstaví výberom z bohaté-
ho repertoára tancov a spe-
vov z regiónov Spiš, Liptov, 
Horehronie, Šariš a Zemplín.

Florenská mozaika 
a Moje obrázky

Mesto Stará Ľubovňa, 
Zväz Rusínov-Ukrajincov SR 
a autor Volodymyr Larionov 
pozývajú na výstavu Autor-
ská florenská mozaika. Inšta-
lovaná je v galérii Provinčný 
dom v Starej Ľubovni. 1. júla 
tu otvorili aj výstavu Natteli 
Ovsiienko Moje obrázky, obe 
potrvajú do konca júla.

V mestskej časti Kvetnica 
sa nachádza unikátna baňa, 
v ktorej sa ťažila medená 
ruda, striebro a zlato. Mesto 
Poprad požiadalo Obvodný 
banský úrad v Spišskej Novej 
Vsi o zabezpečenie a úpravu 
starého banského diela. Tri 
mesiace intenzívnych prí-
prav priniesli prvé úspechy. 
Vo štvrtok minulého týždňa  
mesto Poprad v zastúpení 
primátorom Jozefom Šva-
gerkom symbolicky prevza-
lo od obvodného banského 
úradu práce, vykonané po 
úprave diela. 

„Dnes nám bolo odovzda-
né staré banské dielo, ktoré 
sa tu nachádza. V prvom 
rade sme potrebovali vy-
riešiť spodnú vodu. Myš-
lienka bola postavená na 
tom, že v blízkosti Popradu 
sa nachádzajú historické 
banské diela, ktorými bola 
Kvetnica známa. Dobro-
voľník pán Kyseľ mi vys- 
vetlil, čo sa tu všetko dialo, 
preto sme požiadali obvodný 
banský úrad o riešenie tejto 
situácie. Na základe pre-
hliadky sme dospeli k záveru, 
že riešiť treba práve spodnú 
vodu. Čo sa týka banského 
diela, z hľadiska histórie by 
sme si chceli pripomenúť, čo 
tu bolo v 12. a 13. storočí. 
Uvidíme, čo bude s týmto 
banským dielom ďalej. Radi 
by sme mladšej generácii 
ukázali banícku históriu v 
tejto lokalite. Toto banské 
dielo je ukážkou ako vyzeral 
vstupný portál v minulosti,“ 
uviedol Jozef Švagerko. 

Lokalita banského diela je 
bohatá na rôzne nerasty. Do 
budúcnosti mesto pripravu-
je projekt na vybudovanie 
tzv. gápľa, repliky výťahu na 
vyberanie  rudy z bane. Lo-
kalita by mohla slúžiť aj pre 
školy, ako názorná pomôc-
ka. „Našou snahou je pokúsiť 
sa vo vnútri sprístupniť časť 
bane, ale uvidíme, ako sa 
nám to podarí zrealizovať v 
rámci zákonov a investičných 
prostriedkov. Pokúsime sa 
ďalej venovať tejto myšlien-
ke,“ dodal primátor mesta. 

V minulosti  bolo vy-
budované potrubie, ktoré 
odvádzalo vodu z banskej 
štôlne. Časom sa stalo ne-
funkčné a voda sa zo šachty 
prestala odvádzať. Potrubie 
sa zanieslo a voda sa hro-

Meď, striebro a zlato z unikátnej bane

madila v priestoroch bane. 
Pri väčších dažďoch nekont- 
rolovateľne stekala po ces-
te, ktorá sa jej následkom 
vymývala. Obvodný banský 
úrad v Spišskej Novej Vsi 
vydal záväzné stanovisko 
pre štátny podnik Rudné 
bane, aby sanoval toto ban-
ské dielo, zabezpečil vchod 
a odtok banských vôd do 
rigola. Vstup do bane je te-
raz zamrežovaný, kvôli bez-
pečnosti nie je možné sa do 
bane dostať a odtok vody je 
po úpravách riadený. Uro-
bil sa aj nový portál z dreva, 
ktorý pripomína historický 
vchod do bane. V súčasnosti 
je spriechodnených asi 20 až 
25 m banskej štôlne a potom 
je umelo zasypaná banská 
chodba. „Touto našou ak-
tivitou chceme pozdvihnúť 
Kvetnicu na piedestál medzi 
staré banské mestá a obce, 
aby jej význam nezanikol, 
ako je tomu v súčasnosti. Z 

banského hľadiska je Kvet-
nica významná. Nachádza 
sa na severe Spiša a Kozie 
chrbty boli hranicou medzi 
Čiernym a Baltickým morom. 
Kozie chrbty oddeľujú Vy- 
soké Tatry od Nízkych Ta- 
tier a Hornádska dolina je 
prepadlisko. Horniny sú 
vulkanického pôvodu. Vzni-
kali tu dutiny a do nich sa 
dostávali minerály, z ktorých 
následne vznikli žily. Najprv 
sa tu ťažili nerasty povrcho-
vo, keď sa nález vyčerpal, 
pokračovali dovnútra zeme. 
Prioritou tu bola meď, našla 
sa však aj zlatá a striebor-
ná ruda. Banská história tu 
siaha do 13. storočia, kedy 
na kopci stála banská osada 
Stríž,“ uviedol autor myš-
lienky Slavomír Kyseľa, člen 
Banského spolku a banského 
cechu v Rudňanoch. Baníc-
tvo podľa Slavomíra Kyseľa 
tu muselo prekvitať v čase už 
750 rokov pred Kristom. Na 

Zámčisku sa našli artefak-
ty, ktoré tomu nasvedčujú. 
Povolenie na ťažbu v bani 
v Kvetnici dal poľský kráľ v 
roku 1562, ktorý mal vtedy 
obce a mestá na Spiši v zá-
lohu. Ťažilo sa tu však len 
dva roky, keďže v tom čase 
neexistovalo zariadenie, 
ktoré by stihalo vyťahovať 
rudu aj vodu a tak baňu za-
lialo. Zhruba 20 metrov od 
vstupného portálu sa nachá-
dza aj dnes viditeľná šachta 
s gápľom na vyťahovanie 
rudy na povrch. „Banícka 
činnosť v tejto šachte skonči-
la v roku 1564 a odvtedy sa 
tu nič nedialo a  znovu sme 
ju oživili až dnes. Vlastne 
obnovou časti tohto diela si 
chceme pripomenúť ukonče-
nie banských prác na Kozích 
chrbtoch,“ povedal Slavomír 
Kyseľa. V lokalite Kvetnica 
sa nachádzajú ešte dve bane, 
z ktorých jednu sa ešte ne-
podarilo nájsť.  (pks)

Dokončenie zo str. 1 
Akciu môžeme robiť „na 
kľúč,“ alebo zabezpečíme len 
jednotlivé vstupy, o ktoré má 
organizátor záujem. Keďže 
sme tu pre všetkých,  prispôso-
bíme sa požiadavkám veľkých 
aj malých spoločností, do-
kážeme pripraviť zaujímavý 
program aj s malým rozpoč-
tom. Pripravíme akcie v hote-
loch ale aj v priestoroch firmy, 
navrhneme  večerný program 
a odbremeníme organizátora 
tým, že sa postaráme o všetky 
„maličkosti“, ktoré prispejú 
k zdarnému priebehu večera 
a organizátor sa môže veno-
vať len hosťom,“ uviedla E. 
Čellárova s  tým, že pracujú 
na celom Slovensku. 

Keďže sú na trhu už dlhé 

roky, majú množstvo kon-
taktov a cez svojich partne-
rov nájdu vhodné priestory, 
zabezpečia catering, trans-
féry a všetky ostatné služby.

