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V Kežmarku
to cez leto
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Stretnutie generácii
v Kališti

Detské ihriská 
v čase prázdnin

Fetiše socializmu
Názor

Mengusovské 
ródeo vyšlo
na jednotku
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Horal tour 2015 
je už minulosťou

Marekom Rakovickým a Máriom Smashingom,
so skupiny Lavagance

Aj tohto roku si Svetové združe-
nie bývalých čs. politických väzňov 
pripomenie tragické udalosti v bý-
valom Československu v roku 1968. 
Pietna spomienka pri Pamätníku 
obetiam okupácie Československa 
21. augusta 1968 sa uskutoční v pia-
tok 21. augusta o 15. h v Poprade 
na Námestí sv. Egídia. Po privítaní 
účastníkov spomienky budú nasle-
dovať príhovory a kladenie kvetín 
k pamätníku. Slávnostný program 
bude ukončený štátnymi hymnami 
Slovenskej a Českej republiky.  

Pietna spomienka 
na námestí

Okrem pravidelného monitoringu 
samospráva mesta Poprad priebežne 
zabezpečuje opravy poškodených 
prvkov, dosiek a oplotení  detských 
ihrísk. Najviac práce je už tradične 
na miestach s najväčším výskytom 
detských ihrísk – na sídliskách Juh.  
 Str. 6

Keď niekto o pár desiatok rokov 
začne robiť Fetiše demokracie, ne-
bude tam nič iné, iba bezbrehé roz-
krádanie toho, čo sa vďaka socializ-
mu vybudovalo, bezbrehá korup-
cia, honba za peniazmi, stúpajúca 
kriminalita a v neposlednom rade 
aj postupné zabíjanie duše človeka. 

 Str. 4

Lavagance. Prvé CD Back to 
Attraction vydali v  roku 2006 
a hneď získali troch Aurelov za Naj-
lepší album v kategórii alternatívna 
hudba,  Najlepší videoklip  („Mi-
les“) a Objav roka. Štúdiový album 
Orthodox Experience poslucháči 
Rádia FM zvolili za najlepší slo-
venský album roku 2007. Za pred-
kapelu si ich dvakrát vybrali slávni 
Depeche Mode a  Duran Duran, 
ich single rotovali na slávnej MTV. 
Piati členovia skupiny brázdia spo-
lu Slovensko, Európu i svet a svoje 
publikum, zvyknuté predovšetkým 
na kvalitu, nedávno potešili novým 
singlom Make me smile, ktorý nato-
čili v Moskve. O lyžovaní, národnej 
hrdosti, Amerike, politike a trošku 
aj o hudbe sme sa porozprávali so 
spevákom Marekom Rakovickým 
a gitaristom Máriom Smashingom. 

Čo vás napadlo ako prvé, keď 

ste sa dozvedeli, že idete hrať do 
Popradu?

Marek: Každé mesto je špecific-
ké, rovnako ako ľudia v ňom. A zá-
visí to aj od prostredia, v ktorom 
vyrastajú. Poprad je blízko k Tat-
rám. Pre mňa je to vždy pekný zá-
žitok, tak som sa tešil.

Smasho: Mal som radosť, že ide-

me hrať vonku, 
kde nás uvidia aj 
ľudia, ktorí nás 
ešte nikdy nevi-
deli, či už v  rám-
ci klubovej alebo 
festivalovej scény. 
Mestské koncerty 
takto pod širákom 
majú podľa mňa 
výhodu, že tu často 
stretneš ľudí, ktorí 
do takýchto prost- 
redí nechodievajú. 

Mám tu pod Tatrami navyše priate-
ľov, chodievam sem za nimi, preto 
mám Poprad naozaj rád.

Žijete v Bratislave. Chodievate 
aj do Tatier? Venujete sa turistike? 
Viete lyžovať?

Marek: Na Gerlachu som ešte 
nebol. Trénujem tu s  kamarátom 
z Brezna a často som taký zničený, že 

sa po cvičení už len regenerujem. Ale 
pravidelne chodievam na Kriváň. 
A asi pred dvoma týždňami som bol  
v Sliezskom dome. Keď som bol 
mladší, bavilo ma skalolezectvo. 
Chodieval som liezť v  Bratislave 
pod hrad na Malú a Veľkú platňu, 
kým mi to mama nezakázala. Tam 
to bolo fajn. Na chlapca, čo vyrás-
tol v  Petržalke dobré, nie? Aj keď 
vám, Tatrancom, sa to asi bude zdať 
slabšie. 

Smasho: Chodievam pravidelne 
do Tatier na predĺžené víkendy. Ale 
na zimné športy veľmi nie som.   

Marek: Lyžovať viem. Aj Vincent 
(basgitara) vie lyžovať, Robie (bicie) 
sa to učil dvadsať rokov, snaží sa, no 
nebaví ho to. Platí fakt, že tí, čo majú 
k tomu ďaleko, sú tým často úplne 
posadnutí. A veľakrát stretnem ľudí 
odtiaľto, ktorí to maj úplne v paži.

Pokračovanie na 7. strane

Dostať sa do slovenských rádií je pre producentov v podstate výzva...

Snímka: archív Lavagance

Medzinárodný festival  Dni Majstra Pavla v Levoči pripravil pre návštevníkov nejedno prekvapenie.  Ako pove-
dal primátor mesta Milan Majeský (na snímke vpravo), ľudia si zaslúžia, aby mali dobrý a kvalitný program a 
odniesli si zážitok.  Viac na 2. strane

Turistická súťaž Objavuj Prešov-
ský kraj podnietila turistov k cesto-
vaniu po kraji. Súťažiaci získavajú 
body za lokalizáciu na vybraných 
miestach, bojuje sa o  každý bod. 
Mesiac pred koncom súťaže domi-
nuje v  návštevnosti lokalizátorov 
krajské mesto Prešov.

Súťaž Objavuj Prešovský kraj 
predstavuje zaujímavé miesta kraja 

Súťaž  má úspech, turisti súperia o každý bod
modernou formou. Súťaž je umiest-
nená v mobilnej aplikácii objavujme, 
ktorá je dostupná zadarmo pre plat-
formy Android aj iOS (iPhone). Pre 
turistov je pripravených 250 tipov na 
výlet. Za lokalizáciu na mieste získa-
va súťažiaci príslušnú bodovú hod-
notu. Na najlepších desiatich hráčov 
čakajú hodnotné ceny ako pobyty 
v kúpeľoch, hoteloch a penziónoch 

Prešovského kraja, tablety a ďalšie 
vecné ceny. Odmenení budú aj traja 
vyžrebovaní súťažiaci.

Súťaž pripravila Krajská organizá-
cia cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska v spolupráci s portálom 
Poďmevon.sk, ktorý sa už niekoľko 
rokov venuje mapovaniu turistic-
kých atraktivít celého Slovenska.  

 Pokračovanie na 3. strane

Teplické dni

Minulú sobotu, 15. augusta, sa 
uskutočnil už 10. ročník stretnutia 
generácii v Kališti pod názvom Neza-
búdame, ktorý organizoval Oblastný 
výbor SZPB B. Bystrica a Múzeum 
SNP v B. Bystrici.  Na stretnutí sa 
zúčastnilo i 50 členov Oblastnej orga-
nizácie SZPB Poprad.  Str. 3

Sobotňajšie preteky Škoda Ho-
ral MTB maratón už po druhýkrát 
v svojej histórii hostil majstrovstvá 
Slovenska XCM v horskej cyklistike 
pre rok 2015.  Str. 12

V Spišskej Teplici sa 21. a 22. au-
gusta uskutoční Teplické dni a  jar-
mok, ktoré sa konajú pri príležitosti 
725. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. 

Jarmok začne na Teplickom ná-
mestí v sobotu o 14. h. V jeho úvode 
vystúpi DFS Maguráčik. O 15. h vy-
pustia teplické holuby a  program 
bude od 16. h pokračovať vystúpe-
ním ĽH Úsmev a domácej skupiny 
Teplica - Eliss. V sobotu o 18.30 h  
vyžrebujú dedinskú tombolu a večer 
bude patriť všetkým, ktorí sa radi 
zabávajú.

Teplické poludnie v nedeľu otvorí 
o 13. h výstava fotografií s retro sním-
kami a leteckými zábermi. O 14. h  
na Loď Fantázia pozve obyvateľov 
a návštevníkov obce Súkromná ZUŠ 
Svit. Od 15. h bude možné vozenie sa 
na poníkoch a obec pripravila aj ďalší 
sprievodný program jarmoku. Usku-
točnia sa súťaže Teplický valibuk 
a Supercepličanka či Stretnutie mo-
taliniek pod Tatrami – šikovných rúk 
z Moravy a Slovenska.  Nebudú chý-
bať remeslá a tvorivé dielne či ukáž-
ky remeselnej výroby Tepličanov. 
V Spišskej Teplici ponúknu niečo aj 
z tradičnej kuchyne i domáci chlieb. 
Okrem ochutnávky bude možné si 
zakúpiť tradičné jedlá i výrobky. Do 
sprievodného programu teplického 
jarmoku patria i piknik, minizveri-
nec, fotokútik, diorama či tombola. 
Vstup na Teplické dni a  jarmok je 
voľný.  (red)

Búracie práce
začnú 
o niekoľko dní
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Štátna políciaOdkaz

pseudoautorovi Nafúkal, keď mal zákaz 
jazdiť. Spišskonovoveskí 
dopravní policajti z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky a marenia výkonu 
úradného rozhodnutia obvini-
li 34-ročného muža z Gelnic-
kého okresu. Hliadka z Gel-
nice zastavila v meste v ne-
deľu 9. augusta jeho Peugeot  
a pri kontrole mu namerali 
1,62 mg/l alkoholu v dychu 
(3,37 promile). Vozidlo viedol 
aj napriek tomu, že mu súd  
v marci tohto roku uložil zá-
kaz činnosti viesť motorové 
vozidlá až do roku 2021 spolu 
s úhrnným trestom odňatia 
slobody v trvaní 9 mesia-
cov, so skúšobnou dobou 30 
mesiacov. 

Pri krádeži nafty ich pri- 
chytil majiteľ. 27 a 33-roční 
Košičania v nedeľu 9. au- 
gusta po polnoci na ods- 
tavnej ploche pri uhoľných 
skladoch v obci Mníšek nad 
Hnilcom prišli k nákladnému 
vozidlu zn. Scania a vlámali 
sa do palivovej nádrže. Maji-
teľ vozidla ich však prichytil.
Odcudzením nafty a poško-
dením nádrže vznikla škoda 
vo výške najmenej 2 172 eur. 

Spoločný výkon služby 
v okrese Poprad. V rámci 
bezpečnostných opatrení 
počas letnej turistickej se-
zóny sa 12. augusta konal 
spoločný výkon služby na 
teritóriu OR PZ v Poprade. 
Zameraný bol na kontrolu 
dodržiavania zákazu poží-
vania alkoholických nápo-
jov vodičmi vozidiel pred 
alebo počas jazdy, kontrolu 
dodržiavania stanovených 
alebo obmedzených rých-
lostí jazdy, kontrolu dodr- 
žiavania ustanovení pravidiel 
cestnej premávky, týkajúcich 
sa povinností vodičov voči 
chodcom a dodržiavanie 
ustanovení pravidiel cest-
nej premávky nemotorový-
mi účastníkmi. 38 policajtov 
dopravnej polície zistilo 128 
priestupkov, 117 z nich vyrie-
šili v blokovom konaní a 11  
napomenutím. Jeden z ne-
motorových účastníkov cest-
nej premávky  požil alkohol. 

Predminulý víkend Spišiaci 
vyvracali oči k nebu a čudo-
vali sa, čo za obrovská štvor-
motorová opacha to lieta nad 
ich hlavami. Že v  Spišskej 
Novej Vsi je letisko a  teda 
ľudia s  lietadlami problém 
nemajú, je jasné azda každé-
mu. Ale máloktoré z lietadiel, 
ktoré z tohto letiska vzlietne, 
lieta tak neuveriteľne nízko, 
dokonca s otvorených nákla-
dovým priestorom bez toho, 
aby nepráškovalo polia. Na 
lietadle žiadny výsostný znak, 
posádka s  letiskom kontakt 
nenadviazala. Nad obcami  
a národnými parkami si len 
tak šantila, ani nie 300 met-
rov nad zemou. Až keď sa na 
lietadlo začali pýtať novinári, 
rezort obrany v pondelok tvr-
dil, že nad daným územím sa 
nevykonával žiaden výcvik! 

Nebyť Galka, tak Spišiaci by 
dodnes rozhutovali, či to neboli 
mimozemšťania. Až pán pos- 
lanec uviedol veci na pravú 
mieru a ukľudnil nás, že nad 
našimi hlavami lietalo „iba“ 

vojenské lietadlo Hercules 
C 130 americkej výroby, do-
konca malo podaný letový 
plán a lieta si nad Slovenskom 
z  jedného nemenovaného 
mesta. Pán poslanec tiež vedel, 
že o tomto lietadle bolo minis-
terstvo obrany informované 
a na takéto šantenie mu dalo 
súhlas! Dokonca pán pos- 
lanec vedel aj to, že sa takto 
cvičí výsadok, či už materiá-
lu alebo vojakov. Keď Galko 
iniciatívne informoval verej-
nosť, zrejme sa niečo nové 
dozvedelo aj ministersrvo 
obrany a... zareagovalo. Tvr-
dilo, že prelet lietadla nad 
územím SR bol súčasťou vo-
pred plánovanej a dlhodobo 
riadne koordinovanej výcvi-
kovej aktivity spojeneckých 
vzdušných síl. Takéto prelety 
sú vykonávané po štandard-
nom ohlasovacom a  schva-
ľovacom režime  pre prelety 
vojenských lietadiel nad úze-
mím členských štátov NATO 
a nešlo o náš výcvik. „Na ak-
tuálne prelety boli vydané riad- 

ne diplomatické povolenia 
Ministerstva zahraničných vecí 
a  európskych záležitostí SR 
v koordinácii so Vzdušnými si-
lami Ozbrojených síl SR. Prele-
ty boli riadne plánované a vo-
pred koordinované s civilnými 
a vojenskými orgánmi Českej 
republiky, orgánmi riadenia 
civilnej letovej prevádzky nad 
územím SR, Ministerstvom 
obrany SR a Vzdušnými sila-
mi OS SR,” informoval komu-
nikačný odbor ministerstva 
obrany.

Tieto zmätočné informácie 
mi skôr pripadajú tak, že naše 
ministerstvo obrany nevedelo 
vôbec nič a  ako potvrdili aj 
Spišiaci, o lietadle nič nevedeli 
ani ľudia na verejnom vnútro-
štátnom letisku s nepravidel-
nou dopravou pri Spišskej No-
vej Vsi a posádka s nimi ne-
komunikovala. Je tiež zaráža-
júce, keď nad našimi hlavami 
nacvičujú spojenecké vzdušné 
sily a naše vzdušné sily nie sú 
ich súčasťou! A ktoré spoje-
necké vzdušné sily to cvičili, 

keď na lietadle neboli vý-
sostné znaky žiadneho štátu? 
Zrejme sú našimi spojencami 
aj akýsi „marťankovia“ bez 
výsostných znakov a len tak si 
poletujú nad územím cudzích 
štátov. Viete si predstaviť, čo 
by sa stalo, keby v rovnakom 
čase a v rovnakom priestore 
lietali civilné lietadlá, ktoré 
vyštartovali  zo Spišskej Novej 
Vsi napríklad s  parašutista-
mi a táto opacha by s pilotmi 
nekomunikovala a len tak sa 
pred nimi objavila? 

