
Nezávislý spoločensko - ekonomický týždenník

Streda: 12. 8. 2015
Ročník V, číslo 33
Cena 0,40 €
www.podtatransky-kurier.sk

Pozvánka pre 
milovníkov
hôr a turistiky

strana 6

Dovolenkári 
preferujú Chorvátsko

Na škodovkách do 
Monte Carla

Okrem exponátov 
múzea aj dravce

MTB maratón
v Bachledovej
doline

strana 12

Múzeum
podtatranskej
cyklistiky

strana 8

Horal tour 2015

Michaelou Rafajovou 
zo Slovenskej agentúry cestovného ruchu

Mesto Levoča sa chystá na vyvr-
cholenie medzinárodného kultúr-
neho festivalu Dni Majstra Pavla 
2015. Od začiatku júla sa konali 
mnohé podujatia,  na radnici pra-
videlne vežové koncerty a v parku 
promenádne mestskej dychovej 
hudby (DH), uskutočnil sa Me-
dzinárodný festival vežovej hudby, 
koncertovali hudobné telesá z Poľ-
ska, každý utorok a štvrtok sú počas 
prázdninových mesiacoch Levočské 
remeselné trhy a každú druhú stre-
du Farmárske trhy. Do kultúrneho 
festivalu spadá i Medzinárodný rez-
bársky plenér Majstra Pavla, ktorý 
sa koná od 5. do 15. augusta  v hos-
tinci Lipa v Úloži.

Zlatým klincom programu medzi- 
národného kultúrneho festivalu 
Dni Majstra Pavla bude už tradične 
podujatie s názvom Tajomná 
Levoča. Počas dvoch dní, 14. - 15.  
augusta, si budú môcť Levočania a 
návštevníci mesta vychutnať kon-
certy folklórnych súborov a interp- 
retov modernej populárnej hud-
by. Namiesto svetelnej šou či 
ohňostraja, tentokrát MsKS prináša 
novinku, videomapping - audio-
vizuálnu prezentáciu a after efekty  
s prvkami diela Majstra Pavla. Noč-
né diskotéty tohto roku vystrieda-
jú koncerty revitalových skupín. 
V piatok 14. augusta o 13. h na hlav-
nom pódiu bude koncertovať DH 
mesta Levoča, o 15. h je plánovaný 
muzikálový recitál Maľované na 
skle a o 17. h vystúpi Tomáš Kočko 
s orchestrom (ČR). Od 19. h bude 
návštevníkov Levoče zabávať FS 
Vranovčan a večerný program bude 
patriť Adamovi Ďuricovi a Štvorke 
z Popradu. V evanjelickom kostole 
sa o 18. h uskutoční koncert baro-
kovej hudby Cuorre Barocco a zvo-
nica radnice ponúkne o 22. a 22.30 h 
videomapping.

 Aj sobotňajší program začne na 
hlavnom pódiu o 13. h vystúpením 
ĽH Matúša Ondruša, po ňom do 
programu prispejú DFS Sabiník, 
FS Kovačica zo Srbska, skupina 
Shaman z  Levoče a  Beatles akus-
tic z Vranova. Večer o 20. h poteší 
všetkých divákov svojimi piesňami 
Pavol Hammel a o 22.30 h ich bude 
zabávať skupina Návrat z Vranova. 
Aj v sobotu zo zvonice radnice o 22. 
a 22.30 h môžu návštevníci Levoče 
sledovať videomapping. Vstupné 
po oba dni sú 3  €, deti, študenti 
a dôchodcovia 1 €, deti do 3 rokov 
zdarma.

Záverečný koncert medzinárod-
ného kultúrneho festivalu Dni Maj-
stra Pavla 2015 sa uskutoční v piatok 
28. augusta o 18. h. V evanjelickom 
kostole vystúpia VOYAGES HORS 
TEMPS - Ondřej Jaluvka a Caroline 
Menuge.  (pkr)

Dni 
Majstra Pavla

Stánok Slovenskej agentúry ces-
tovného ruchu (SACR) na festiva-
le Made in Slovakia nechýbal ani 
tohto roku a opäť patril k tým naj-
navštevovanejším. Viacerí ľudia si 
ho mýlili s Mestskou informačnou 
kanceláriou Poprad (MIC), všetkým 
ale vždy vysvetlili, že ide o národnú 
agentúru. Napodiv všetky reakcie 
boli veľmi pozitívne, neobjavili sa 
tradiční frfloši a podľa regionálnej 
zástupkyne SACR Mgr. Michaely 
Rafajovej dnes už domáci i zahra-
niční klienti zväčša presne vedia, 
ktorú oblasť chcú navštíviť. 

SACR sa rôzne festivaly a out-
doorové podujatia snaží využívať 
na prezentáciu Slovenska, pretože 
ich vyhľadáva čoraz viac návštev-
níkov. V prípade Made in Slova-
kia napríklad to nie sú len obyva-
telia Popradu, ale i návštevníci z 
Vysokých Tatier a širšieho okolia 

Popradu.  „Slováci 
cestujú. Zúčastňujem 
sa EĽRA v Kežmarku 
a ak by som sa mala 
vyjadriť k návštevnos-
ti, nemyslím celkovej 
návštevnosti festiva-
lov, ale k návštevnosti 
stánku SACR, mô-
žem povedať, že tohto 
roku Made in Slova-
kia predstihol EĽRO. 
Prišlo naozaj veľké 
množstvo ľudí a  veľký 
počet z nich bol zo zahraničia. Po-
vedala by som tak 75 % Slovákov 
k 25 % cudzincov.“ M. Rafajovú 
prekvapila najmä početná kliente-
la z Nemecka. „Mám z toho veľkú 
radosť, pretože tu panuje mýtus, že 
Nemci do Tatier nechodia. Tieto dni 
to však úplne vyvrátili. Boli tu Dáni, 
Izraelčania, Francúzi, Taliani, Po-

liaci, Česi aj Maďari. 
Väčšinou  sú ubytova-
ní v Tatrách a okolí, 
pretože ich zaujímali 
najmä materiály o 
Tatrách a aktivitách, 
ktoré  môžu robiť v 
ich širšom okolí. Priš-
la i početná rodina zo 
Španielska, ubytova-
ná síce v Zakopanom, 
avvšak podnikajúca aj 
výlety na Slovensko. 
Nemecká klientela 

prevýšila  poľskú a dokonca i českú. 
To bolo veľké prekvapenie. Jeden 
pán z Nemecka prišiel s lístočkom, 
na ktorom mal napísané Chopok, 
Spišský hrad a Pieniny a pýtal sa, 
ako sa tam dostane. Dokonca pri-
šla tlmočníčka zo Štrbského Plesa 
poprosiť o propagačné materiály pre 
svoju 40-člennú nemeckú skupinu.“ 

Najviac turistov zaujíma cyklotu-
ristika. Behom dvoch dní v stánku 
SACR rozdali šesťsto cykloturistic-
kých máp Vysokých Tatier, Oravy, 
Záhoria, Levočských vrchov, Polo-
nín a Vihorlatu, Podpoľania, Malej 
Fatry a Slovenského raja. Obrovský 
záujem bol o všetky materiály, ktoré 
majú v názve Slovenský raj, Liptov, 
Pieniny, Spiš. To dnes jednoducho 
fičí. A samozrejme Poprad. “Veľmi 
sa teším, že tohto roku bol v národ-
nom stánku SACR zastúpený aj Pop- 
rad a to v podobe nielen spolupráce s 
mestom Poprad a MIC v Poprade, ale 
aj samotnými materiálmi, ako sú tr-
hacie mapy,  etáky Popradu, Spišskej 
Soboty, kalendár podujatí a infor-
mácie o vláčiku a vyhliadkovom au-
tobuse. K dispozícií boli aj materiá- 
ly Tatranskej galérie,” pochvaľovala 
si M. Rafajová. 

 Pokračovanie na 8. strane

Ochutnávka Slovenska v Poprade sa podarila
Talianske počasie, rekord v návš- 

tevnosti, kvalitná hudba, dobrá 
káva, rušiče škodlivého žiarenia, 
sladké medovníky, deťmi obsypané 
preliezačky, tancujúci dôchodcovia, 
tradičná keramika, prútikári, kore-
nia, čaje, syry či šperky od výmys-
lu sveta… Štvrtý ročník festivalu 
Made in Slovakia sa naozaj podaril 
a organizátori ani návštevníci ne-
skrývali spokojnosť. Do budúcna si 
však vzali aj niekoľko praktických 
ponaučení…

Popradské Námestie sv. Egídia od 
stredy do soboty minulého týždňa 

lemovali stánky plné originálnych 
a viac či menej tradičných sloven-
ských výrobkov. Ak ste pri obzeraní 
voňavej koženej obuvi či výroby my-
diel v priamom prenose vyhladli, za-
hryznúť ste si mohli do priamo, pred 
vašimi očami vyzdobeného medov-
níka, na grile pripravenej klobásky či 
chutnej pečienky. „Sme radi, že prišlo 
takmer deväťdesiat vystavovateľov a 
spoločne vytvorili naozaj pestrú zmes 
výrobkov od domáceho vína, bio siru-
pov, kožených opaskov, zaujímavých 
rastlín, varešiek, suvenírov či ľano-
vých košieľ až po vyrezávané sochy a 

originálny patchwork. Navštívil nás 
prezident Andrej Kiska, festival otvo-
ril primátor Popradu Jozef Švagerko, 
prišli starostovia a primátori okoli-
tých miest i množstvo iných, zaujíma-
vých ľudí. Nechýbala talianska komu-
nita, ktorá si počas festivalu Viva Ita-
lia „vychutnala“ nie veľmi priaznivé, 
pre naše mesto ale charakteristické, 
nevľúdne tatranské počasie,“ neskrý-
val spokojnosť Ing. Ondrej Kavka, 
predseda združenia Pre mesto, ktoré 
festival s pomocou sponzorov a mes-
ta Poprad, organizovalo.

 Pokračovanie na 5. strane

Medzi najobľúbenejšie dovo-
lenkové destinácie Slovákov patrí 
Chorvátsko. Platí to aj pre tých 
náročnejších klientov. Prúdové 
lietadlá spoločnosti Air Transport 
Europe (ATE) lietajú zo Slovenska 
v letných mesiacoch najčastejšie do 
destinácií Pula, Dubrovník, Split či 
Zadar.   Str. 3

Sokoliari kráľa Svätopluka 
z  Banskej Bystrice počas letnej 
sezóny ozvláštňujú prehliadky 
Múzea Červený Kláštor, národ-
nú kultúrn pamiatku kláštor Kar-
tuziánov.  Obdivovať šikovnosť 
dravcov môžete do 15. augusta.

 Str. 6

Partia milovníkov škodoviek sa 
do Monte Carla vzdialeného tak- 
mer 5 tisíc km, vybrala na autách, 
ktoré majú už čo-to odjazdené 
a sú ich veľkou vášňou. Za trinásť 
dní v Škodách 110 R Coupé par-
kovali pred kráľovským palácom 
v Monaku.  Str.  7

Počas najbližšieho víkendu, od 14. 
do 16. augusta, bude Svit hostiť 16. 
ročník Horal tour, na ktorom orga-
nizátori očakávajú viac ako 700 dos- 
pelých účastníkov a  približne 
350 detských horských cyklistov. 

Str. 12
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Keď v dnešnej dobe poču-
jem slovo reforma, začínam 
uvažovať nad tým, čo vôbec 
toto slovo znamená a  čo si 
pod ním mám predstaviť. 
Reformujeme všetko okolo 
nás. Reformovali sme vraj 
kolaborujúci socialistický 
systém, kapitalistický systém 
v Grécku, v arabských a af-
rických štátoch, štátoch juž-
nej Ameriky, reformujeme 
priemysel, poľnohospodárst- 
vo, zdravotníctvo, školstvo, 
reformujeme dane a  odvo-
dy... jednoducho všetko. Po 
25-tich rokoch reforiem už 
len apaticky čakáme na ich 
výsledok a... nič. Okrem hrô-
zy, ktorá na nás pri každej 
zmienke o akejkoľvek refor-
me ide, totiž žiadne pozitív-
ne výsledky nevidíme. Ale 
bezhlavo reformujeme ďalej. 

Dá sa ešte v  dnešnej 
skorumpovanej dobe bez 
dodržiavania akýchkoľvek 
morálnych princípov, kde sa 
všetci svetoví lídri hrajú na 
novovekých  bohov, ešte vô-

bec niečo reformovať? Kaž-
dému z nich totiž z očných 
jamôk vypadávajú iba doláre 
a tečie krv. 

Načo vlastne sú všetky re-
formy, keď sa pomaly celý 
svet topí v dlhoch, v krvi a na 
každom kontinente rinčia 
zbrane? To je výsledok dlho-
dobých reforiem a ani jeden 
z  týchto svetových lídrov 
a  menších lídrikov, ako sú 
aj naši analolezci, totiž ne-
pozerá na človeka. Pre nich 
je človek úplná zbytočnosť, 
ktorá či žije alebo nie, nie je 
podstatná. Vďaka všetkým 
reformám sa čoraz viac oby-
vateľov tejto planéty ocitá 
v chudobe, v biede, na svete 
máme čoraz viac analfabetov 
a ľudia zomierajú na banálne 
choroby. A  pritom zo všet-
kých strán počúvame, ako 
chcú  naši demokraticky zvo-
lení zástupcovia pre nás len 
to najlepšie.

Tak čo, načo a prečo vlast-
ne reformujeme, keď v pods- 
tate nikto na svete nevie jas-

ne formulovať, čo vlastne 
chceme týmito reformami 
dosiahnuť? Jediným výsled-
kom reforiem ostatného sto-
ročia je len rozdúchavanie 
náboženskej a rasovej nená-
visti, zabíjanie, ničenie pla-
néty, bohapusté rozkrádanie, 
zbedačovanie biednych a bo-
hatnutie najbohatších. 

Komu a čomu teda vlast-
ne slúžia reformy? Za čím 
sa ženieme, za akou chimé-
rou? Veď s každou reformou 
sa väčšine ľudí žije horšie! 
Za lepším životom? A čo je 
vlastne lepší život? Tá neus- 
tála naháňačka za majetka-
mi a peniazmi? Veď my sme 
už dávno zabudli žiť. My už 
nežijeme, iba prežívame, ži-
voríme a ženieme sa za nie-
čím, čo neexistuje. Snáď iba 
v chorých hlavách svetových 
lídrov, pretože žiaden nor-
málny človek nemôže hnať 
ľudstvo do záhuby takým 
tempom, ako to robia práve 
oni.

Človek už nepočuje nič 

iné, len ako musíme šetriť, 
prepúšťať, robiť viac a dlhšie, 
zvyšovať produktivitu a  na 
druhej strane do kontajnerov 
vyhadzujeme nadproduk-
ciu, hoci chudoba vo svete 
narastá. V najchudobnejších 
krajinách sveta, ale už aj vša-
de okolo nás, nadnárodné 
korporácie skupujú firmy, 
pôdu a  vyháňajú z  nej mi-
lióny ľudí, ktorým vzali ob-
živu a vôbec ich nezaujíma, 
ako prežijú. Je im to jedno, 
hlavne že oni žijú v prepychu 
a  na ich účtoch pribúdajú 
miliardy na úkor tých, kto-
rých okrádajú o  súčasnosť 
i o budúcnosť. 

Nuž teda, ako vlastne profi- 
tujeme z  reforiem, ktorými 
sme rozvrátili život v takmer 
každej  krajine? 

Pozrime sa len na Sloven-
sko. Všetky reformy sú spo-
jené s  25-ročným uťahova-
ním si opaskov väčšiny oby-
vateľov a  našim politickým 
vodcom to vôbec neprekáža, 
oni majú dosť v  porovnaní 

s tými, ktorí vytvárajú hod-
noty. Veď Slovák sa bez rep-
tania zmieri s každou refor-
mou a nechá na sebe aj drevo 
rúbať. Žiadne štrajky, žiadne 
demonštrácie a  už dávno 
sme sa zmierili so žobrák-
mi, bezdomovcami, neza-
mestnanosťou, minimálnymi 
mzdami, sociálnymi samo-
vraždami, brutálnymi vraž-
dami a stúpajúcou krimina-
litou, upadajúcim školstvom 
a zdravotníctvom, ktoré sme 
vrátili o  sto rokov dozadu. 
Všetky reformy si odskáču 
tí, ktorí nemôžu za zrefor-
movaný (čítaj rozkradnutý) 
štát, ktorý nemá peniaze na 
nič. Pritom každý štát má 
zabezpečiť nadstavbu z daní, 
ktoré ale u nás nemá kto pla-
tiť, pretože firmy len živoria, 
nie žijú. Tzv. eurofondy sú 
už iba rozvojovou pomocou, 
pretože bez nich nie sme 
schopní postaviť meter cesty, 
most cez rieku, kúpiť akýkoľ-
vek prístroj do nemocnice, 
či obyčajnú interaktívnu ta-

Komu a čomu vlastne slúžia všadeprítomné

Úmrtie za nezistených 
okolností. Poverený prís-
lušník obvodného oddelenia 
Policajného zboru Vysoké 
Tatry začal v stredu 5. au-
gusta trestné stíhanie vo veci 
prečinu usmrtenia. Za presne 
nezistených okolnosti došlo 
k úmrtiu 33-ročného Tomáša 
z Tatranskej Lomnice. Privo-
laný súdny lekár po obhliad-
ke konštatoval u muža smrť 
udusením a predbežne vylú-
čil cudzie zavinenie. Na sta-
novenie presnej príčiny smrti 
však nariadil vykonať pitvu 
nebohého. 

Ďalšia osobitná kontrola. 
Policajti Krajského riaditeľ-
stva PZ Prešov aj minulý týž-
deň v stredu, v rámci opatrení 
v cestnej premávke počas 
letnej turistickej sezóny, vyko-
nali na cestách kraja osobitnú 
kontrolu. Akcia bola zamera-
ná na dodržiavanie ustano-
vených alebo obmedzených 
rýchlostí jazdy vozidiel, na 
dynamiku jazdy vozidiel, ako 
aj na dodržiavanie ustanove-
ní pravidiel cestnej premávky 
jej nemotorovými účastníkmi. 
119 policajtov dopravnej, po-
riadkovej a železničnej polície 
zistilo 274 priestupkov. Z nich 
237 priestupkov vyriešili 
v blokovom konaní, 33  napo-
menutím a 4 priestupky boli 
oznámené na príslušný do-
pravný inšpektorát. Požitie al-
koholu bolo zistené u jedného 
vodiča motorového vozidla. 

Diviak v meste. V sobotu 
predminulého týždňa navštívil 
mesto Poprad diviak. Na lin-
ku 158  oznámilo jeho pohyb 
viacero obyvateľov.  Spozoro-
vaný bol v mestskej časti Po-
prad Veľká a následne pred 
MsÚ v Poprade, kde zranil 
16-ročné dievča a 2-ročnú 
ženu z Popradu.  Dievčina, 
ktorú ošetrila RZP priamo 
na mieste, utrpela len ľahšie 
zranenie na ľavom lýtku a po 
páde mala poranené lakte. 
Zranenia si nevyžiadali prá-
ceneschopnosť. Podľa infor-
mácii občanov sa diviak vy-
bral cez kruhový objazd ešte 
smerom k OC MAX.   (pkr)

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Poprade začal v stredu 5. augusta trestné stíhanie vo veci 
zločinu zabitia potom, čo bol v meste nájdený mŕtvy 51-ročný 
Ľubomír z Revúcej. Na mieste obhliadajúci lekár konštatoval 
na tele muža viaceré zranenia, pričom nevylúčil cudzie zavi-
nenie. Následným vyšetrovaním trestného činu a predovšet-
kým na základe nových skutočností bol skutok vyšetrovateľom 
Krajského riaditeľstva PZ Prešov prekvalifikovaný na obzvlášť 
závažný zločin vraždy. Na základe dôkazov bolo z tohto zlo-
činu vznesené obvinenie 47-ročnému mužovi z Batizoviec. 
Obvinený muž mal v noci z utorka 4. na stredu 5. augusta 
v krovito-stromovitom poraste, nachádzajúcom sa v Poprade 
na sídlisku Západ neďaleko rieky Poprad, po predchádzajú-
com požívaní alkoholických nápojov a vzájomnom slovnom  
i fyzickom konflikte v úmysle usmrtiť fyzicky napadnúť nebo-
hého 51-ročného Ľubomíra. Napadnutý muž pri útoku utrpel 
zranenia, ktorým podľahol. Vyšetrovateľ spracoval podnet na 
podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Zákon stano-
vuje trestnú sadzbu odňatia slobody v tomto prípade na pät-
násť až dvadsať rokov.  