Agentúra ella-event orga-
nizovala napr. deň detí pre 
firmu so 4 000 zamestnanca-
mi, kde si každý našiel zau- 
jímavú aktivitu a  ani dážď 
na poslednú chvíľu niko-
ho neodradil, pretože majú 
pripravený vždy aj „mokrý“ 
program. Organizovali osla-
vu 15. výročia firmy, ale aj 
3-dňový zážitkový program 
v horách pre deväť manažé-
rov. Pripravujú napríklad aj 
zážitkové akcie typu Pevnosť 
Boyard na hrade Ľubovňa, 
via ferratu v Tatranskej Kot-
line s členmi horskej služby 

a  iné. Obľúbené sú večerné 
kasína, pretože agentúra od 
roku 2002 vlastní ako jedna 
z prvých na Slovensku aj zá-
bavné mobilné  kasíno.  Ide 
však o mierumilovný hazard 
bez straty peňazí, o zábavu, 
po ktorej nasleduje dražba 
cien za nahrané peniaze. 
Ideálna aktivita počas veče-
ra kdekoľvek - v reštaurácii, 
v hoteli, v priestoroch firmy.

Mnohí majitelia firiem 
využívajú tieto neformálne 
akcie aj na to, aby videli svo-
jich zamestnancov mimo 
plnenia si pracovných úloh, 
aby na základe ich chovania, 
či vystupovania v neformál-
nom prostredí našli priro-
dzených a inými zamestnan-
cami rešpektovaných lídrov 

a  dokázali sa ľahšie orien-
tovať v zložitých medziľud-
ských vzťahoch. 

 „Aj keď je teraz horúce 
leto, už pripravujeme miku-
lášske a vianočné stretnutia. 
Deti mnohých našich klien-
tov s  nami vyrástli a  tak 
ich musíme prekvapiť vždy 
niečím novým, čo ešte nepo-
znajú. Firmy, ktoré takéto 
a  podobné spoločné akcie 
pre svojich zamestnancov 
pripravujú, nás môžu osloviť 
už dnes. Zdarma, obratom 
pripravíme návrhy možných 
programov, prídeme na spo-
ločné stretnutie, aby sme do 
decembra stihli všetko prip- 
raviť bez  stresov,“ ukončila 
Ing. Eva Čellarová z agentú-
ry ella-event.  (reš)

Ing. Evou Čellárovou
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 ◆ Zodpovedný farmaceut/
lekárnik  - EKOLEKAREN 
s. r. o., Trnavská cesta 50, 821 
02 Bratislava. Miesto práce: 
Poprad. Tel.: 0910 888 108.

 ◆ Čašník/-čka v hotelovej 
kaviarni - Z.E.N., s. r. o., 
Wolkerova 1, Poprad. Tel.: 
0904 700 400.

 ◆ Poradca pre predaj a ob-
sluhu zákazníkov - junior 
- Poprad, Východoslovenská 
energetika Holding a.s. Tel.: 
610 2450.

 ◆ Chyžná - SILVER SPOON 
s.r.o., Hotel SLOVAN, Tat-
ranská Lomnica 46. Tel.: 0948 
204 051.

 ◆ Operátor výroby drev-
ných peliet - TATRAS, s.r.o., 
Mlynská 89, 059 92 Huncov-
ce, Kežmarok.

 ◆ Obchodný poradca do 
kancelárie v Levoči, Poprade 
a Kežmarku. KOMUNÁL-
NA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group. Tel.: 0940 
766 799. 

 ◆ Pracovník/čka prevádzky 

obchodu - potravinový to-
var, Kaufland Stará Ľubovňa. 
www.kaufland.sk

 ◆ Práca vo výrobe s ubyto-
vaním, Work Service. Tel.: 
0911 050 793.

 ◆ Pro g r a m átor,  C OR A 
GEO, s. r. o. Poprad. Tel.: 
052/285 1411, 0903 758 654.

 ◆ 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 
- personálna agentura, Nám. 
sv. Egídia 50, 058 01 Poprad.

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

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

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

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 

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 

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. 

 ◉ Príjmeme žeriavnika, 
STROJCHEM Svit, plat-
ný žer iavnický preu- 
kaz, t. č. 052/7152647,  
rybarova.z @chemosvit.sk

 ◉ Príjmeme vodiča kamió-
novej súpravy, CHEMO-
SVIT CHEDOS, Svit, VP, 
karta vodiča, turnuso-

Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o  výmere 1104 m2. Dom 
je postavený z tehloblokov, 
zateplený, po komplexnej 
rekonštrukcii v  rokoch 
2012 a 2013, centrálne vy-
kurovanie plynom, ale aj 
alternatívne drevom. V je-
dálni a obývačke drevené 
parkety, kúpeľňa a kuchy-
ňa keramická dlažba, spál-
ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € mesačne 
+ spotreba cca 20m3 dreva. 
Cena dohodou. T.č.: 0908 
327 288. Predám záhra-
du s murovanou chatkou 
v lukratívnej obci Gánovce, 
treba vidieť. Cena dhodou. 
Tel. kontakt: 0911 444 645. 

zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový, málo používa-
ný –  skladací s obalom, 
valec, stoličku a  sadu 
sklených bánk. Všetko za 
180,- eur. Kontakt: 0911 
817 360. 

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

 ◉ P r e d á m  s t a ro ž i t n ú , 
drevenú stoličku s vy- 
rezávaným a koloro-
vaným erbom šľachtickej 
rodiny Szontag. Kontakt: 
0917 045 510.

vá práca, 0905 905 212, 
ivor.m@chedos.sk.

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby -  tvarovacie 
stroje, 4-zmenná prevádz-
ka, aj bez praxe  žiadosť 
a životopis zasielajte: ry-
barova.z@chemosvit.sk.

 ◉ Prijmeme vodičov ka-
miónovej dopravy, bližie 
info na t.č. 0905 905 212

 ◉ Spoločnosť Strojchem, 
a. s. obsadzuje pozície 
programátor - zoraďovač 
na horizontálne centrá 
a frézar. Žiadosť a životo-
pis prosím zaslať na ryba-
rova.z@chemosvit.sk.
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Mesto Poprad v spoluprá-
ci so SAD Poprad pristúpilo 
k sezónnemu posilneniu lin-
ky č. 8, tzv. OBJAV/DISCO-
VER Poprad o ďalšie dva spo-
je. K tradičným dopoludňaj-
ším časom pribudli od 9. júla 
spoje aj v popoludňajších ho-
dinách, cez víkendy a štátne 
sviatky. Červený poschodový 
retro autobus Sirius bude do 
31. augusta vychádzať z auto-
busovej stanice v  pondelok, 
stredu a  piatok o  10. a  16. 
h, v  sobotu, nedeľu a  štátne 
sviatky o 14. h. 

Linka č. 8 ponúka turistom  
45-minútovú zoznamovaciu 
jazdu, počas ktorej ich preve-
zie cez Veľkú, Spišskú Sobotu, 
Matejovce a časť centra  mes-
ta. Cestujúci majú zároveň 
k dispozícii audio sprievodcu 
históriou a  súčasnosťou Po-
pradu v  slovenskom a  ang- 

lickom jazyku. Cestovné na 
linke je rovnaké ako v MHD, 
to znamená 0,70 € pri platbe 
v hotovosti a 0,50 € pri platbe 
čipovou kartou. 