Iste, veď čo je občanov su-
vereného štátu do toho, na 
čom sa dohodlo ministerstvo 
zahraničných vecí s  našimi 
spojencami? Už 25 rokov tu 
všetci nadávajú na absolút-
nu závislosť Slovenska od 
nášho bývalého spojenca 
– Sovietského zväzu. Vraj čo 
všetko povystrájali a  obča-
nov o ničom neinformovali! 
Vraj totalita! Ale vtedy sme 
ani poriadne nevedeli, kto je 
aký minister a  nezaťažovali 
nás ničím, o čom sme nemu-

seli vedieť, dokonca ani tým, 
čo by sme mali vedieť - ale 
mali sme od nich pokoj. Nie 
ako teraz, vraj v demokracii 
o všetkom rozhodujú občania 
a politici iba plnia ich priania. 
Pritom všetci politici, naši 
i  cudzí, sa tu promenádujú 
a otravujú nás s každou prko-
tinou, ktorú vymyslia. A naj-
častejšie so svojimi vlastnými 
problémami, ktoré si už roky 
nevedia vyriešiť tak po chlap-
sky, ako sa na Slovákov patrí, 
ale z občanov robia hlupákov. 
Ich nezaujímajú občania, ale 
najdôležitejšie sú ich vlastné 
problémy, z  ktorých si ro-
bia agendu a za to ich ešte aj 
kráľovský platíme. Ale keď 
ide o nácviky pilotov cudzích 
armád nad našimi hlavami, 
všetci sú ticho, ako za najhlb-
šej totality. Vraj tajné! Ale aké 
tajné a  prečo občanov tohto 
štátu nikto neinformoval, že 
nás ktosi chce vojensky na-
padnúť a preto naši tzv. spo-
jenci nacvičujú na našom 
území… čo vlastne? Čo tu 

Konal sa alebo nekonal nad slovenským  územím

V piatok a sobotu vyvrcholil 
medzinárodný kultúrny festi-
val Dni Majstra Pavla v Levo-
či. Toto prestížne podujatie sa 
uskutočnilo už pätnástykrát 
a v jeho rámci sa od začiatku 
júla konali mnohé podujatia. 
Na radnici pravidelne vežo-
vé koncerty a v parku hudby 
sa uskutočnil Medzinárodný 
festival vežovej hudby, na kto-
rom koncertovali hudobné 
telesá z Poľska. Každý utorok 
a  štvrtok počas prázdnino-
vých mesiacoch sa konajú Le-
vočské remeselné trhy a kaž-
dú druhú stredu Farmárske 
trhy. Do kultúrneho festivalu 
spadá i  Medzinárodný rez-
bársky plenér Majstra Pavla, 
ktorý mal svoje miesto od 5. 
do 15. augusta v hostinci Lipa 
v obci Úloža. Zlatým klincom 
programu medzinárodného 
kultúrneho festivalu bolo aj 
tradičné podujatie s názvom 
Tajomná Levoča a  súčasťou 
podujatia bol aj Karpatský re-
meselný trh.

„V Levoči sa nám predsta- 
vilo 84 remeselníkov a trhov-
níkov. Boli tu zastúpení dre-
vorezbári, košikári a  iní re-
meselníci z Poľska, Bulharska 
a Čiech. Vychádzame z toho, 
že máme podpísanú spoluprá-
cu s  partnerskými mestami, 
ktoré boli v Levoči zastúpené. 
Tohto roku sme mali viac re-
meselníkov ako po iné roky. 
Veľkou zmenou bolo aj zave-
denie vstupného na podujatie. 
Bolo to hlavne preto, aby sme 
pokryli aspoň časť nákladov 
a  tiež sme potrebovali štatis-
tický údaj o návštevnosti počas 
týchto dní. Novinkou bol aj 
videomapping – audiovizuál-
na prezentácia a after efekty 
s prvkami diela Majstra Pavla. 
Na Slovensku sme prví, dopo-
siaľ to ešte nikto neprezento-
val. Toho roku sa nám ale ne-
podarilo oprášiť svetelnú šou,“ 
uviedol zástupca primátora 
Jozef Cvoliga.  

Piatkový program začal na 
hlavnom pódiu koncertom 

dychovej hudby mesta Levo-
če. Neskôr nasledoval muzi-
kálový recitál Maľované na 
skle. V  Levoči sa predstavil 
Tomáš Kočko s  orchestrom 
z  Českej republiky. Večerný 
program pokračoval vystúpe-
ním folklórneho súboru Vra-
novčan a neskôr návštevníkov 
zabával Adam Ďurica a Štvor-
ka z Popradu. V evanjelickom 
kostole sa konal koncert ba-
rokovej hudby Cuorre Baroc-
co. Sobotňajší program začal 
na obed vystúpením ľudovej 
hudby Matúša Ondruša, po 
ňom sa predstavil DFS Sabi-
ník, FS Kovačica zo Srbska, 
skupina Shaman z  Levoče 
a Beatles akustic z Vranova. 
Večer vystúpil Pavol Hamel 
a skupina Návrat z Vranova. 
Záverečný koncert medziná-
rodného kultúrneho festivalu 
Dni Majstra Pavla 2015 bude  
v piatok 28. augusta o 18. h  
v evanjelickom kostole, kde 
sa obavateľom a  návštevní-
kom mesta predstaví Voyages 

Hors Temps – Ondřej Jaluvka 
a Caroline Menuge. „Z môj-
ho pohľadu tento rok bolo iné 
hlavne spoplatnenie festivalu. 
Niektorým ľuďom sa to možno 
nepáčilo, ale som presvedčený, 
že to prispelo ku kultivovanej-
šiemu podujatiu, pretože sa na 
námestie v minulosti dostáva-
lo množstvo neprispôsobivých 
občanov, ktorí vyvolávali vý-
tržnosti hlavne vo večerných 
hodinách. Ľudia si zaslúžia, 
aby mali dobrý a  kvalitný 
program a odniesli si zážitok. 
Diela, ktoré vytvorili rezbári 
počas plenéra, ostávajú v Le-
voči a budú vystavené v átriu 
mestského divadla. Progra-
mom sme chceli zaujať všet-
ky vekové kategórie občanov, 
ako mladších, tak i  starších. 
Našou snahou je predstaviť, 
čo dokážu urobiť ľudia svojou 
prácou, svojimi rukami. To, čo 
je pekné a užitočné. Ľudia aj 
v tomto regióne si to zaslúžia,“ 
povedal primátor mesta Mi-
lan Majerský.  (pks)

Dni Majstra Pavla v Levoči
Pôvodne som chcela pí-

sať o klimatizácii. Ako sme 
ako deti vôbec netušili, čo 
to vlastne je. Pár horúcich 
dní v roku, ktoré sa dajú na 
prstoch jednej ruky spočí-
tať, sme vždy dáko pretrpeli 
a bola opäť zima. O tom, ako 
je moja kamoška schopná 
platiť si auto z požičovne, 
len preto, že v jej vlastnom 
nefunguje klimatizácia. A aj 
o tom, že existujú obavy, že 
táto moderná bojovníčka 
proti teplu môže byť ľahko 
zneužitá ako zbraň. Stačí, 
keď do jej systému pridáte 
vírus či chemickú látku a za 
veľmi krátky čas nakazíte či 
zlikvidujete veľkú a presne 
zacielenú skupinu ľudí. Vo 
firme, vo vlaku, či v nákup-
nom centre... 

Ale radšej budem písať 
o človeku, ktorý pod pseu-
donymom napísal kritiku 
festivalu Made in Slovakia 
do minulotýždňového čísla 
nášho týždenníka. Pseu-
donym v minulosti v našich 
končinách používali noviná-
ri a komentátori, keď priamo 
či nepriamo kritizovali pred-
chádzajúce vedenie mesta. 
Zo strachu pred následkami, 
ktoré nekompromisne nas- 
ledovali. Čoho sa však bojí 
tento pán, ktorý tak “spra-
vodlivo” kritizuje festival ako 
navrátilec do Popradu? Svoj 
komentár si o sto dušu sám 
aj zdieľa všetkými možnými 
spôsobmi prostredníctvom 
facebookového profilu, kto-
rý si len na túto špeciálnu 
príležitosť pred pár dňami 
vytvoril. No prečo nám, keď 
sa tak urputne snaží podeliť 
s verejnosťou o svoje myš-
lienky, neprezradí svoje pra-
vé meno? Vari sa za svoje 
kritické názory hanbí? Alebo 
sa bojí priamej diskusie? 

Naozaj ma hnevajú ľudia, 
ktorí nepriložia ruku k dielu, 
nikdy nič pre iných nezištne 
nespravili, no sú prví v rade, 
keď sa naskytne čo i len 
najmenšia možnosť kydať 
a podozrievať. Pretože vy-
chádzajú práve z toho, že 
všetci ostatní sú ako oni. 
Nevedia si predstaviť, koľ-
ko práce sa za pripravením 
a zorganizovaním napríklad 
takého festivalu skrýva. A je 
pritom celkom jedno či ide 
o festival alebo jarmok. Ta-
kýto ľudia vôbec nechápu, 
že by to dokonca mohol 
niekto robiť bez zámeru za-
robiť. Len s jednoduchým 
želaním vytvoriť niečo pre 
ľudí a pre mesto. Nuž, podľa 
seba súdim teba...

Slniečko nás veru poriad-
ne potrápilo a niektorým 
nezvyklá horúčava pod Tat-
rami asi udrela aj na mo-
zog. Inak si tento komentár 
tajomného autora vysvetliť 
neviem. Samozrejme, že ak 
chceme, všetci nájdeme ti-
síc chýb, omylov a nedoko-
nalostí na všetkom, čo robia 
iní. Tým pravým umením je 
však začať radšej od seba 
a ak je to možné pod svojim 
vlastným menom. Alebo 
možno nabudúce pomôže 
len včas zapnúť klimatizáciu 
a nechať svoje pseodore-
volučné myšlienky v pokoji 
vychladnúť.      P. Vargová   
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Záchranári 

v akciiKraj opraví aj telocvične

Viac policajtov na cestách

Canada Volleyball Cup

Úraz na hrebeni Západ-
ných Tatier. Pri hrebeňovej 
túre v Západných Tatrách si 
pri schádzaní do sedla Pa-
richvost slovenská turistka ne-
šťastne zranila dolnú končati-
nu v oblasti členka a nedoká-
zala samostatne pokračovať, 
preto požiadala o pomoc zách- 
ranárov HZS. Po príchode 
na miesto poskytli 17-ročnej 
turistke neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť a následne 
ju na nosidlách transportovali 
cez Brestovú na hornú stani-
cu lanovky. Odtiaľ pokračovali 
lanovkou a pacientku odovz- 
dali na ďalšie vyšetrenia do 
nemocnice.

Pomoc pre kajakárky na 
Dunajci. Dve poľské kajakár-
ky stroskotali v utorok v Pieni-
nách na plytčine v prielome Du-
najca. Svojpomocne sa dos- 
tali na breh, kde ich záchraná-
ri HZS zateplili a pomocou la-
novej techniky vytiahli na breh 
aj poškodenú loď. Následne 
boli odovzdané na slovensko-
-poľskej hranici záchranárom 
z GOPRu.

Vyčerpaný 25-ročný tu-
rista. Minulý utorok večer po-
žiadal personál Zamkovského 
chaty záchranárov HZS o po-
moc pre 25-ročného turistu, 
ktorý pociťoval celkovú vyčer-
panosť a nevoľnosť. Záchra-
nári mu po príchode poskytli 
neodkladnú zdravotnú sta-
rostlivosť. Potom ho pomocou 
nosidiel a na terénnom vozidle 
transportovali do Starého 
Smokovca, kde ho odovzdali 
privolanej posádke RLP.

VZZS letela na pomoc 
českému turistovi. Pomoc 
leteckých záchranárov z Pop- 
radu v stredu popoludní pri-
volali do Západných Tatier 
k 65-ročnému českému tu-
ristovi, ktorý spadol na tu-
ristickom chodníku medzi 
Volovcom a Jamnickým sed-
lom. Potom, ako sa pod ním 
uvoľnil kameň, padal približne 
25 m po skalách. V blízkosti 
zraneného nebolo vhodné 
miesto na pristátie vrtuľníka, 
preto lekárku k nemu spustili  
na lane pomocou palubného 
navijaka. Muž bol pri vedomí 
a komunikoval, na pád si však 
nepamätal. Utrpel viaceré 
poranenia tela, najmä hlavy 
a hrudníka. Po ošetrení v te-
réne ho v transportnej sedač-
ke spolu s lekárkou evakuo-
val vrtuľník z terénu. Počas 
medzipristátia ho preložili na 
palubu a previezli do nemoc-
nice v L. Mikuláši.

Pád Slovenky i nemec- 
kého turistu. V blízkosti 
Sliezskeho domu v stredu 
spadol na turistickom chod-
níku a spôsobil si poranenie 
hlavy 76-ročný nemecký tu-
rista. Záchranári HZS z Vyso-
kých Tatier turistu ošetrili a te-
rénnym vozidlom transporto-
vali do Starého Smokovca, 
odkiaľ pokračoval sanitkou 
RZP do nemocnice v Popra-
de. Záchranári HZS v Zá-
padných Tatrách 12. augusta 
pomáhali 68–ročnej Slovenke, 
ktorá si v Kvačianskej doline, 
časti Oblazy, po páde na tu-
ristickom chodníku spôsobila 
tržné poranenie dolnej kon-
čatiny. Po ošetrení ju zniesli 
na nosidlách a následne te-
rénnym vozidlom  transporto-
vali do Zuberca k privolanej 
sanitke.  (red)

Aj v tomto roku  počas 
letných prázdnin viaceré 
stredné školy modernizujú 
a opravujú budovy, i keď nej-
de o taký rozsah ako v pred-
chádzajúcich rokoch. „Veľa 
budov sme opravili v minu-
losti v rámci štrukturálnych 
fondov a hoci stále cítime 
potrebu ďalších investícií, 
veľmi zvažujeme, kam posu-
nieme finančné prostriedky. 
V najbližších rokoch bude-
me musieť riešiť stále nižší 
počet žiakov a zefektívniť 
prevádzku škôl,“ komen-
toval predseda PSK Peter 
Chudík.