Bezdomovca zavraždil 47-ročný muž

Vidieť slávnych pri práci 
je vždy zaujímavé. Vďaka 
ich hviezdnym manierom 
to nemusí byť vždy aj prí-
jemné. Hoci na No Name 
počas festivalu Made in 
Slovakia v Poprade prišiel 
podľa mnohých prítomných 
asi najväčší počet fanúši-
kov v histórii konania kon-
certov v tomto priestore, 
pre hviezdy tohto kalibru, 
to bolo málo. Dali nám po-
cítiť, že potrebujú ozvuče-
nie hodné letiska a nechali 
sa počuť, že v budúcnosti 
pre nich máme zabezpe-
čiť väčší priestor, nie len 
malinké „medzikostolie“. 
Kameraman miestnej tele-
vízie sa nedobrovoľne ne-
chal poučiť, že keď chce 
filmovať na pódiu, nesmie 
mať červené tričko, lebo 
tým rozptyľuje pozornosť 
a na poslednú chvíľu bolo 
treba komerčne úspešným 
hudobníkom zháňať aspoň 
trojčlennú ochranku, ktorá 
by im vytvorila koridor, aby 
mohli bezpečne po koncer-
te prejsť davom fanúšikov 
k šatni. K niekoľko desiatok 
metrov od hlavného pódia 
vzdialenej kostolnej veži 
ich tak priviedli príslušníci 
mestskej polície. Škoda len, 
že sa o nich rozvášnené fa-
nynky po ceste netrhali tak, 
ako si chlapci z Košíc asi 
predstavovali. 

Úplne iná káva boli hu-
dobníci z kapely Lavagan-
ce. Sympatickí chlapíci bez 
manierov po koncerte zišli 
z pódia a pripojili sa k fes-
tivalujúcim, akoby to bola 
tá najprirodzenejšia vec na 
svete. Ak by ste od profíkov, 
ktorých si za svoju predka-
pelu vybrali slávni Depeche 
Mode či Duran Duran, oča-
kávali odstup či aroganciu, 
mýlili by ste sa. Medzi stán-
kami splynuli s davom, de-
batovali s okoloidúcimi Slo-
vákmi i cudzincami, popíjali 
pivko zo stánkov a ochut-
návali miestne špeciality 
presne, ako všetci ostatní. 
Keď začali hrať mladí Pre-
šporskí junáci, spevák Ma-
rek Rakovický si dokonca 
s nimi strihol jednu pesnič-
ku. Bez fanfár a ochran-
ky sa na námestí v centre 
mesta bavili s miestnymi 
do skorých ranných hodín. 
A potom si pred odchodom 
domov zdriemli v dome kul-
túry, kde bolo pre nich za-
bezpečené ubytovanie. 

Aj slávni sú len ľudia a ta-
lent sa nie vždy kamaráti 
s inteligenciou. Preto som 
rada, že sa prezidentom 
Slovenska stal práve Andrej 
Kiska a primátorom Popradu 
Jozef Švagerko. So širokým 
úsmevom a bez veľkých 
okázalostí sa pravidelne 
bez strachu prechádzajú po 
popradskom námestí a hoci 
vzbudzujú veľkú pozornosť, 
prirodzený koridor im vy-
tvárajú sami okoloidúci. Nie 
ochranka či mestská polícia. 
A to je predsa len, ako my 
miestni vieme, v Poprade po 
dlhých rokoch, najmä u poli-
tikov, veru celkom netradič-
ný jav.  (pvč)     

Európsky výbor regiónov 
každoročne organizuje súťaž 
pre stredoškolákov Seconda-
ry Schools Competition, kto-
rá je určená pre mladých ľudí 
vo veku 14 - 18 rokov a jej cie-
ľom je priblížiť mladým EÚ. 
Na jej jubilejnom, 10. ročníku 
ani tentoraz nechýbali zá-
stupcovia zo Slovenska.

Predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík v tomto roku do 
súťaže nominoval Strednú 
pedagogickú školu v Levoči. 
Študentky Alica Rybárová 
a  Ivana Starinská úspešne 
zvládli prvé kolo súťaže, po-
zostávajúce z  kvízu, ktorý 
preveril ich vedomosti o EÚ 
a následne obe napísali vyni-
kajúce eseje na vybrané témy. 
„Zamerala som sa na to, ako 
zasahuje chudoba do života 
ľudí v rozvojových krajinách. 
Navrhla som zlepšiť dodržia-
vanie zákonov v praxi, podpo-
rila by som zanedbaný školský 
systém a vytvorila nové pra-
covné pozície,“ prezradila na 
čo sa v eseji zamerala Alica. 
Jej spolužiačka Ivana doda-
la: „Na našej planéte žije viac 
než 7 miliárd ľudí a podľa vý-
skumov až 70 miliónov z nich 
trpí hladom a 1,2 miliardy bo- 

Budúce učiteľky z Levoče v Bruseli

juje s  extrémnou chudobou. 
V  eseji som sa preto orien-
tovala na boj proti tomuto 
problému.“ Obe dievčatá sa 
zhodli na tom, že aj keď boli 
niektoré veci, najmä v prvom 
kole súťaže, pre nich zložité, 
bavilo ich zisťovať informácie 
o Európskej únii a celú súťaž 
berú ako dobrú skúsenosť do 
budúcnosti. Veľkou oporou 
im bol od začiatku aj ich uči-
teľ anglického jazyka Štefan 
Brečka. V  hlavnom meste 
Belgicka, ktoré je považované 
aj za jedno z hlavných miest 
Európy, dievčatá reprezento-

vali školu, mesto i Prešovský 
samosprávny kraj. Pripravi-
li si zaujímavú prezentáciu, 
ktorú všetkým predstavili vo 
výbore regiónov v anglickom 
jazyku. Ich angličtina patri-
la medzi najlepšie. „Okrem 
našich dievčat, ktoré nás zas- 
tupovali veľmi dôstojne a  ich 
prezentácia všetkých zaujala, 
sme si vypočuli počas 5-minú-
tových vystúpení aj študentov 
z Poľska, Estónska, Litvy, Ír-
ska, Rumunska, Škótska a Ta-
lianska,“ prezradila Natália 
Tarasovová, zástupkyňa PSK 
v Bruseli.

Následne všetci študenti 
navštívili Európsky parla-
ment, parlamentárium a doz- 
vedeli sa množstvo poznat-
kov o fungovaní EÚ. „Bol to 
pre mňa neskutočný zážitok 
a umocnilo to ešte stretnutie 
s  podpredsedom Európskej 
komisie za energetickú úniu 
Marošom Šefčovičom zo Slo-
venska (na snímke). Pristavil 
sa pri nás a mohli sme sa s ním 
chvíľu porozprávať,“ opísala 
svoje zážitky tretiačka Alica 
Rybárová, ktorá mohla spolu 
so spolužiačkou sledovať aj 
jedno z plenárnych zasadnutí 
výboru regiónov.

Zážitky z  návštevy sídla 
európskych poslancov vy-
striedali nasledujúci deň zá-
žitky z  prehliadky Bruselu. 
Na vyhliadkovom autobuse 
mali možnosť všetci študen-
ti vidieť tie najzaujímavejšie 
časti mesta. „Moje dojmy 
z  celého výletu sú úžasné. 
Bolo to vynikajúce a veľmi sa 
mi tu páčilo. Stretli sme veľa 
nových ľudí a mohli sme bliž-
šie spoznať ich kultúru. Po-
zitívom bolo aj to, že sme sa 
zdokonalili v anglickom jazy-
ku,“ zhodnotila pobyt v met-
ropole Európskej únie Ivana 
Starinská.  (eha)

Popradskí vyšetrovatelia na mieste činu.
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Dobrovoľníci pomôžu Kláštorisku

Osobitný dopravný režim

Medzi najobľúbenejšie do-
volenkové destinácie Slová-
kov patrí Chorvátsko. Platí 
to aj pre tých náročnejších 
klientov. Prúdové lietadlá 
spoločnosti Air Transport 
Europe (ATE) lietajú zo 
Slovenska v  letných mesia-
coch najčastejšie do desti-
nácií Pula, Dubrovník, Split 
či Zadar. Súkromnú leteckú 
prepravu do Chorvátska si 
objednávajú najmä rodiny 
s deťmi či skupiny priateľov. 
„Jednoznačnou výhodou je 
rýchlosť a flexibilita. Prúdové 
lietadlo z Bratislavy, Košíc či 
Popradu prepraví pasažierov 
do chorvátskych destinácií 
do hodiny,“ informoval ma-
nažér predaja ATE Radovan 

Pavličko. Požiadavky o kal-
kulácie súkromného letu 
v posledných dňoch stúpli aj 
po medializovaných infor-
máciách o  kolónach, ktoré 
sa na cestách do Chorvátska 
vytvárajú. „Prenájom súk-
romného lietadla nie je ne-
dostupná alternatíva. Pred-
pokladom je plné obsadenie 
všetkých ôsmich sedadiel, 
ktoré sú v lietadle k dispozícii. 
V takýchto prípadoch je počas 
top sezóny cena letu na osobu 
porovnateľná s pravidelnými 
letmi do dovolenkových des-
tinácií napríklad z  Viedne,“ 
konštatoval manažér ATE. 

Okrem Chorvátska smeru-
je v letných mesiacoch flotila 
dvoch prúdových lietadiel 

ATE Cessna Citation 550 Bra-
vo aj do talianskych, francúz-
skych, gréckych či tureckých 
prímorských destinácií. Žiaľ, 
nie vo všetkých prípadoch 
ide o prepravu klientely, ces-
tujúcej za účelom strávenia 
príjemnej dovolenky. „Lietad-
lami realizujeme aj takzvané 
repatriačné lety. V  priebehu 
niekoľkých minút vie náš ser-
visný tím prerobiť interiér lie-
tadla na medicínsku verziu pre 
ležiaceho pacienta. V  spolu-
práci s asistenčnými službami 
a poisťovňami zabezpečujeme 
prepravu do domovskej krajiny 
cestovateľom, ktorých dovolen-
ka skončila úrazom alebo váž-
nejším ochorením,“ doplnil R. 
Pavličko.  (pkr)

Aj náročnejší dovolenkári preferujú Chorvátsko

reformy?
buľu do školy. Dokonca nie 
sme schopní ani len tie eu-
rofondy vyčerpať, lebo naši 
mocní sa nevedia dohodnúť, 
kto si z nich koľko ukradne. 
Ešte aj tých pár slovenských 
firiem a  živnostníkov ničia 
len preto, že práve najbohat-
šie nadnárodné korporácie 
a cudzí investori musia do-
stať daňové úľavy a finančné 
stimuly, aby nám vôbec dali 
nejakú prácu – za pár šupov. 
Keby platili zamestnancov 
v  domovských štátoch tak, 
ako ich platia u  nás a  ešte 
by cudzím spoločnostiam 
rozdávali ich ťažko zarobe-
né peniaze, už dávno by ich 
vyhnali z  vlastného štátu. 
Pretože žiadnej spoločnosti 
na svete reformy nepomôžu, 
keď je jej existencia založená 
na vykorisťovaní, okrádaní, 
klamstvách, korupcii, podvo-
doch a zabezpečení vysokej 
životnej úrovne v pár štátoch 
napríklad aj Európy na úkor 
všetkých ostatných. V takejto 
spoločnosti už jednoducho 

niet čo a ako reformovať. 
Celé roky počúvame, aký 

bol systém v  socialistickom 
zriadení neudržateľný. A ten, 
ktorý ho vystriedal je udr-
žateľný? Nebyť východných 
trhov, ktoré aspoň zčasti 
nahradili vyrabované kolo-
nizované štáty, už dávno by 
sa rozsypal aj kapitalistický 
systém, pretože ten v súčas-
nosti už nemá veľa možností 
žiť na úkor iných, lebo iní sa 
už pomaly „minuli“ a  dnes 
v státisícoch zaplavujú Euró-
pu. Doma ich totiž už nemá 
čo uživiť, pretože im ukrad-
li všetko, čo mali –  vlastné 
hodnoty, vlastnú kultúru, 
život a  ich vlastnú budúc-
nosť. Pritom títo ľudia nikdy 
netúžili po hodnotách, ktoré 
im chce ktosi nanútiť a kto-
ré reprezentuje iba honba za 
peniazmi, majetkami, zvrh-
losťami, bezuzdným vražde-
ním psychicky narušenými 
lídrami, pre ktorých ľudský 
život nemá žiadnu cenu. 

 Ľ. Rešovská

Rómska kvapka krvi, ktorá sa 
uskutočnila vo Všeobecnej ne-
mocnici s  poliklinikou Levoča 
pomôže mladíkovi, ktorého čaká 
náročná operácia. Na hematolo-
gicko-transfúzne oddelenie le-
vočskej nemocnice prišlo 4. au- 
gusta darovať najcennejšiu teku-
tinu 8 viacnásobných darcov a 5 
prvodarcov. 

Krv a krvná plazma od dobro-
voľných darcov sú nenahraditeľ-
né pri liečbe mnohých ochorení, 
pri zložitých operáciách a zách- 
rane ľudského života pri úra-
zoch. Najväčšou odmenou pre 
darcov je  pomoc ľuďom v ťažkej 
chvíli. „Darovať krv považujeme 
za spoločensky prospešné. Okrem 
toho človek nikdy nevie, kedy 
bude potrebovať krv on sám alebo 
jeho blízky,“ uviedol primár he-
matologicko–transfúzneho od-
delenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 
Levoča MUDr. Rastislav Osif.

Podujatie zorganizovala regionálna kance-
lária Úradu splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity pod záštitou splnomocnenca Petra 
Polláka. „I keď už v Levoči máme svojich dar-
cov z tejto skupiny obyvateľstva, teší ma, že sa 
táto iniciatíva šíri medzi Rómami,“ dodal pri-

Rómsk a kvapk a k r v i 

Nočný zásah v Sloven-
skom raji. V nočných hodi-
nách minulý týždeň z utorka 
na stredu pomáhali záchra-
nári HZS zo Slovenského raja 
lotyšskému turistovi, ktorý 
nemal mapu a zablúdil. Do-
stal sa do Prielomu Hornádu 
v miestach, kde sa nachádza 
lanová lávka. Dochádzal mu 
svetelný zdroj, preto požia-
dal záchranárov o pomoc. Tí 
z Kláštoriska zostúpili do Prie-
lomu Hornádu k 21-ročnému 
cudzincovi. Spoločne vyšli 
naspäť na Kláštorisko a vo-
zidlom na Podlesok, kde mal 
turista zaparkované auto. Zá-
chranná akcia skončila v noci 
o 1.30 h.

Zbytočná akcia kvôli ne-
zodpovedným turistom. 
Štyria maďarskí turisti, ktorí 
údajne zablúdili, 2. augusta 
vo večerných hodinách po-
žiadali HZS o pomoc. Pôvod-
ne plánovali prejsť cez sedlo 
Baranie rohy, pritom pravde-
podobne skončili v Stolarc-
zykovom sedle, ktorým sa 
dostali do Čiernej Javorovej 
doliny. Keďže turisti nedispo-
novali svetlom a boli bez jed-
la a pitia, záchranári HZS ich 
požiadali o GPS súradnice 
a ešte v noci sa vydali turistom 
oproti. V ranných hodinách 
dosiahli záchranári miesto, 
kde sa mali podľa súradníc 
Maďari nachádzať, avšak na 
mieste nikoho nenašli. Tí na-
pokon kontaktovali HZS pros-
tredníctvom SMS s tým, že po 
rozvidnení už pomoc záchra-
nárov nepotrebujú. Záchra-
nári HZS, ktorí oblasť prešli, 
turistov v doline nevideli a vrá-
tili sa do Starého Smokovca.

Mŕtvy lesný robotník. Ná-
hodný turista v stredu  popo-
ludní oznámil nález mŕtveho 
lesného robotníka v lokalite 
pod Gejdákom v ústi Žiarskej 
doliny. Záchranári po príchode 
na miesto privolali posádku 
RLP a príslušníkov Policajné-
ho zboru. Následne transpor-
tovali telo nebohého terénnym 
vozidlom k Domu HZS v Žiar-
skej doline, kde ho prevzala 
pohrebná služba.

Deti v Tatrách zastihla 
búrka. Záchranárov HZS po-
žiadali v stredu o pomoc pre 
dve 10-ročné deti, ktoré za-
stihla silná búrka nad Žiarskou 
chatou. Deti boli uzimené, vy-
strašené a mali menšie odre-
niny na končatinách, ktoré im 
záchranári na mieste ošetrili. 
Následne ich terénnym vozid-
lom transportovali do ubyto-
vacieho zariadenia, kde si ich 
prevzali vedúci skupiny.

Na pomoc turistovi išli 
dve skupiny záchranárov. 
Záchranári HZS zo Západ-
ných Tatier celé popoludnie  
v sobotu zasahovali na hrebe-
ni. Medzi sedlom pod Deravou 
a Volovcom si pádom porane-
nil nohu 24-ročný slovenský 
turista. Na pomoc mu išlo spo-
lu 8 profesionálnych a zmluv-
ných dobrovoľných záchraná-
rov HZS. Jedna skupina pos- 
tupovala od Zverovky, druhá 
zo Žiarskej doliny. Na miesto 
dorazili najskôr záchranári 
HZS zo severnej strany, ktorí 
turistu ošetrili a končatinu mu 
zafixovali. Ten potom zišiel za 
pomoci záchranárov Jamníc-
kou dolinou k terénnemu vo-
zidlu HZS, ktorým ho transpor-
tovali do nemocnice.  (pkr)

Aj tohto roku Svetové združenie bývalých čs. politických 
väzňov si pripomenie tragické udalosti v bývalom Českoslo-
vensku v roku 1968. Pietna spomienka pri Pamätníku obe-
tiam okupácie Československa 21. augusta 1968 sa usku-
toční v piatok 21. augusta o 15. h v Poprade na Námestí 
sv. Egídia. Po privítaní účastníkov spomienky  nasledujú prí-
hovory a kladenie kvetín k pamätníku. Slávnostný program 
bude ukončený štátnymi hymnami SR a ČR. 

Keď neletíš na Rhodos 
ani na Krétu, poď do Raja! 
S takýmto sloganom pozýva 
OZ Kláštorisko na pravidelnú 
dobrovoľnú akciu na záchra-
nu ruín gotického unikátu, 
kartuziánskeho kláštora v 
Národnom parku Slovenský 
raj. Na začiatku leta dobro-
voľníci hlavne čistili priesto-
ry s krovinorezom, sušili 
seno, ktoré nosili pre zver 
do senníkov. Ďalšie práce 
sa týkajú opravy dreveného 
plota, prípravy dreva na celú 
sezónu, vytrhávanie buriny 
z múrov, natieranie šindlí, 
nosenie vody z prameňa a i. 