Počas letnej turistickej se-
zóny majú návštevníci Popra-
du k  dispozícii aj turistický 
vláčik, premávajúci medzi 
centrom mesta, AquaCity 
a Spišskou Sobotou. Má tak-
tiež nainštalovaného audio 
sprievodcu históriou a súčas-
nosťou mesta Poprad v  slo-
venskom a anglickom jazyku. 
Vláčik vyráža na vyhliadkové 
jazdy zo zastávky neďaleko 
mestskej informačnej kance-
lárie a premáva denne okrem 
stredy o 10., 11., 12., 14., 15., 
16., 17. a 18. h. Ďalšie zastáv-
ky má pri fontáne na Nám. sv. 
Egídia, AquaCity a na Sobot-
skom námestí. Cestovné je 
1 €.  (red)

 Autobus i vláčik 
o histórii Popradu

Letná čitáreň v Podtatranskom múzeu
Podtatranské múzeum 

v  Poprade aj v  tomto roku 
pripravilo pre svojich návš- 
tevníkov  Letnú čitáreň. Po 
minuloročných úspechoch 
Letnej čitárne sa počas dvoch 
mesiacov otvorili dvere mú-
zea pre všetkých, ktorí majú 
radi posedenie v  príjemnej 
spoločnosti s  dobrým číta-
ním. Letná čitáreň je sprí-
stupnená každú druhú stre-
du v júli a auguste od 17. do 
20. h a od 20. h  je pre záu- 
jemcov pripravený program 
v  podobe prednášok s  výz- 
namnými osobnosťami na 
aktuálne témy. „Priestory, 
ktoré sme využívali po minulé 
roky v átriu múzea v Popra-
de sú momentálne v rekonšt- 
rukcii, rozhodli sme sa pre 
takúto zmenu a  síce použiť 
záhradu múzea v  Spišskej 
Sobote práve pre takéto podu- 
jatia. Je to úžasný priestor, 
ktorý má čo ponúknuť. Návš- 
tevníci si môžu pod holým 
nebom na lavičkách prečítať 
periodiká z našej muzeálnej 
knižnice. Poskytujeme tiež 
odbornú a  regionálnu tlač,“ 
povedala Jana Kušniráková, 
knihovnička Podtatranského 
múzea. 

V  prípade zlého počasia 
múzeum pre návštevníkov 

pripravilo priestory v chod-
bovej časti, ľudovo nazýva-
nej dufart, ktorý je tiež z po-
hľadu návštevníka svojím 
spôsobom atraktívny. „Po 
prvýkrát sa stretávame tu, 
v  múzeu v  Spišskej Sobote. 
Počas histórie organizova-
nia Letných čitárni sa nám 
osvedčili aj prednášky. Istým 
spôsobom som aj rada, preto-
že očakávam, že samotní Po-
pradčania, ale aj návštevníci, 
si nájdu zo štyroch tém takú, 
ktorá by ich mohla zaujímať. 
Myslím si, že pripravené témy 
sú vysoko aktuálne,“ pove-
dala Magdaléna Bekessová, 
riaditeľka Podtatranského 
múzea v Poprade. 

V stredu minulého týždňa 
odznela prvá prednáška na 
tému 70. výročie ukončenia 
2. sv. vojny, ktorú spracoval 
Pavol Minarčák z  Podtat-
ranského múzea. „Dnešná 
prednáška sa týkala najväčšej 
vojny v dejinách ľudstva. Pri-
blížili sme si udalosti z roku 
1945, ktoré sa odohrali nielen 
v Európe, ale i na ďalekom vý-
chode. Slovensko sme prebrali 
okrajovo s  tým, že sme zvý-
raznili udalosti, ktoré sa odo-
hrali na našom území v rámci 
celosvetového kontextu,“ po-
vedal P. Minarčák. 

Obľúbenými témami, kto-
rým sa Pavol Minarčák dl-
hodobo venuje, je obdobie 
prvej a druhej svetovej voj-
ny. Na prednáške odznelo 
viacero zaujímavostí z 2. sv. 
vojny, ktoré sú menej známe. 
„Napríklad, hovoril som o pá-
novi, ktorý zomrel v  Japon-
sku v roku 2010. Bol uznaný 
japonskou vládou ako jediný, 
ktorý prežil obidva atómové 
útoky aj v Hirošime, aj v Na-
gasaki. Dožil sa 93 rokov,“ 
uviedol Pavol Minarčák, ku-
rátor Podtatranského múzea.  
O dva týždne, 22. júla, bude 
druhá prednáška venovaná 
Aurelovi Viliamovi Scher-
felovi, ktorú odprezentuje 
Daniela Mlynárčiková z Pod-
tatranského múzea. Ďalšie 
dve prednášky sa uskutočnia 
v  auguste. Prvú augustovú 
stredu to bude prednáška 
Jozefa Lenča z Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave na 
tému ničenie a skaza v Sýrii 
a Iraku pod názvom Ideoló-
gia nenávisti, verzus učenie 
islamu. Posledná prednáška 
v  rámci tohtoročnej Letnej 
čitárne sa uskutoční 19. au-
gusta. Etnologička Radka 
Bekessová sa podelí o  svoje 
dojmy a skúsenosti z pobytu 
v africkej Ghane.  (pks)

Umelecká agentúra Bell 
Canto uvedie 7. septembra 
o 19. h v divadelnej sále Domu 
kultúry vo Svite mimoriadne 
a exkluzívne predstavenie Ra-
došinského naivného divadla 
z  Bratislavy JÁÁÁNOŠÍÍÍK 
PO TRISTO ROKOCH  alebo 
Štedrý jánošíkovský večer.

Divadlo sa rozhodlo znovu 
a po novom, ale zato s pôvod-
nými textami z roku 1970, no 
v modernej scénickej podobe, 
obnoviť svoju najslávnejšiu 
hru, ktorá dodnes drží na Slo-
vensku nevídaný divadelný 
rekord.

Hru s hudbou Ľ. Malachov-
skej-Čekovskej, so živou hu-
dobnou, speváckou a  taneč-
nou skupinou, v novej javis-
kovej podobe a so súčasným 
skvelým hereckým súborom 
naštudoval S. Štepka, ktorý 
bol pred viac ako 40 rokmi 
nielen režisérom, ale aj pred-
staviteľom titulnej postavy. 
Vo vynovenom predstavení si 
zahrá tiež. Opätovné uvede-
nie legendárneho titulu pred-
stavuje nielen vtipné scénky, 
piesne a glosy o potrebnosti 
či skôr nepotrebnosti národ-
ných a  náhodných hrdinov, 
ale prichádza aj s malým za-
myslením   o  nevyhnutnosti 
a potrebnosti nadhľadu a hu-
moru v našom živote. 

Cena vstupenky je 15 eur 
(predpredaj, jednotná cena), 
v  deň predstavenia 17 eur. 
Predpredaj: Mestský úrad Svit, 
č. dv. 116, tel. č. 052/ 
787 51 14, 117 alebo 0908 406 
147, Umel. agentúra Bell Can-
to, tel. č. 0903 966 327 (organi-
zátor, podá aj všetky informá-
cie), kníhkupectvo Christiania 
Poprad, Nám. sv Egídia 108, 
tel. č. 052/772 29 44. (red)

Jááánošíík 
po tristo rokoch

Námestie sv. Egídia v Pop- 
rade bude v  stredu 23. júla 
patriť divadlu. Domáci súbor 
Commedia v už 121. repríze 
uvedie komédiu Zabíjačka. 
Vystúpenie, v  ktorom účin-
kujú Vlado Benko (réžia), 
Vlado Vaľko, Dušan Kubaň 
a Vinco Jaš, začne o 20. h. 