Jedna z najväčších rekon-
štrukcií je tohto leta v Gym-
náziu duklianskych hrdinov 
vo Svidníku, kompletne 
modernizujú školskú jedá-
leň. Viaceré školy budú mať 
nové telocvične, napríklad 
Obchodná akadémia v Sta-
rej Ľubovni stavia novú telo-
cvičňu s rozpočtom viac ako 
480 tisíc eur a v Strednej od-
bornej škole na Garbiarskej 
ulici v Kežmarku bude stáť 
rekonštrukcia telocvične 300 
tisíc eur. V Prešovskom kraji 
sa opravujú a modernizujú 
aj ďalšie školy v Prešove, 
Lipanoch a Bardejove.

vôbec robia vojenské lietadlá 
a  cudzí piloti? Oni nemajú 
svoju domovskú krajinu, kde 
by sa mohli naučiť lietať? To 
už majú svoje vlastné krajiny 
tak „prelietané“, že tam už ani 
neexistuje pre nich neznáme 
územie? A kto to vôbec bol, 
keď doteaz občanom nikto 
nič nevysvetlil?

Mám silný pocit, že tých 
našich tajtrlíkov, ktorí v  je-
den deň tvrdia, že o  ničom 
nevedia a na druhý deň nás 
presviedčajú o dlhodobo plá-
novanej výcvikovej aktivite, 
asi už nikto, okrem nás „ov-
čanov“ neberie vážne. Sloven-
sko je pre našich tzv. spojen-
cov len kolóniou a  územím 
anglo-sasko-amerického sys-
tému a preto sa musia prip- 
raviť na to, že si budú chrániť 
svoje záujmy –  svoj kapitál, 
svoje fabriky, svoje banky, 
svoje pozemky, svoju vodu, 
svoje obchody a ešte k tomu 
majetky našich zbohatlíkov, 
korupčníkov a tunelárov, kto- 
rí im umožnili urobiť si 

zo  Slovenska  kolóniu. 
Len potom sa treba opýtať, 

prečo vlastne investujeme 
miliardy eur vraj do výzbro-
je slovenskej armády, kto-
rá pekne v  teplučku sedí na 
zadku, keď u nás nacvičujú 
spojenci podivné vojenské 
operácie? Že by boli tí naši až 
takí sprostí a nerozumeli po 
anglicky a potom im to budú 
kaziť? A nakoniec, čo vlastne 
má slovenská armáda chrá-
niť, keď v tejto krajine už nič 
nie je slovenské a občania im 
nestoja ani za to, aby ich in-
formovali? To do slovenských 
vojakov investujeme len pre-
to, aby mohli chodiť na misie 
a za naše peniaze chrániť záuj- 
my našich kolonizátorov? A 
ešte sa tichučko pozerať, ako 
vraj „spojenci“ nacvičujú!

Páni politici, to prečo už nie 
iba z nás, ale aj sami zo seba 
robíte nesvojprávnych hlupá-
kov? Vy ste sa vôbec narodili  
s chrbtovou kosťou, alebo 
vám ju hneď po narodení vyo- 
perovali?   Ľ. Rešovská

nejaký výcvik?

Medzinárodná stavovská organizácia TISPOL, 
združujúca služby dopravnej polície európskych štátov, or-
ganizuje spoločnú dopravno-bezpečnostnú akciu. Viac po-
licajtov na cestách v celej Európe je od pondelka až do ne-
dele, 17. – 23. augusta. V polovici týždňa pribudne aj akcia 
železničných policajtov, ktorí budú kontrolovať dodržiavanie 
predpisov v súvislosti so správnym parkovaním motorových 
vozidiel v obvode železničných dráh.

Počas siedmich dní sa policajti zamerajú prioritne na 
kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy 
vozidiel. Je to druhá najčastejšia príčina nehôd, ale zo-
miera pri nich najviac osôb. Za sedem mesiacov tohto 
roka eviduje polícia 1 029 nehôd v dôsledku nedovolenej 
rýchlosti, o život prišlo 39 osôb. Pri podobnej akcii v au-
guste 2014 policajti v 28 krajinách odhalili viac ako 580 
tisíc priestupkov.

„Vodiči by sa mali zamyslieť nad spôsobom svojej jazdy 
a jej následkov. Dupnutím na plyn možno prídete kam máte 
namierené o pár minút skôr, ale je otázne za akú cenu. 
Stres, nepozornosť, zvýšená spotreba pohonných hmôt, ri-
ziko pokuty či ešte horšie, riziko nehody a usmrtenia iných. 
Stojí to za to?  Nech si odpovie každý sám“, uviedla v sú-
vislosti s akciou TIPSOL mjr. Ing. Denisa Baloghová, hovor-
kyňa Prezídia PZ.    

Minulú sobotu, 15. augus-
ta, sa uskutočnil už 10. ročník 
stretnutia generácii v Kališti 
pod názvom Nezabúdame, 
ktorý organizoval Oblastný 
výbor SZPB B. Bystrica a Mú-
zeum SNP v B. Bystrici.  Na 
stretnutí sa zúčastnilo i  50 
členov Oblastnej organizá-
cie SZPB Poprad, ktorí spolu 
s  bývalými Kališťanmi, ich 
potomkami a  ľuďmi z  rôz-
nych kútov Slovenska i zahra-
ničia si zaspomínali a  uctili 
pamiatku padlých a zároveň  
nechcú na túto temnú kapi-
tolu našej histórie zabudnúť. 
„Nezabúdať“. Aj tieto slova vys- 
tihujú to, že Kalište je jednou 
z viac než stovky vypálených 
slovenských obcí, kam sa 
už bežný život nikdy nevrá-
ti.  Kalište bolo vybudované 
v  16. storočí ako uhliarska 
obec, no počas 2. svetovej 
vojny a  Sloven-
s k é h o  n á ro d -
ného povstania 
bolo centrom tzv. 
Partizánskej re-
publiky. Nemci 
Kalište prepadli 
18. marca 1945 
nadránom. Zo 42 
domov vypálili do 
tla 36, zavraždili 
46 ľudí a  ďalších 
odvliekli do zaja-
tia. Tí, čo prežili, 

sa po beštiálnom vraždení 
uchýlili do šiestich domov, 
ktoré na zhorenisku zostali. 
V  strachu a  biede sa v  nich 
tiesnilo 58 rodín. Po oslobo-
dení sa odsťahovali do oko-
litých obcí a  zničená osada 
sa premenila na miesto piety 
a spomienok.

S  pietou a  pokorou sme 
sa po ukončení pietnej spo-
mienky, na ktorej sa zúčastnil 
i predseda NR SR Peter Pel-
legrini a  predseda vlády SR 
Robert Fico, prešli a prezreli 
dva obnovené biele domčeky, 
učupené na strmých svahoch 
popri ceste, malú zvoničku   
a okolo pozostatky zhorených 
domov. V tieni lesa nad osa-
dou sme si pozreli i partizán-
sku nemocnicu, kde sú repliky 
bunkrov. Tu statočne pomáha-
li dvaja lekári, bratia Hilarovci.

Pred troma rokmi areál, 

Stretnutie generácii v Kališti - Nezabúdame
ktorý spravuje banskobystric-
ké Múzeum SNP, obohatil Sad 
života. Vysadenie 102 ovoc-
ných stromčekov symbolizuje 
nielen počet vypálených slo-
venských obcí, ale aj návrat 
života do Kališťa.

Po pietnej spomienke a bo-
hatom celodennom   kultúr-
nom programe, v  ktorom 
nechýbala ani ukážka Klubu 
vojenskej histórie Golián. Čle-
novia klubu  čiastočne priblí-
žili historické obdobie novem-
bra 1944, kedy sa nemecké 
jednotky snažili prevziať pod 
svoju kontrolu jednu z  ob-
lasti Partizánskej republiky. 
Je 16. h a nasadáme do auto-
busu a  odchádzame domov. 
Chválime organizátorov, sme 
radi, že nám prialo počasie, ale 
v mysli sa vraciame do osady 
Kalište, k osudom jej obyva-
teľom a „Nezabúdať„ pre nás 

znamená vzdávať 
úctu našim sta-
rým otcom a sta-
rým materiam, 
otcom a mamám. 
Skrátka všetkým, 
ktorí sa nie reča-
mi, ale skutka-
mi  dokázali   po-
staviť so zbraňou 
v ruke nemeckým 
okupantom. 

J. Pavlovčin, 
snímky V. Janeček

Piaty ročník amatérskeho 
turnaja Canada Volleyball 
Cup sa uskutoční v sobotu 
29. augusta v športovom 
areáli Svit – Pod Skalkou. 
Do turnaja sa môžu pri-
hlásiť 6-členné zmiešané 
družstvá 3 muži a 3 ženy 
od 16 rokov, plus dvaja 
náhradníci. Štartovné 2 € 
za každého člena družst- 
va. Prihlásiť sa môžete od 

20. júla na www.svit33.sk/
canadacup do naplnenia 
kapacity. Prezentácia je od 
8. do 8.30 h, turnaj začína 
o 8.30 h.

Turnaj organizuje mesto 
Svit, CVČ, aktivisti, volej-
baloví nadšenci a MO Únia 
žien Svit-Pod Skalkou. 
Pripravený je guláš, vec-
né ceny, tombola, hudba a 
dobrá zábav.  (pkr)

Pokračovanie z 1. strany
„Prešovský kraj má množ-

stvo prírodných, kultúrnych 
a  historických atraktivít, 
takže bolo z  čoho vyberať. 
Súťaž je zostavená tak, aby 
turistom ponúkla známe 
miesta aj takmer nepoznané 
či zabudnuté lokality kraja, 
ktoré stoja za návštevu,“ 
uviedol Ľubomír Karas, 
jeden z  tvorcov aplikácie. 
Súťaž tiež obsahuje zoznam 
zariadení, ktoré súťažiace-
mu poskytnú rôzne zľavy 
na občerstvenie, ubytova-
nie či wellness služby.

Rebríček TOP turistov 
sa mení každý deň

Každý bod, na ktorom sa 
môžu hráči lokalizovať, ob-
sahuje zaujímavé informácie, 
takže aplikácia zároveň slúži 
aj ako turistický sprievodca. 
Z  celkového počtu 250 bo-
dov zatiaľ nebol v súťaži lo-
kalizovaný len jediný z nich 
– Gerlachovský štít. K najob-
ľúbenejším bodom lokalizá-
torov patrí centrum Prešova. 
Najviac, takmer tridsať per-

cent hráčov sa lokalizovalo 
pri Rákociho paláci, kde sídli 
krajské múzeum. Veľmi ob-
ľúbené sú tiež Vysoké Tatry, 
drevené kostolíky, ale súťa-
žiaci nevynechávajú ani od-
ľahlé miesta, ako trojhraničie 
na vrchole Kremenca, rôzne 
pramene alebo vojnové cin-
toríny, napr. v  Palote alebo 
Stebníku. 

„Teší nás, že sme turistov 
podnietili objavovať zaujíma-
vosti nášho kraja. Túžba vy-
hrať ich zaviedla aj do odľah-

lých končín na východných 
hraniciach, aj do malých 
dediniek mimo hlavných 
ciest,“ konštatoval Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR 
Severovýchod Sloven-
ska. Rebríček súťažiacich 
sa mení každým dňom, 
najväčšie zápolenie je vi-
dieť na prvých priečkach. 
„Verejnosť má pred sebou 
ešte mesiac súťaženia, za-
pojiť sa môže každý, kto 
má chuť spoznať krásne 
miesta,“ pozýva turistov do 
Prešovského kraja Martin 

Janoško. Všetky informácie 
nájdu záujemcovia na stránke 
www.severovychod.sk.

Súťaž Objavuj Prešovský 
kraj trvá od 24. júna do 15. 
septembra. Pre rodiny s deť-
mi pripravila KOCR Seve-
rovýchod Slovenska projekt 
Legendarium, ktorý prost- 
redníctvom mobilnej hry, 
albumu s nálepkami a audio 
legiend predstavuje desať lo-
kalít kraja. Jeho súťažná časť 
končí taktiež 15. septembra. 
 (bča)

Súťaž  má úspech, turisti súperia o každý bod
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Harhovské čuda 
a zabaviska

   Trinásty ročník podujatia 
Harhovské čuda a zabaviska 
sa uskutoční 21. – 22. augus-
ta v Spišskom Hrhove. Bo-
hatý program začne v piatok 
o 16.30 h vystúpením FS ZUŠ 
Koľesko. O 17. h sa uskutoční 
dožinkový sprievod. Po ňom 
budú zabávať divákov ľudový 
rozprávač Jožko Jožka, He- 
lenine oči, skupina Hex a o 21. h 
premietnu v letnom kine film. 
V sobotu sa uskutočnia 
dopoludnia bežecké súťa-
že deti i dospelých, o 16. h 
detská súťaž Hľadanie ihly 
v kope sena a program večer 
zavŕši Drišľak a Elan tribute. 
Počas oboch dní sa budú ko-
nať mnohé sprievodné akcie. 
Vstupné v piatok 4 € (pred-
predaj OcÚ 2 €), v sobotu 2 €.

Tradície predkov
Poznávaj a uchovávaj 

tradície svojich predkov je 
názov XII. ročníka slávností 
a obyčajov obce Jarabiny, 
ktoré sa uskutočnia 21. – 23. 
augusta. V piatok o 19. h v ki-
nosále kultúrneho domu vys- 
túpi divadelný súbor z Rešo-
va. Hlavný program v sobotu 
začne o 13. h prijatím hostí 
a prehliadkou výstavy Vývoj 
jarabinského ľudového ode-
vu za posledné storočie. Po 
pietnom akte o 14. h budú 
pripravené ukážky ľudových 
remesiel, tradícii a jarabin-
skej kuchyne. V programe 
folklórnych skupín o 16. h  
vystúpia FS z Litmanovej, 
Barvínok z Kamienky, Poľa-
na z Jarabiny, Anna Servická 
a ĽH Antona Liptáka, ľudo-
vý rozprávač Jožko Jožka 
a vysokoškolský súbor pies-
ní a tancov Poľana z Brna. 
O 20. h začne ľudová veseli-
ca. V nedeľu bude v Jarabine 
odpustová slávnosť. 

Loď Fantázia
Nastúpte na loď Fantázia, 

kotvíme 21. augusta o 14. h 
pri minipivovare Buntavar. 
Berieme všetkých, ktorí majú 
chuť odplávať do sveta FAN-
TÁZIE – pozýva na podujatie 
Súkromná základná umelec-
ká škola Fantázia vo Svite.

IN VIVO
Koncert IN VIVO sa usku- 

toční na Nám. sv. Egídia 
v Poprade v piatok 21. augus-
ta o 19. h. V hudbe IN VIVO 
sa prepája viacero hudob-
ných žánrov, kapela svoj štýl 
označuje pojmom „coloured 
music“. Ide o akustickú hud-
bu s vplyvmi jazzu, Balkánu 
a Latinskej Ameriky, ktorej 
dodáva jedinečnú atmosféru 
akordeón.