Nasledujúce turnusy sa ve-
nujú konzervovaniu múrov, 
špachtľovaniu a výplni muri-
va. Práce je dosť na celé leto 
a nie je potrebné prísť na 
celý týždeň. Stačí aj pár dní, 
každá pomoc je podľa ob-
čianskeho združenia vítaná.

Kto chce pomôcť pri zách- 
ráne vzácnej kultúrnej pa-
miatky, stihne do konca prázd- 
nin ešte dva turnusy. Záujem-
covia môžu vyplniť kontakt-
ný formulár na www.klasto-
risko.eu alebo sa prihlásiť 
na vybraný termín prost- 
redníctvom www.facebook.
com/KlastoriskoSK.

Za spoločenskú zodpovednosť

V súvislosti s konaním medzinárodného kultúrneho festi-
valu Dni Majstra Pavla Levoča 25015 bude v meste od piat-
ka 14. augusta od 6. h do nedele 16. augusta do 6. h zave-
dený osobitný dopravný režim. Na Nám. Majstra Pavla bude 
úplná uzávierka, vjazd a parkovanie osobných motorových 
vozidiel je povolené na všetkých miestnych komunikáciách 
s výnimkou námestia. Uzávierka a presmerovanie dopravy 
budú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

MHD počas platnosti osobitného dopravného režimu  
(14. – 16. 8.) nebude premávať cez Košickú ulicu a Nám. 
Majstra Pavla, ale len na autobusovú zastávku na Kež-
marskej ceste. Autobusy budú smerované z cesty I/18 na 
Kežmarskú cestu III/3225, kde bude pre potrebu parkovania 
vymedzený jeden jazdný pruh. Celá akcia sa uskutoční za 
asistencie mestskej a štátnej polície.

már MUDr. Rastislav Osif.
Levočské oddelenie hematológie a transfu-

ziológie poskytuje komplexné hematologické 
služby s dôrazom na diagnostiku koagulopa-
tií a myeloproliferatívnych ochorení. Trans-
fúzne oddelenie svojou produkciou transfúz-
nych výrobkov zásobuje aj viaceré nemocni-
ce v regióne Spiša i mimo neho.   (mcs)

Spoločnosť Chemosvit 
Folie vo Svite je nositeľom 
prestížnej Národnej ceny za 
kvalitu, ktorú získala v roku 
2013. Tento rok sa uchá-
dza opäť o vysoké ocenenie 
– Národnú cenu Slovenskej 
republiky za spoločnskú 
zodpovednosť. Obe súťaže 
zastrešuje Úrad pre norma-
lizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR, ktorý je koordiná-

torom štátnej politiky kvality 
na Slovensku. Posúdenie 
hodnotiacej správy a posú-
deníe priamo v spoločnosti, 
teda kontrolu zhody skutoč-
nosti s informáciami uvede-
nými v správe, uskutočnil 
tím hodnotiteľov minulý štvr-
tok. Hodnotitelia na základe 
kontroly rozhodnú o pokra-
čovaní a postupe do finále 
súťaže.  (red)

Združenie miest a obcí Slovenska pre mestá 
a obce pripravilo manuál, v ktorom približuje 
zámer integrovaných obslužných miest obča-
nov, na ktorých budú obyvateľom poskytova-
né viaceré služby pod jednou strechou. 

„Každý očakávame od úradov komfort 
a pohodlie. Výrazný krok v tomto predstavu-
jú integrované obslužné miesta občana, ktoré 
momentálne pôsobia v niektorých pobočkách 
Slovenskej pošty alebo na vybraných úradoch 
miestnej štátnej správy. Po novom budú súčas-
ťou takmer tisícky matrík po celom Slovensku,“ 
konštatoval výkonný podpredseda ZMOS Mi-

lan Muška. ZMOS pre samosprávy spracovalo 
stručný manuál o prínose a službách integro-
vaných obslužných miest z pohľadu miestnej 
územnej samosprávy. Je to spôsob informova-
nia o trende, ktorý v konečnom dôsledku oce-
nia obyvatelia pri vybavovaní rôznych život-
ných situácií. „Mestá a obce sú pripravené na 
to, aby mohli v svojej réžii spoľahlivo prevádz-
kovať obslužné miesta. Najväčším benefitom je 
úspora času a cestovných výdavkov,“ dodal M. 
Muška. Monotematický newsletter s názvom 
Na matrike vybavíte viac je prístupný aj na 
web stránke ZMOSu.  (mka)

Na matrike vybavíte viac      
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Dnes 38
Na Nám. sv. Egídia v Pop- 

rade pokračuje premietanie 
v letnom kine na kolesách. 
Bažant kinematograf uvedie 
dnes, 12. augusta slovenský 
film 38, ktorý mapuje život 
slovenskej hokejovej legen-
dy Pavla Demitru. Vo štvr-
tok 13. augusta diváci uvidia 
snímku Trabantom až na 
koniec sveta (ČR) a v piatok 
14. augusta Traja bratia (ČR/
Dánsko). Premietanie začína 
o 21. h.

Letné kino na hrade
Na nádvorí Kežmarského 

hradu pokraču je  le tné 
k ino premietaním ďa l -
ších filmov: streda 12. au-
gusta Sex v Paríži (Fran-
cúzsko), štvrtok 13. au- 
gusta Hodinový manžel (ČR), 
piatok 14. augusta Socialis-
tický zombi mord, sobota 15. 
augusta Lásky čas (USA) 
a nedeľa 16. augusta Teória 
všetkého (V. Británia). Za-
čiatok premietaní je o 21. h, 
vstupné  2 €.

Besedy a rozprávanie
Na besedu so zoológom 

a dokumentaristom Pavlom 
Ballom pozýva kaviareň a ča-
jovňa U vlka St. Smokovec 
dnes o 19. h. Vstupné 1 €. 
Vo štvrtok v čajovni začínajú 
s tematickými večermi, zame-
ranými na vznik a tvorbu filmu 
s režisérom Sašom Gedeo-
nom. Štyri večery budú pokra-
čovať do nedele 16. augusta 
od 19. h. V utorok 18. au- 
gusta bude večer v čajovi ve-
novaný rozprávaniu o chlebe 
v podaní Márie Lamperovej 
Poézia a čin. Vstupné na 
všetky podujatia 3 €. 

Koncerty na korze
Oddnes do piatku 14. au-

gusta spríjemnia popoludnie 
obyvateľom a návštevníkom 
Kežmarku koncerty na korze 
so ZUŠ Antona Cígera. Vys- 
túpenia začnú na Hlavnom 
námestí o 16. h na malom ja-
visku pri radnici. 

Kláštorné leto
Kláštorné kultúrne leto 

2015 v Múzeu v Červenom 
Kláštore pokračuje vo štvrtok 
13. augusta o 20.30 h vy-
stúpením divadla Ramagu 
zo Sp. Starej Vsi Antigona 
v New Yorku. V sobotu 14. au- 
gusta premietnu v letnom 
kine pod holým nebom film 
Johny Q. Začiatok predstave-
ní je o 20.30 h, vstupné 2 €.

Otvárací ceremoniál
Ľudová hudba a spevácka 

skupina Bystrianka vystúpia 
v areáli Kúpeľov Nový Smo-
kovec v piatok 14. augusta 
o 17.30 h v rámci otváracie-
ho ceremoniálu Národného 
výstupu na Kriváňa. Vstup 
voľný.
Divadlo i Škola princezien

Spišský hrad aj v piatok 14. 
augusta o 20. h pozýva na di-
vadlo, tentoraz na predstave-
nie divadla Kontra zo Sp. 
Novej Vsi Poručík z Inish- 
more. V sobotu i nedeľu sa 
návštevníci hradu môžu tešiť 
na vystúpenia skupiny his-
torického šermu Páni Spiša 
a humorno-divadelného zdru-
ženia Natalis. Pre deti je 15. 
augusta od 11. do 17. h pri-
pravená Škola princezien 
a o 14.30 h divadelné preds- 
tavenie Popoluška. Tajomná 
noc na hrade začne v sobotu 
o 20.30 h s Panoptikom hrô-
zy (Divadlo na vysokej nohe).

Projekt Legendarium o le- 
gendách a  zaujímavostiach 
Prešovského kraja má ús- 
pech. Hra do mobilných za-
riadení, ktorá je súčasťou 
projektu, zaujala širokú ve-
rejnosť. Hráči si pýtajú ďal-
šie mestá, autori pripravujú 
anglickú verziu. Súčasťou 
projektu je hra do mobilných 
zariadení, CD s nahrávkami 
legiend a zberateľský album 
s  nálepkami. Projekt, ktorý 
modernou formou približuje 
atraktivity Prešovského kraja, 
je zároveň súťažou o tablety, 
voľné vstupy a pobyty na úze-
mí kraja. Súťažiť môžu hráči 
hry, aj zberatelia nálepiek do 
albumu.

V  hre Legendarium oží-
vajú postavičky legiend, aby 
hráčom predstavili príbehy 
a  zaujímavosti jednotlivých 
lokalít. Hráči zbierajú body 
za splnené úlohy a za lokali-
záciu na legendárnom mies-
te získajú bonusové body 
navyše a  zároveň nahrávku 
legendárneho príbehu. Orga-
nizátorom súťaže je Krajská 
organizácia cestovného ru-
chu Severovýchod Slovenska. 
„Hru si podľa dostupných šta-
tistík obľúbili nielen deti, ale aj 
dospelí. Reakcie aj hodnotenia 

Projekt Legendarium zaujal širokú verejnosť

od hráčov sú pozitívne, čo nás 
veľmi teší. Z viacerých zdrojov 
nám prichádzajú požiadav-
ky na ďalšie mestá, aj otázky, 
kedy pripravíme druhú sériu,“ 
uviedol riaditeľ KOCR Seve-
rovýchod Slovenska Martin 
Janoško.

Projekt Legendarium bol 
spustený v  polovici júna 
a  jeho súťažná časť potrvá 

do 15. septembra 2015. Aj 
po ukončení súťaže bude 
hra pre mobilné zariadenia 
naďalej dostupná zadarmo. 
Anglická verzia hry bude voľ-
ne prístupná už v najbližších 
dňoch. KOCR Severovýchod 
Slovenska rozdala pred kon-
com školského roka 5  500 
kusov albumov Legendarium 
tretiakom a štvrtákom v zák- 

ladných školách okresných 
miest Prešovského kraja. Al-
bumy je možné zakúpiť aj na 
miestach, kde sa rozdávajú 
nálepky. Už za tri nálepky 
získa súťažiaci CD Legenda-
rium, ktoré prezentuje desať 
lokalít kraja: Bardejov, Me-
dzilaborce, Starú Ľubovňu, 
Vysoké Tatry, Prešov, Sabi-
nov, Kežmarok, Sninu, Levo-
ču a Červený Kláštor.

„Legendarium je určite je-
den z  najkrajších projektov, 
aké som zažila. Nápad spo-
jiť legendy so zaujímavými 
miestami sa ukázal ako vý-
borný. Spolu s lektormi múzea 
sme boli prekvapení reakcia-
mi návštevníkov, ktorí sa už 
od začiatku na Legendarium 
pýtajú, zbierajú nálepky a fo-
tia sa pri kľučiarke – čiernej 
pani,“ uviedla Erika Cintu-
lová, riaditeľka Múzea v Kež-
marku, ktoré je súčasťou 
projektu. „Za mesiac niektorí 
súťažiaci už stihli navštíviť 
všetky lokality. V Tatrách sme 
zásoby albumov, nálepiek 
a CD už museli dopĺňať. Sme 
radi, že naše tipy na výlety 
zaujali verejnosť, ktorá má 
v Prešovskom kraji čo objavo-
vať,“ doplnil Martin Janoško. 
  (red)

Gymnázium P. O. Hviezdos- 
lava v  Kežmarku udržiava 
vyše 20 rokov partnerské 
kontakty s gymnáziom - The-
resien - Gymnasium Ansbach  
v Bavorskou. Nemeckí part-
neri prišli s návrhom zúčast-
niť sa bavorskej žiackej súťa-
že, ktorej sa môžu zúčastniť 
aj žiaci iných krajín EÚ. Ich 
účasť je podporovaná inšti-
túciou Haus des Deutschen 
Ostens. Téma 7. ročníka 
znela Nemci a  ich východní 
susedia, my v Európe a bola 
zameraná na Slovensko 
a Maďarsko. Súťaž v štyroch 

vekových skupinách bola ve-
domostnou súťažou formou 
krížoviek, kreatívnych dielní 
-  umenie, hudba, literatúra, 
krajina a  ľudia, či hľadania 
historických stôp.

Nemeckí partneri mali 
záujem bližšie sa oboznámiť 
s dielom P. O. Hviezdoslava 
a voľba padla na Krvavé sone-
ty, pre ich nadčasovosť a ak-
tuálnosť. Pod vedením učite-
liek Renate Hammer a Márie 
Krempaskej spracovali žiaci 
vybrané sonety. Z textu vypí-
sali básnické Hviezdoslavove 
slová, ku ktorým vyhľadávali 

slovenské ekvivalenty, vy-
tvorili slovník s  prekladom 
do nemčiny. Originálny text 
pretransformovali do súčas-
nej slovenčiny a  následne 
opäť preložili. K  analyzo-
vaným sonetom zhotovili 
kresby a  spracovali ich scé-
nicky. Odkazom projektu 
bolo vzájomné porozumenie, 
spolunažívanie a  tolerancia 
v Európe.

Do súťaže sa zapojilo 10 
tis. žiakov, z  toho asi 8  400 
vo vedomostných kvízoch 
a 1 600 s rôznymi zaujímavý-
mi projektmi. Na záverečné 

odovzdávanie ocenení v Pas-
sau v júli bolo pozvaných 24 
škôl, ktoré v päťminútových 
prezentáciách predstavili 
svoj projekt. Spoločná práca 
kežmarských a  nemeckých 
gymnazistov presvedčila po-
rotu kreatívnym spracova-
ním témy a  v tretej vekovej 
skupine (7. - 10. ročník) zís-
kala prvé miesto. Zástupca 
ministerstva Herbert Püls vy-
zdvihol príspevky pozvaných 
škôl týmito slovami: „Budete 
budovať ďalej náš spoločný 
európsky dom a  vypĺňať ho 
mladým životom.“  (mká)

Kežmarskí gymnazisti úspešní v Nemecku

Tohtoročným dňom spočítavania 
turistov vo vysokohorskom prostredí 
Tatranského národného parku bol uto-
rok 11. augusta. Pracovníci Štátnych 
lesov TANAPu zaznamenávali počet na 
približne päťdesiatich lokalitách Vyso-
kých, Západných a Belianskych Tatier. 
Súčasťou spočítavania bolo nielen zis-
ťovanie národnostného zloženia turistov 
vstupujúcich do vysokohorského prost- 
redia, ale prostredníctvom dotazníka aj 
zisťovanie názorov turistov na stav prí-
rodného prostredia a služieb poskytova-
ných Štátnymi lesmi TANAPu.

Vlani v deň spočítania prešlo turis-
tické chodníky v Tatranskom národnom 

parku viac ako 24 100 turistov. Pritom 
najviac ich bolo na Hrebienku  - viac 
ako 4 400, na Popradské Pleso prišlo 
v deň spočítania takmer 4 000 turistov, 
na Solisko viac ako 1 500 turistov a na 
Skalnaté Pleso sa lanovkou vyviezlo 
takmer 3 350 turistov. V Západných Tat-
rách bolo najviac, až takmer 1 600 tu-
ristov v Roháčskej doline na Zverovke. 
Najmenej, iba 39 turistov počas spočíta-
nia prišlo do Kôprovej doliny. Na Kri-
váň vyšlo 550 a na vrchol Rysov 1 111 
turistov. Turisti prichádzali z rôznych 
kútov Slovenska a spoza hraníc zväčša 
z Poľska, Českej republiky, Maďarska, 
Anglicka a Nemecka.

Štátne lesy TANAPu evidujú návš- 
tevnosť v TANAPe od roku 1972. Dô-
vodom každoročného spočítavania 
turistov vo vysokohorskom prostredí 
je zisťovanie nielen zmien v počtoch 
návštevnosti, ale aj v zaťaženosti jed-
notlivých lokalít. Takto získané údaje 
využíva správca turistickej siete v TA-
NAPe pri plánovaní údržby turistickej 
a informačnej siete a na zlepšenie slu-
žieb, ktoré Štátne lesy TANAPu v tomto 
chránenom území turistom poskytujú. 

Hoci početnosť turistov vo vysoko-
horskom prostredí podmieňuje počasie, 
doteraz najviac, až 26 520 turistov, na-
počítali v roku 1980.   (lbd)

Spočítavajú turistov vo vysokohorskom prostredí

Oldtimer Rallye Tatry
Medzinárodná súťaž histo-

rických automobilov a moto-
cyklov, vyrobených do roku 
1985, Oldtimer Rallye Tatry  
začne 19. augusta prezentá-
ciou v Liptovskom Mikuláši. 
Vo štvrtok 20. augusta budú 
na Námestí osloboditeľov vys- 
tavené vozidlá od 8. do 10. h, 
o 9.30 h sa uskutoční sláv-
nostné otvorenie podujatia. 
Prvá, 137 km etapa povedie 
z L. Mikuláša – Východnú 
– Štrbu – Levoču (prejazdová 
kontrola od 13. do 15.30 h) 
– Kežmarok (16. – 17.30 h) 
– Sp. Belú do Vyšných Ruž-
bách. V piatok 21. augusta sa 
súťažné posádky vydajú na 
2. etapu (123 km) späť do L. 
Mikuláš po trase V. Ružbachy 
– Nestville Park (exkurzia) 
– Sp. Belá – Tatranská Lom-
nica (Tatranská promenáda 
v parku 12. – 13.30 h) – St. 
Smokovec (prejazdová kont- 
rola 13. – 15. h) – Štrbské Ple-
so (15.15 – 16.15 h) – L. Hrá-
dok – L. Mikuláš. Tretia, 108 
km etapa v sobotu 22. augus-
ta vedie Liptovom a v nedeľu 
sa uskutoční spanilá jazda 
mestom L. Mikuláš. Štart 
prvého vozidla bude 23. au- 
gusta o 9.30 h na Námestí 
osloboditeľov.

Stretnutie Goralov
Šiesty ročník stretnutia Go-

ralov v Pieninách sa uskutoční 
22. augusta od 15. h v areá- 
li kúpeľov Červený Kláštor-
-Smerdžonka. Účastníkov 
budú zabávať Kollárovci, Ve-
selá trojka Pavla Kršky, Duo 
Jamaha, Legendy se vrací 
a Franta Uher. Od 20. do 
24. h bude ľudová veselica. 
Vstupné 7 €, predpredaj a in-
formácie 0908 336 675, www.
ticketportal.sk. 

Poprad očami študentov
Vo vestibule Mestského 

úradu v Poprade je do 16. 
augusta inštalovaná výstava 
prác študentov Fakulty ar-
chitektúry STU Bratislava 
Budúcnosť Popradu očami 
študentov architektúry. Ich 
témou je riešenie centrál-
nej mestskej zóny, námes-
tia a obytného súboru Nový 
Poprad/Merťuky.

UmUm ´15
Galéria Provinčný dom 

v Starej Ľubovni 14. a 15. au-
gusta organizuje Medzinárod-
ný divadelný a filmový festival 
UmUm ´15. Hlavnou myšlien-
kou  festivalu je priniesť súčas-
né divadlo a film čo najbližšie 
k divákovi a program festivalu 
vsadiť do verejného priestoru 
a vytvoriť v malom meste at-
mosféru kultúry veľkých miest.