Zabíjačka 
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14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:35  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kameňák 2
22:40  Ochranca
01:40  Pochovaní zaživa
03:15  Prvé oddelenie

04:05  Grand hotel
05:30  Drišľakoviny
06:20  Správy RTVS
07:05  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Blanche
07:30  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:45  Veselá farma
07:55  Veselá farma
08:00  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:25  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:25  Sršne v úli
09:55  Muž s poslaním
10:50  Dve deti, manželka 
 a dcéra
12:20  Radosť zo života
12:55  NAJ dedinka Slovenska
14:00  Na krok od neba
15:55  Statočný Osceola
17:45  Postav dom, 
 zasaď strom
18:25  Nebíčko v papuľke
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Láska nepozná vojnu
22:15  Skrotená hora
00:25  Elisa z Rivombrosy
02:05  Dve deti, manželka 
 a dcéra
03:35  Elisa z Rivombrosy

06:25  Prešiel som hranicu
07:20  Biskup Gojdič
07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  Pralesy Európy
09:45  Tempo
10:00  Kvarteto
10:25  Superhrdinovia
11:00  Zákulisie slovenčiny
11:10  Pred rokmi...
11:35  Gábor Vlkolinský
12:45  Folklórny festival 
 Východná
13:30  Farmárska revue
14:00  Štúdio šport
15:00  Cyklistika 
 - Tour de France
16:00  Tenis - Davis Cup
17:40  Hory, batoh, kamera
18:00  Remeslá pod Tatrami
18:40  Večerníček
18:50  Trsteniarik a jeho 
 rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Napoleonské vojny
21:00  Anjeli strážni
21:20  Blankytné hory alebo 
 Nepravdepodobný 
 príbeh

10:00  Kobra 11
10:55  Dva a pol chlapa VII
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  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  Môj dokonalý ex
22:45  Škorpión
23:40  Myšlienky vraha
00:35  Kobra 11
01:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:30  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:05  M.A.S.H
13:30  Kuriér
14:35  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:30  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:00  Taxi Brooklyn
00:05  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:05  Kravaťáci
02:00  M.A.S.H
02:25  M.A.S.H
02:50  Prvé oddelenie
03:50  Súdna sieň

04:05  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Grand hotel
13:40  History
13:55  Slovensko chutí
14:35  Prefíkaná banda

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Nečakané stretnutia
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  Bez hraníc
21:10  Bez hraníc
22:00  Vrchný inšpektor Banks
23:30  Prefíkaná banda
00:25  Inšpektor Lynley
01:10  Bez hraníc
02:00  Bez hraníc
02:50  Grand hotel

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Brnko a Lenka
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:20  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Cena riflí
10:55  Koniari sveta
11:20  VAT - Veda a technika
12:00  Živá panoráma
12:35  Na ľudovú nôtu
13:05  Bakalári
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:00  Odkrývanie minulosti
18:35  Správy - Hírek
18:40  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Slovenské kino
21:00  Biela garda
21:50  Komisárka
23:35  Polícia
23:50  Profesionál
00:05  Bratislavské 
 jazzové dni 2012
00:55  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Varte s nami
09:05  Rodinné prípady

TELEVÍZNY PROGRAM 15. 7. 2015 - 21. 7. 2015Streda
15. 7. 2015

Štvrtok
16. 7. 2015

15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Komisár Zen
21:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
22:35  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:15  Prefíkaná banda
00:10  Inšpektor Lynley
01:00  Komisár Zen
02:30  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

07:25  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Polícia
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:35  Mozart a jeho skupina
10:05  Odkrývanie minulosti
10:35  Slovenské kino
11:35  Živá panoráma
12:05  Biela garda
13:00  Cyklistika 
 - Tour de France
17:15  Tempo
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
18:35  Správy - Hírek
18:40  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Veľký, väčší, najväčší
20:55  Niko Pirosmani
22:15  Nesmrteľní
23:40  Bratislavské 
 jazzové dni 2012
00:35  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VII
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Mušketieri
21:40  Lovci pokladov
22:45  Škorpión
23:45  Myšlienky vraha
00:40  Kobra 11
01:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:35  Aféry
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:05  M.A.S.H
13:25  Vinári
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:30  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Kosti
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Kravaťáci
01:35  M.A.S.H
02:30  Prvé oddelenie
03:45  Súdna sieň

04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:45  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  NAJ dedinka Slovenska
21:30  Radosť zo života
22:00  Bugsy
00:10  Nikto nie je dokonalý
01:10  Inšpektor Lynley
01:55  Bugsy

07:10  Polícia
07:25  Profesionál

Piatok
17. 7. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Veľký, väčší, najväčší
10:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
11:15  VAT - Veda a technika
11:45  Chuťovky z „Tourovky
12:00  ŠTÚDIO ŠPORT
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:00  Televíkend
18:35  Správy - Hírek
18:40  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:03  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Pralesy Európy
20:50  Putovanie mladého 
 skladateľa
22:30  Festivaly 2015
22:50  BJD 2014
23:45  Siedmy terč
01:30  Správy RTVS
02:20  Normálny cvok

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Probudím se včera
23:15  Dnes zomrieš!
01:00  Šiesty zmysel
02:00  Bostonské vraždy
02:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:35  Mike a Molly
03:55  Kobra 11

04:30  Aféry
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:40  Kuriér

Sobota
18. 7. 2015
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22:55  Erotikon
23:25  Erotikon
00:00  Erotikon
00:30  Československý 
 filmový týždenník
00:40  Nemecko v roku nula
01:50  Správy RTVS

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:55  Scooby Doo, kde si?!
07:20  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
08:15  Moja mama je mafiánka
10:30  Mušketieri
11:40  Mušketieri
12:50  Twilight sága: Zatmenie
15:25  Zita na krku
16:10  Sekerovci
16:50  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Pompeje
22:40  Malý veľký bojovník
00:40  Pompeje
02:45  Malý veľký bojovník

04:15  Súdna sieň
04:55  Noviny TV JOJ
05:35  Krimi
06:00  Noviny TV JOJ
06:50  Thor: Legendy Valhally
08:50  Film mojich snov
10:35  Najlepšie slovenské 
 torty
12:30  Inkognito
14:00  Bučkovci 2 - Slnko, 
 seno, dedina
15:40  Absolventka
17:35  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Nebezpečná korisť
23:00  Rozsudok smrti
01:20  Stav ohrozenia
03:10  Bastardi 2

05:15  Drišľakoviny mix
06:00  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
07:05  Levík Raa Raa
07:15  Blanche
07:25  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:35  Veselá farma
07:45  Veselá farma
07:50  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:15  Zázračný ateliér
08:40  60 zabijakov divočiny II
09:10  Čarovné miesta 
 Zeme III
10:05  Slovensko v obrazoch
10:25  Svet v obrazoch
10:55  Láska nepozná vojnu
13:00  Agatha Christie: Poirot
14:45  Proti všem
16:40  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
20:20  Lev v zime
21:30  Lev v zime
22:50  Na krok od neba

Nedeľa
19. 7. 2015

23:50  Na krok od neba
00:40  Agatha Christie : Poirot
02:25  Čarovné miesta 
 Zeme III
03:20  60 zabijakov divočiny II
03:50  Križovatky medicíny

05:40  História zapísaná 
 do kameňa
06:25  Napoleonské vojny
07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Família
10:00  Proces s „vlastizradný-
 mi“ biskupmi
10:30  Púť k sv. Andrejovi 
 Svoradovi a Beňadikovi
12:25  Štúdio šport
14:15  Cyklistika 
 - Tour de France
15:15  Tenis - Davis Cup
16:15  Cyklistika 
 - Tour de France
17:25  Slovenské cvalové derby
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dokumentárny klub
21:45  Filmoviedky
23:05  Noc v archíve
00:10  Správy RTVS
01:00  Púť na Velehrad 
 v r. 1985
01:25  Biskup Gojdič

04:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Scooby Doo, kde si?!
07:20  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
08:10  Superkočky v akcii
10:00  Teória veľkého tresku
10:55  Lovci pokladov
12:50  Žandár v New Yorku
15:00  Probudím se včera
17:35  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Svetová invázia
23:05  Králi ulice
01:20  Svetová invázia
03:25  Dnes zomrieš!