Divadlo na hrade   
V rámci  Divadelných 

piatkov sa 21. augusta o 20. h 
na Spišskom hrade predstaví 
Divadlo na veľkej nohe s hu-
dobno-divadelným predsta-
vením Vraždy na Elsinore. 
V sobotu môžu návštevníci 
vidieť vystúpenie skupiny his-
torického šermu Páni Spiša. 
Nočná prehliadka Castle Run 
začne 22. augusta o 20.30 h. 
Páni Spiša budú vystupovať 
aj v nedeľu 23. augusta.

Vystúpenie FS Magurák
V Maguráku v každom 

veku... Vystúpenie FS Ma-
gurák Kežmarok sa uskutoč- 
ní na veľkom javisku pri radni-
ci na Hlavnom námestí v Kež-
marku v piatok 21. augusta 
o 16. h.

Pozvánky

Každý máme na tomto sve- 
te svoje poslanie. Rodíme sa 
s dispozíciami na vykonávanie 
určitej činnosti. Naša genetic-
ká výbava sa rozvíja, formuje 
prostredníctvom výchovy 
v rodine, v škole a samotným 
vplyvom prostredia.

 Kežmarskú rodáčku Janku 
Peštovú Sýkorovú významne 
formovalo aj umenie, najmä 
to výtvarné. Maliarka od 5. do 
25. augusta 2015 prezentuje 
svoje práce vo výstavnej sieni 
Barónka v Kežmarku. Doda-
točná vernisáž výstavy  Kú-
zelný svet sa uskutoční v stre- 
du 19. augusta o 16. h.  

Čo všetko ovplyvnilo roz-
hodnutie J. Peštovej Sýkoro-
vej stať sa umelkyňou, tvoriť 
krásu a  šíriť ju medzi ľudí? 
„Možno krásna nemecká vila 
s obrovskou záhradou a ume-
leckými dielami, v ktorej som 
vyrastala, citlivá výchova ro-
dičov, ktorí ma podporovali 
v  mojom snívaní o  krásne, 
alebo to bola Základná ume-
lecká škola v Kežmarku, kde 
som získavala prvé informá-
cie o  umení od akademickej 
maliarky Evy Končekovej. Ob-
rovský vplyv malo na mňa aj 
samotné malebné, historické 
mestečko Kežmarok so svojimi 
pamiatkami, kde som sa naro-
dila,“ vysvetľuje umelkyňa.

Rozhodnutie stať sa ma-
liarkou siaha do jej 13 rokov. 

Kúzelný svet Janky Peštovej Sýkorovej

Celý život som prežil v Pop- 
rade, do osemdesiatky mi 
veľa nechýba a od svojich šty-
roch rokov si toho pamätám 
dosť. Napríklad Nemci mali 
na našej  ulici poľnú kuchyňu 
a my, deti, sme od nich cho-
dili žobrať: „Bitte Brot, bitte 
Zucker, bitte Kaffe“ a  pod. 
Nemeckí vojaci nám takmer 
vždy vyhoveli a nepamätám 
si, aby nás odohnali, že čo tu 
chceme. A potom prišli ruskí 
vojaci. Bola strašná zima, veľa 
snehu napadalo. Tí prví prišli 
na lyžiach a ponáhľali sa sme-
rom na Svit. Viem len toľko, 
že v našej rodine sa schádzali 
strýkovia a  veľa rozprávali 
o  vojne a  postupnom po-
chode ruskej armády. Tiež sa 
tam niečo vypilo a pamätám 
si, ako im mama hovorila: 
„Nepite  toľko,  nechajte nie-
čo aj pre Rusov, čím ich po-
núkneme, keď prídu?“ A oni 
prišli...... napili sa a potom to 
začalo. „Ty chazaj  odchodi, 
chazajka  pajdeš  so mnoj.“ 
Bolo možno jediným šťastím, 
že na poschodí býval ruský 
dôstojník, ten zakročil a tak 
sa rodine nič nestalo. 

No a potom vojna skonči-

„Asi toto rozhodnutie bolo 
pod vplyvom prečítania živo-
topisných románov slávnych 
umelcov, ktoré sa mi v tomto 
veku dostali do rúk. Predo-
všetkým ale na základe vnú-
tornej intuície či úžasného 
pocitu blaženosti, spokojnosti, 
príjemného chvenia pri pohľa-
de na umelecké diela. Tak sa 
začala moja kľukatá cesta za 
umením, sprevádzaná nespo-
kojnosťou, neustálym hľada-
ním, poznávaním.“

Štúdium v kežmarskom 
Gymnáziu maliarke dávalo 
všeobecný rozhľad, ale rozvoj 
svojho talentu musela vziať 
do vlastných rúk. Pracovala 
ako textilná návrhárka v n. p. 
Tatraľan v  Kežmarku. Uči-
la sa kresliť portréty v dome 
dôchodcov, kde jej starí ľudia 
ochotne pózovali. Pokúšala 
sa dostať na štúdium na vyso-
kú školu UMPRUM Praha – 
odbor textil, pretože jej v tom 
čase učarovala krása ručne 
tkaných gobelínov a  hlavne 
tvorba Antonína Kybala. „Po-
slúchla som radu mojej mamy, 
že umenie ma neuživí, že 
mám rada deti a nemusím len 
umenie vytvárať ako maliar-
ka, ale môžem umeniu učiť aj 
deti. Tak som vyštudovala Vy-
sokú školu pedagogickú v Pre-
šove, odbor slovenský jazyk 
a výtvarná výchova. Do sveta 
maľby ma zasväcovali akade-

mickí maliari Ivan Šafranko, 
Dušan Srvátka a krásu grafic-
kých techník som spoznávala 
na hodinách vedených doc. Ti-
borom Gálom. Štúdium som 
ukončila diplomovou prácou 
Textilná výtvarná tvorba na 
východnom Slovensku a utka-
la som gobelín,“ spomína Jan-
ka Peštová Sýkorová.

Od roku 1992 sa snaží kaž- 
doročne prezentovať svoju 
umeleckú tvorbu na samos- 
tatných výstavách. Vystavo-
vala nielen na Slovensku, ale 
aj v  Poľsku, Česku, v  USA. 
„Výstavy sú motivačným zdro-
jom pre mňa, posúvajú ma 
ďalej, lebo umelec netvorí len 
pre svoje uspokojenie, ale tvorí 
pre ľudí.“ Svoju tvorbu roz-
deľuje do viacerých umelec-
kých cyklov. Najobsiahlejším 
a najprepracovanejším z nich 
je Svet otvorený pre sny,  
v ktorom si vytvára osobitú 
duchovnú a výtvarnú poéziu, 
ktorá vychádza zo spomienok 
na detstvo. V čistých farbách 
nachádza prostriedok na vy-
jadrenie idealizovanej kon-
cepcie sveta. Autorka ilust- 
rovala knihu pre deti Slnič-
ka a Tulipko alebo príhody  
z prírody od Moniky Jankov-
činovej. Na zdanlivo malom 

Fetiše socializmu
Názor

la. Kto akože dokázal, že bol 
partizánom mal výhodu, lebo 
mal šancu, že sa mu niečo 
ujde. Nechcem menovať ľudí 
z Popradu, ktorí boli medzi 
prvými a bolo ich dosť. Každý 
mal svedka, ktorý mu potvr- 
dil, kde sa zúčastnil odboja. 
Ale nie o tom chcem písať. 

Postupne sa začalo zná-
rodňovanie súkromného 
majetku, ale aj obrovská vý-
stavba fabrík, družstiev, že-
lezníc, ciest, škôl, nemocníc, 
stavali sa byty zadarmo. Ne-
mali sme prepych, ale mali 
sme všetko, čo sme k životu 
potrebovali a nikto nehlado-
val a ani nežobral. Trápi ma, 
že nejaký mladý demokrat, 
ktorý možno len od niekoho 
niečo počul, aj keď by som 
mladých ľudí nerád urazil, 
začal písať a uverejňovať ne-
jaké Fetiše socializmu v našej 
verejnoprávnej televízii. Ur-
čite ani nevie, čo ten socia-
lizmus bol a ako ľudia, ktorí 
vybudovali tento štát, na tu 
terajšiu demokraciu reagujú. 
Len jeden príklad - za socia-

lizmu bola lekárska starostli-
vosť aj lieky zadarmo! Dnes 
len za vytrhnutie boľavého 
zuba zaplatíme 50 eur a  to 
nepočítam injekciu! Áno, bol 
veľký problém vycestovať za 
hranice a vždy ste potrebo-
vali vycestovacie víza, ktoré 
vám niekto musel schváliť. 
Dnes síce môžeme cestovať 
kamkoľvek, ale chýbajú nám 
peniaze a  z našich dôchod-
kov ledva prežijeme. 

Aj ja som v  roku 1977 
dostal víza do Rakúska, na 
Zeltweg, keď ešte pretekal 
Fittipaldi. A tiež by som mo-
hol písať, že som sa hanbil, 
že som sa vôbec narodil, keď 
ma na colnici v Petržalke vy-
zliekali do naha a keď som sa 
pýtal, čo vlastne hľadajú, do-
stal som odpoveď, že si plnia 
len svoju povinnosť. Vtedy 
som si predstavil transport 
Židov, ktorých v  dobytča-
koch odvážali do Oswien-
čimu a  nevedel som, či tak 
neskončíme aj my. Tak som 
sa cítil v  komunizme aj ja. 
Dnes sa ale zamýšľam nad 

deťmi, ktorým už ani nemá 
kto povedať, čo ten SOCIA-
LIZMUS vlastne bol. Že to 
neboli len rady na exotic-
ké ovocie pred Vianocami, 
či rady na mäso, Trabanty  
a škodovky. Žili sme skrom-
ne, nikto nikomu nič nezávi-
del a nepredbiehal sa v zhro-
mažďovaní majetku a peňazí, 
ale každý mal prístup k býva-
niu, k vzdelaniu a k lekárske-
mu ošetreniu zadarmo, kaž-
dý mal prácu... Ale o týchto 
stránkach socializmu nikto 
nepovie ani slovo, všetci sa 
tomu vyhýbajú a chvália nie-
čo, čo si v žiadnom prípade 
chválu nezaslúži. Pretože 
dnes je pracujúci človek na 
poslednom mieste záujmu 
politikov. V  tejto súvislosti 
by som už len poznamenal 
- dobre  už  bolo!!! Keď nie-
kto o pár desiatok rokov za-
čne robiť Fetiše demokracie, 
nebude tam nič iné, iba bez-
brehé rozkrádanie toho, čo sa 
vďaka socializmu vybudova-
lo, bezbrehá korupcia, hon-
ba za peniazmi, stúpajúca 
kriminalita a v neposlednom 
rade aj postupné zabíjanie 
duše človeka.  (bbš)

priestore ženského sveta sa 
pohybuje v cykle olejomalieb 
Kytica na každý deň a iné ilú-
zie. Témou grafického cyklu 
farebných linorytov Kúzlo 
dávnych čias je dedinský člo-
vek a jeho každodenná práca. 
V cykle Kryštály a gule za-
chytáva s obrovskou jemnos-
ťou a príjemnou farebnosťou 
krásu skla. Cieľom cyklov Zr-
kadlenie a Metamorfózy duše 
je zbavenie sa stereotypných 
myšlienok a hlboký ponor do 
duše.

Venuje sa  aj  užitému ume- 
niu, autorsky tkanej tapisé-
rii, ale aj portrétu. Zaujali ju 
hlavne mladé krásne dievčatá 
s osobitým výrazom. V roku 
2012 svoje umelecké smero-
vanie sformovala do desiatich 
bodov Manifestu osamelého 
bežca. V  súčasnosti pracuje 
na umeleckom cykle Kúzel-
ný svet, v ktorom zachytáva 
zážitky z ciest nielen po krás-
nom Slovensku, ale hlavne 
z Talianska a USA.

Výstavu Janky Peštovej Sý- 
korovej Kúzelný svet môžete 
do 25. augusta vidieť v Kež-
marku v Barónke na Hlavnom 
námestí 46 počas pracovných 
dní od 9. do 12. h a od 13. do 
17. h.  (red)

Prednášky i filmy
 v čajovni

Kaviareň a čajovňa U vlka 
v Starom Smokovci pozýva 
na prednášku Idy Maťugovej 
Tatry a sebapoznanie I. dnes 
večer. Vstupné 3 €. V ďalších 
dňoch tu budú premietať filmy, 
vo štvrtok 20. augusta fran-
cúzsky Himaláje, chodník do 
neba, v piatok 21. augusta 
kanadskú snímku Ten, čo žil 
s medveďmi grizly, v sobotu 
22. augusta Lyžovanie v tieni 
Džingischána (Kanada/USA) 
a v nedeľu 23. augusta švéds- 
ky film Vlastnou silou. (vstup-
né 1 €). Slnko, naša najbližšia 
hviezda je názov prednášky 
riaditeľa Astronomického 
ústavu SAV v Starej Lesnej 
Aleša Kučeru, ktorá v čajovni 
odznie v utorok 25. augusta. 
Všetky programy začínajú 
o 19. hodine. 

Šermiarska scéna
Na stálej šermiarskej scé-

ne v Starovekom vojenskom 
tábore v Starej Ľubovni vystu-
puje v týchto dňoch skupina 
Sirius. Šermiarske vystúpenia 
sú v programe od včerajš- 
ka do nedele 23. augusta 
o 13.30, 15.30 a 16.30 h.

V retro štýle
V rámci podujatia Oldtimer 

Rallye Tatry sa vo štvrtok 
20. augusta o 15.30 h na ja-
visku pri radnici na Hlavnom 
námestí v Kežmarku usku- 
toční program S automobilo-
vými veteránmi v retro štýle. 
Účinkujú Brass Collegium 
Levoča, TK Brilant zo ZUŠ 
Petržalská Kežmarok. Medzi-
národná športová súťaž his-
torických automobilov na Slo-
vensku zavíta 20. augusta od 
13. do 15.30 h aj do Levoče.

Severka
V programe Kultúrneho 

štvrtka v parku na Nám. gen. 
Štefánika v Starej  Ľubovni 
vystúpi 20. augusta o 15. h 
Severka, domáca coutry sku- 
pina.

Zápisky dôstojníka ČA
Divadlo Commedia Pop- 

rad prispeje do Popradské-
ho kultúrneho leta 2015 hrou 
Zápisky dôstojníka Červenej 
armády, ktorá mala v apríli t. r. 
celoslovenskú premiéru. Na 
Nám. sv. Egídia uvedie insce-
náciu vo štvrtok 20. augusta 
o 20. hodine.

Tatranská promenáda
Moderovaná prehliadka his-

torických automobilov v rámci 
akcie Oldtimer Rallye Tatry 
2015 bude v piatok 21. au-
gusta o 10.30 h v relax parku 
Jazierko v Tatranskej Lomni-
ci. V sprievodnom programe 
účinkuje Prešovský dixieland. 
Vstup voľný.

Koncerty v Levoči
Vežový koncert Brass Col-

legia sa uskutoční v piatok 21. 
augusta o 11. h na radnici na 
Nám. Majstra Pavla v Levo-
či. O 16. h bude v parku na 
námestí promenádny kon-
cert Dychovej hudby mesta 
Levoča.