Na ľudovú nôtu
Kultúrny štvrtok v St. Ľu-

bovni bude 13. augusta na 
ľudovú nôtu. V parku na Nám. 
Gen. Štefánika o 15. h vystú-
pia FS z regiónu. 

Šermiarska scéna
V stredovekom vojen-

skom tábore v Starej Ľubov-
ni  12. - 16. augusta na stálej 
šermiarskej scéne vystúpi 
o 13.30, 15.30 a 16.30 h sku-
pina Vikomt. 18. - 23. augusta 
tu bude návštevníkov zabávať 
Sirius.

Absolventi 2015
Do konca augusta je vo 

foyeri Domu kultúry v Popra-
de výstava prác žiakov, ab-
solventov štúdia výtvarného 
odboru ZUŠ na Štefánikovej 
ulici Absolventi 2015.

Pozvánky
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Letné kino
V rámci Tatranského let-

ného kina premietnu v areá-
li Kúpeľov Nový Smokovec 
v piatok 14. augusta o 20. h 
film USA Láska na kari. V so-
botu 15. augusta o 20. h  
ponúkne letné kino snímku 
Transcendence (USA/Čína/
Veľká Británia) v relax parku 
Jazierko v Tatranskej Lomni-
ci. Vstup na filmy voľný.

Cesta okolo sveta
S projektom Cesta okolo 

sveta uja Ľuba z Košíc v so-
botu 15. augusta o 10. h na 
Nám. sv. Egídia v Poprade 
sa deti naučia pesničku Slo-
venské mamičky, s ktorou 
akože cestujú po svete. Vo 
Francúzsku ju spievajú ako 
pochod, na Jamajke ako 
lambadu, inde ako rokenrol 
alebo country. Nakoniec sa 
vrátia na Slovensko a tam už 
deti spievajú samé. 

Včelárska nedeľa
Stretnutie včelárov, od-

borná poradňa, prezentácia 
včelárskych výrobkov a pro-
duktov, taktiež prezentácia 
a predaj pracovných pomô-
cok pre včelárov – to všetko 
je pripravené na Včelársku 
nedeľu 16. augusta v Múzeu 
liptovskej dediny v Pribyline.

Čaj o piatej
Na has ičskom dvore 

v Spišskej Sobote sa v sobo-
tu 15. augusta o 16. h usku-
toční Čaj o piatej s hudbou. 
V prípade nepriaznivého po-
časia sa program presunie 
do divadelnej sály.

Musefest 2015 
V Stredovekom vojen-

skom tábore v Starej Ľubov-
ni sa v sobotu 15. augusta 
uskutoční  koncert Musefest 
2015. V programe od 19. do 
3. h vystúpia miestne, ako 
aj hosťujúce kapely Night-
grass, Domination a Ondrej 
Hubaband zo St. Ľubovne, 
Blue Apple Sphere z Popra-
du, Niečo navyše z Barde-
jova a Alternatiwe z Košíc. 
Vstupné 2 €.

Hudobný program
The Best Song Sever 

– klavírne a spevácke vy-
stúpenie Radoslava Gočiho 
z Kežmarku pripravili v ka-
viarni Hoepfner hotel Smo-
kovec v Starom Smokovci 
v sobotu 15. augusta o 19. h. 
Vstup voľný. 

Vampire Academy
V rámci premietania filmov 

na plátne pod holým nebom 
uvidia diváci v sobotu 15. 
augusta o 20.30 h na Nám. 
sv. Egídia v Poprade snímku 
USA Vampire Academy.
Večery s horským vodcom

Na posedenie so skúse-
ným horským vodcom, roz-
právanie o dobrodružných 
výpravách v horách, zachy-
tených aj vo filme pozýva 
Sliezsky dom Tatranská Po-
lianka do reštaurácie v so-
botu 15. augusta o 20.30 h. 
Vstup voľný.

Leto s Kométou
Tatranskú historickú elek-

tričku Kométu vypraví Ve-
terán klub železníc Poprad 
na trať TEŽ aj v nedeľu 16. 
augusta od 10.45 h na trasu 
Poprad – Starý Smokovec 
– Tatranská Lomnica. Cena 
lístka dospelí 3 €, deti od 
6 do 15 rokov a seniori 1,50 
€ a deti do 6 rokov zdarma. 
Cestovný poriadok je uverej-
nený na www.tatranskako-
meta.sk.

Hrdza v Tatrách
Folková skupina Hrdza 

z Prešova bude koncertovať 
v sobotu 15. augusta vo Vyso-
kých Tatrách. O 14. h vystúpi 
v altánku v parku v Tatranskej 
Lomnici a o 17. h v areáli Kú-
peľov Nový Smokovec. 

Deň obce
V Šuňave sa v nedeľu 16. au- 

gusta o 13. h uskutoční na 
Trojičnom námestí program 
ku Dňu obce. Vystúpia FSk 
Šuňavček, Kandráčovci, Ján 
Ambróz, FSk Šuňava a Dia-
belkovci. Súčasťou osláv 
budú súťaže pre deti i dospe-
lých, otvorenie Šuňavskej pa-
mätnej izby a tombola.

Koncert Kuštárovcov
Bratislavské hudobné zo-

skupenie štyroch mladých 
pánov, skupina Kuštárovci 
bude na promenádnom kon-
certe v nedeľu 16. augusta 
o 15. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade prezentovať slo-
venské a medzinárodné me-
lódie, rómske piesne a taneč-
né skladby. Účinkujú Peter 
Kuštár – prvé husle a sólo 
spev, Martin Kuštár - druhé 
husle a spev, Otto Čiernik 
- akordeón a spev, Juraj Tká-
čik – kontrabas a spev.

Duo Veteráni
Kultúrne leto v Kúpeľoch 

Vyšné Ružbachy ponúka 
v nedeľu 16. augusta o 15. h  
country vystúpenie. Na ko-
lonáde pod Bielym domom 
bude koncertovať duo Vete-
ráni. Vstup voľný.

Obecné slávnosti
Na štadióne A. Cveka v Ľu-

bici sa v nedeľu 16. augusta 
uskutočnia obecné slávnosti. 
O 15. h vystúpi spevácka sku-
pina FS Vagonár – stará ško-
la a po nej mladá speváčka 
Soňa Vinterová. K občanom 
sa o 16. h prihovorí starosta 
a vyhodnotia súťaž o najkraj-
šie okná a balkóny. Od 16.15 h 
bude program pokračovať 
vystúpením FS Bartošovčan, 
dua Akord – súrodencov Pa-
gáčovcov, humoristu a imitá-
tora Stana Vitáloša, speváčky 
balkánskych hitov Jadranky 
Handlovskej, nádejnej spe-
váčky Adriany Habrdovej 
a na záver o 20. h sa o zába-
vu postará estrádno-hudobná 
kapela Eminent.

Operné gala 2015
V kežmarskom Drevenom 

evanjelickom artikulárnom 
kostole sa v utorok 18. au-
gusta o 17. h uskutoční pod 
záštitou Petra Dvorského be-
nefičný koncert Operné gala 
2015. Účinkujú Štefan Kocán, 
sólista svetových operných 
scén, Patrícia Janečková, 
úspešná mladá talentova-
ná speváčka, Peter Kellner, 
sólista opery v Gratzi, Titusz 
Tóbisz, sólista opery Štát-
neho divadla Košice a Júlia 
Grejtáková, klavírny dopro-
vod. Vstupné 12 €. Predpredaj 
ticketportal.sk a hodinu pred 
koncertom priamo v kostole.
Afrika snov a skutočností
Letná čitáreň 2015 Podtat-

ranského múzea v Poprade  
do priestorov pobočky mú-
zea na Sobotskom námestí 
v Spišskej Sobote pozýva od 
17. h aj v stredu 19. augus-
ta. O 20. h etnologička Radka 
Bekessová bude prenášať po 
návrate z pobytu v africkej 
Ghane. Prednáškou Afrika 
snov a skutočností – Gha-
na sa podelí o svoje dojmy 
a skúsenosti z tejto krajiny.

Pozvánky

Dokončenie z 1. strany
Lokálna príslušnosť 
zaväzuje ku kvalite

Takmer ručne vyrobené 
cestoviny v stánku ponúkla aj 
Popradčanka Dagmar Dvořá-
ková, ktorá sa s priateľkou a 
štyrmi zamestnancami do 
výroby pustila len začiatkom 
tohto roka. V konkurencii za-
hraničných výrobcov je pod-
ľa nej veľmi ťažké presadiť sa. 
„Pre obchodníkov je dôležitá 
cena, pre nás bola dôležitá 
kvalita a ľudia chcú to, aj to.” 
Hoci účasť na festivale Made 
in Slovakia dlho zvažovali, je 
rada, že tu svoje výrobky na-
koniec prezentovali. “Keď od 
vás nakupujú známi, priatelia 
a susedia, máte hneď spätnú 
väzbu. Dobré pochvália a na 
negatívne upozornia. Ako 
pred chvíľou, prišiel pán, že 
mu naše cestoviny chutia, ale 
lepšie by bolo robiť ich kratšie. 
Tak to zvážime,” usmievala 
sa sympatická, pôvodne úč-
tovníčka. “Keď budeme všetci 
viac nakupovať slovenské, lo-
kálne vyrobené produkty, ich 
výrobcovia budú mať na ple-
ciach väčšiu zodpovednosť za 
ich kvalitu. Ak vás zákazníci 
poznajú, nemôžete im predať 
len tak hocičo,” zdôraznila.

Podľa Rastislava Neupaue- 
ra, konateľa spoločnosti, kto-
rá sa už 20 rokov zaoberá vý-
robou mäsových výrobkov, 
súčasná doba praje malým, 
lokálnym výrobcom. „Ľu-
dia sa na základe  skúsenos-
tí, pod tlakom médií a  vďa-
ka trendom na trhu vracajú 
späť k slovenským výrobkom 
a  vyhľadávajú vyššiu kvali-
tu, ktorá pochádza odtiaľto. 
Tento jav registrujeme už asi 
päť rokov, kedy ľudia po prvej 
vlne zahraničných mäsových 
výrobkov sami vyhľadávajú 
to tradičné, slovenské a  sú 
ochotní akceptovať aj vyššiu 
cenu,“ zdôraznil Neupauper, 
ktorý výrobu prevzal po svo-
jom dedovi. Stánok má na 
festivale Made in Slovakia 
každý rok. „Je to miesto, kde 
sa môžeme bližšie stretnúť so 
zákazníkom,  porozprávať sa 

o našich výrobkoch, vysvetliť, 
ochutnať...“

Na Made in Slovakia však 
zažiarili aj netradično-tra-
dičné kabelky z pravej kože 
Martiny Kubičkovej-Sabo-
vej. „Kožiarsky priemysel na 
Slovensku takmer vyhynul, 
dnes sa už poriadna koža ne-
vyrába, takže som ju musela 
hľadať v zahraničí. Kože som 
nakúpila v Taliansku, navrhla 
model kabelky, ktorý spĺňa 
potreby súčasnej ženy a šijem 
ich ručne doma. Pracujem na 
tom necelý rok a pred štyrmi 
mesiacmi som spustila svo-
ju prezentáciu na internete,“ 
priblížila svoje začiatky dizaj-
nérka, pre ktorú je popradský 
festival možnosť ako získať 
prvé klientky a predstaviť im 
svoj produkt.

Aj ostatní vystavovatelia 
odchádzali z festivalu spokoj-
ní, hoci dojem návštevníkov 
trošku kazila skutočnosť, že 
niektorí svoje stánky zbalili 
už v piatok a v sobotu ich už 
kúpychtiví zákazníci na ná-
mestí hľadali márne. Do pos- 
lednej chvíle ste si však ešte 
v  sobotu v  noci na námestí 
mohli dať tradičný knižkov 
hot-dog.

Rekordná návštevnosť 
na koncerte No Name

Kultúrny program ani tohto 
roku nesklamal. Deti šantili 
s Dorotkou z Fidorkova, bláz-
nili sa v  bublinách na vode, 
hlavičky lámali pri krásnych 
drevených hračkárskych hla-
volamoch výrobcu bábok 
z Moravy. Malé detské ihrisko 
v centre bolo plné šantiacich 
drobcov, rodičia diškurovali 
na okolitých lavičkách, alebo 
obzerali obrazy akademické-
ho maliara Igora Pančuka. Vy-
ťažený bol i drevený kolotoč 
v  dolnej časti námestia. Ro-
dičov však mrzela napríklad 
cena balónov, keď za niektoré 
predajcovia pýtali aj päť eur. 
Návštevnosť vrcholila najmä 
večer, keď sa na pódiu strie-
dali slovenské kapely. V stre-
du festival odpálili mladí 
popradskí hudobníci z punk-
-rockovej skupiny Head´n´-

Heel. Vo štvrtok milovníkov 
naozaj kvalitnej hudby potešil 
špičkový koncert chlapcov 
z Lavagance, v piatok priestor 
medzi kostolmi zlomil rekord 
v počte ľudí, ktorí si prišli poz- 
rieť a  vypočuť v  súčasnosti 
viac v  Čechách ako na Slo-
vensku vystupujúcu skupinu 
No Name a v sobotu bol veľmi 
milou a  sympatickou čereš-
ničkou na torte spevák Samo 
Tomeček, účinkujúci aj v zná-
mej a obľúbenej relácii Milu-
jem Slovensko, so svojou ka-
pelou. Pod vežou hodujúcich 
festivalových návštevníkov 
po večeroch bavila bratislav-
ská kapelka Prešporskí junáci, 
ktorí k nám pod Tatry priniesli 
trošku toho povestného, pra-
vého, rockového undergroun-
du a viaceré miestne dievky sa  
aj vďaka nim vracali domov až 
v skorých ranných hodinách. 
A  na pódiu svoje umenie 
predviedli i Tri tvorivé tvory, 
traja zabávači, ktorí improvi-
zovali a bavili divákov na zák- 
lade nápadov, príchodzích 
z publika.

Nuž, príjemne bolo minu-
lý týždeň v centre Popradu. 
Dobre sa cítil starší nemec-
ký hudobný fajnšmeker od 
Stuttgartu, ktorému sa chla-
píci z Lavagance páčili natoľ-
ko, že sa v rozhovore so spe-
vákom Marekom Rakovic-
kým pri podpisovaní cédečka 
“pozabudol” takmer dvadsať 
minút. Príjemne sa cítil aj 
Angličan Eric Whilcher z Ra-
dio Tatras International, kto-
rého tešia najmä plne obsa-
dené pravidelné lety Londýn 
- Poprad. Anglicky hovoria-
cich turistov nebolo možné 
v  centre mesta jednoducho 
prehliadnuť. A  príjemne sa 
iste cítili i všetci fanúšikovia 
skupiny No Name, ktorí si na 
trávnikoch rozložili deky, ob-
čerstvenie a po pár tónoch už 
veselo hopsali s rukami nad 
hlavou, spievajúc chronicky 
známe texty, priamo pod pó-
diom. Ľudia tancovali na his-
torickom múre kostola, v ok-
nách okolitých meštianskych 
domov i vzadu za pódiom.

A  Samo Tomeček? Dob-
re vyzeral, výborne spieval, 
veselo tancoval a navyše bol 
veľmi milý. Poslucháčov si 
hneď získal svojou prirodze-
nosťou a šarmom. Kto chcel 
tancoval, kto nechcel, spie-
val a  všetci, čo tam boli, sa 
zhodli na tom, že to bol vý-
borný koncert, ako stvorený 
na horúci sobotný večer pod 
Tatrami.

Sto ľudí, sto chutí 
Niekomu chýbalo viac re-

meselníkov, iní by radi videli 
niektoré detské atrakcie zdar-
ma, či lepšie riešené parkova-
nie v centre mesta. Tradičné 
slovenské halušky s omáčkou 
bolognese či arabiata jedným 
pripadali ako urážka sloven-
ského národného jedla, iným 
ako výborný nápad ako stvo-
rený pre stánok s názvom „ta-
lianska kuchyňa inšpirovaná 
Slovenskom“. Sto ľudí, sto 
chutí a  nápadom sa medze 
nekladú. Veď aj my Slováci si 
na pizzu bežne dávame slani-
nu či bryndzu a nie všetkým 
Talianom je to iste po chu-
ti. Že ľudia naozaj hodovali 
a  každý si vybral tú svoju 
srdcu blízku pochúťku, do-
kazovali aj denne preplnené 
smetné koše. Malé, mestské, 
pouličné koše kapacitne ne-
stíhali (možno treba pouva-
žovať o ich výmene), plastové 
vrecia usporiadateľov pravi-
delne vymieňali dobrovoľníci 
z mládežníckeho parlamentu, 
no i  tak sa našlo množstvo 
ľudí, ktorí najradšej odpadky 
jednoducho odhodia na zem. 
Veď niekto to pozbiera...

Štvrtý ročník festivalu 
Made in Slovakia je za nami. 
Hoci sa stáva tradíciou a pev-
nou súčasťou Popradského 
kultúrneho leta, množstvo 
návštevníkov naň zablúdilo 
stále iba náhodou. „To už sa 
koná štvrtý rok? Vôbec sme 
o  tom nevedeli,“ vyjadrili sa 
viacerí ľudia z  Liptova, Spi-
ša či spoza Magury. Väčšia 
a  plánovanejšia propagácia 
festivalu by teda v budúcnosti 
mestu i celému regiónu určite 
pomohla.    Petra Vargová

Ochutnávka Slovenska v Poprade sa podarila
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Počas uplynulého víkendu 
sa Vysoké Tatry stali cieľom 
turistov z celého Slovenska, 
Čiech a  Poľska. Areál Inter 
campu Tatranec v  Tatran-
skej Lomnici bol už tradič-
ným táboriskom 59. ročníka 
Medzinárodného stretnutia 
mládeže Rysy 2015 a stal sa 
prechodným domovom 400 
účastníkov. „Nevynechal sa 
ani jediný rok výstupu. Aj po 
roku 1989 sa našla vždy sku-
pina skalných, ktorí zorgani-
zovali výstupy a túto tradíciu 
neprerušili od 1957 roku. Pres- 
távka bola v roku 1994. Podu-
jatie organizovali nadšenci na 
čele s Jarkom Novotným a ne-

bohým Peťom Karabínom. 
V 1994 prišiel Zväz mladých 
Slovenska za nami, aby sme 
im poradili, pretože chceli 
pokračovať v  organizovaní 
podujatia,“ vysvetlil Ján Pav-
lovčin, predseda Klubu Rysy 
Poprad-Vysoké Tatry. 