04:45  Nová záhrada
05:25  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:35  Timon a Pumbaa II
08:35  Nová záhrada
09:35  Rodinné záležitosti
10:55  15 min. Kuchár
11:35  Takmer vydaté
13:35  Bacha na balóny
15:35  Eragon
17:50  Husté leto
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Pí a jeho život

23:35  Nočná hliadka
02:05  Bastardi 2
03:35  Materské galeje

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Nečakané stretnutia
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  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  Vojvodkyňa
22:00  Policajti z centra
22:55  Banditi
23:40  Prefíkaná banda
00:35  Policajti z centra
01:30  Vojvodkyňa
03:10  Grand hotel

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Powaqqatsi
11:40  Vat
12:20  Živá panoráma
12:50  Siesta
13:15  Bakalári
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Vašimi očami
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, 
 ktoré zmenili svet
20:55  Strieľajte na pianistu
22:15  Celnice
22:40  Džezová letná noc 
 na Dvojke
23:40  A predsa sa točí
00:20  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11

10:50  Dva a pol chlapa VIII
11:15  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
21:20  Moje bláznivé dvojča
23:10  Sekerovci
00:00  Zita na krku
00:45  Kobra 11
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

05:00  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
12:55  Pí a jeho život
15:45  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Kosti
23:00  Hoď svišťom
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Kravaťáci
01:35  M.A.S.H
02:10  Prvé oddelenie
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Súdna sieň

Utorok21.07.2015
04:25  Križovatky medicíny
05:10  Správy RTVS
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges

07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:50  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
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:25  Slovensko chutí
22:00  Kapitán Cain
22:55  Kapitán Cain
23:50  Prefíkaná banda
00:45  Inšpektor Lynley
01:35  Kapitán Cain
02:30  Kapitán Cain
03:25  Grand hotel

07:40  Správy v slovenskom  
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  Mozart a jeho skupina
09:55  Vynálezy, 
 ktoré zmenili svet
10:45  Vašimi očami
11:10  Vat
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
13:10  Dnes večer hrám ja
13:40  Ja svoje srdce dám
14:10  Domáce strašidlá
15:00  Extrémni experti
15:55  Osobnosti
16:00  Milan Rastislav Štefánik
16:30  Prvá cesta M. R. Štefá-
 nika okolo sveta
17:05  Štefánik sa vracia
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:05  Koniari sveta
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku

20:00  Vojna ruží
20:50  Jules a Jim
22:35  Slovensko 2.0

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:10  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Mušketieri
21:40  Lovci pokladov
22:45  Škorpión
23:50  Myšlienky vraha
00:50  Kobra 11
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:20  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:40  Aféry
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  Súdna sieň
09:30  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:35  Kosti
14:35  Hotelové Áno, šéfe!
15:35  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi Brooklyn
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Kravaťáci
01:40  M.A.S.H
02:35  Prvé oddelenie
03:35  Súdna sieň

Utorok
21. 7. 2015

Pondelok
20. 7. 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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Turnajom O bowlera 
mesta Poprad vyvrcholila 
8. júla bowlingová sezóna 
2014/2015. Turnaj bol určený 
pre najlepšie umiestnených 
hráčov v súťaži firemných líg 
v  celom ročníku. Zo strany 
hráčov však nebol veľký záu-
jem a tak sa ho zúčastnili aj 
ďalší, ktorí hrávali len turnaje 
Bowling Tour. 23 účastníkov 
odohralo turnaj v dvoch kva-
lifikačných rundách, v kvali-
fikácii na šesť hier bez mož-
nosti reentry. Do semifinále 
postúpilo 16 hráčov s 50-per-
centným prenosom z kvalifi-
kácie, do finále 8 s najvyšším 
výkonom, vrátane prenosu 
a  handicapu zo semifinále. 
Finále, tak ako kvalifikácia, 
sa hralo na tri hry a zo semi-
finále si každý hráč prenášal 
jednu najlepšiu. 

V  kvalifikácii sa najviac 
darilo Františkovi Kuzielo-
vi, ktorý zvíťazil s výkonom 
1 150. Potvrdilo sa ale pra-
vidlo, že víťaz kvalifikácie sa 
nestane celkovým víťazom. 

V  semifinále potvrdil vý-
bornú formu Igor Lendác-
ky, ktorý zhodil najviac, do 
finále postupoval z 1. miesta 
a prenášal si najlepší výkon 
232. Vo finále si svoju pozí-
ciu udržal. S výkonom 864 v 
troch hrách, plus prenosom 
zo semifinále sa udržal na pr-
vom mieste. Zvíťazil s prie-
merom 200, druhý skončil 
René Blažek s  priemerom 
189,25 a tretí Vladimír Pavli-
kovský s priemerom 182,92. 
Najvyšší náhod dosiahol 
Pavlikovský, keď v  druhej 
hre semifinále zaznamenal 
244 bodov. Bowlerom mesta 
Poprad v sezóne 2014/2015 
sa stal Igor Lendácky. 

Turnaj ukončil uplynulý 
súťažný ročník a novú sezó-
nu otvorí medzinárodný let-
ný Tatranský pohár , ktorý 
sa bude konať 28. – 30. au-
gusta a na ktorý vás srdečne 
pozývame. Hodnotené budú 
dve kategórie - registrovaní 
a neregistrovaní hráči. 

  (ily)

Bowlerom Popradu 
je Igor Lendácky

Memoriál Jána Stilla
16. ročník behu do vrchu, Memoriál Jána Stilla, sa uskutoční 

v sobotu 18. júla na trati Nová Lesná – Hrebienok. Prezentácia 
bude od 10. h, o 14.30 h, slávnostné otvorenie pretekov a po-
loženie kytice k pamätnej tabuli J. Stilla a o 15. h štart hlavnej 
kategórie. O 15 minút neskôr odštartujú preteky detí a mládeže, 
ktorých výsledky vyhlásia o 16.20 h. Vyhodnotenie hlavnej ka-
tegórie memoriálu bude o 18. h. Novolesniansky beh do vrchu je 
zaradený do série TATRY PRESTIGE TOUR 2015 a bežci majú 
šancu súťažiť o bežeckého kráľa, resp. kráľovnú Tatier.

Predohrou memoriálu je v piatok 17. júla tzv. Night Run – No-
volesnianska päťka. Registrácia bude od 18.30 do 20. h, hromad-
ný štart o 21.30 h. Ešte predtým, o 17.30 h zaradili organizátori 
do programu tradičný ľudový beh Beháme pre zdravie so špor-
tovou legendou Jozefom Plachým. Po oba dni sú v N. Lesnej 
pripravené aj ďalšie sprievodné podujatia. 

V podtatranskej obci Štr-
ba sa v nedeľu 5. júla konal 
12. ročník súťaže hasičských 
družstiev  O putovný pohár 
starostu, ktorá bola deviatou 
súťažou 21. ročníka Podtat-
ranskej hasičskej ligy. Poz- 
vanie miestneho Dobrovoľ-
ného hasičského zboru  pri-
jalo 33 hasičských družstiev. 

V  kategórii  mužov si 
prvenstvo vybojoval Spišský 
Štvrtok časom 15,765 s pred 
domácou Štrbou (16,422) 
a  Štôlou (16,438). Medzi 
ženami boli najlepšie hasič-
ky zo Šuňavy (21,311) pred 
Spišskou Sobotou (21,392) 

a  Strážami (21,906). Do-
rastenci Spišskej  Sobo-
ty zvíťazili časom 16,793, 
ktorý je rekordom súťaže 
v  tejto kategórii. Druhý 
skončil Spišský Štiavnik 
(17,757) a  tret ia Štrba 
(18,482). U  dorasteniek 
sa z  prvého miesta tešil 
Spišský Štiavnik (20,306), 
d r u h á  b o l a  H r a n o v - 
nica (26,977) a tretia priečka 
p a t r i l a  Vi k a r t o v c i a m 
(28,227). Putovné poháre 
i ceny najlepším vo všetkých 
š t y r o c h  k a t e g ó r i á c h 
odovzdal starosta obce Štrba 
Michal Sýkora.         O. Klimo

Hasiči o poháre starostu Štrby

BELÁ MIX VOLEY CUP 
V Kaštieli Strážky sa 18. a 19. júla uskutoční volejbalový 

turnaj zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLEY CUP 
2015. Bližšie informácie J. E. Kuna, t. č. 0915 393 657.