Prešovský dixieland 
i Maguráčik

V areáli Kúpe ľov Nový Smo-
kovec bude v piatok 21. au- 
gusta od 15. h koncertovať ol-
dies kapela z Prešova Prešov-
ský dixieland. V sobotu 22. au- 
gusta o 17.30 h spríjemní 
popludnie Tatrancom a návš- 
tevníkom V. Tatier vystúpenie 
DFS Maguráčik z Kežmarku. 
Vstup na podujatia voľný.
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Kláštorné leto
Program Kláštorného kul- 

túrneho leta v Múzeu v  Čer- 
venom Kláštore pokračuje 
v piatok 21. augusta veče-
rom dobrého folklóru a živej 
muziky. V sobotu 22. au- 
gusta v rámci letného kina 
pod holým nebom premietnu 
film Nedotknuteľní. Začiatok 
programov o 20.30 h, vstup-
né na akcie 2 €.

Duo Alein
Koncert Dua Alein z Pop- 

radu sa uskutoční v kaviarni 
Hoepfner v hoteli Smokovec 
v Starom Smokovci v sobotu 
22. augusta o 19. h. Účinkujú 
Štefan Šanta – gitara a Ale-
na Stoklasová – spev. Vstup 
voľný.

Letné kino
Tatranské letné kino po-

núka ďalšie snímky. V areáli 
Kúpeľov Nový Smokovec 
premietnu v piatok 21. augus-
ta Nine (USA) a v relax parku 
v Tatranskej Lomnici v sobotu 
22. augusta Kandidát (ČR/
SR). Začiatky o 20. h, vstup 
voľný.

Guláš Cup 2015
V športovom areáli pred 

hotelom FIS na Štrbskom 
Plese sa v nedeľu 22. au-
gusta uskutočnia otvorené 
majstrovstvá vo varení gulá-
šu. V sprievodnom programe 
podujatia Guláš Cup vystúpi 
ľudová hudba Diabelkovci.

Púť kráľovskou cestou
Pred Obecným úradom 

v Hranovnici je v sobotu 22. au- 
gusta o 7. h zraz účastní-
kov Púte kráľovskou cestou 
– Memoriálu mladých, tragic-
ky zosnulých Hranovničanov. 
Účastníci vyjdú na Hranov-
nické Pleso, uctia si pamiat-
ku padlých v 2. sv. vojne na 
Koľvači, stretnú sa v pútnic-
kom stánku na Smrečinách 
a po návrate do Hranovnice 
o 17.30 h položia kytice tragic-
ky zosnulým Hranovničanom 
na miestnom cintoríne.
Večer s horským vodcom
Posedenie so skúseným 

horským vodcom, ako aj rozp- 
rávanie o dobrodružných výp- 
ravách v horách, zachyte-
ných aj vo filme, organizu-
je Sliezsky dom Tatranská 
Polianka. Večer s horským 
vodcom sa uskutoční v so-
botu 22. augusta o 20.30 h  
v reštaurácii hotela. Vstup 
voľný.
Country weekend Šuňava
Country club a obec Šu- 

ňava organizujú 22. – 23. au-
gusta XVII. Coutry weekend 
Šuňava. Festival country, 
folk, bluegrass a trampskej 
hudby začne oba dni od 14. h. 
V sobotu vystúpia Kentrucky, 
Záhuráci, Divozel, Shamrock 
Redheads, Veteráni a Mi- 
chael Lonstar & Bnad (Poľ-
sko), v nedeľu BB coutry, Ves-
lári, Mloci, Žobráci a Smoky 
Mountains Dancers. Country 
weekend je spojený s viace-
rými sprievodnými podujatia-
mi, medzi inými i tradičnou 
Aliho spanilou chopper coun-
try jazdou. Vstupné 6 €/deň, 
v predpredaji 5 € (ticket-art.
sk), informácie www.country-
sunava.sk.

Rozprávková nedeľa
Rozprávku Ako išlo vajce 

na vandrovku uvedie divadlo 
Babadlo v nedeľu 23. au-
gusta o 15. h v Dome kultú-
ry v Starej Ľubovni. Vstupné 
2 €, rodinné vstupné 5 €.

Svište na Plese
Svište na Plese pozývajú 

22. – 23. augusta všetky deti  
na tatranský víkend plný zába-
vy, súťaži a športu. Ako odme-
nu môžu vyhrať skipas. Podu-
jatie sa uskutoční od 9.30 do 
15.30 h na Štrbskom Plese 
na svahu Interski a Solisko. 
Registrácia detí od 9. Do 12. h 
pred infocentrom pod skokan-
skými mostíkmi. Ukončenie 
súťaží o 14. h, vyhodnote-
nie o 15. h pri údolnej stanici 
Solisko.

Rozprávková dielňa
V nedeľu 22. augusta sa 

môžu šikovné deti s rodič-
mi zapojiť do tvorivej dielni 
pre deti. Rozprávková diel-
ňa bude na Nám. sv. Egídia 
v Poprade o 10. h pod vede-
ním Marianny Ďurasovej.

Stretnutie Goralov
V areáli kúpeľov Červený 

Kláštor-Smerdžonka sa usku-
toční 22. augusta od 15. h 
šiesty ročník stretnutia Gora-
lov v Pieninách. V programe 
vystúpia Kollárovci, Vese-
lá trojka Pavla Kršky, Duo 
Jamaha, Legendy se vrací 
a Franta Uher. Od 20. do 24. h 
je plánovaná ľudová veselica. 
Vstupné 7 €, predpredaj a in-
formácie 0908 336 675, www.
ticketportal.sk. 

Nežné vlny
Sobotňajší večer bude 

patriť v centre Popradu filmu 
pod holým nebom. Na Nám. 
sv. Egídia o 20.30 h premiet-
nu českú komédiu o sympa-
tickom a nesmelom Vojtovi 
a jeho „šibnutej“ rodine Než-
né vlny.

Spolu máme 70
Skanzen pod hradom  Ľu-

bovňa bude v nedeľu 23. au-
gusta hostiť susedov zo San-
decka. Pri príležitosti výročia, 
ktoré si skanzeny v St. Ľu-
bovni a poľskom Novom San-
deci pripomínajú, sa uskutoč-
ní podujatie Spolu máme 70. 
V programe Piesne a tance 
nás spájajú vystúpia folklórne 
súbory Msalniczanie, Dolina 
SLomki a Vrchovina a taktiež 
rómsky súbor z Podsadku pri 
St. Ľubovni. Pripravené sú aj 
tvorivé dielne a návštevníci 
budú mať možnosť vyskúšať 
si ľudový odev zo Sandecka.

Maľované na skle
K inscenovaniu muzikálu 

Na skle maľované pristúpilo 
v roku 1993 aj Divadlo Jo-
náša Záborského v Prešove 
a po trojročnej prestávke sa 
rozhodlo kočovné divadlo 
Drak toto dielo na dosky 
prešovského divadla vrátiť. 
Nie však v podobe veselo-
hry, ale ako hudobný recitál 
piesní z legendárneho pred-
stavenia. Koncert Maľované 
na skle, v ktorom účinkujú 
Petra Humeňanská/Zdenka 
Kvasková, Janka Humeňan-
ská, Alexandra Bilasová, 
Peter Ivan, Janko Ivan/Jarko 
Ďurček, Jano Karas, Dávid 
Suchár a Silvia Majorošová, 
sa uskutoční v nedeľu 23. 
augusta o 15. h na Nám. sv. 
Egídia v Poprade.

Furmanské preteky
V areáli Nižné lúky (smer 

Krížová Ves) sa v sobotu 22. 
augusta uskutočnia v Spiš-
skej Belej furmanské preteky 
Belianska podkova. Súťaž 
začne o 10. h a pretekári ab-
solvujú slalom furmanským 
vozom, manipuláciu s dre-
vom a silovú disciplínu.

Mestské kultúrne stredisko 
(MsKS) v Kežmarku pripra-
vuje a zabezpečuje kultúrne 
podujatia celoročne a počas 
leta svoju činnosť ešte zinten-
zívnilo. Mesto navštevuje veľa 
turistov a návštevníkov, ale 
prvoradí sú občania mesta. 
„V tomto období majú deti 
prázdniny, tak sme chceli aj 
pre ne pripraviť program, kto-
rý by ich zaujal. Bohaté kul-
túrne leto sme sa snažili po-
skladať tak, aby  každá veková 
kategória si prišla na svoje. Či 
už pre deti rozprávky na hra-
de, pre tínedžrov podujatie 
Kapelafest, na ktorom sa pred-
stavia hudobné skupiny. Pre 
strednú a staršiu generáciu 
máme koncerty. Využívame 
pódia na námestí a hradnom 
nádvorí,“ povedala bývala 
riaditeľka Gabriela Kantorko-
vá (v súčasnosti zastupujúca 
súčasnú riaditeľku počas čer-
pania dovolenky). Počas leta 
kultúru spríjemnili koncerty 
na korze, letné premietanie 
kina Iskra, či Kežmarské kul-

túrne leto. Najbližšie nás už 
vo štvrtok to bude podujatie 
S automobilovými veteránmi 
v retro štýle a v piatok vystúpi 
FS Magurák. Do konca au-
gusta sa ešte predstavia DFS 
Maguráčik a Goralik. Počas 
Kapelafestu do Kežmarku 
pricestujú skupiny Smola a 
hrušky, Zlokot, Saténové ru-
kavičky a Millhouse. „Okrem 
týchto podujatí, ktoré sa ko-
najú vonku, v septembri prip- 
ravujeme ďalšie v Drevenom 
artikulárnom evanjelickom 
kostole. Okrem toho už druhý 
týždeň na hradnom nádvo-
rí premietame filmy v rámci 
letného kina. Teší nás boha-
tá návštevnosť, ľudia majú o 
klasické premietanie záujem,“ 
doplnila G. Kantorková. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku zriadili 
internetovú študovňu, ktorá 
slúži celoročne pre deti a čle-
nov knižnice. Podmienkou je 
preukaz, teda musia byť zapí-
saní do knižnice, aby mohli 
využívať internetové služby. 

V Kežmarku to cez leto žije naplno
„Ale nie je to podmienka, 
môžu k nám zavítať aj turisti 
a návštevníci mesta a surfovať 
na internete. V priebehu roka 
slúži študovňa hlavne žiakom 
a počas prázdnin môžu deťú-
rence u nás tráviť voľný čas. 
Nie každý má možnosť prís- 
tupu k internetu. Chceli sme, 
aby boli počítače a internet 
dostupné všetkým. Sme veľmi 
radi, že to využívajú a o túto 
službu je záujem,“ uviedla 
Kantorková. Internetová štu-
dovňa je pre záujemcov otvo-
rená od 9. h do 17. h, počas 
obeda je zatvorené. 

Mestské kultúrne stredisko 
slúži okrem vystúpení aj sú-
borom, ktoré v Kežmarku 
pôsobia a môžu tu nacvičo-
vať svoj program. Pod správu 
MsKS patrí tiež mestská kniž-
nica, ktorá je počas prázdnin 
otvorená dva dni v týždni, v 
utorok a vo štvrtok od 8. h do 
18. h. „Čo sa týka kina Iskra, 
je na dobrej úrovni. Nemôže 
sa každé mesto pochváliť 
kinom. Investovali sme do 
rekonštrukcie veľa peňazí a 
sme radi, že sa nám ho poda-
rilo zachrániť a nedopadli sme 
ako iné mestá na Slovensku, 
kde boli kiná zrušené. Snahou 
mesta je kino uchovať. Finan-
cie sme investovali do techno-
lógie premietania 3D a minulý 
rok bol vymenený celý inte-
riér kina,“ uviedla. Pohodlné 
kreslá a skvelý zážitok je za-
ručený. Momentálne sa upra-
vuje vchod a celá budova Re-
duty sa bude rekonštruovať. 

Kultúrne leto počas júla a 
augusta sa plynule preklopí 
do kultúrnej jesene. V sep-

tembri začínajú koncerty 
vážnej hudby Kežmarskej 
hudobnej jesene. „Veľmi veľa 
síl nás stála príprava a rea-
lizácia EĽRA. Momentálne 
stále bilancujeme a myslím si, 
že program vyšiel. Mnohým 
sa páčil, mnohí sa nevyjad-
rili. Nedá sa ulahodiť každé-
mu, každému sa páči niečo 
iné. Keď sa pýtame, čo by 
chceli, nemáme spätnú väz-
bu. A  samozrejme, musíme 
vychádzať aj z  toho, koľko 
máme peňazí,“ konštatovala 
bývalá riaditeľka MsKS. Kul-
túrne podujatia a kultúrny 
život môže Kežmarku závi-
dieť aj nejedno väčšie mesto. 
Kultúrne stredisko spravuje 
aj amfiteáter, ktorý je mo-
mentálne zatvorený a nie 
je v najlepšom stave. V po-
sledných rokoch sa udržiava 
a vyžaduje si väčšie investí-
cie. Svoju zlatú éru má už 
za sebou a čaká sa, čo s ním 
bude. Všetky väčšie podujatia  
stiahli na hradné nádvorie a 
do mesta.  (pks)

Viaceré stredné školy v 
Prešovskom samosprávnom 
kraji (PSK) prechádzajú 
počas leta modernizáciou 
priestorov. Ide o vyššie sumy 
a budovy budú zrekonštruo- 
vané, alebo do areálu pri-
budnú úplne nové. Rozsiah-
lejšie stavebné práce sa robia 

Búracie práce začnú už o niekoľko dní
na deviatich školách. Spolu 
ide o investíciu vo výške pri-
bližne 1,7 milióna eur. Aj na-
priek tomu, že sú prázdniny, 
riaditelia škôl neoddychujú. 
Stredná odborná škola na 
Garbiarskej ulici v Kežmar-
ku realizuje rekonštrukciu 
telocvične za 300 tis. eur. 
„Celé tieto prázdniny venu-
jem rekonštrukcii a asanácii 
budov. Telocvičňa pri budove 
školy sa dostala do statických 
problémov a bola nutná asa-
nácia. Bolo ju potrebné pri-
praviť na zbúranie a aby sme 
mohli niekde telesnú výchovu 
pre našich žiakov zabezpečiť, 
oslovili sme Prešovský samo-
správny kraj,“ uviedla riadi-
teľka Strednej odbornej školy 
Marta Sabolová (na snímke).  
Za týmto účelom PSK zakú-
pil budovu pri polícii, ktorá 
pred rokmi bola pôvodne 
telocvičňou. Po roku 1989 ju 

vlastníci využívali na rôzne 
účely, čím sa zničila. Preto 
bolo potrebné budovu zre-
konštruovať a pristaviť prí-
stavbu, v ktorej sa budú na-
chádzať sociálne zariadenia, 
šatne a náraďovňa. „Okrem 
kúpy budovy sa nám podarilo 
získať aj finančné prostriedky 
na rekonštrukciu a prístavbu, 
ktorá sa robí v súčasnosti. 
Momentálne sú vymenené 
okná, zateplený strop a fina-
lizuje sa prístavba. Po dokon-
čení strechy budú nasledovať 
vnútorné úpravy a chýbajú 
nám finančné prostriedky na 
zariadenie telocvične. Druhá 
vec, ktorá ma potešila je, že 
sa nám po rokoch podarilo 
získať finančné prostriedky 
na zbúranie telocvične pri 
škole,“ povedala Marta Sa-
bolová. Budova telocvične 
je staticky narušená a fi-
nančné prostriedky škola 

získala od predsedu Národ-
nej rady Petra Pellegriniho, 
ktorý školu niekoľkokrát 
navštívil. Na asanáciu bu-
dovy Stredná odborná škola 
získala 150 tisíc eur. „Teraz 
sme práve ukončili zdĺhavý 
proces verejného obstaráva-
nia na odstránenie stavby. 
V pondelok sa bude podpi-
sovať zmluva a odovzdá-
me stavenisko. Budú nas- 
ledovať búracie práce a za-
rovnanie terénu. Počítame, že 
do konca septembra by mali 
byť práce ukončené. Prístav-
ba by mala byť ukončená vo 
februári budúceho roka. Vy-
bavenie prístavby a telocvič-
ne bude niečo stáť a rátam, 
že budúci školský rok sa nám 
to podarí, ale minimálne ešte 
rok budeme na telesnú výcho-
vu používať mestskú športo-
vú halu,“ ukončila riaditeľka 
Sabolová.  (pks)
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Pozvánky
Lotyšský súbor 
v Ružbachoch

Do programu Kultúrneho 
leta v Kúpeľoch Vyšné Ruž-
bachy prispeje svojím vystú-
pením v nedeľu 23. augusta 
o 15. h na kolonáde pod Bie-
lym domom lotyšský súbor 
Draudziba a krepliny. Vstup 
voľný.