Vo štvrtok, v  piatok a  v 
sobotu od rána od 6. h  sa 
vydávali skupiny turistov 
zdolať vrchol Rysov (2 499 
m), hraničný štít medzi SR 
a Poľskom v hlavnom hrebe-
ni Tatier. V kempe sa počas 
víkendu konali rôzne súťaže 
a na turistov čakal oddycho-
vý kultúrny program. Rysy 
patria k najnavštevovanejším 

Pozvánka pre všetkých milovníkov hôr a turistiky

Sokoliari kráľa Svätopluka 
z Banskej Bystrice počas letnej 
sezóny ozvláštňujú prehliad-
ky Múzea Červený Kláštor, 
národnej kultúrnej pamiatky 
kláštora Kartuziánov. V mú-
zeu pôsobia prvý rok a  pri-
nášajú radosť a  poznanie 
nielen deťom, ale i dospelým. 
Majestátnosť dravých vtákov 
od nepamäti fascinovala ľudí 
a človek sa snažil ich neuveri-
teľné lovecké schopnosti vyu-
žiť v svoj prospech. Sokoliar-
ska skupina kráľa Svätopluka 
má štyroch stálych členov 
a  zhruba 16 detských dob-
rovoľníkov, ktorí počas škol-
ského roka pravidelne navš- 
tevujú krúžok. Sokoliarstvo 
bolo späté s lovom, ktoré má 
na Slovensku 400-ročnú tradí-
ciu. Medzi ich hlavné činnosti 
patrí predstavenie chovu a lovu 
dravých vtákov. „Záujemcom 
predstavujeme, ako žijú drav-
ce vo voľnej prírode, ako lovia. 
Sokoliarstvo vzniklo hlavne pre 
lov a získavanie obživy. Kedysi 
dávno patrilo k bežnej súčasti 
života. V kolíske sokoliarstva, 
v  Mongolsku, sa každý jeden 
človek venoval sokoliarstvu 
a  s tým súvisel aj chov,“ vy-
svetľuje sokoliar Filip Bielik.

Sezóna sokoliarom začína 
už v  apríli a  končí koncom 
októbra. Medzi ľuďmi patria 
k  vyhľadávaným atrakciám. 
„Ľudia majú záujem a chodia 
na naše predstavenia hlavne 
vtedy, keď si to môžu aj sami 
vyskúšať. Cvičený vták priletí 
aj k cudziemu človeku, sadne 
na rukavicu a pokiaľ nemajú 
väčší rešpekt, páči sa im to,“ 
s úsmevom hovorí Filip Bielik. 

Vycvičiť dravca je individuál- 
ne a záleží od povahy a dru-
hu chovaného vtáka. Skupina 
má v súčasnosti desať opere-
ných miláčikov. Odchované 

jedince získavajú pre výcvik 
od chovateľov a nepochádzajú 
z voľnej prírody. Dravce mu-
sia odkúpiť, alebo ich získajú 
darom od tých, ktorí ich od-
chovajú od rodičovského páru 
vo voliérach. „Výcvik začína 
odberom mláďaťa od rodičov 
v  jednom až jeden a pol me-
siaci života. Vtedy je už dravec 
vychovaný do svojej veľkosti, je 
už operený a  má všetko, ako 
dospelý vták. Niektoré dravce, 
napríklad sovy, ťažšie chápu. 
Hovorí sa síce, že sova je sym-
bol múdrosti, ale skutočnosť je 
iná. Odobrať ich od rodičov je 
potrebné ešte skôr, pretože sa 
dokážu naviazať na  človeka 
ako k rodičovi a berú nás, ako 
mamu a je to pre ne prirodze-
né, že chodia za nami,“ smeje 
sa sokoliar. Mať takýto koní-
ček si vyžaduje od sokoliarov 
každodennú opateru. O drav-
ce sa starajú rovnako, ako kaž-
dý iný chovateľ, ktorý má zvie-
racieho miláčika. V súčasnosti 
pracujú a chovajú najväčšieho 
dravca, orla stepného, ktorého 
získali od chovateľa z Nemec-
ka. Má iba dva a pol mesiaca 
a učí sa lietať. Ďalšími milá-
čikmi skupiny sú sokol rároh 
a sokol myšiar, tri sovy, pla-
mienka driemavá, sova lesná 
a sova snežná. No a samozrej-
me krkavce čierne a  myšiak 
harrisov. „Podľa toho čo chcem 
od dravca a čo od neho vyža-
dujem, volím pre výcvik taký 
druh, ktorý to dokáže najlepšie. 
Najradšej mám krkavce čierne. 
Sú moje obľúbené a kvôli nim 
som aj začal so sokoliarstvom. 
Mal som sen mať krkavca 
a cvičiť ho. Nakoniec sa mi to 
aj podarilo. Ľahko sa cvičí aj 
mexický dravec a sokol rároh,“ 
konštatuje Filip. Sokol rároh 
má na vystúpení vždy veľký 
úspech pre jeho rýchly let.

tatranským vrcholom. Pre ši-
roký rozhľad, aký poskytujú, 
propagovali ich pred 1. sve-
tovou vojnou ako „uhorské“ 
alebo „tatranské Rigi“. Prvý 
známy výstup vykonal správ-
ca Starého Smokovca Eduard 
Blásy (1820 - 1888) s vodcom 
Jánom Rumanom Diečnym 
st. 20. 7. 1840, v zime Teodor 
Wundt s Jakubom Horvayom 
10. 4. 1884. V 90. rokoch 19. 
storočia pripomínala Blásy-
ho prvovýstup mramorová 
tabuľa. V  roku 1899 navští-
vila Rysy Marie Curie-Skło-
dowska (1867 - 1934) s man-
želom Pierrom a  v r. 1913 
Vladimír Iľjič Lenin. „V roku 
1999 nastala situácia, kedy 
sme si povedali, že nechceme 
to ani politicky, ani apolitic-
ky, ale chceme to turisticky, 
tak sme založili Občianske 
združenie Rysy. Klub je otvo-
rená organizácia a počítame 
od 80 do 120 členov. Čo je ale 
zaujímavosťou, členovia sú 
všetci, ktorí prídu a vystúpia 
na Rysy. Nič iné v OZ neorga-
nizujeme, slúži iba na orga-
nizovanie výstupu na Rysy,“ 
prezradil Ján Pavlovčin. 

Boli roky, kedy na Rysy 
chodilo päť až šesťtisíc ľudí 
a  vtedy bolo podujatie na 
vrchole slávy. Dnes už na au-
gustový výstup chodí z roka 
na rok menej ľudí. Sú turisti, 

ktorí na Rysy vystúpili trid- 
sať, štyridsaťkrát a  vždy na 
toto podujatie prišli. Turisti 
z Čiech pred desiatimi rokmi 
založili v Prahe Klub priateľov 
Vysokých Tatier a na základe 
toho bolo symbolicky pod-
písané memorandum. „Dnes 
už naši priatelia majú cez 70 
rokov a stále prídu, pokiaľ im 
to zdravie dovolí. A to si veľ-
mi vážime. Na budúci rok to 
bude už 60. ročník a hľadáme 
pomaly nástupcu, ktorý bude 
mať rád Tatry a bude organi-
zovať podujatie aj ďalej,“ po-
vedal Ján Pavlovčin. 

Ján Pavlovčin je organizá-
torom podujatia už 49 rokov, 
na budúci rok oslávi 70-tku 
a  podujme sa zorganizovať 
výstup päťdesiatykrát. Verí, 
že sa mu podarí nájsť vhod-
ného nástupcu. „Čo ma ale 
obzvlášť teší je, že pokračova-
nie si našlo cestu aj medzi ďal-
šiu, mladšiu generáciu, ktorá 
má plno elánu a  nadšenia, 
vlasy farbené hnedou, plavou 
či čiernou farbou oproti šedi-
nám tých, ktorí sa na stretnutí 
Rysy stretávajú nepretržite nie 
roky, ale desiatky rokov,“ spo-
mínal Ján Pavlovčin. 

Výstup na Rysy je pre-
krásny zážitok, ktorí preverí 
schopnosti každého turistu. 
Bez toho, aby ste si povedali 
chcem to dokázať a presved-

čiť sám seba, že to dokážete, 
to nepôjde. Ján Pavlovčin 
s úsmevom uviedol: „Výstup 
nie je pre každého. Niekto 
si povie, skúsim ísť na Rysy 
a  vstane z  gauča. Tak nech 
to ani neskúša. Musí mať 
aspoň minimálnu kondíciu. 
Je to jedna z najväčších túr.“ 
Na každom ročníku dostane 
každý účastník, ktorý vy-
stúpi na Rysy, spomienkový 
odznak, ktorý je každý rok 
iný. Každý rok účastníkov 
čaká neopakovateľná atmo-
sféra pri táborovom ohni, 
s  programom a  súťažami, 
ako hod vajcom, či preťaho-
vanie lanom. Počas 59 rokov 

tu koncertovalo množstvo 
skupín, spevákov a  spevá-
čok. Ján Pavlovčin spomína 
na Elán, skupinu Lojzo, Lúč-
nicu, Petra Nagya či Darinu 
Rolincovú. Pozvánka Jána 
Pavlovčina na budúci, 60. 
ročník platí pre všetkých 
milovníkov turistiky a  hôr. 
„Chceme vám ukázať pria-
teľstvo, chceme vám ukázať 
hory, chceme vám ukázať to, 
čo je na tomto podujatí pekné. 
Chceme vám povedať, aby ste 
prišli nie preto, aby ste dostali 
odznak, ale preto, aby ste vi-
deli, čo je to príroda a krása 
Slovenska a  našich Tatier.“             
 (pks)

Okrem exponátov múzea uvidíte aj dravcov

Sova vidí rovnako dobre cez deň ako v noci a vie, že je príliš 
pomalá. Cez deň by nič neulovila a mohla by sa sama stať 
korisťou iného denného dravca. Je pre ňu nevýhodné, aby lie-
tala cez deň. Zrak sovy je čiernobiely, ďalekozraký a v tme 
vidí lepšie kontrasty. Jej sluch je osemkrát lepší ako u člove-
ka. Ušné dierky má asimetricky uložené, aby zachytila zvuk 
z každej strany. Tvár sovy má tvar taniera z peria, keď k nim 
prichádza zvuk, tak ho zachytáva ako do lievika. Jej perie je 
veľmi jemné a pri lete ich nepočuť. Oči má veľké a okolo nich 
nemá svaly na otáčanie buliev, teda pozerá sa iba jedným 
smerom. Preto točí viac hlavou, ktorú dokáže otočiť až o 270 
stupňov, čo je trištvtina kruhu.

Každý dravec si vyžaduje 
iný prístup a samozrejme lás-
ku, bez toho by to nešlo. Práca 
s  dravcom je hlavne o  zod-
povednosti. Človek si nemô-
že dovoliť vypustiť ani jeden 
deň v  týždni bez toho, aby 
nešiel sa svojim zverencom. 
Medzi každodennú starost-
livosť patrí tak, ako naprík- 
lad u  psa venčenie, lietanie, 
kŕmenie, musí dostať čistú 
vodu. V zime je to rovnaké. 
U  niektorých druhov lovná 
sezóna začína v  septembri. 
Členovia skupiny môžu lo-
viť aj v lese, ale na to sú pot- 
rebné poľovnícke povolenia 
v revíre a sokoliarske skúšky. 
„Určite je to náročný koníček, 
hlavne časovo a finančne, ale 
pri takejto záľube nepozeráme 
čo a  koľko to stojí. Čokoľvek 
robíte zo srdcom, nepozerá-
te ani na zisk, ani na straty,“ 
prezrádza Filip. Dravce sa 
kŕmia surovým mäsom, čo 
je pre ne prirodzené, pretože 

v prírode lovia malé hlodavce 
alebo menšiu zver. Sokoliar 
im musí potravu prispôsobiť. 
Tých, ktorí lovia iné vtáky, 
chovajú iba kuracím, holu-
bím či prepeličím mäsom. 
Dravcom, ktoré lovia srstnatú 
zver, zabezpečujú myši, zajace 
a iné menšie hraboše. Sú vtá-
ky, ktoré lovia ryby, tie kŕmia 
predovšetkým rybami, ale aj 
iným druhom mäsa. Krkavce 
čierne sú všežravce a tie zože-
rú podľa chovateľa všetko. 

„Krkavec je bystrý a  inte-
ligentný vták, rýchle pochopí 
čo má robiť a vie, že si zaslúži 
maškrtu. To ho motivuje byť 
poslušný a  splniť úlohu čím 
skôr. Je strašne pažravý a robí 
to hlavne preto. Treba si dávať 
pozor hlavne pri vystúpeniach. 
Vyložene jediným pohľadom 
zmapuje, kto v publiku alebo 
na nádvorí niečo je a je schop-
ný mu to zobrať. Stane sa, že 
ukradne dieťaťu lízanku alebo 
niečo iné. Jednoducho vie, že 

deti môže ľahko prekabátiť,“ 
smeje sa Filip. Občas si ale aj 
dravce povedia „dosť“ a ule-
tia. Stáva sa to aj vtedy, keď sú 
vystrašení z veľkého množstva 
ľudí, hlavne u mladších jedin-
cov. Napríklad uletel sokol 
a trištvrte roka sa staral sám 
o seba, kým ho sokoliari našli. 
Bol to zázrak. Sokoliari bežne 
v praxi využívajú telemetriu. 
Vysielačka sa dravcovi pripne 
na chrbát alebo chvost a pod-
ľa signálu ho vedia vystopo-
vať. Veľa ľudí má pred drav-
cami rešpekt a boja sa, že ich 
môže vták svojím zobákom 
napadnúť.

 „Dbáme na bezpečnosť 
a  zámerne vyberáme vtáky, 
ktoré majú pokojnú povahu. 
Na vystúpenia nepoužívame 
orly skalné, sú agresívne a nie 
je pre nich problém zabiť die-

ťa. Na vystúpenia sa skvelo 
hodí orol stepný, je veľký, ale 
je pokojný. Samozrejme, ak 
by sa vták cítil ohrozený a bol 
zahnaný do kúta a  chcel mu 
niekto ublížiť, bránil by sa. 
Dravec by skôr uletel, ale mo-
hol by aj zaútočiť,“ vysvetľuje 
bezpečnosť na vystúpeniach 
mladý sokoliar. O  svojich 
miláčikov sa musia starať aj 
po zdravotnej stránke. Zák- 
ladom je kvalitná potrava, 
dobré a  čisté podmienky vo 
volierach, ktoré sa musia pra-
videlne čistiť a dezinfikovať. 
Ak by mal dravec zanedbané 
hygienické podmienky, osla-
buje sa mu imunitný systém. 
Dvakrát ročne sa posiela trus 
na veterinárny rozbor, aby sa 
vylúčili parazity, červy. Ak by 
sa v truse niečo vyskytlo, kla-
sicky sa odčervujú.  (pks)
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Po dlhšom čase som opäť 
zavítal do rodného Popradu. 
Rád sa sem vraciam, veď vzťah 
k rodnému mestu trvá navždy. 
Hneď  po príchode ma upútali 
plagáty s  titulom MADE IN 
SLOVAKIA.  Plagát som skú-
mal dosť podrobne a dlho, ale 
napriek tomu som nepochopil 
k propagácii čoho slúži. Or-

Fejtónovým perom

Výnimočné Slovensko – výnimočný Poprad !
ganizátorovi sa však vo mne 
podarilo zobudiť  obrovskú  
zvedavosť a začal som pátrať 
na internete, o čo vlastne ide. 
Našťastie, v dnešnej dobe sa 
dá na webe zistiť už všetko. 

„Cieľom podujatia Made in 
Slovakia je prezentovať domá-
cim i zahraničným návštevní- 
kom, čím je Slovensko charak-
teristické a výnimočné. Aj už 
v poradí štvrtý ročník festivalu 
do Popradu privedie originálne 
a autentické slovenské výrobky 
a ľudovo-umeleckú tvorbu,“ 
hlásila oficiálna stránka or-
ganizátora. Ako som sa ďalej 
dočítal: „MADE IN SLOVA-
KIA je festival všetkého sloven-
ského.“  Mal som to šťastie, že 
festival sa koná akurát počas 
mojej návštevy rodného mes-
ta! Na druhý deň musím festi-
val navštíviť...!

Je štvrtok, 6. augusta 2015, 
a prichádzam pomaly na pop- 
radské námestie. Už z diaľky 
je vidieť, že to tu naozaj žije. 
Hovorím si, že je chvályhodné 

uprostred turistickej sezóny 
zorganizovať aj niečo pre tu-
ristov... Moje nadšenie sa ešte 
vystupňovalo – veď medzi 
prvými stánkami  som zbadal 
Ibrahima Maigu. Klobúk dolu 
pred organizátormi, dostať na 
festival prvého slovenského  
černocha...! Keď som prišiel 
bližšie, zistil som, že výrob-
ky  nepredáva Ibi Maiga... 
Nuž, ale aspoň, že sú sloven-
ské. Až tu som zistil, že sošky 
z ebenového dreva  a voodoo 
masky patria medzi slovenské 
výrobky. 

Prejdúc pár metrov sme- 
rom k fontáne som si doplnil 
ďalšiu medzeru vo vedomos-
tiach a  musel som zaradiť 
kokosové palmy medzi slo-
venskú flóru. Neviem síce, 
kde rastú , ale určite na Slo-
vensku bežne, keďže ponuka 
výrobkov z kokosového oleja 
bola bohatá. Keď som však 
vo vedľajšom stánku zbadal 
výrobky „JING-JANG“, už vo 
mne pomaly začal vŕtať červ 

pochybnosti. Nech mi nikto 
nehovorí, že zázračné mastič-
ky „JING-JANG“ sú sloven-
ské! Keby boli aspoň slovan-
ské, alebo európske, tak ako 
bulharská keramika a  hrnce 
hneď vo vedľajšom stánku! 
Som z toho naozaj zmätený...
Čo si tak môže pomyslieť za-
hraničný návštevník, ktorých 
je v lete v Poprade asi dosť?  

Pri pohľade na stánok Da-
vídkovo koření – první český 
koření zcela bez glutamánu 
a soli začínam pociťovať hlad.  
Mám rád slovenskú kuchyňu, 
určite si bude z čoho vyberať.  
Cestu k občerstveniu mi ešte 
spríjemní peruánsky indián 
so svojim tovarom a  najmä 
hudbou, ktorú obľubujem.  
Stánkov s jedlom je našťastie 
dosť. Skoro som sa nechal 
nalákať do talianskej reštaurá-
cie, ale nakoniec som odolal. 
Nedal som si ani holandské 
syry (i  keď vyzerali skvele) 
a ani pravé talianske espresso 
a talianske víno... Odolal som 

Vždy je pekné, ak si ľudia 
dokážu plniť svoje sny. Jeden 
veľký sen si splnili kamaráti 
a vydali sa na dobrodružnú 
cestu Poprad – Monte Carlo. 
Nebolo by to nič výnimočné, 
veď veľa ľudí chodí autami 
kade-tade po Európe. Na ich 
ceste však bolo dobrodružné 
a výnimočné to, že do Mon-
te Carla sa vybrali na autách, 
ktoré majú už čo-to odjaz-
dené a sú ich veľkou vášňou. 
Prešli 4 700 km za trinásť dní 
v  nám dobre známych Ško-
dách 110 R Coupé, ktoré by 
už mohli stáť aj v múzeu. Vy-
rábali sa v Čechách, v meste 
Kvasiny, ale pred tridsiatimi 
či štyridsiatimi rokmi! 

„Pred šiestimi rokmi sme 
založili Medzinárodný klub 
R-károv v  Kvasinách. Vtedy 
nás tam bolo 58 majiteľov 
Škody Rapid. A  práve tam 
sme dostali nápad, ísť s našimi 
„erkami“ do Monte Carla. No 
a  prečo práve tam? Lebo na 
okruhoch a pretekoch v Monte 
Carle v 70 až 80 rokoch Škody 
130 R, čo bola športová odnož 
R-iek, vyhrali v  svojej triede 
prvé miesta. Pred rokom sme 
sa dohodli, že ideme ukázať 
Monte Carlu, že táto značka 
ešte vždy niečo znamená,“ ho-
vorí účastník dobrodružnej 
výpravy Milan Hlaváč. 