Premiérový ročník 
Rally Legend

S myšlienkou pripomenúť si 
legendárnu Rallye Tatry od jej 
začiatku prišiel motoristický 
nadšenec Martin Koiš. „Chcel 
som osloviť všetkých, ktorí 
s úctou a rešpektom spomí-
najú na rely súťaže v bývalom 
Československu a nezanev- 
reli na tento krásny šport ani 
po desiatkach rokov. Chcem 
osloviť jazdcov a majiteľov už 
legendárnych vozidiel, ktorí 
splnia podmienky zúčastniť 
sa premiérovo súťaže pod ná-
zvom Rally Legend,“ povedal 
otec myšlienky Martin Koiš, 
ktorého zámer podporila ral-
ly komisia Slovenskej asoci-
ácie motoristického športu 
(SAMŠ) a dala projektu ze-
lenú. SAMŠ zaradil Rally Le-
gend do aktuálnej rely sezóny 
a na 42. ročníku Rallye Tatry 
sa uskutoční 1. kolo pretekov 
legiend.

Pohár pre najlepšiu 
českú posádku

Ďalšou novinkou Rallye 
Tatry 2015 je samostatné 
vyhodnotenie českých po-
sádok. Tie, okrem poradia v 
absolútnom poradí a v jed-
notlivých triedach zabojujú 
o Pohár pre najlepšiu českú 
posádku. „Vieme o kvalite čes-
kých jazdcov a tímov a bolo 

Rallye Tatry už o niekoľko dní
AOS klub Poprad v spolupráci s mestom Poprad a SAMŠ 
finišujú v príprave pretekov Rallye Tatry, (24. - 25. júla) 
ktoré sú zaradené do seriálu majstrovstiev Slovenska v 
rally (M SR), majstrovstiev Slovenska v rally historických 
automobilov, Slovenského rally pohára (SRP) a novej kla-
sifikácie, tzv. Rally Legend. Ich súčasťou je aj Rally škola a 
zároveň ide o národné podujatie s povolenou zahraničnou 
účasťou.

by pre nás organizátorov, ako 
i pre našich fanúšikov veľkým 
potešením privítať pod Vyso-
kými Tatrami posádky spoza 
rieky Moravy. Prvé kroky sme 
uskutočnili už na jar počas 
Valašskej rally (VR) 2015, kde 
sme prezentovali legendárnu 
Rallye Tatry, za čo patrí veľká 
vďaka organizátorom VR 
2015. Na Morave sme oslovili 
aj poľské tímy, ktoré našu 
pozvánku do Tatier prijali, 
čoho výsledkom je prihlásenie, 
okrem majstrovskej dvojice Gr-
zegorz Grzyb – Robert Hundla, 
ďalších siedmich posádok. 
Uvedomujeme si, že v termíne 
konania Rallye Tatry 2015 je v 
Česku Rally Vyškov, no i naďa-
lej, nielen v aktuálnom roční-
ku, sa budeme snažiť prilákať 
do Popradu čo najviac vozidiel 
z Českej republiky,“ konštato-
val riaditeľ pretekov Stanislav 
Hanzeli.

Koho uvidíme na štarte
Prihlásiť sa na 42. ročník 

Rallye Tatry mali súťažné po-
sádky a ich tímy možnosť do 
nedele 12. júla. Do tohto ter-
mínu sa prihlásilo spolu 66 
posádok, ktoré budú súperiť 
o body a o víťazné poháre v 
seriáli M SR, SRP a Rally Le-
gend. Diváci sa môžu tešiť na 
sedem vozidiel špecifikácie 
WRC, ktoré budú pilotovať 

jazdci ako Grzegorz Grzyb 
(Ford Fiesta RS) - aktuálny 
majster Slovenska, Tomáš 
Ondrej (Škoda Fabia WRC) 
- víťaz Rallye Tatry z  roku 
2012, Jaroslav Melichárek 
(Ford Fiesta RS) - víťaz z roku 
2013, Jozef Béreš (Mini count- 
ry man WRC) - víťaz z roku 
2014 a Igor Drotár (Citro-
en DS 3 WRC) - víťaz z roku 
1997. Spomínanú päticu dopĺ- 
ňa Mário Csente na Subaru 
Impreza WRC a  Tomáš Ku-
kučka, takisto na Subaru Im-
preza WRC.

Z podtatranských posádok 
sa okrem iných svojim pria-
teľom a fanúšikom predstavia 
bratia Jozef a  Michal Vallu-
šovci na Renaulte Clio, posád-
ka Martin a  Ján Dudžákovci 
na Škode 130 LR, Michal 
Leško - Nikola Jankulíková 
na Renaulte Mégane a Martin 
Stoklas - Anton Volák na WV 
Polo. So spolujazdcov to budú 
Slavomír Harabín, ktorý bude 
navigovať Vladimíra Hanuša 
vo vozidle Mitsubishi EVO X a 
Emil Horniaček Petra Gavláka 

na Mitsubishi EVO IX. Súťaž-
né pole nám vďaka voľnému 
termínu rely v Poľsku spestrí 
osem súťažných dvojíc od na-
šich susedov spoza severnej 
hranice. Svoje majstrovstvo sa 
nám v premiére na Slovensku 
chystá ukázať nórska dvojica 
Petter Kristiansen - Ole Kris-
tian Brennum. Súťažiť budú za 
slovenský tím KM Racing Slo-
vakia na Mitsubishi EVO IX.

Divácka súťaž
Organizátori pripravili pre 

svojich fanúšikov hlasova-
ciu súťaž o najsympatickejšiu 
posádku Rallye Tatry 2015. 
Bližšie informácie o  pod-
mienkach hlasovania sú zve-
rejnené na oficiálnej stránke 
podujatia Rallye Tatry v sek-
cii súťaž. Traja vyžrebovaní 
fanúšikovia získajú vecné ceny 
od firmy IGI auto. Naprázdno 
neodíde ani víťazná posádka 
v  hlasovaní fanúšikov. Po 
skončení hlasovania im bude 
dodatočne odovzdaný pohár 
s podtitulom Najsympatickej-
šia posádka Rallye Tatry 2015. 

Slavomír Petrus

FK Poprad - MFK Zemplín Michalov-
ce 2:1, góly Popradu: 2. Bogdan Rudiuk, 
12. René Durkot. 400 divákov.

V utorok minulého týždňa odohrali 
futbalisti FK Poprad v NTC prí-
pravný zápas proti účastníkovi 
najvyššej domácej súťaže MFK 
Zemplín Michalovce. 

Podľa trénera Popradu Vla-
dimíra Lajčáka diváci videli 
veľmi kvalitný zápas: „Stretnu-
tie bolo po kvalitatívnej strán-
ke na vysokej úrovni. Pomo-
hol nám rýchly gól a  Reného 
bojovnosť pri druhom. Súper 
mal šancu, ale tú našťastie ne-
využil. Takisto škoda našich 
dvoch nepremenených príleži-
tosti. Skúšame nových hráčov. 
Bartoša sme videli prvý raz, 
takisto Lukáča. Bogdan Rudiuk 

s nami trénuje už dlhšie. Hral s nami 
dobrý zápas aj v Nowom Saczi. Overu-
jeme si, na čo majú a či nám pomôžu. 
Myslím, že dnes sa hlavne Lukáč pred-

viedol v dobrom svetle,” zhodnotil vý-
kon posíl domáci tréner. 