Hrnčiarska nedeľa
Múzeum liptovskej dediny 

v Pribyline má v nede ľu 23. au- 
gusta pripravený interaktívny 
program na hrnčiarskom rín-
ku i ukážky práce s hlinou. 
Hrnčiarska nedeľa ponúkne 
aj výstavu prác jubilujúceho 
hrnčiara-keramikára Gustáva 
Virága.

Maguráčik a Goralik
   Kežmarské hudobné leto 
spestria svojimi vystúpeniami 
domáce súbory. V pondelok 
24. augusta vystúpi na veľ- 
kom javisku pri radnici DFS 
Maguráčik a v utorok 25. au-
gusta sa predstaví v progra-
me Zagrojme še DFS Gora-
lik. Obe vystúpenia začnú 
o 16. hodine.

Latino
Koncert kvalitnej kapely 

Latino – Dominika Titková 
and Friends usporiada horský 
hotel Popradské pleso v pia-
tok 21. augusta o 19.30 h. 
Prekvapí vás energickou 
hudbou a prímesou latinsko-
amerických rytmov. Vystúpia: 
Dominika Titková – spev, 
Tomáš Dúcky – klavír, Juraj 
Drobka – gitara a perkusie, 
Andrej Behul – basgitarista, 
Tomáš Hutlas – bicie a Jakub 
Zatko – trúbka.

Kapelafest 2015
Nádvorie Kežmarského 

hradu bude 28. augusta od 
17. h patriť 3. ročníku pod-
tatranského festivalu hu-
dobných skupín Kapelafest 
2015. Vystúpia skupiny Smo-
la a hrušky, Zlokot, Saténové 
ruky, Millhous a regionálne 
kapely The Kowal Chicks, 
Wolfage, Dr. Feelgood rb. 
a Antimora.

Jááánošííík
V Dome kultúry vo Svite sa 

9. septembra o 19. h uskutoč- 
ní mimoriadne predstavenie 
Radošinského naivného di-
vadla Jááánošííík po tristo ro-
koch. Vstupné na obnovenú 
najslávnejšiu hru s pôvodný-
mi textami a so súčasným he-
reckým obsadením, je 15 €. 
Predpredaj: MsÚ Svit, č. dv. 
116, t. č. 052/787 51 14, Um. 
agentúra Bell Canto, t. č. 
0903 966 327 a kníhkupectvo 
Christiania Poprad, t. č. 772 
29 44.

V MsKS v Kežmarku vys- 
túpia Radošinci s Jáááno- 
šíííkom v piatok 4. septem-
bra o 19. h. Vstupné 13 €, 
predpredaj MsKS, t.  č. 052/ 
452 21 65 a 0904 496 442 
a Kežmarská informačná 
agentúra, Hlavné nám. 46.

Fragmenty
V popradskom MAXe mô- 

žete do 23. augusta vidieť výs- 
tavu Aleša Jirouška pod náz- 
vom Fragmenty. Dvadsať-
šesťročný umelec žije te-
raz v podtatranskej dedinke 
Ždiar, ktorú prezentuje v svo-
jej tvorbe na výstavách.

Pozvánky
Pri príležitosti 71. výročia 

Slovenského národného povs- 
tania prinášame čitateľom 
seriál o pomníkoch, ktoré sú 
venované oslobodeniu, pad-
lým a SNP v podtatranskom 
regióne. Nachádza sa tu nie-
koľko pomníkov a pamätní-
kov, okolo ktorých chodíme 
takmer každý deň. Poznáme 
však ich históriu?   

Ani tri desaťročia od vy-
puknutia Slovenského ná-
rodného povstania sa v Pop- 
rade stále nenachádzal žia-
den pamätník, ktorý by túto 
významnú dejinnú udalosť 
pripomínal. Pritom Poprad 
zohral v prvých dňoch SNP 
veľmi dôležitú úlohu. Okrem 
toho, že sa tu pripravovalo 
ozbrojené povstanie a pláno-
val jeho  priebeh takmer na ce-
lom Spiši, bola tu umiestnená 
aj vojenská posádka. Okrem 
kasárni Pod Gerlachom, kde 
sa nachádzal Peší prápor II, 
boli v Poprade aj letecké ka-
sárne a  letisko. V  nich bola 
umiestnená Bombardovacia 
peruť III, zložená z Letky 41, 
Letky 42 a Technickej letky 5. 
Vojaci oboch kasárni sa zapo-
jili do prvých povstaleckých 
bojov o Kežmarok a Poprad. 

S blížiacim sa 30. výročím 
Slovenského národného povs- 
tania preto vznikla myšlien-
ka, vybudovať v  Poprade 
pamätník SNP. Termín rea- 
lizácie pamätníka bol stano-
vený do 28. augusta 1974. 
Pamätník mal byť vybudova-
ný a situovaný pred budovou 
letiska Poprad-Tatry. Výstav-

bu diela financoval 
Miestny národný 
v ý bor  Poprad. 
Podľa zápisnice 
č. 46-35/74-K  bol 
pamätník  SNP 
skolaudovaný až 
16. decembra 1974. 
 Autormi pamätní-
ka sú akademický 
sochár Imrich Svi-
tana a Ing. arch. J. 
Müller. Bronzové 
reliéfy neboli vy-
hotovené do pô-
vodného termínu, 
preto pamätník 
nemohol byť sláv-
nostne odhalený 
pri  prí ležitost i 
30. výročia SNP. 
Reliéfy boli síce 
odliate v zlievarni 
v Blansku podľa schválených 
návrhov, ale  dodané boli až 
v decembri 1974. Z toho dô-
vodu bol pamätník defini-
tívne dokončený až v  roku 
1975. Slávnostne bol odhale-
ný v piatok 9. mája 1975 pri 
príležitosti 30. výročia oslo-
bodenia Československa. Pa-
mätník je stvárnený dvoma 
pylónmi v tvare trojuholníka, 
ktoré znázorňujú krídla. Py-
lóny sú vysoké 4 m a umiest-
nené sú na nízkom podstavci 
obdĺžnikovitého tvaru. V ich 
strede sa nachádzajú dva 
mierne pootočené kubusy 
s  naznačenými podperami 
z prednej strany. Na nich sú 
z  čelnej strany umiestnené 
štyri bronzové reliéfy s  roz-
mermi asi 60 x 60 cm s mo-

História pamätníka SNP pri letisku v Poprade

tívmi zo SNP. Znázorňujú 
priebeh udalostí od nástupu 
fašizmu po oslobodenie a ví-
ťazstvo nad fašizmom. Na 
zadnej strane krídiel je uve-
dený letopočet 1944. Celý 
pomník je obložený leštený-
mi doskami zo spišského tra-
vertínu hrúbky asi 3 cm a roz-
mermi 30 x  60 cm na pod-
stavci aj na krídlach. Nosné 
jadro je murované z kameňa. 
Pred pomníkom sa nachádza 
rozptylová plocha s prístupo-
vým chodníkom.

Pamätník SNP sa dodnes 
nachádza v  tesnej blízkosti 
medzinárodného letiska Pop- 
rad-Tatry, napravo od príjaz-
dovej komunikácie k letisko-
vému parkovisku, pred no-
vým terminálom. Domácim 

obyvateľom i  návštevníkom 
regiónu pripomína udalosti 
spred 71 rokov. Od roku 1975 
sa každoročne pri pomníku 
konali pietne spomienky pri 
výročí Slovenského národné-
ho povstania. Posledný piet-
ny akt sa pri ňom uskutočnil 
v  auguste 1989, keď sme si 
pripomenuli 45. výročie SNP. 
Až v  roku 2015, po dlhých 
26 rokoch, sa táto tradícia 
znovu obnovila. Pri príleži-
tosti 70. výročia ukončenia 
druhej svetovej vojny, v rám-
ci Aero-moto víkendu 2015, 
bol súčasťou programu osláv 
tohto výročia aj pietny akt, pri 
tomto takmer zabudnutom 
pamätníku SNP. V súčasnosti 
patrí medzi národné kultúrne 
pamiatky.  Marcel Maniak                  
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Pokračovanie z 1. strany
Hrávate veľa v  zahrani-

čí, spievate po anglicky. Ste 
radi, že ste Slováci?

Marek: Aby som to povedal 
„sprosto“ – som na to asi hrdý. 
Keď som bol ako chlapec pan-
káč, na všetko a na všetkých 
som len nadával. Mám rodinu 
v Amerike, ktorú navštevujem 
každý rok. Keď človek veľa 
cestuje, príde na to, že sa na 
tom Slovensku až tak zle ne-
máme. Áno, majú niečo dobré 
tam i inde, ale celkovo, vždy, 
keď sa sem vrátim, sa tu cítim 
najlepšie. 

Smasho: Som Slovák len 
z polovice. Otec je z Vietna-
mu a spoznal som ho na jeseň 
minulého roku. Od narodenia 
sa však cítim ako Slovák a som 
rád, že ním som. 

Dostať sa do slovenských rádií je pre producentov v podstate výzva...

Aktuálne sa veľa hovorí 
o  migrantoch. Cítiš nená-
vistnú migračnú vlnu valia-
cu sa Slovenskom?

Smasho: Nie, vôbec sa ma 
to nedotýka. Necítim to v ro-
dine, ani medzi priateľmi. 
Týka sa to však nás, ako kra-
jiny alebo nás, ako Európanov, 
a nie je to vôbec jednoduchá 
otázka. 

  Mali by sa hudobníci 
a  umelci všeobecne vôbec 
„montovať“ do politiky?

Smasho: Niekto áno, niekto 
nie.

Marek: Kto má čo povedať, 
nech svoj názor zdieľa. Mne 
sa najmä nepáči, že na sociál- 
nych sieťach a  facebooku 
zvlášť, existuje veľmi silné fil-
trovanie názorov. Keď niekto 
vyjadrí svoj postoj alebo hoci 
len otáznik, spustí sa naňho 
veľmi silná kritika. Nemám 
rád, keď ľudia, ktorí si veľmi 
silno zastávajú demokraciu, ju 
na internete vôbec nevedia to-
lerovať. Keď človek niečo videl 
a zažil, môže sa o to podeliť, 
ale len ďalej posúvať niečo, čo 

máš načítané, to ma nezaují-
ma. Často už ani nepočúvam, 
čo kto hovorí, radšej sa sústre-
ďujem na to, čo cítim srdcom. 

Vedia sa slovenskí hudob-
níci presadiť v zahraničí?

Smasho: Čo to znamená 
„presadiť sa“? 

Marek: Je veľa úrovní „pre-
sadenia sa“ v zahraničí. Aj Ru-
muni sa presadia, lebo nájdu 
dieru na trhu a  robia disco 
easy štýl, hoci sú inak dobrí 
muzikanti. Speváčku Innu by 
si si v živote nepustila a predsa 
ju poznajú až v Chicagu, pre-
tože je to iný, discofilný dan-
cefloor. Brutálne katastrofický 
síce, no presadila sa tam, lebo 
je iná. O  takéto presadenie 
nám nejde. Ak chceš prera-
ziť vonku, musíš ísť vlastnou 
cestou, musíš mať obrovské 

šťastie a disciplínu. Dobrých 
spevákov a  speváčok tam 
majú kvadrilióny. 

Takže pre vás je dôležité 
robiť kvalitnú hudbu, aj za 
cenu menšieho komerčného 
úspechu?

Smasho: Chceme si robiť 
svoje, aj keď je to na dlhé lak-
te a  sme radi, že nás okrem 
Rádia FM hráva aj Slovenský 
rozhlas, Rádio Express či Fun 
rádio. Chceme mať zásah aj, 
aj. Je nám jedno či je to ko-
merčný poslucháč, lebo urobiť 
komerčne dobrú pesničku, za 
ktorou si môžeš stáť, tiež nie je 
jednoduché. 

Marek: Takto to nerozo-
beráme. Načo? Chceš urobiť 
pesničku, ktorá má nejaký 
text, je o niečom, podľa toho 
urobíš hudbu a prispôsobíš sa 
textu. Ide o výpoveď, o nič iné. 
Našim vzorom je sever Euró-
py. Švédsko, Nórsko, Dánsko 
a  Island. Anglosaský trh ich 
akceptuje napriek tomu, že 
spievajú vo svojom sekundár-
nom jazyku. Naším cieľom je, 
aby aj nás takto začali akcep-

tovať. Pokiaľ viem, Rumuni 
u nich fičia zatiaľ len v disco-
filnom prúde, Slováci tam 
ešte ani neexistujú. Z Nemcov 
tuším berú len Rammstein, 
z Rakúska akceptovali voľake-
dy len Falca, hoci dnes sa to už 
podarilo viacerým. 

U nás je veľmi šikovná na-
príklad Celeste Buckingham 
a radi by sme s ňou spolupraco-
vali, robili by sme však náš štýl.

Island svojho času ces-
tovný ruch postavil na pre-
zentácii domácich kapiel. 
Doslova stelesnením tohto 
ostrovného štátu sa stala spe-
váčka Björk. Je to cesta aj pre 
Slovensko?  

Marek: Áno, určite je to 
cesta. Keď si zoberieš naprík- 
lad Ameriku, imidž krajiny 
pre turistov zatraktívňovali 
a formovali aj cez filmy, her-
cov, športovcov, spevákov 
a hudobné kapely. 