Z desiatich posádok ostalo 
päť a  niektorí prišli svojich 
priateľov aspoň vyprevadiť, 
pretože na takúto cestu s vete-

ránmi treba dostatok odvahy. 
Na cestu sa vydalo päť „eriek“ 
s podporou troch servisných 
vozidiel a dvoch motospojok. 
„Kamaráti nás považovali za 
bláznov. Mali sme väčšie auto 
s veľkou korbou, kde sme viezli 
jedno kompletne rozobraté 
auto. Pre prípad, že sa niečo 
stane a niečo odíde,“ so smie-
chom hovorí ďalší účastník 
sna Ján Ľach. 

Počas cesty sa však žiadne 
veľké chyby na autách nevys- 
kytli a menšie poruchy opra-
vovali za pochodu. „V kempe, 
v ktorom sme bývali, opravo-
vali a robili servis našich Ško-
doviek, sme boli ako atrakcia 
a  Japonci si nás chodili fotiť 
a obzerať. Nešlo im do hlavy, 
že auto sa dá opraviť aj bez 
servisných hál, robotov -  a 
s  kladivom. Keď sme prišli 
domov, poliali sme autá šam-
panským a poďakovali im, že 
to zvládli,“ hovorí M. Hlaváč. 

Z Popradu vyrazil Ján Ľach 
s manželkou Majkou a synom 
Marekom, zo Spišskej Belej 
vyštartoval Martin Petruš, 
z Nového Smokovca sa vydal 
na cestu Milan Hlaváč so spo-
lujazdcom Petrom Podhor-
ným z Ostravy, Ladislav He-
sek z Holíča so spolujazdcom 
Macekom a  David a  Hanka 
Hybneroví s  dcérou Kačkou 
z Chebu. V rámci dovolenky 
odchádzali 17. júla spod Ta-
tier a po ceste ich cez Maďar-
sko sprevádzalo pár „eriek“ 

a osemnásť ich prekročilo hra-
nicu v  Rusovciach. Tam ich 
prišla oficiálne vyprevadiť fir-
ma Škoda, aby dôstojne repre-
zentovali jej značku. Najťažšie 
bolo zvládať vysoké teploty 
bez klímy, pretože tieto autá 
ňou neboli vybavené. Autám 
vysoké teploty spôsobovali 
aj iné problémy, rovnako ako 
prevýšenia. Cesta sa tiahla 
horskými prechodmi a nedo-
statok kyslíka sa podpisoval 
pod výkon motora. „Po ceste 
nás ľudia pozdravovali, máva-
li nám. Bolo vidieť, že staršie 
ročníky vedeli, o aké autá ide 
a poznali ich. Mladí sa zasa pri 
nás zastavovali, lebo ich upú-
tali športové autá. Navštívili 
sme v  Modene múzeum Fer-
rari a zriadenci múzea si nás 
išli odfotografovať, ale určite 
by sme naše R-ky nevymenili,“ 
hovorí Milan Hlaváč. V Mon-
ze na okruhu F1 pri Miláne 
vyvolali taktiež veľký rozru-
ch. Priatelia z veterán klubu 
z  Monte Carla im pripravili 
malý program, ktorého čas-
ti sa museli vzdať pre vysoké 
teploty, ale aj tak videli a za-
žili dosť. Na ceste boli vodiči 
ohľaduplní a keď videli kolónu 
olepených „eriek“ slušne ich 
púšťali a brali ohľad na R-tour. 
Na takmer päťtisíc kilometrov 
dlhej „štreke“ neutržili štvor-
kolesoví miláčikovia žiadnu 
nehodu ani škrabanec. 

Ako však skonštatovali, na-
dobudnúť si veterána a zabez-

R-tour, splnený sen Poprad Tatry – Monte Carlo, na Škodách R 110

pečiť jeho servis, nie je lacná 
záležitosť. Ale ako kamará-
ti hovoria, hodiny strávené 
v  dielni sa nedajú prepočí-
tavať na peniaze. Je to veľká 
záľuba a  vášeň, ktorá sa im 
vracia v podobe naleštených 
a  pojazdných tátošov. Kaž-
dý koníček niečo stojí, či už 
poľovníctvo, golf alebo zbie-
ranie známok a má niečo do 
seba. Ich záľuba je iná a mož-
no aj o čosi drahšia. Hotové, 
pojazdné „erky“ na burzách 
sa kupujú aj za 17 či 20 tisíc 
eur. Kúpou starého auta za-
čínajú hodiny driny v garáži. 
Kompletné prerobenie a spo-
jazdnenie auta trvá niekoľko 
mesiacov či rokov. „Veľmi veľa 
áut je ešte nepojazdných v ga-
rážach. Ľudia ich ešte vždy 
majú, ale samozrejme, je to 
otázka peňazí. Preto by sme 
ich chceli trošku motivovať, 
aby sa nebáli a  pustili sa do 

ich opráv a  znovu oživili le-
gendy, pretože tieto autá si to 
zaslúžia. Je ich už naozaj veľmi 
málo. Šrotovné, ktoré tu pred 
rokmi bolo, zobralo posledné 
zdravé kusy. U  nás je všetko 
postavené tak, že sa tieto staré 
autá likvidujú,“ s nostalgiou 
hovorí Janko Ľach. 

O autách dokážu rozprávať 
celé hodiny a lásku a rešpekt 
k  nim cítiť z  každej vety. Je 
to technická hodnota vývoja 
automobilového priemyslu 
v  Československu. V  roku 
1968, s príchodom inovova-
ného modelového radu Škoda 
110, sa automobilka rozhodla 
vo výrobe športových coupé 
pokračovať a tak od modelu 
110 LS odvodila Coupé 110 R. 
Podvozkové skupiny automo-
bilu boli zhodné s vozidlom 
Škoda 110 LS, urobili sa však 
zmeny na karosérii a v inte-
riéri. Myšlienka, ktorá stála 

pri dizajne tohto automobilu, 
bola neskôr zachovaná pri vý-
voji automobilu Škoda Garde, 
ktorý vo výrobe neskôr 110 
R úplne nahradil. 

Cesta späť bola o čosi ľah-
šia, pretože vedeli, že ich 
„erky“  vydržia a  mohli si 
dovoliť aj o  niečo rýchlej-
šiu jazdu. Škodovka dnes už 
športové coupé nevyrába, 
Rapidom výrobu ukončili. 
Od roku 1970 do roku 1980 
ich bolo vyrobených 57 009 
kusov a  dnes ich na svete 
ostalo možno 2  000 kusov. 
V  rámci celej Európy je re-
gistrovaných iba 574. Zopár 
zanietených si to uvedomuje 
a vďaka nim sa uchováva aj 
kus spoločnej histórie dvoch 
štátov. Jeden sen je splnený 
a čakajú ich ďalšie výzvy, ale 
vedia už dnes povedať, že ur-
čite sa znova na cestu so svoji- 
mi „erkami“ vydajú.  (pks)

aj druhej talianskej reštaurá-
cii, chcem predsa niečo slo-
venské! Som predsa na festi-
vale slovenských výrobkov... 
Dcére som však musel kúpiť 
francúzsku palacinku, ona už 
nechcela čakať. Zatiaľ som si 
dal aspoň chutné české pivo 
a  túto pauzu si moje rozra-
dostené dieťa zatiaľ užilo na 
krásnom drevenom kolotoči 
z Poľska. Môj hlad pominul, 
všetko zachránilo grilované 
kura. Je čas ísť domov. Zasta-
víme sa ešte pri javisku, kde 
sa zrejme niečo bude diať. 
A  dialo sa... Videl som prí-
hovor dvoch milých pánov, 
jeden hovoril po slovensky, 
druhý po anglicky. Potom za-
čal koncert hudobnej skupiny, 
ktorá spievala tiež po ang- 
licky. Ale asi to boli Slováci...

Odchádzam sklamaný a ho- 
vorím si, že ma mal varovať už 
plagát. Grafická úroveň plagá-
tu je totiž rovnaká ako úroveň 
FESTIVALU. Nazvať obyčajný 
JARMOK festivalom, si žia-

da ozajstnú drzosť. Tej majú 
organizátori ale dosť... Však 
najdôležitejšie je získať dosta-
tok predajcov, ktorí zaplatia 
poplatok. Veď to robia PRE 
MESTO... alebo PRE PENIA-
ZE ? Ing. Peter Zvon
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 ◆ Pracovník vo výrobe - 
Veľká Lomnica, THYMOS, 
spol. s r. o. Tel.: 052/46 63 907.

 ◆ Predavač/ka - Stará Ľu-
bovňa, SPORTISIMO s. r. o., 
www.sportisimo.cz.

 ◆ Kuchár/ka - Stará Ľubov-
ňa, Sodexo s.r.o. Tel.:  918 706 
326. 

 ◆ Predavač/ka - TATRA-
KON spol. s r. o., Poprad. Tel.: 
052/787 15 21.

 ◆ Lean Technik - TREVES 
Slovakia, s.r.o., Veľká Lomni-
ca. Tel.: 052/2850 856.

 ◆ Vedúci pobočky - Poprad, 
Alza.sk s. r. o., www.alza.sk.

 ◆ Čašník, Wellness Hotel 
Borovica, A.V.PLUS s. r. o., 
Štrbské Pleso. Tel.: 0911 989 
873.

 ◆ Predavač/ka - pokladník/
čka, LIDL Kežmarok.

 ◆ Vo d i č  M K D ,  S i v o n 

Transport,  s.r.o.,  Zimná 
915/31, Stará Ľubovňa. Tel.: 
0948 648 750.

 ◆ Elektrikár-údržbár, SNW 
s. r. o. - píla Podolínec. Tel.: 
0917 963 547.

 ◆ Sprievodca expozície 
v Nestville parku, BGV s.r.o. 
Miesto práce: Hniezdne 471. 
www.bgv.sk

 ◆ 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.

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový, málo používa-

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o výmere 1104 m2. Dom je 
postavený z  tehloblokov, 
zateplený, po komplexnej 
rekonštrukcii v  rokoch 

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-
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.

 ◉ Stolárstvo KLIN prijme 
do zamestnania šikovných 
stolárov – nábytkárov na 
prevádzku do Spišskej 
Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.

ný –  skladací s obalom, 
valec, stoličku a  sadu 
sklených bánk. Všetko za 
180,- eur. Kontakt: 0911 
817 360. 

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. Nákla-
dy na bývanie 140 € me-
sačne +  spotreba cca 20 
m3 dreva. Cena dohodou. 
T. č.: 0908 327 288. Pre-
dám záhradu s  murova-
nou chatkou v lukratívnej 
obci Gánovce, treba vidieť. 
Cena dhodou. Tel. kon-
takt: 0911 444 645. 

V Žakovciach otvorili 
zaujímavé múzeum. Cyklis-
tický nadšenec Ján Payerchin 
z Popradu a člen cyklistické-
ho oddielu MŠK Kežmarok 
prišiel so zaujímavou myš-
lienkou, vystaviť darované 
a získané cyklodresy, víťazné 
poháre, staré bicykle zná-
mych cyklistov a všetko čo 
sa v minulosti spájalo s cyk-
listikou vo svojej cyklistickej 
chalupe v najstaršej obci na 
Spiši. Nápad preniesol do re-
ality a začiatkom júla otvoril 
cyklistické múzeum, kde gro 
tvoria predmety úspešných 
cyklistov spod Tatier. „Môj 
život bol vždy spätý s cyklis-
tikou, preto som sa rozhodol 
spropagovať cyklistiku na 
Slovensku aj takýmto spôso-
bom. Chcel by som pripome-
núť verejnosti úspechy cyklis-
tov nášho regiónu. V múzeu, 
s možnosťou ubytovania, som 
vyčlenil 6 izieb, z ktorých 
každá nesie meno známeho 
cyklistu. Izby tu majú Ondrej 
Glajza, Ján Wenczel, Walter 
Renner, Lenka Ilavská, Jo-
zef Regec a Róbert Glajza.  
V izbách sú vystavené nielen 
ich víťazné trofeje a dresy, 
ale aj najlepšie spomienky,“ 
popýšil sa myšlienkou Ján 
Payerchin. „Za každým som 
bol osobne, prezentoval som 
im svoju myšlienku a kaž-
dý z nich reagoval kladne. 
Všetci mi venovali niečo zo 
svojich osobných vecí a veľ-
mi rád som to vystavil vo vit-
rínach a na stenách domu,“ 
dodal J. Payerchin. 

Netreba zvlášť pripomínať 
úspechy Ondreja Glajzu, 
dvojnásobného majstra sveta 
v cyklokrose, Lenku Ilav-

Osobnosti podtatranskej cyklistiky 
majú svoje miesto v múzeu

Dokončenie z 1. strany
V  stánku SACR mali aj 

veľké množstvo materiálov 
o rôznych lokalitách v rám-
ci Košického kraja, preto 
u nich turisti našli naozaj ši-
rokú škálu informácií doslo-
va od Bratislavy po Košice. 
Slováci prejavili  veľký záu-
jem najmä o  trhacie mapy 
vo formáte A3. Aby sa vedeli 
zorientovať, kde sú a ako sa 
kam dostať. Rozdali sa všet-
ky mapy Severný Spiš – Pie-
niny, Košický kraj, Slovensko 
- všeobecne, Levoča a okolie, 
Tatry, ale napríklad aj Ban-
ská Štiavnica či Severný Spiš 
- Pieniny.   Podľa slov M. Ra-
fajovej každý rok význam ta-
kejto propagácie rastie. „Pa-
mätám si ešte obdobia, keď 
na výstavy chodievali najmä 
tzv. zberači, ktorí brali všetko. 
Dnes je klientela iná. Ľudia 
si vezmú len materiály, kto-
ré ich zaujmú, kam chcú ísť. 
Človek viac započuje „Pozri, 
tu sme boli!“ „Toto zoberieme 
tým a tým, aby sme im uká-
zali, kde sme boli…“ „Ale tu 
sme ešte neboli, vezmime si, 
aby sme si prečítali, čo sa tam 
dá robiť.“ Slovensko je také 
nááááádherné!“ Zaujíma-
vým fenoménom tiež je, že 
klienti si materiál vezmú, aby 
ho využili neskôr, alebo dali 
niekomu inému. Tohto roku 
v  stánku SACR rozdali tiež 
veľmi veľa materiálov v an-
gličtine a  nemčine, pretože 
aj Slováci si ich brali pre svo-
jich príbuzných a  známych 
v  zahraničí, aby sa mohli 
pochváliť, aké je Slovensko 
pekné. 

Hoci je ponuka naozaj 
široká, najviac klientov za-
ujímajú A4 materiály so 
všeobecne obšírnejšími in-
formáciami o danej lokalite. 
Dá sa povedať, takmer publi-
kácie, v ktorých je zazname-
nané väčšie územie, pamiat-
ky a  rôzne aktivity. Takéto 
materiály mal Slovenský raj, 
OOCR Severný Spiš -  Pie-
niny či OOCR Tatry –  Spiš 
-  Pieniny. O  malé letáčiky 
napríklad hotelov či iných 
zariadení až taký záujem nie 
je. Väčší materiál často slúži 
aj ako pamiatka, je možné ho 
využiť aj niekoľkokrát v bu-

dúcnosti, kým drobné letá-
čiky splnia síce informatívny 
charakter, avšak ľudia ich už 
nepoužijú na to, aby ukázali 
známym, kde boli. 

„Veľmi veľa ľudí zaujal tu-
ristický vláčik, pýtali sa na 
jeho trasu i časový harmonog- 
ram. A  neboli to len rodiny 
s  deťmi, napríklad i  seniori. 
Zašla som sa pozrieť do evan-
jelického kostola a prekvapi-
lo ma, že už niekoľko rokov 
sú v  lete kostoly v  Poprade 
otvorené. Je veľká škoda, že 
to nikde nie je spropagované. 
Veľkou atrakciou je aj prená-
jom autíčok pre deti. Viacerí 
návštevníci sa nás aj pýtali na 
tipy pre najmenších. Nie in-
doorove aktivity, lanové parky 
či detské areály, ktoré sú pre 
pešiu klientelu s malými deť-
mi v horách ťažšie dostupné. 
Hľadali vyslovene nekomerč-
né miesta, ako je lúka či park 
s  jednoduchými drevenými 
preliezačkami. Jednoducho 
voľne dostupné ihrisko, kde 
deti „vypustia“ a  môžu sa 
vyblázniť,“ vysvetlila M. Ra-
fajová. Napríklad ruských 
turistov zaujímalo, či a  kde 
nájdu v  Poprade trh s  čer-
stvými potravinami a viacerí 
hľadali Spišskú Sobotu. M. 
Rafajová si myslí, že by turis-
tom v meste určite pomohli  
orientačné tabule. A na zá-
ver jedno zamyslenie. Od 
nemeckej klientely sme sa 
dozvedeli, že vďaka nie veľmi 
priaznivej situácii vo svete 
im odporúčajú vyhľadávať 
turistické destinácie, ktoré sú 
z pohľadu cestovného ruchu 
atraktívne a  zároveň bez-
pečné. Navyše, tohto roku 
neďaleké Chorvátsko praská 
vo švíkoch a  preto je veľmi 
pravdepodobné, že na budú-
ci rok pri „slovenskom“ mori 
zdvihnú ceny. Preto by sa 
nad touto situáciou mali za-
myslieť všetci poskytovatelia 
služieb v  cestovnom ruchu, 
od národnej agentúry, cez 
oblastné organizácie i  jed-
notlivé samosprávy a  pod-
nikateľov a nasmerovať svoje 
kampane a aktivity tak, aby 
k  nám v  blízkej budúcnosti 
prilákali ešte viac domácich, 
ale hlavne zahraničných náv-
števníkov.    P. Vargová

Michaelou Rafajovou 

skú - Litvínovú, víťazku 
ženskej súťaže Giro d´Italia 
z roku 1993 alebo Waltera 
Rennera z Kežmarku, žiaľ 
nebohého, ktorý ako prvý 
Slovák zvíťazil na pretekoch 
Okolo Slovenska. Z čias dáv-
nejších robil dobré meno aj 
Ján Wenczel, rodák z Veľ-
kej Lomnice, člen družst- 
va ČSSR a víťaz etapy na Prete- 
koch mieru. Svoje prvé pre-
teky absolvoval na dámskom 
bicykli a ktoré aj v Kežmar-
ku vyhral. Výrazne sa presa-
dil ďalší Kežmarčan Jozef 
Regec, ktorý po skončení 
aktívnej činnosti preteká-
ra zostal a dodnes pôsobí 
v Čechách. Mnohí si urči-
te pamätajú na jeho skvelé 
vystúpenie na Pretekoch 
mieru, keď deväť etáp nosil 
žlté tričko vedúceho preteká-
ra. Svoju izbu tu má aj naj-
mladší zo spomínanej šestice 
Róbert Glajza, 10-násobný 
majster republiky v cyklo-
krose, viacnásobný účastník 
MS v cyklokrose „Okrem 
nich som nemohol zabud-

núť na ďalších, ktorí majú 
svoju vitrínku v  spoločen-
skej miestnosti. Je tu Levo-
čan Rudolf Lábus. Jazdil za 
Kežmarok a potom za Pop- 
rad. Spolu s Janom Wencze-
lom jazdili aj za Duklu Brno. 
Rudo takisto ako Jožko Re-
gec zostal v Čechách. Svoju 
tabuľu tu má Ľudovít  Pave-
la, ktorý je viac známy ako 
úspešný tréner počas rokov 
1981 - 2014. Trénoval v Lo-
komotíve Prešov, vo VSŽ 
Košice a aj reprezentáciu 
Slovenska a ČSFR. Trénoval 
aj Lenku Ilavskú a dokonca 
rok aj 17-násobnú majster-
ku sveta, Francúzku Jeannie 
Longovú, ktorá jednu sezónu 
pôsobila v prešovskom profi 
klube Swam. V miestnosti 
mám ešte voľné dve vitrínky, 
kde by som chcel umiestniť 
informácie o Jozefovi Na-
zarejovi z Popradu, veľmi 
úspešnom cyklistovi a o Vi-
liamovi Merschovi, ktorý 
jazdil na RH Plzeň a tam aj 
zostal, žiaľ už zomrel,“ pre-
zradil svoje plány Payerchin. 