Poprad má snahu stavať káder na 
vlastných odchovancoch, no ak chce 

v budúcom ročníku DOXXbet 
ligy pomýšľať na vyššie priečky 
ako na minuloročné 12. miesto, 
musia svoj tím posilniť o hrá-
čov mimo Popradu. „Súťaž 
nám ukázala, že si nevystačíme 
s  vlastnými hráčmi. Na posty, 
kde sme mali slabiny alebo teraz, 
keď nám odišiel Lukáš Kubus, 
náš najlepší strelec, musíme do-
plniť káder o kvalitných hráčov. 
Ak by stačilo len hrať v lige, tak 
by sme si vystačili len so svojimi 
hráčmi, ale chceme výraznejšie 
prehovoriť do poradia o  horné 
priečky,“ povedal na záver V. 
Lajčák.  (red)

Poprad zdolal nováčika Fortuna ligy 

Futbalisti OFK Batizovce 
usporiadali v sobotu 11. júla 
na domácom ihrisku už 38. 
ročník turnaja v malom fut-
bale, ktorého sa zúčastnilo 12 
družstiev. Podmienkou účasti 

Víťazom batizovského Mundialu Amstel
na turnaji bol pôvod alebo 
bydlisko v Batizovciach, 
resp. blízke príbuzenstvo v 
tejto podtatranskej obci, či 
odohranie aspoň jedného 
zápasu za A mužstvo Bati-

zoviec. Pozvánku 
dostali aj hráči z 
družobných obcí 
Gerlachov a Zeleneč 
(okr. Trnava). 

História názvu 
siaha do Čile a viaže 
sa k majstrovstvám 
sveta vo futbale, 
kde československí 
reprezentanti získali 
strieborné medaily. 
Prvý turnaj odohrali 

v Batizovciach v roku 1978. 
Začali ho štyri „pajdky“ (klu-
bovne), ktoré vtedy hrali o 
plný sud piva, postavený v 
strede ihriska a každý tím 
mal svoju hymnu. Doposiaľ 
sa spieva v jednom klube ako 
hymna zvučka z Matelka: 
„Čujte čo, čo, čo, čujte sa, 
sa, sa…“ Tradícia sa nikdy 
neprerušila a dosiahla veľké 
rozmery.

Dvanásť družstiev bolo 
rozdelených do troch skupín, 
z ktorých prví dvaja a dvaja 
najlepší z tretích miest pos- 
túpili do play off. Hralo sa 
vylučovacím spôsobom a 
do finále sa napokon dostali 

družstvá Amstelu a Shraks. 
Víťazom sa stal Amstel, 
druhý skončili Sharks a tretí 
obhajcovia prvenstva Ajax 
Amsterdam. Okrem nich sa 
turnaja zúčastnili AC Sopra-
no, AC Duchna (Zeleneč), 
Real Madrid, Puma, CSKA 
Moskva, Juve 05, Italia (Ger-
lachov), FC Barcelona a Flo-
rián (DHZ Batizovce).

Za najlepšieho hráča bol 
vyhlásený Peter Hutník z 
Ajaxu, za najlepšieho strel-
ca Dušan Renner z Amstelu, 
najlepším brankárom sa stal 
Lukáš Gluvňa zo Shraks a 
pohár fair play dostal tím AC 
Duchna (Zeleneč).  (sps)         
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Desiatka v Štrbe, tradičný 
beh na Hrebienok, náročný, 
ale krásny cestný 31 km Malý 
štrbský maratón, Plachého 
míľa, nočný beh Novou Les-
nou a  šprinty po schodoch 
v  Liptovskej Tepličke po-
čas šiestich dní s výborným 
sprievodným programom. 
Milovníci pohybu majú vo 
Vysokých Tatrách „zelenú“. 
Organizátori celoročného 
projektu Tatry v pohybe pre 
nich pripravili letný bežecký 
týždeň. „Tatranský bežecký 
týždeň vďaka rozmanitosti 
behov, pestrosti i  bohatému 
sprievodnému programu do-
káže ponúknuť program nie-
len športovcom, ale aj ich rodi-
nám, ktoré môžu vo Vysokých 
Tatrách stráviť príjemný letný 
týždeň,“ povedala výkonná 
riaditeľka Združenia cestov-
ného ruchu Vysoké Tatry Lu-
cia Dubielová.

Bežecký týždeň odštar-
toval v  nedeľu 12. júla 38. 
ročníkom Malého štrbského 
maratónu. Pre účastníkov bol 
pripravených 31 km cestného 
behu zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky a  späť. Pre fanúši-
kov kratších tratí 10 km trať 
zo Štrby cez Šuňavu. Deti 
si zasúťažili v  uliciach obce 
Štrba. Malý štrbský mara-
tón i Stillov memoriál patria 
do série TATRY PRESTIGE 
TOUR 2015 v rámci projektu 
Tatry v pohybe. Malý štrbský 
maratón prekonal rekord 
v počte zúčastnených bežcov, 
bolo ich takmer 400. Škoda, 
že sa ho nemohli zúčastniť af-
rickí bežci, kvôli problémom 
s vízami, no aj tak bolo zlože-
nie účastníkov pestré. Zastú-
penie v poli súťažiacich malo 
7  krajín. Traťový rekord na 
trati zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky a späť v čase 1:40,06 

Tatranský bežecký týždeň odštartoval maratón v Štrbe

Hokejbalové leto Lords Ball Svit
V úvode letných prázd-

nin sa vo Svite, na hokejba-
lovom ihrisku pri Mladosti, 
uskutočnil týždenný prímest-
ský hokejbalový tábor, určený 
pre najmenších ako prípravka 
pre budúcoročnú vekovú sú-
ťažnú kategóriu U10 (7 – 9- 
ročné deti). Športový tábor 
so zameraním na hokejbal 
zorganizoval Mládežnícky 
hokejbalový klub Lords Ball 
Svit, ktorý je súčasťou Centra 
talentovanej mládeže Sloven-
skej hokejbalovej únie Bra-
tislava, pôsobiaci na území 
mesta Svit od októbra minu-
lého roka. 

Po vytvorení kategórii 
U16 a  U18, s  ktorými sme 
už v uplynulej sezóne absol-
vovali niekoľko vyrovnaných 
a  úspešných hokejbalových 
duelov v  rámci Slovenska 
v priateľských zápasoch či 
na rôznych celoslovenských 
turnajoch, vrátane účasti na 
prvých majstrovstvách Slo-
venska vo Vrútkach a v Bra-
tislave, sme sa počas letných 
prázdnin zamerali na mlad-
ší školský vek do 10 rokov, 
na tzv. zlatý vek motoriky 
s  cieľom rozvoja ich pohy-

bových daností, s  dôrazom 
na dynamiku, silu, rýchlosť, 
obratnosť, výbušnosť, pohyb-
livosť, aeróbnu oblasť vytrva-
lostných schopností ,  rozvoj 
tímovej hry, fair play, zvyšo-
vanie športovej výkonnosti, 
telesnej zdatnosti, efektívne-
ho využitia voľného času, pri-
čom sme samozrejme mysleli 
i  na dôležitosť regenerácia 
mladého organizmu.