Smasho: Slovensko je straš-
ne pozadu. No aj tu sa nájdu 
ľudia, ktorí takto rozmýšľajú 
a je to aj reálne. Aj u nás sú už 
konkrétni promotéri, ktorí sa 
snažia niečo urobiť pre kape-
ly a pre tzv. Slovak industry 
music export. Napríklad taký 
Tibor Halada. Chodí po kon-
ferenciách, rozpráva o sloven-
ských kapelách. U nás je prob-
lém, že tu neexistuje žiadna 
inštitúcia ako napríklad vo 
Francúzsku French Music Ex-
port. Máme možno niečo pod 
ministerstvom kultúry a celé 
roky fungujeme na projektoch 
tradičných kapiel, ako naprí-
klad Lúčnica. No nič moder-
né. Tohto roku sa o tom disku-
tovalo na Pohode. Slovenskí 
i napríklad izraelskí promo-
téri niekoľkokrát spomenuli 
aj naše meno. Vraj sme jedna 
z  tých slovenských kapiel, 
ktoré sú vhodné na export, sú 
ready. No zatiaľ sa to nedeje 
a  je to postavené len na in-
dividuálnom snažení samot-
ných kapiel a umelcov. Na ich 
tvrdej práci a  troške šťastia.

Dôležitú úlohu v  tomto 
procese zohráva aj štát... 

Smasho: Áno, ale musí tu 
byť osoba, ktorej záleží na 
tom, aby sa to systematicky 
vyvíjalo, nie aby sa kapela 
len niekde ukázala a  tým to 
zhaslo. Ako keď ide slovenská 
kapelka do Anglicka, odohrá 
tam koncert a  to je všetko. 
Predstavujeme si niečo iné. 
Práca s agentmi, agentúrami, 
s médiámi. To sú veci, ktoré si 
musíš svojou cestou, svojimi 
kontaktmi vybudovať a platiť. 

Pokiaľ sa, pravda, touto cestou 
naozaj vybrať chceš a niečo od 
toho očakávaš. 

Marek: Na štát sa v našom 
prípade spoliehať nedá, ideme 
si svojou cestou. Máme teraz 
šikovného chlapca, ktorého 
sme spoznali v  Moskve. Má 
celkom dobré konexie v Ne-
mecku, dobre sa o nás stará. 
V Nemecku sme už hrali a v 
Moskve sme točili klip. Mám 
dojem, že keď sme hrali v Ra-
kúsku, či už vo Viedni alebo 
na festivale Frequency, reakcia 
ľudí bola veľmi dobrá a vrúc-
na. Len to proste funguje tak, 
že odtiaľto zatiaľ nikto nič ne-
nakupuje. Všetci nakupujú len 
zahraničných interpretov. Raz 
za rok sa nejaká naša kapela 
dostane niekam na zahranič-
ný workshop, čo je super, ale 
podľa mňa je to stále málo. 
Hudba je už v podstate forma 
biznisu a aby sa presadil ďalší 
interpret z tejto lokality, musí 
byť veľmi silný. U  nás treba 
vybudovať opačný kanál. To 
je to, čo si severské krajiny 
už vybudovali. V podstate od 
čias Abby už Švédov v zahra-
ničí akceptujú. Rammstein si 
to tiež museli vybudovať sami, 
postupne, až sa dostali tam, 
kde sú teraz. To je jediná cesta. 
Nemôžeš sa spoliehať na neja-
ký štát, hoci by to bolo pekné.

Nedávno sa verejne dis-
kutovalo o povinnom obje-
me slovenskej hudby hranej 
v  rádiách. Je pravda, že ju 
slovenské rádiá hrať nechcú? 

Marek: Som za viac sloven-
skej hudby v rádiách, ale kva-
litnejšej. Pre mňa je to v pods- 
tate výzva, keďže sa zaoberám 
aj produkciou. Keď chceš, do-
staň sa do éteru, máš šancu. 
To je všetko. Američania, na-
príklad, prijali zákon proti na-
rastaniu vplyvu britskej hudby 

v USA. V rámci televízií ob-
medzili vystupovanie anglic-
kých kapiel, ktoré sú naozaj ši-
kovné, na jedenkrát v mesiaci, 
v konkrétnej relácii. Bránia si 
svoje hudobné teritórium, veď 
je to ich biznis. Keď to robia 
Francúzi, Američania, aj iné 
vyspelejšie krajiny, nevidím 
najmenší problém, aby sme 
takto konali aj my. 

Smasho: Peniaze nám 
utekajú a strašiť ľudí tým, že 
budeme od rána do večera 
počúvať len určitých nemeno-
vaných interpretov, to je úplná 
blbosť. Prečo hneď takto nega-
tívne? Však sa s tým vysporia-
daj a rob takú produkciu, aby 
ti ju rádiá hrali, ak o to máš 
záujem. A oni budú. Náš pocit 
z rádií je, že čakajú v zmysle 
– budeme vás hrať, len doneste 
tú správnu pieseň. Aj nám nie-
koľko rokov hovorili, že sme 
perfektní, ale nevedia nás hrať. 

Marek: Hrali nám prin-
ceznú (Princess of the Light) 
aj Gabriela, obe sú po anglic-
ky. Naposledy sme produ-
kovali napríklad aj Zuzanu 
Smatanovú a momentálne je 
to tuším druhá najhranejšia 
skladba v  éteri. A  spieva po 
slovensky. 

Amerika sem, Amerika 
tam. Nový klip Make me 
smile ste točili v Moskve... 

Marek: Náš režisér Braňo 
Špaček, ktorý s nami robil už 
sedem klipov, jedného dňa vy-
myslel, že ideme do Moskvy. 
On je ročník 67, veľmi proti-
komunistický. Neznáša ľudí, 
ktorí boli pred revolúciou 
veľkí komunisti a  zrazu po 
89-tom zasa veľkí kapitalisti. 
V 90. rokoch bol v New Yor-
ku a bol z neho unesený. Tak 
ten Braňo povedal: „Poďme 
do Moskvy a uvidíme, čo sa 
stane. Chcem extrém, ľudí, čo 

jedia sklo…“ Na YouTube si 
pozrel videá, čoho všetkého sú 
blázniví Rusi schopní. Kama-
rát, ktorý tam študoval, nám 
vybavil víza, šli sme a začali 
točiť. Zažili sme tam nádherné 
okamihy a ľudia boli vynika-
júci. Bežní, na ulici, hocikde. 
Mali sme taký biely repráčik, 
z ktorého sme púšťali pesnič-
ky, tancovali a  spievali a  ľu-
dia, baby aj chalani, sa pris- 
tavovali. A keď sa dozvedeli, 
že sme zo Slovenska, boli úpl-
ne otvorení. „Naši druzia…“ 
– vraveli nám. Asi druhý deň 
prišiel za mnou režisér a vra-
ví mi, že to celé úplne pre-
hodnocuje a  je v kultúrnom 
šoku. „Počúvaj ma, tí idioti 
sme asi my. Nechápem. To som 
netušil.“ Takto dáko to bolo. 
Boli sme tam sedem dní so 
sprievodcom, polovičným 
Kazachom a cítili sme sa ako 
Angličania v New Yorku. To je 
ten istý svet, ten istý jazyk a cí-
tiš sa tam ako doma. Prijímajú 
ťa tak. 

A odkaz pre mladé talen-
ty? Ako sa stať muzikantom?

Marek: Jediná cesta je 
úprimnosť a mali by si niečo 
zažiť. Nie hneď chcieť byť sláv-
ni. Samotná muzika bez ob-
sahu dnes podľa mňa nikoho 
nezaujíma. Čo ľudí zaujíma je 
príbeh. To znamená, že interp- 
ret musí naozaj niečo zažiť, 
a tým pádom aj niečo vedieť 
povedať. Samozrejme, že treba 
byť aj technicky vyspelý, aby 
to vedel predniesť. Na druhej 
strane, prílišná technická vys- 
pelosť dnes nie je potrebná. 
Taký Lou Reed podával svoje 
príbehy takým svojsky obyčaj-
ným rozprávaním, nepotre-
boval vedieť super technicky 
spievať, aby na ľudí zapôsobil. 
Vedel tie príbehy rozprávať. 
To je celé.     Petra Vargová

Stovky návštevníkov nielen 
zo Šuňavy sa stretli v nedeľu 
16. augusta na Dni obce Šu-
ňava. Obecná slávnosť sa ko-
nala na Trojičnom  námestí. 
Najprv všetkých prítomných 
pozdravil starosta obce Štefan 
Kubaský, ktorý na pódiu 
zároveň odovzdal pamätné 
plakety a vecné dary úspeš-
nému kolektívu mladých 
hasičiek. Tie sa minulý me-
siac zúčastnili majstrovstiev 
Európy v  hasičskom športe 
v poľskom meste Opole, od-
kiaľ si priviezli bronzové me-
daily. Poďakovanie patrilo aj 
úspešnému trénerovi hasič-
ského družstva Jánovi Kal-
lovi. Šuňavské dievčatá pat-
ria k  európskej špičke. Ako 

V Šuňave ocenili mladé hasičky
víťazky majstrovstiev Slo-
venska reprezentovali našu 
krajinu na európskom šam-
pionáte už tretí raz za sebou. 
Pred dvomi rokmi sa zúčast-
nili medzinárodnej súťaže 
vo Francúzsku, tam skončili 
tretie a  pred štyrmi rokmi 
v  Slovinsku piate. Úspešné 
družstvo tvorili Tatiana Ha-
nulová - veliteľka družstva, 
Timea Diabelková, Veronika 
Frídmanová, Emma Hanu-
lová, Mária Hurčalová, Lucia 
Chlebovcová, Gabriela Ku-
nová, Anna Lavková, Zuzana 
Legátová a Vanesa Smiková 
pod taktovkou trénera Jána 
Kallu. 

Po ocenení pokračoval na 
Trojičnom námestí kultúrny 

program vystúpením DFS 
Šuňavček, známou východ-
niarskou kapelou Kandráčov-
ci, spevákom Jánom Ambró-

zom, speváckou choreogra-
fiou FSK Šuňava a chytľavým 
rytmom na záver zaujali Dia-
belkovci.  (sps)       

Snímka: Peter Spurny
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Čoraz viac firiem sa stretáva 
s  požiadavkou certifikácie systému 
manažérstva  kval ity,  ochrany 
životného prostredia, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, systému 
manažérstva informačnej bezpečnosti, 
či iného systému. Skrátene sa používa 
len uvedenie normy, ktorá označuje 
ten-ktorý systém. Napríklad ISO 
9001 – systém manažérstva kvality, 
OHSAS 18001 – systém manažérstva 
bezpečnosti práce a podobne.

Mnohí z tých, ktorí sa s uvedenými 
systémami či normami stretli, hovoria 
o papierovačke a zbytočnej byrokracii. 
Existuje však aj iný pohľad: „Zmyslom 
je riadenie rizika,“ hovorí konateľ slo-
venskej certifikačnej spoločnosti CVI, 
s. r. o., sídliacej v Poprade, ktorá vy-
konáva certifikáciu týchto systémov 
vo viacerých krajinách Európy a Ázie. 
„Ak si firma niektorý z normovaných 
systémov manažérstva vytvorí len pre-
to, aby získala zákazku, je to ako zoso-
bášiť sa s nenávidenou osobou,“ pokra-
čuje Pavol Gašper.

Podľa jeho presvedčenia každý z ta-
kýchto systémov či certifikátov si zaro-
bí na seba, ak sa správne pochopí a po-
užíva sa ako nástroj na riadenie firmy 
aj zlepšovanie jej činnosti. 

A ako je to s  tým rizikom? Temer 
všetky príkazy a  zákazy rodičov de-
ťom sú zamerané na ich bezpečnosť. 
Niektoré znižujú riziko dopravnej 
nehody, iné riziko stýkania sa s  ne-
vhodnými osobami. Podobne aj ma-
jitelia, či manažéri firiem dbajú najmä 
na bezpečnosť firmy. Riziko škody, 
či dokonca likvidácie firmy môže byť 
spôsobené rôznymi faktormi, ktoré je 
nutné mať pod kontrolu. Ak sa jedná 
o riziko, spôsobené zlými výrobkami 
či službami, riadi sa kvalita výroby. 
Podobne je to s ohrozením firmy, vyp- 

lývajúcim z poškodenia životného pro-
stredia, zdravia zamestnancov, únikom 
alebo stratou informácií a  podobne. 
Normy systémov manažérstva posky-
tujú ucelený prístup k riadeniu týchto 
rizík a všetky vykonané činnosti podľa 
nich je možné vyhodnotiť aj finančne.

Spoločnosť CVI, s.r.o. okrem cer-
tifikácie týchto systémov poskytuje 
aj školenia a výklad požiadaviek no-
riem. Najväčší dôraz pritom kladie na 
jednoduchosť a praktický prínos pre 
firmu, v ktorej sa majú uplatniť. Práve 
tento prístup oceňujú jej klienti nielen 
na Slovensku.

Certifikáty systémov manažérstva 
kvality, OŽP alebo BOZP  vyžadujú 
od svojich dodávateľov najmä veľké 
výrobné firmy alebo investori či vy-
pisovatelia súťaží pre rôzne verejné 
i súkromné zákazky. CVI však prak-
tickým chápaním a  uplatňovaním 
požiadaviek normovaných systémov 
prekračuje komerčný rámec. Mohli 
sa o tom presvedčiť aj viaceré sociál-
ne zariadenia. Zariadenie pre seniorov 
a  domov sociálnych služieb v  Spiš-
skej Starej Vsi si vytvorilo a nechalo 
certifikovať práve touto certifikačnou 
spoločnosťou svoj systém manažérst- 
va kvality. Pri certifikačnom audite 
mohli pracovníci zariadenia zažiť aj 
kontrolu, ktorú nad činnosťou CVI 
vykonával akreditačný orgán – Slo-
venská národná akreditačná služba. 
Taktiež mohli okúsiť aj audit, vede-
ný riaditeľom iránskej pobočky CVI. 
Certifikačná spoločnosť takto vedome 
vykonáva takzvanú „kalibráciu“ audí-
torov, čo zaručuje rovnaký prístup jej 
pracovníkov v celosvetovom meradle.

Ing. Jozef Krivoňák, riaditeľ zaria-
denia zo Spišskej Starej Vsi vysoko 
ocenil profesionalitu pracovníkov 
CVI. Zaujímavosťou je, že so súhla-

som tohto zriadenia CVI prizvala 
na audit aj riaditeľa Domova pre se-
niorov zo Starej Ľubovne, Ing. Jána 
Muchu, ktorý sa takto mohol bližšie 
zoznámiť s  prístupom certifikačnej 
spoločnosti k  certifikovaným sub- 
jektom. Na základe nasledujúcej 
vzájomnej konzultácie CVI pripravilo 
pre riadiacich pracovníkov domova 
školenie, ktoré skĺbilo požiadavky 
normy ISO 9001 a požiadavky zákona 
o sociálnych službách na systém kvality 
v zariadeniach, poskytujúcich sociálne 
služby. Aj keď DS v  Starej Ľubovni 
nepristúpil k certifikácii svojho systému 
kvality, ktorý si „svojpomocne“ vybu-
doval na základe zmieneného školenia, 
riaditeľ domova vysoko ocenil, že ta-
kýmto spôsobom si „zahustili“ a skva-
litnili svoj systém práce.