„Všetci mi rozprávajú, aby 
som zozbieral a vyvesil ma-
teriály o Saganovi a Velit-
sovcoch. Sú to skvelí repre-
zentanti, ale myslím si, že na 
vitrínku alebo izbu s menom 
majú ešte čas, ešte majú veľa 
úspešných vystúpení pred se-
bou. A skoro som zabudol na 
Milana Jurča, s ktorým som 
už rozprával o tom, že mi po-
skytne niečo zo svojich „cen-
ností,“ skonštatoval sympa-
tický Popradčan.

Ján Payerchin ako chla-
pec začal s hokejom a cyk-
listikou, ale jeho otec bol 
celou dušou muzikant a tak 
sa hudobné nadanie a dril 
preniesli aj na syna. „Nedá 
sa skĺbiť muzikantský život 
s vrcholovým športom. Mu-
zikantský život je nočný ži-
vot  a cyklistika si vyžaduje 
celého človeka. Doposiaľ sa 
muzike venujem, mám kapelu 
a chodíme hrávať komerčnú 
muziku, alena cyklistiku som 
nezanevrel, celý život, každú 
voľnú chvíľu som venoval 
cyklistike. Ako veterán som 
bol na troch majstrovstvách 
sveta v Rakúsku a bol to ob-
rovský zážitok. Po menšom 
zranení som znovu začal 
a doteraz jazdím za kežmar-
ský klub. Sme veľká skupina 
nadšencov od žiakov až po 
sedemdesiatnikov,“ dodal na 
záver vitálny šesťdesiatnik 
Ján Payerchin. 

Výrazný úspech pre kež- 
marskú cyklistiku zazname-
nal jej iný člen Zdeno Vojtič-
ko. Tento amatérsky cyklista 
pred pár týždňami vyhral 
cyklistickú 24-hodinovku 
na okruhu F1 na Hungarorin-
gu.  (sps)        
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17:00  Noviny o 17:00
17:55  Ako som prežil
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:35  Ošetrovateľ
22:45  Vojak 2
00:55  Votrelec vs. Predátor
02:40  Kráľova priazeň

04:50  Drišľakoviny
06:20  Správy RTVS
07:05  Góly - body - sekundy
07:20  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja - Nové 
dobrodružstvá
08:00  Veselá farma II
08:05  Veselá farma II
08:15  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:40  Fidlibum
09:10  Trpaslíci
09:40  Sršne v úli
10:10  Muž s poslaním
11:05  Toskánska vášeň
12:40  Radosť zo života
13:15  NAJ dedinka Slovenska
14:20  Ohňom a mečom
15:15  Ohňom a mečom
16:15  Ulzana
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:25  Nebíčko v papuľke
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Láska pri fjorde: 
 Žena na pláži
21:50  Tango s komármi
23:25  Elisa z Rivombrosy
01:10  Toskánska vášeň
02:40  Ulzana

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  Universum: 
 Na rieke v Írsku (1/2)
09:50  Kvarteto
10:20  Nebojme sa slovenčiny
10:35  Superhrdinovia
11:35  Púšťou a pralesom
12:25  Zomierajú postojačky
12:45  Spevák
13:40  Nic než národopis
14:20  Míliari
15:25  Farmárska revue
15:50  Baranček rovno 
 z rozprávky
16:35  Pred rokmi...
17:05  Inkognito
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle  
 Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom   
 posunkovom jazyku
20:00  Čierne slnko 
 nad Hirošimou
20:50  Anjeli strážni
21:35  Žena za výkladom
23:10  Československý filmový 
 týždenník
23:20  Pralesy Európy
00:05  Správy RTVS

05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Varte s nami
09:00  Rodinné prípady
09:55  Kobra 11
10:55  Dva a pol chlapa IX
11:20  2 baby na mizine
11:45  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
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  Zámena manželiek
22:00  Tvoj snúbenec, 
 môj milenec
00:30  Zámena manželiek
02:00  Kobra 11
02:50  Psych, s. r. o.
03:30  Superkočky v akcii

04:35  Noviny TV JOJ
05:20  Krimi
05:40  Noviny TV JOJ
06:35  Súdna sieň
07:45  Súdna sieň
09:00  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Ako som prežil
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  Spoveď
23:35  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:35  Modrí templári
01:35  Kutyil s.r.o.
02:25  Vinári
03:20  Krimi
03:45  Aféry 2

04:05  Križovatky medicíny
04:55  Správy RTVS
05:45  Góly - body - sekundy
05:55  Počasie
06:05  Život rýb
06:20  Berlin, Berlin
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
13:45  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
14:40  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb

04:55  Správy RTVS
05:45  Góly - body - sekundy
05:55  Počasie
06:05  Príroda zblízka
06:20  Berlin, Berlin
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  Slovensko chutí
14:30  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Bez hraníc
21:05  Bez hraníc
22:00  Vrchný inšpektor Banks
23:30  Nash Bridges
00:15  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:00  Bez hraníc
01:45  Bez hraníc
02:35  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:20  V oku mora
09:25  Trpaslíci
09:30  Leto s Katkou
09:55  Útok z internetu
10:45  Koniari sveta
11:10  Vat
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
12:40  Zborovňa
13:15  Farba granátového   
 jablka
14:25  Stopy dávnej minulosti
14:55  Kvarteto
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Odkrývanie minulosti
17:30  Jedenáste prikázanie
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Slovenské kino
21:00  Legenda o suramskej 
 pevnosti
22:25  Polícia
22:40  Profesionál
22:55  Cassovia jazz 1997
23:40  Správy RTVS

04:15  Kobra 11
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Štvrtok
13. 8. 2015

16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Kramerová versus 
 Kramer
22:00  Koniec prehliadky
23:30  Nash Bridges
00:15  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:00  Kramerová versus 
 Kramer
02:40  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:20  V oku mora
09:25  Trpaslíci
09:30  Leto s Katkou
09:55  Slovenské kino
10:50  Odkrývanie minulosti
11:15  VAT - Veda a technika
11:55  Živá panoráma
12:25  Siesta
12:55  Zborovňa
13:25  Legenda o suramskej 
 pevnosti
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
17:25  Jedenáste prikázanie
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Z mesta do mesta
20:30  Z mesta do mesta
21:00  Ašik Kerib
22:15  Hon na legendu
23:30  Cassovia jazz 1997
00:15  Správy RTVS

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa IX
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
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  Zámena manželiek
22:00  Škorpión
22:55  Škorpión
23:55  Zámena manželiek
01:15  Kobra 11
02:10  Psych, s. r. o.
02:50  Superkočky v akcii
03:35  Superkočky v akcii

04:30  Noviny TV JOJ
05:10  Krimi
05:35  Noviny TV JOJ
06:30  Súdna sieň
07:35  Súdna sieň
08:50  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:55  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Ako som prežil
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Inkognito
22:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:00  Spoveď
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:45  Modrí templári
01:45  Kutyil s.r.o.
03:20  Noviny TV JOJ

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Život rýb
06:20  Berlin, Berlin
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
13:35  Hurá do záhrady
14:05  Svet v obrazoch
14:40  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  NAJ dedinka Slovenska
21:20  Radosť zo života
21:50  Mŕtvy muž prichádza
23:45  Nikto nie je dokonalý
00:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:40  Mŕtvy muž prichádza
03:40  Grand hotel

06:30  Profesionál
06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti

Piatok
14. 8. 2015

08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:30  Leto s Katkou
10:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:20  Z mesta do mesta
10:50  Z mesta do mesta
11:15  VAT - Veda a technika
11:55  Živá panoráma
12:25  Siesta
13:05  Zborovňa
13:40  Ašik Kerib
14:55  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Televíkend
17:30  Jedenáste prikázanie
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Universum: 
 Na rieke v Írsku (1/2)
20:55  Skús ma objať
22:55  Triptych o láske
00:25  BJD 2014
01:15  Správy RTVS

04:20  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:40  Dva a pol chlapa IX
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
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  Slunce, seno, jahody
22:20  Gladiátor
01:40  Šiesty zmysel
02:30  Bostonské vraždy
03:10  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:50  Kobra 11

04:05  Aféry 2
04:45  Noviny TV JOJ
05:25  Krimi
05:50  Noviny TV JOJ
06:45  Súdna sieň
07:50  Súdna sieň
09:00  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:55  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky

Sobota
15. 8. 2015
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05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Perfektné skóre
08:25  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:55  Škorpión
09:50  Škorpión
10:45  Letné vzplanutie
12:55  Tvoj snúbenec, 
 môj milenec
15:15  Zita na krku
15:55  Sekerovci
16:30  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  Smrtonosná pomsta
22:30  Let
01:30  Smrtonosná pomsta
03:00  Smrtiaca nákaza

04:25  Krimi
04:50  Ako som prežil
05:35  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:40  Timon a Pumbaa II.
08:45  Dr. Dolittle
10:25  Najlepšie slovenské 
 torty
12:05  Inkognito
13:30  Bučkovci 2 - 
 Slnko, seno, dedina
15:00  Zamilovaný profesor 2
17:30  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Životná šanca
23:00  Muži, ktorí nenávidia 
 ženy
02:20  Niet úniku

04:15  Elisa z Rivombrosy
05:55  Správy RTVS
06:40  Góly - body - sekundy
07:00  Počasie
07:10  Levík Raa Raa
07:20  Blanche
07:25  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:40  Veselá farma II
07:50  Veselá farma II
07:55  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:20  Zázračný ateliér
08:50  60 zabijakov divočiny II
09:20  Jazdi Hlavou
09:25  Hrady a zámky Európy
10:20  Slovensko v obrazoch
10:40  Svet v obrazoch
11:10  Láska pri fjorde: 
 Žena na pláži
12:40  Bud Bindi
13:20  Agatha Christie : Poirot
15:00  Keby som mal dievča
16:35  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  Žena,ktorá sa vracia
21:55  Žena,ktorá sa vracia
23:35  Agatha Christie: 
 Poirot
01:20  Žena,ktorá sa vracia
03:00  Žena,ktorá sa vracia

Nedeľa
16. 8. 2015

06:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:45  Nic než národopis
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:40  Čierne slnko 
 nad Hirošimou
10:30  Svätá omša na sviatok 
 sv. Štefana Uhorského
12:15  Dúhová cesta
13:10  Família
13:40  Senior klub
14:15  Pomsta starej dámy 
 alebo na každého raz 
 dôjde
15:20  Folkl.fest.- Východná 
 zostrihy
16:15  Ktosi je za dverami
16:45  Pralesy Európy
17:30  Anjeli strážni
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovo
20:10  Dokumentárny klub
21:45  Filmoviedky
23:05  Noc v archíve
00:15  Správy RTVS
01:00  Žena za výkladom
02:35  Slovo

04:20  Monk
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Zajac Bugs a priatelia
06:50  Scooby-Doo
08:20  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
09:45  Škorpión
11:40  Žandár a žandárky
13:45  Slunce, seno, jahody
15:30  Križovatka smrti
17:35  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Wanted
22:40  Len strieľaj!
00:40  Wanted
02:25  Len strieľaj!
03:45  Šiesty zmysel

04:10  Najlepšie slovenské 
 torty
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Timon a Pumbaa II
08:20  Rodinné záležitosti
09:45  Nová záhrada
10:40  Dragonball: Evolúcia
12:35  Útek zo Sibíri 
15:40  Ošetrovateľ
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Husté leto
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Hobit: Neočakávaná 
 cesta
00:30  New Kids Nitro
02:10  Krvavá lúpež
03:35  Krimi

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Život rýb
06:20  Berlin, Berlin
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
13:40  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
14:35  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
16:55  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  Cestujem sama
21:40  Policajti z centra
22:35  Banditi
23:20  Nash Bridges
00:05  Policajti z centra
01:00  Cestujem sama
02:20  Grand hotel
03:35  Križovatky medicíny

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:20  V oku mora
09:25  Trpaslíci
09:30  Piesočná potvorka
10:00  Futbaloví rebeli
11:30  VAT - Veda a technika
12:10  Živá panoráma
12:50  Siesta
13:30  Dnes večer hrám ja
13:55  Zborovňa
14:25  Stopy dávnej minulosti
14:50  Nestárnuce melódie
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Vašimi očami
17:30  Tridsaťdeväť stupňov 
 v tieni
18:20  Necelebrity
18:30  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
20:55  Caesar musí zomrieť
22:10  Celnice
22:35  Festival 
 maďarskej hudby
23:05  A predsa sa točí
23:45  Správy RTVS

04:25  Bostonské vraždy

06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa IX
11:10  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 IX
16:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
23:00  Sekerovci
23:30  Zita na krku
00:25  Kobra 11
01:30  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:20  Psych, s. r. o.
03:00  Monk
03:45  Kobra 11

04:00  Nové bývanie
05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:40  Súdna sieň
08:50  Súdna sieň
10:00  Kutyil s.r.o
12:00  Noviny o 12:00
12:45  Česko Slovensko má 
 talent - hviezdna rota
13:20  Hobit: Neočakávaná 
 cesta
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
22:00  Kosti
23:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:55  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:50  Modrí templári
01:50  Kutyil s.r.o
03:25  DIVOKÉ KONE

04:20  Libanon nepoznaná 
 krajina
04:45  Správy RTVS

05:35  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Život rýb
06:20  Berlin, Berlin
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  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  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  Nash Bridges
00:40  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:20  Kapitán Cain
03:15  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Piesočná potvorka
09:55  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
10:45  Vašimi očami
11:15  VAT - Veda a technika
11:50  Živá panoráma
12:30  Siesta
13:05  Ono a onô
13:50  Rodinný dom
14:20  Zborovňa
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniari sveta
17:30  Tridsaťdeväť stupňov 
 v tieni
18:25  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga

19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Věra
21:00  Je to len vietor
22:35  Comeback
00:00  Kvarteto
00:30  Cassovia jazz 1997

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:10  Rodinné prípady
11:05  Dva a pol chlapa IX
11:30  2 baby na mizine
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Zámena manželiek
23:15  Škorpión
00:15  NCIS
02:55  Psych, s. r. o.
03:35  Monk

04:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Česko Slovensko 
 má talent
14:55  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:55  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
22:00  24 hodín: Dnes 
 neumieraj (1, 2/12)
23:55  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:55  Modrí templári
01:55  24 hodín: Dnes 
 neumieraj (1, 2/12)
03:40  DIVOKÉ KONE

Utorok
18. 8. 2015

Pondelok
17. 8. 2015
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Od pondelka 3. augusta 
začalo ženské družstvo BAM 
Poprad svoju letnú prípravu 
na nasledujúcu hraciu sezó-
nu 2015/2016. Do prípravy 
sa zapojilo aj šesť nových 
hráčok. Spolu sa na prvom 
tréningu predstavilo 19 bas-
ketbalistiek, z  ktorých ve-
denie spolu s  trénerom vy-
berú záverečný tucet, ktorý 
by mal premiérovo odohrať 
najvyššiu ženskú súťaž pod 
hlavičkou BAMP. Hlavným 
trénerom extraligového BAM 
Poprad bude naďalej Srb Igor 
Skočovski (vľavo). Do rea-
lizačného tímu k nemu pri-
budla asistentka trénera Jana 
Janáčková i vedúca družstva 
Vitalia Bolozová. Podľa slov 
prezidenta klubu Jozefa Tu-
ráka (v strede), na fungovanie 
v extralige potrebujú 110 tisíc 
eur. Pomocnú ruku im poda-
lo mesto Poprad. Koncepcia 
financovania športu v Popra-
de bola rozpracovaná v roku 
2008. „Chceme rozdeliť finan-
cie pre všetkých. Každopádne, 

basketbal v meste patrí medzi 
štyri hlavné športy. Medzi 
ne okrem basketbalu radíme 
mužský hokej, futbal a ženský 
hokej. Aj preto sme sa rozhodli 
vybranými poslancami kon-
trolovať nakladanie s dotácia-
mi pre jednotlivé kluby v mes-
te. Pre basketbal sme určili ?? 
Madzinovú a Š. Pčolu. Z tých 
110 tisíc, ktoré sú potrebné, by 
som chcel osloviť podnikateľov 
a sponzorov v meste, aby sme 
mohli basketbalu prispieť as-
poň 40 - 50 percentami. Určite 
si ešte sadneme s vedením klu-
bu a preberieme si vízie klu-
bu, aké hráčky máme, koľko 
to bude stáť a pod.,“ povedal 
primátor mesta Jozef Švager-
ko (vpravo). Svoj domovský 
stánok by mali mať v Aréne 
Poprad. 

Okrem extraligových zápa-
sov sa v Aréne môžeme tešiť 
na medzinárodný zápas slo-
venskej mužskej reprezentácie 
proti Portugalsku a v decemb- 
ri by sa tu mal odohrať aj zápas 
hviezd slovenskej extraligy. Po 

prvom stretnutí vedenia klubu 
s primátorom mesta im bolo 
sľúbených 50 tisíc eur. „Ne-
viem ako ostatné športy, ale my 
sme odovzdali vedeniu mesta 
dlhodobú komplexnú koncep-
ciu rozvoja klubu do konca vo-
lebného obdobia do roku 2018. 
Tam sme konkrétne vyčíslili, 
koľko nás bude každá sezóna 
stáť a vyzeralo to podľa odo-
zvy mesta na reálnu podporu. 
Teraz už však potrebujeme po-
doťahovať konkrétne kroky. Do 
konca augusta by sme potre-
bovali prvú polovicu sľúbenej 
dotácie, aby aj hráčky a tréne-
ri boli spokojní. Potom máme 
časový priestor naplniť druhú 
časť naplnenia rozpočtu,“ pre-
zradil výšku a termín plnenia 
dotácie Jozef Turák. Peniaze, 
ktoré očakávajú v pokladnici 
klubu, sú momentálne v štá-
diu sľubu. Primátor mesta te-
raz nechcel prezradiť o akého 
sponzora ide, ktorý by mal 
sľúbené financie naliať do klu-
bu. „Je prázdninové obdobie, 
verím, že začiatkom septem-

V BAMP čakajú na sľúbenú dotáciu

bra sa všetko vyrieši, nechcel 
by som teraz hovoriť za firmu, 
ktorú sa nám podarilo presved-
čiť, aby podporila popradský 
basketbal. V budúcom roku by 
mal prísť do platnosti zákon 
o  športe, na stole mám jeho 
pracovnú verziu a  potom sa 
budeme môcť baviť o tom, koľ-
ko budeme pre jednotlivé špor-
ty rozdeľovať z mestskej kasy,“ 
skonštatoval primátor mesta. 
O zložení kádra a o posilách 
informoval staronový tréner 
BAM Poprad Igor Skočovski. 
„Myslím si, že sa nám do tímu 

podarilo dotiahnuť kvalitné 
hráčky. Snažili sme sa doplniť 
každý post od strednej rozo-
hrávačky až po pivotky. Prišlo 
šesť nových hráčok. Naším cie-
ľom je dôstojne reprezentovať 
Poprad v extralige. Tá je mo-
mentálne rozdelená na štyri 
veľmi kvalitné družstvá a ďal-
šie štyri, ktoré nemajú až tak 
vysokú kvalitu. V  spoločnej 
príprave sú s nami aj niekto-
ré kadetky, ktoré budú v  se-
zóne hrávať juniorskú súťaž. 
V Poprade máme na prípravu 
vytvorené výborné podmien-

ky,“ oznámil I. Skočovski.
Do prípravy BAMP sa za-

pojili: Katarína Petríková, Si-
mona Hamaliarová, Mirosla-
va Krafčíková, Mariana Te-
temondová, Natália Kmeto-
niová, Andrea Vyšňová, An-
gelika Theiner, Daniela Pav-
lendová, Petra Jacková, Lucia 
Hadačová, Adela Kudličková, 
Laura Dubeňová, Michaela 
Grigerová, Patrícia Sojáková, 
Alexandra Bolozová, Albína 
Ukaová, Katarína Kubová, 
Dominika Drobná, Domi-
nika Handzušová.  (sps)

Klub volejbalu MŠK Ok-
tan Kežmarok a  volejbaloví 
veteráni Kežmarku v spolu-
práci so Slovenskou volejba-
lovou federáciou a  mestom 
Kežmarok usporiadali v  so-
botu 8. augusta 6. ročník me-
dzinárodných majstrovstiev 
SR veteránov mužov a  žien 
vo volejbale a  súčasne 19. 
ročník Memoriálu Františka 
Mizdoša, ktorý sa uskutočnil 
v areáli Základnej školy Niž-
ná brána v  Kežmarku. Oje-
dinelého turnaja sa zúčast-
nilo 17 tímov zo Slovenska, 
Ukrajiny a Českej republiky. 
Súťažili v štyroch kategóriách 

- muži 40 - 50 r., muži nad 50 
r., muži nad 60 r. a ženy nad 
40 rokov.