Prímestský denný tábor 
bol programovo bohatý. Prvý 
a  tretí deň prebiehal na ho-
kejbalovom ihrisku pri býva-
lom hoteli Mladosti v duchu 
hesla Hráme sa hokejbalom. 
Mladé talenty po adekvátnej 
rozcvičke a cvičeniach na ob-
ratnosť, rýchlosť a výbušnosť 
si vyskúšali správne vedenie 
i miešanie loptičky, prihrávky 
vo dvojici, streľbu na bránu 
a pod. Nechýbali posilňova-
cie cvičenia vlastnou váhou 
na rôznych lanových preliez-
kach. V  rámci pauzy dobre 
padlo občerstvenie pri stud-
ničke i dôležitá teória so zák-
ladnými pravidlami hokejba-
lu. Povinnú výstroj hráčov či 
gólmana mali hráči už v ma-
líčku, no prešli sme na teó-

riu pravidiel hry. A od nák- 
resu na tabuľu potom rovno 
do reálu na hokejbalovú plo-
chu. Spočiatku to ešte nebolo 
in, ale záverečné minúty hry 
dvoch pätiek už miestami 
pripomínalo skúsených hrá-
čov, ovládajúcich základné 
pravidlá hokejbalu. 

Druhý prázdninový deň 
bol športovo-kondično-rela-
xačný v prírodnej rezervácii 
Baba, najväčšej „telocvični“, 
aby hráči nabrali kondičku, 
ale i  zrelaxovali. Štvrtý deň 

sme zavítali do Vysokých Ta-
tier, na Štrbské Pleso. V rámci 
športovo-rekondičného dňa 
sme tatranský výlet spojili 
s  bazénom. Niekoľkohodi-
nová regenerácia v  podobe 
súťažného plávania, vodného 
póla či len vodného šantenia 
padla vhod pred náročným 
sobotňajším hokejbalovým 
maratónom. Vyvrcholenie 
letného prímestského hokej-
balového tábora bolo v zna-
mení zápasu družstva detí, 
zloženého z  mladých hokej-

balistov kategórie do 10 ro-
kov a ich trénerov z Mládež-
níckeho hokejbalového klubu 
Lords Ball Svit proti družstvu 
rodičov, zloženého z rodičov 
a  priateľov detí našich mla-
dých hokejbalových talentov. 
Hokejbalový zápas prebie-
hal v  náročných tropických 
podmienkach v dĺžke 5 x 10 
minút čistého času. Medzi 
jednotlivými prestávkami si 
najmladší i  seniorskí špor-
tovci mohli dobíjať energiu 
chladivými prírodnými ná-
pojmi a hladoši si pochutnali 
na grilovaných špekáčikoch 
a výborných zákuskoch. Det-
ský hokejbalový maratón sa 
v horúčavách nezaobišiel bez 
osviežujúceho vodného rozp- 
rašovania. Zápas skončil jas-
ným výsledkom družstva naj-
mladších 4:2 nad seniormi.

Na záver tím detí zís-
kal pamätné zlaté medaily 
spoločne s  hokejbalovými 
loptičkami na ich ďalšie in-
dividuálne tréningy počas 
prázdnin. Družstvo rodičov  
dohodlo odvetný zápas na 
sobotu 29. augusta o 15.30 h 
a svoju prehru chcú deťom 
odplatiť. Už teraz sa tešíme 

na výbornú atmosféru a ďal-
ší hokejbalový zážitok vo 
Svite. Zároveň chceme po-
ďakovať všetkým, ktorý nám 
a  pomohli pri organizácii 
hokejbalového prímestského 
tábora, trénerovi Matúšovi 
Bucovi, asisitentom trénera, 
hráčom z  U16, Sáre Blaščá-
kovej, Adamovi Baranovi za 
ich obetavú a trpezlivú prácu 
s najmenšími talentami, všet-
kým rodičom a  príbuzným 
hokejbalových talentov, Edite 
Mekelovej, Michalovi Tome-
čekovi z Centra talentovanej 
mládeže ShbÚ a všetkým ná-
hodným divákom, ktorí nám 
fandili počas nášho podujatia.

Mládežnícky hokejbalový 
klub Lords Ball Svit, ako 
súčasť Centra talentovanej 
mládeže Slovenskej hokejba-
lovej únie, zároveň pozýva 
ďalších záujemcov do  prí-
mestského hokejbalového 
tábora, ktorý organizuje kon-
com prázdnin, od 25. do 29. 
augusta v času od 8. do 14. h, 
s poplatkom 20 €. Bližšie in-
formácie na t. č. 0911 448 
709, 0910 524 244 alebo na 
facebookovej stránke Hokej-
bal Svit.  PhDr. L. Kalasz

Hokejbalový prímestský letný tábor v meste Svit na hokejba-
lovom ihrisku pri Mladosti, hokejbalový zápas družstva deti 
vs. rodičia s výsledkom 4:2.

drží už od 22. ročníka ukra-
jinský bežec Orest Babiak, 
ktorý sa nepodarilo prekonať 
ani teraz. 

Víťazom 38. ročníka MŠM 
sa stal časom 1:46,41 h   
jeden z najväčších favoritov 
behu Ukrajinec Viktor Sta-
rodubtsev z  JM Demolex 
Bardejov, ktorý pred dvoma 
rokmi obsadil druhé miesto 
v absolútnom poradí. „Veľmi 
sa teším z  víťazstva v  Štrbe. 
Bežalo sa mi výborne. Ďaku-
jem organizátorom a  ostat-
ným bežcom za skvelé preteky. 
Ak sa budem dobre cítiť, mám 
v  pláne v  auguste odbehnúť 
Rajecký maratón. Do Košíc 
na maratón mieru nepôjdem, 
pretože behom sa živím. Mu-
sím si behy vyberať podľa toho, 
aby som niečo zarobil, preto si 
vyberám tie, na ktorých mô-
žem byť úspešný. Tretí rok 
súťažím za bardejovský klub. 

Predtým som veľa rokov behá-
val v Poľsku, ale u vás na Slo-
vensku máte oveľa viac behov 

pre kategóriu masters. Môj 
najlepší výkon je doposiaľ ma-
ratónsky čas vo Varšave, kto-
rého hodnota je 2 h a 17 min. 
z  roku 2007,“ pochválil sa 
víťaz MŠM V. Starodubtsev. 
Stíhať svoj vlastný rekord 
36:41,3 na 10-kilometrovej 
trati sa snažil Popradčan Jo-
zef Dubašák z AK Steeple Po-
prad, žiaľ skončil druhý. Nad 
jeho sily bol víťaz desiatky 
Jozef Urban z  JM Demolex 
Bardejov v  novom rekorde 
35:53,76 min. „V Tatrách som 
na sústredení, tak som si pri-
šiel odbehnúť desiatku. Bol to 
výborný tréning. Chcel som ísť 
aj 31- kilometrovú trať, ale na 
odporúčanie trénera som ju 
vynechal. Moje tréningy sme-
rujú na košický maratón. Od 
začiatku som si šiel svoju tak-
tiku štart cieľ, čiže od začiat-
ku som si vytvoril dostatočný 

náskok. Ak by som bol úplne 
zdravý, tak by som zabojoval 
o víťazstvo aj na 31 km trati,“ 
povedal sebavedomý J. Ur-
ban. Výborný čas, 40:42,92 
min. a  víťazstvo v  ženskej 
kategórii na 10 kilometrov 
si odniesla 20-ročná členka 
Atletického oddielu Svit Soňa 
Vnenčáková. V  absolútnom 
hodnotení skončila sedem-
násta a  pred svojou konku-
rentkou, druhou v cieli Adria-
nou Vitkovou z  Kysuckého 
Nového Mesta mala náskok 
vyše dvoch minút. „Trať bola 
veľmi náročná najmä kvôli sil-
nému protivetru na trase späť. 
Mám to tu rada, chodievam 
tu pravidelne na bicykli, vyni-
kajúca atmosféra,“ zhodnoti-
la jedným dychom študentka 
brnenskej univerzity a členka 
AC Moravská Slávia Brno  
S. Vnenčáková.  (sps)Soňa Vnenčáková. Viktor Starodubtsev. Tomáš Kamas a Jozef Dubaššák.