Amb as á d orom  u k r a-
jinských družstiev je od 
počiatkov turnaja bývalý na-
hrávač „zbornej“, Ukrajinec 
Ivan Ivanovič Skrjabin, Zas- 
lúžilý majster športu, ktorý 
má ku kežmarskému volej-
balu a  k ľuďom okolo neho 
blízky vzťah. Prvé kontakty 
s Kežmarčanmi nadviazal za-
čiatkom šesťdesiatych rokov, 
kedy sa zúčastňoval vychýre-
ného turnaja vo Vyšných Há-
goch. Ako jeden z mála Ukra-
jincov hral za Sovietsky zväz. 

Medzinárodné M SR veteránov

Tam bola podobná situácia 
ako u nás, keď za Českoslo-
vensko, ktoré bolo majstrom 
sveta vo volejbale v  roku 
1966, hrali iba dvaja Slováci 
Golián a Labuda. V 60-tych 
rokoch, za bývalého vedenia 
Okresného výboru ČSTV 
Poprad, chodievali slovenskí 
volejbalisti v  rámci družob-
ných vzťahov na Ukrajinu 
a opačne Ukrajinci k nám. Po 
príchode sovietskych vojsk 
do Československa sa družba 
na dve desaťročia pozastavila 
a Skrjabin bol ten, kto prišiel 
s nápadom pokračovať v dru-
žobných vzťahoch. V  Kež-
marku sa na 19. ročníku me-
moriálu zúčastnili ukrajinské 
družstvá - Odesa, Ľvov, Kyjev, 
Užhorod a Bila Cerkva.

Víťazom Memoriálu Fran-
tiška Mizdoša, (F. Mizdoš 
bol jedným z najlepších kež- 
marských volejbalistov v his-
tórii a  takisto hráčom Du-
bovej) sa v  kategórii žien 

stali domáce Kežmarčanky, 
ktoré môžu oslavovať aj titul 
majsteriek Slovenska pre rok 
2015. Víťazmi memoriálu 
v kategórii mužov do 50 ro-
kov stalo družstvo z Ľvova (na 
snímke vľavo), druhé miesto 
obsadil Kežmarok a  tretie 
Opava (ČR). Kategóriu 50 
- 60 ročných ovládla Patrón-
ka Bratislava, druhé skončilo 
družstvo Košice KDS a tretia 
Odesa (Ukrajina) Najlepšie 
družstvo mužov nad 60 ro-
kov pricestovalo z Kyjeva. Za 
nimi skončili muži z Hliníka 
a pohár za tretie miesto puto-
val do Užhorodu.

Majstrom Slovenska pre 
rok 2015 sa v kategórii mu-
žov 40 -  50-ročných stal 
Kežmarok, striebornú prieč-
ku obsadila Banská Bystrica 
a bronzovú Banská Štiavnica. 
V kategórii 50 - 60-ročných 
zvíťazila Patrónka Bratislava 
pred družstvom Košice KDS 
a Kežmarkom.    (sps)      

Ivan. I. Skrjabin (vľavo) a Imrich Gašpar, legenda kežmar-
ského športu.

Futbalisti FK Poprad priví-
tali v sobotu večer na štadió-
ne NTC, ktorý je ich domov-
ským stánkom, silné mužst- 
vo VSS Košice, s ktorým odo-
hrali prvý domáci zápas v no-
vej sezóne 2. DOXXBet ligy. 
Po slabšom výkone v predo-
šlom kole v Bardejove (pre-
hra 1:2) sa pred slušnou náv-
števou 2 200 divákov vypli 
k výbornému výkonu. Treba 
však uznať, že hostia v  žl-
tomodrých dresoch si za to 
môžu sami. Zápas si prehrali 
po svojich chybách. Vlastný 
gól, vylúčenie hráča na za-
čiatku stretnutia a zbytočný 
faul v  šestnástke rozhodli, 
že Poprad si na svoje kon-
to pripísal cenný skalp Ko-
šíc. Viac ako hra futbalistov 
z  metropoly východu zau- 
jala stovka fanúšikov hostí, 
ktorých chválime za neustá-
lu podporu svojich, ale na 
druhej strane ukázali, prečo 
chodí na zápasy slovenskej 
ligy taký veľký počet nepla-

tiacich divákov -  policajtov. 
Fanúšikovia Košíc nezvládli 
prehru svojich miláčikov a si-
lou mocou chceli roztrhnúť 
sieť, ktorá ich oddeľovala od 
hracej plochy. Ich počína-
nie zblízka sledovalo aj 20 
policajtov zásahovej jednot-
ky, pripravených zasiahnuť. 
Našťastie nebolo treba niko-
ho bičovať a  ťahať po zemi 
v putách. 

Najbližšiu nedeľu to budú 
zase manévre v popradskom 
NTC. Ružomberok, ktorý 
odohrá svoj domáci zápas 
v Poprade kvôli rekonštrukcii 
svojej hracej plochy, privíta 
o 16.30 h Žilinu a s ňou jeden 
z najväčších fanklubov futba-
lového klubu na Slovensku.

FK Poprad - FC VSS Ko-
šice 3:0 (2:0), góly: 19. (vl.) 
Dordevič, 40. (11 m) Ujčík, 
55. Zápotoka,  rozhodoval: 
Očenáš, ŽK: Ujčík, Palutka, 
Gallovič, Ferenc - Karaš, Sti-
jakovič, Huk, ČK: 16. Karaš 
za dve ŽK.  (sps)   

Poprad zdolal favorita súťaže

Tradičný turistický výstup, najstaršie kultúrno-turistické 
podujatie, výnimočné aj v rámci Európy - Národný výstup na 
Kriváň sa uskutoční v sobotu 15. augusta s centrom v Račkovej 
doline. Tohtoročný výstup sa koná v roku Ľudovíta Štúra a ve-
novaný je 60. výročiu obnovenia výstupu na Kriváň. Organi-
zátormi sú Klub slovenských turistov Liptova, mestá Liptovský 
Mikuláš,Vysoké Tatry a obec Pribylina. Bližšie informácie na 
www.kst.sk.

Národný výstup na Kriváň 
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Vo Svite bude po roku opäť 
najvyššia koncentrácia hors- 
kých cyklistov na Slovensku. 
Počas najbližšieho víkendu, 
od 14. do 16. augusta, bude 
hostiť 16. ročník podujatia 
Horal tour, na ktorom organi-
zátori očakávajú viac ako 700 
dospelých účastníkov a  pri-
bližne 350 detských horských 
cyklistov. „Trasy budú štyri. 
Dlhé od 28 do 115 kilometrov 
a  bude ešte jedna prídavná, 
dlhá 17 km, určená pre rodiny 
s deťmi,“ priblížil v piatok na 
tlačovej konferencii v Popra-
de hlavný organizátor akcie 
Ivan Zima. Sobotňajšie mara-
tónske preteky budú zároveň 
majstrovstvami Slovenska 

XCM v  horskej cyklistike, 
ktoré patria do série Škoda 
Bike Open Tour 2015. „Ten-
to rok nepôjdeme na Kráľovu 
hoľu, keďže podľa pravidiel 
nesmie byť protismerná jazda 
cyklistov v jednom úseku a na 
jej vrchol sa ide po tej istej 
ceste hore aj dole, takže sme 
tento kus trate museli vylúčiť. 
Trať je preto skrátená o 15 ki-
lometrov,“ dodal Zima s tým, 
že aj napriek tomu čakajú na 
jazdcov náročné trasy. Naj-
náročnejšia a najdlhšia s pre-
výšením 4 100 metrov bude 
merať 117 km.

V roku 2017 budú mať pre-
teky Horal Tour štatút majst- 
rovstiev Európy a do týchto 

Organizátori prvého roční-
ka horského cyklopolmarató-
nu v krásnom prostredí Spiš-
skej Magury a Belianskych 
Tatier pre pretekárov pripra-
vili tri trasy podľa náročnosti 
tratí. Najťažšia, 35 km trať s 
celkovým prevýšením 1 174 
metrov,  s názvom Výzva troch 
dolín, prechádzala územia-
mi troch obcí - Ždiar, Malá 
Franková a Jezersko. Jazdci 
si užili nádherné výhľady na 
Belianske Tatry a Pieniny, pre-
šli územím dvoch národných 

parkov a vystriedali rôzny 
terén a povrch. Ždiarska vy-
hliadka, takýto názov mala 
stredne náročná trať s dĺžkou 
20 km a prevýšením 562 met-
rov. Viedla rázovitou dolinou 
Ždiaru a hrebeňom Spišskej 
Magury. Posledný úsek pre-
chádzal Family traťou, ktorá 
v sebe skrývala množstvo zvl-
není a klopených zákrut. Pre 
deti do 12 rokov bola pripra-
vená 400-metrová trať, ktorú 
absolvovali na bicykloch a 
odrážadlách (vľavo).

Beliansko-pieninský MTB maratón

V sobotu ráno dotĺklo 
srdce hokejového odborní-
ka. Vo veku 63 rokov nás 
opustil skvelý človek, JUDr. 
Ján Šterbák. Rodák z Popra-
du sa narodil 11. júna 1952, 
bol dlhoročným obrancom 
elitného košického hoke-
jového mužstva v rokoch 
pôsobenia VSŽ Košice vo 
federálnej česko-slovenskej 
najvyššej hokejovej súťaži. 
Oranžovo-čierny dres „že-
leziarov“ obliekal dlhých 
desať sezón a to v súťaž-
ných ročníkoch 1971/1972 

Štart pre 35 a 20-kilomet-
rové trasy bol spoločný. Me-
nej ako hodinu, presnejšie 
56:48,7 min., trvalo Tomášovi 
Rafajovi (vpravo hore) z MŠK 
Kežmarok na to, aby ako prvý 
prišiel do cieľa menej nároč-
nej trate. Na druhom mieste 
za ním, s odstupom vyše jed-
nej minúty, finišoval Michal 
Čverha z Raslavíc, ktorý sa 
stal zároveň víťazom junior-
skej kategórie. Tretie miesto 
obsadil Lukáš Gladič z Bike 
klub Lipa. Víťaz dvadsiatky 
T. Rafaj svoj výkon zhodnotil 
takto: „Taktika bola jednodu-
chá, držať sa v prvej skupine 
čo najdlhšie, čo sa mi podarilo. 
Trate v Bachledovej poznám, 
skúsil som zjazd, ale prevažne 
sa venujem cestnej cyklistike. 
Koncom augusta budem pre-
tekať na Východ Road Lige, 
ktorej ďalšie kolo bude v Starej 
Ľubovni. Aj keď počas súťaže 
nie je čas obzerať si nádhernú 
prírodu, cykloturistom vrele 
odporúčam vyskúšať si trasy 
dvoch národných parkov. Sú 
určené pre každého cyklistu.“ 
Víťazom kategórie masters sa 
stal ďalší Kežmarčan, Marcel 

Kubala. „Jazdím „cestu“ a do 
Ždiaru som si prišiel vyskúšať 
preteky horských bicyklov. Tra-
te sú krásne. Bolo veľmi horúco 
a veľmi rýchle tempo a ani som 
sa nestihol napiť. Dokonca po-
zerám, že som fľašu niekde vy-
tratil. Som rád, že som došiel 
do cieľa v pohode.“ Najrých-
lejšou ženou na dvadsiatke 
bola mladá biatlonistka An-
drea Uličná z klubu Magnezit 
Revúca, ktorá prišla do cieľa 
v čase 1:11:26,4 h. Druhým v 
juniorskej kategórii bol Kris-
tián Bortolini zo Športového 
strediska detí a mládeže Pop- 
rad-Tatry. „Vôbec som neve-
del, čo ma čaká. S kamarátom 
z klubu Jožkom Sarnovským 
sme sa rozhodli, že ideme skú-
siť niečo iné. Našou taktikou 
bolo prvú polovicu ísť naplno 
a tú druhú ešte viac naplno,“ 
sa K. Bortolini.

Absolútnym víťazom 35-ki-
lometrovej trate bol Ján Halik 
z Norwit cyklomax Poprad, 
ktorý zdolal náročnú trať za 
1:38:11,9 h. Najlepšou v žen-
skej kategórii bola Slávka Flo-
reková s časom 2:47:43,5 h. 
 (sps)         Marcel Kubala. Andrea Uličná.

Najťažšie preteky v horskej cyklistike vo Svite

piatok 14. august 2015
1. ETAPA HORAL TOUR 2015 – VYSOKOTATRANSKÁ

sobota 15. august 2015
2. ETAPA HORAL TOUR 2015 

(a zároveň ŠKODA HORAL MTB MARATÓN) – 
NÍZKOTATRANSKÁ

nedeľa 16. august 2015 
3. ETAPA HORAL TOUR 2015 – „IXCÉČKO“ a DETSKÁ 

TOUR PETRA SAGANA (HORAL JUNIOR)

ETAPY HORAL TOUR 14. – 16. august 2015

končín tak zavíta európska 
špička horskej cyklistiky. 
„Generálku na toto podujatie 
chceme mať hlavne na budúci 
rok, ale už teraz modifikujeme  
trasy, aby vyhovovali medzi-
národným pravidlám. Musíme 
tiež vymyslieť, ako sa na Krá-
ľovu hoľu dostať jednou trasou 
a z nej inou cestou. Myslím si, 
že by to bolo veľmi zaujímavé 
mať Kráľovu hoľu na maj-
strovstvách Európy. Problém 
vidím s ochrancami prírody,“ 
konštatoval Zima. 

Na blížiacom ročníku sa 
zúčastní aj slovenská repre-
zentantka v horskej cyklistike 
Janka Keseg-Števková, ktorej 
cieľom je vyhrať minimálne 
sobotňajšie podujatie v rámci 
M SR. „Zúčastnila som sa už 
na prvom ročníku Horal Tour, 
ktorý som aj vyhrala, teraz 
chcem opäť vyhrať a za každé-
ho počasia by som rada došla 
do cieľa. Horal je nevyspytateľ-
ný práve v dôsledku počasia, 
človek sa tu musí spoliehať sám 
na seba, pohybuje sa v nároč-
nom vysokohorskom teréne, 
nikdy neviete, čo sa môže stať. 
Maratón je charakteristický 
svojou náročnosťou a dĺžkou,“ 

priblížila skúsená slovenská 
pretekárka, ktorá na poduja-
tí Cape Epic, považovanom 
za Tour de France v horskej 
cyklistike, obsadila so svojou 
partnerkou 3. miesto. Aj teraz 
si verí a  je na preteky dobre 
pripravená. „Aj keď už mám 
svoj vek, mám 39 rokov, som 
takou slovenskou anomáliou, 
dokážem ešte stále postrašiť 
a potrápiť mladšie pretekárky. 
Na tieto preteky sa veľmi te-
ším a verím, že budú víťazné,“ 
dodala martinská rodáčka J. 
Keseg-Števková, ktorá zača-
la s cyklistikou pod Tatrami, 
počas štúdií v Poprade. 

Súčasťou podujatia bude 
podobne ako aj v  minulom 
roku cyklistická súťaž pre 
deti Horal junior, ktorá patrí 
do Detskej tour Petra Saga-
na. Štart a cieľ podujatia bude 
v meste Svit, kde je priprave-
ných aj viacero sprievodných 
podujatí. Okrem detských 
súťaží budú v  areáli Koliby 
rôzne technické disciplíny pre 
deti a mládež, atrakcie i cyk-
lotrialová šou Jána Kočiša. 
Pripravené sú aj dva koncerty, 
jeden v piatok a jeden v sobo-
tu večer.  (sps)

Zľava: Ondrej Glajza, Tomáš Legnavský, Janka Keseg-Števková, Ivan Zima, Roman Holienčík a Miroslav Škvarek.

Nekrológ

Za Jánom Šterbákom
Jánom Faithom podieľal na 
zisku druhého federálneho 
titulu Košíc. S mužstvom 
MsHK Žilina získal v se-
zóne 2005/2006 ako hlavný 
tréner najvyššiu métu – ti-
tul majstra Slovenska, keď 
finále malo nečakaných 
účastníkov - Žilinu a Po-
prad. Po tejto veľmi úspeš-
nej sezóne podpísal ďalší 
kontrakt s HC Košice, v 
ktorom pôsobil pri mládeži 
až do súčasnosti. V pozícii 
metodika v Košiciach oslá-
vil v predošlých sezónach 
niekoľko majstrovských ti- 
tulov. Keďže ale nebol sú-
časťou realizačných tímov, 
jeho meno pod nimi pria-
mo podpísané nie je, čo 
však nepovažoval za dôleži-
té. Do pamäte širokej špor-
tovej verejnosti sa zapísal aj 
ako neoceniteľný odborník 
pri spolukomentovaní tele-
víznych hokejových zápa-
sov. V posledných rokoch 
vnímali Jána Šterbáka ako 
mimoriadnu osobnosť, 
vľúdneho a úžasného člove-
ka, ktorý sledoval vývoj ko-
šických mladých hokejistov 
od prípraviek cez žiakov, až 
po juniorský tím.

JUDr. Ján Šterbák nás 
navždy opustil 8. augus-
ta 2015. Nečakaná správa 
zasiahla celú hokejovú ve-
rejnosť. Bývalých spoluhár-
čov, trénekrov, hokejistov, 
všetkých, ktorí ho poznali a 
ktorým bude veľmi chýbať. 
Jeho typický hlas, úsmev, 
podanie ruky i pozdrav. Po-
sledná rozlúčka sa uskutoč-
ní dnes 12. augusta o 13. h v 
krematóriu v Košiciach. 

Česť jeho pamiatke!

až 1981/1982. Po skonče-
ní hráčskej kariéry pôso-
bil ako tréner na všetkých 
úrovniach. Ako reprezen-
tačný tréner slovenského 
národného mužstva pôsobil 
v sezóne 1997/1998, asis-
tentom reprezentačného 
trénera bol aj na MS 2003 
v Helsinkách, kde získal s 
národným mužstvom bron-
zové medaily. S reprezen-
tačnou dvadsiatkou získal 
bronz na MS vo Švédsku.

Na Slovensku viedol se-
niorské mužstvá Košíc, Pop- 
radu, Liptovského Mikuláša 
a Žiliny. V roku 1988 sa s 