Konateľ CVI s úsmevom pozname-
náva, že ak by sme vytvorili Slovenskú 
republiku, a. s., v  ktorej by boli ob-
čania akcionármi a politici a verejná 
správa výkonnými orgánmi, bolo by 
možné ľahko zabezpečiť prosperitu 
Slovenska zavedením vhodného sys-
tému riadenia. Ten by transparentne 
odhalil slabiny a poukázal na možnos-
ti zlepšovania. „Určite by to šlo aj bez 
tej a. s., ale asi sme na to ešte nedozre-
li,“ dodáva konateľ jednej z mála slo-
venských spoločností, ktoré prerástli 
rámec Slovenska i Európskej únie.

 INZERCIA

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ 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 
2012 a  2013, centrálne 
vykurovanie plynom, ale 
aj alternatívne drevom. 
Náklady na bývanie 140 
€ mesačne + spotreba cca 
20 m3 dreva. Cena doho-
dou. T. č.: 0908 327 288. 
Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645. 

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. 

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

 ◉ 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.

Zmyslom je riadenie rizika

Viac informácií na: www.cvi.sk, kontakt: cvi@cvi.sk
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 ◆ Traktorista. Poľnohos-
podárske družstvo podielni-
kov v Spišskej Teplici. Tel.: 
0917711538.

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

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

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

 ◆ Pracovník SBS. Detektív-
na Informačná Služba s. r. o. 
Tel.: 0907 623 526.

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

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

 ◆ Plavčík na kúpalisku. 
Miesto práce: Vrbov. Biela 1, 
Košice. Tel.: 0917 385 541

 ◆ Trade-marketingový 

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

 ◆ Obchodný reprezentant. 
CORA GASTRO s.r.o., Trak-
torová 1, Poprad, Poprad. 
Tel.: 0905 402 119.

 ◆ Pracovník obchodnej 
služby. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa. 
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Ing. 
Kožucha 16, Spišská Nová 
Ves. Tel.: 053/429 73 50

 ◆ Predavač (predavačka) 
syrových výrobkov. Miesto 
práce: Poprad. Salem s.r.o., 
Priekopská 53, 03608 Martin. 
Tel.: 0948 005 415.

 ◆ Operátor lisu v ČR. Prá-
ca sa nachádza v  Liberci. 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, 949 01 Nitra, Tel.: 0917 
251 082.

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

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový málo používaný 
– skladací s obalom, va-
lec, stoličku a sadu skle-
ných bánk.  Všetko za 
180,- eur.  Kontakt: 0911 
817 360.

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie.  Možnosť od-
kúpenia vedľajšieho po-
zemku o výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-
loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spálňa 
a detská izba drevené par-
kety, druhá kúpeľňa ke-
ramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € nesačne 
+ spotreba cca 20m3 dre-
va. Cena dohodou. T.č.: 
0908 327 288.

 ◉ Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645.  

 ◉ Do nášho tímu LAHOD-
NOSTÍ v Poprade hľadáme 
zopár ľudí. Čašníkov, čaš-
níčky, niekoho do kuchy-
ne, brigádnikov na všetko 
a pani na upratovanie.  
Nehľadáme len vyučených 
profesionálov, hľadáme 
v prvom rade príjemné 
osobnosti, prozákazníc-
ky orientovaných, komu-
nikatívnych, vtipných a 
usmievavých ľudí, ktorí 
budú s nami rásť a fandia 
zdravému životnému štýlu. 
Do kuchyne, človeka tvo-
rivého s fantáziou, čo 
vie počúvať, ale aj byť 
samostatný. Človeka čo 
rád študuje a tvorí a je 
nadšenec zdravej stravy. 
Brigádnika/čku schop-
ného/ú zaskočiť ,  od-
niesť,  priniesť,  umyť, 
zabaviť, očariť. A na upra-
tovanie  dôchodkyňu, 
čo nemá ráno spania... 
Životopisy ale hlavne moti-
vačné listy prosím posielaj-
te na: astrum@astrum.sk

 ◉ Firma KLIN, prevádzka 
Spišská Teplica, prijme 
dvoch vyučených stolárov. 
Nástup ihneď. Tel.: 0905 
904 646. 

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

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky a 

hotelový personál NJ a AJ. 
Hľadáme opatrovateľky a 
zdravotné sestry. Kontakt 
0903 398 003. 

 ◉ N AV R H U J E M ,  R E -
N O V U J E M ,  S T A -
VIAM KRBY, KACH- 
Ľ O V É  P E C E ,  Z Á -
HRADNÉ KRBY, MI-
CHAL, 0915 826 525. 

Strašiak zvaný ISO 9001
ISO 9001 je norma mnohými zatracovaná. Pa-

vol Gašper, konateľ certifikačnej spoločnosti CVI, 
s. r. o. a manažér medzinárodného neformálneho 
združenia CVI Group tvrdí, že neopodstatnene. 
Podľa neho sa súčasný stav v oblasti certifikácie 
systémov kvality odtrhol od pôvodného zámeru, 
ktorým bola pomoc firme v oblasti zabezpečenia 
kvality vyrábaných výrobkov a  poskytovaných 
služieb. Mnohé firmy si právom sťažujú na často 
nezmyselné byrokratické požiadavky poradcov 
a certifikačných firiem. „Je to v mnohých prípa-
doch naháňanie si práce poradcami. Ale ak mám 
byť objektívny, musím povedať, že nie všetkými,“ 
uvádza Pavol Gašper.

Tento systém mnohé 
firmy „trpia“ kvôli po-
žiadavkám zákazníkov. 
U tých sa veľa diskuto-
vať nedá, ale vo vzťahu 
k certifikačným firmám 
by mohli byť zákazní-
ci kritickejší. „Certifi-
kácia je služba platená 
rovnako, ako každá iná 
objednaná činnosť. Ak 
si objednáte vymaľova-
nie haly, riadne si ho 
prevezmete. To isté by 
sa mohlo uplatniť aj vo 
vzťahu k  certifikačným 

● Založená v roku 2001
● Vykonáva

- certifikáciu systémov manažérstva
- overovanie konformity tovarov a služieb 

● CVI je akreditovaná na certifikáciu systémov manažér-
stva signatárom 
EA MLA a IAF MLA, čo je garanciou celosvetového
uznania certifikátov CVI

● CVI vydala viac ako 1 000 certifikátov systémov
manažérstva
Zásady prístupu k certifikácii:
▶ Sledovať praktické a ekonomické prínosy majiteľov

a manažmentu klientov
▶ Udržiavať certifikačný proces jednoduchý s prakti-

kým prístupom ku klientom, ich potrebám 
a ich podnikaniu

▶ Využívať skúsených pracovníkov
▶ Dokumentačne priateľský prístup
▶ Rýchle vydávanie certifikátov

PROFIL SPOLOČNOSTI CVI, s. r. o.

firmám. Problémom často 
je, že firmy nepoznajú 
normu a  nevedia argu-
mentovať. V tom prípade 
je vhodné poradiť sa s iný-
mi certifikovanými firma-
mi a vybrať si takú certifi-
kačnú spoločnosť, ktorá sa 
snaží upozorniť na mož-
né zlepšenia a napomôcť 
pri dosahovaní žiadanej 
úrovne kvality výrobkov 
a  služieb a  efektívnosti 
výroby, čo je primárnym 
cieľom normy ISO 9001,“ 
dodáva Pavol Gašper.

Viac informácií na: www.cvi.sk, kontakt: cvi@cvi.sk

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:

Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Hlavní partneri: Oficiálny partner: Hlavní mediálni partneri: Mediálni partneri:

www.podtatransky-kurier.sk

učiteľ /ka hudobného odboru so zameraním 
na hru na elektronické klávesy 

(keyboard) na plný úväzok na dobu určitú,
učiteľ /ka hudobného odboru so zameraním 

na hru na gitare na polovičný úväzok na dobu určitú,
učiteľ/ka tanečného odboru 

na školský rok 2015/2016 na polovičný úväzok na dobu určitú,
učiteľ/ka výtvarného odboru 

na školský rok 2015/2016 na polovičný úväzok na dobu určitú.

Termín podania prihlášky: do 24. augusta 2015
Termín výberového konania: 28. augusta 2015
Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. september 2015

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
•  kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X v prílohe č. 1  
 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
 pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
 a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 
–  požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie – konzervatórium 
 s ukončeným absolutóriom v príslušnom študijnom odbore 
 alebo vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore).  
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka, 
• prax v požadovanom odbore výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:   
•  prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický kontakt),
-  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  profesijný životopis,
•  overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača 
 na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.,
-  výpis z registra trestov,
-  lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
 na výkon pedagogickej činnosti.

  
Požadované doklady je potrebné odoslať poštou 

do 24. augusta 2015 na adresu: 

Edita Mekelová, riaditeľka O. Z.,  za zriaďovateľa SZUŠ, Petržalská 
10, 060 01 Kežmarok
   Uchádzači, ktorí splnia podmienky k účasti na výberovom konaní, 
budú pozvaní na výberové konanie 28. augusta 2015 v čase 10.00 – 
15.00 h do budovy SZUŠ Podhorany (v priestoroch ZŠ Podhorany). 

VÝBEROVÉ KONANIA 
SZUŠ PODHORANY 

Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy 
Podhorany 68

vyhlasuje výberové konanie 
na voľné pracovné miesta v SZUŠ Podhorany 

(okres Kežmarok) s nástupmi 1. septembra 2015: 

Prázdninové obdobie je časom zvýše-
ného vyťaženia detských ihrísk. Mesto 
Poprad im preto aj v  mesiacoch júl 
a august venuje zvýšenú pozornosť.

Okrem pravidelného monitorin-
gu samospráva priebežne zabez-
pečuje opravy poškodených prv- 
kov, dosiek a oplotení  detských ihrísk. 
Najviac práce je už tradične na mies- 
tach s  najväčším výskytom detských 
ihrísk – na sídliskách Juh. Okrem štan- 
dardného opotrebenia jednotlivých 
detských prvkov musí samospráva 
najviac prostriedkov a  energie ve- 
novať poškodeniam, spôsobeným ne-
správnym používaním a vandalizmom. 

„Len od začiatku roka 2015 mesto in-
vestovalo do opráv poškodených prvkov 
na detských ihriskách a výmeny piesku 
v pieskoviskách viac ako 13 tisíc eur,“ 
uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia 
životného prostredia MsÚ v Poprade. 

Keďže opravami starších detských 
ihrísk nie je možné docieliť technic-
ké a  bezpečnostné požiadavky, kla-
dené na takéto zariadenia, ihriská, 
ktorých prvky sú na konci životnosti 
a  môžu byť nebezpečné, samosprá- 

va odstraňuje. Mesto chce naďalej po-
kračovať v alternatíve budovania úče-
lových, oplotených a technicky dosta-
točne vybavených detských ihrísk na 
celom území Popradu. 

Od roku 2006, kedy bola spracovaná 
koncepcia revitalizácie detských ihrísk 
v meste Poprad, investovalo mesto do 
výstavby nových ihrísk 2 mil. 732 tisíc 
272 eur. Medzi pilotnými projektmi 
bola revitalizácia plôch na sídlisku Juh 
III a  na sídlisku Juh V, VI. V  súčas-
nosti sú na území mesta revitalizova-
né ihriská na sídlisku Západ pri bloku 
Luxor, pri bloku Novohrad - Považie, 
v Matejovciach na Ul. Allendeho, v Sp. 
Sobote na Košickej ul., v centre mesta 
pri bytovom dome Luxor a  na Ul. J. 
Curie za blokom Encián, na sídlisku 
Juh V, VI pri Kostole Cyrila a Metoda, 
vo Veľkej v  lokalite Na letisko. Nové 
ihrisko vzniklo v  Strážach, rozsiah- 
lou revitalizáciou prešlo na Juhu na 
Tomášikovej ulici, ktoré je zaujímavou 
kombináciou detského ihriska, multi-
funkčnej hracej plochy a po prvýkrát 
v Poprade aj vonkajšieho fitnes. Detské 
ihrisko je súčasťou zástavby nájom-

ných bytov v Továrenskej štvrti 
v Matejovciach. Ďalšie ihriská 
boli obnovené a doplnené prv-
kami zo zrušeného ihriska pri 
OC MAX. Ide o ihriská na sídl. 
Juh na Pavlovovej ul. za blo-
kom Antimón, vo vnútrobloku 
na Uherovej ulici, v meste na 
Popradskom nábreží a v Kvet-
nici. Do svojej správy prevzalo 
mesto aj detské ihrisko pri OC 
Kriváň, ktoré vybudoval in-
vestor obchodného centra. Ešte 
v minulom roku pribudla herná 
zostava pre deti do 6 rokov aj 
na Námestí sv. Egídia. Aktuál-

Údržba detských ihrísk v  čase prázdnin

ne boli v rozpočte mesta vyčlenené prost- 
riedky na výstavbu workout ihriska vo 
vnútrobloku za bytovým domom Svratka.

 „V súvislosti so snahou o zabezpečenie 
bezpečnosti prevádzky a bezproblémového 
užívania všetkých ihrísk sa obraciame na 
verejnosť, aby rešpektovala prevádzkové 
pokyny, nachádzajúce sa pri detských ihris-
kách. V prípade vandalizmu alebo nepri-
meraného správania sa, vedúceho k zámer-
nému znehodnocovaniu detských zaria-
dení na ihriskách, apeluje samospráva na 
obyvateľov, aby o tom informovali mestskú 
políciu na čísle 159. Finančné prostriedky 
ušetrené na opravách, tak budú môcť byť  
investované do revitalizácie ďalších det-
ských ihrísk,“ doplnila Polaštiková.  (mga)
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14:45  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  Deň po tom
23:10  Hviezdna pechota
02:00  Noc s nabrúsenou 
 britvou
03:45  Ako som prežil

04:35  Drišľakoviny
06:00  Správy RTVS
06:45  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
07:55  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:20  Fidlibum
08:50  Trpaslíci
09:20  Za mestskými múrmi
10:25  Muž s poslaním
11:20  Toskánska vášeň
12:50  Radosť zo života
13:25  NAJ dedinka Slovenska
14:25  Ohňom a mečom
16:20  Plavkyňa
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: 
 Dve letá
21:50  Chodník cez Dunaj
23:20  Elisa z Rivombrosy
01:00  Toskánska vášeň
02:25  Plavkyňa
03:55  Elisa z Rivombrosy

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  Hory, batoh, kamera
09:15  Nebojme 
 sa slovenčiny
09:30  Z Medzeva do Kanady
10:15  Kanoistika - MS
12:15  Magický hlas rebelky
13:40  Strašne ošemetná 
 situácia
14:40  Route 66 revisited
16:20  Farmárska revue
16:50  Hlavne, keď sa radi 
 máme
17:15  Škriepnici
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:05  Dráčik Tabaluga
19:30  Zázračný ateliér
19:35  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Dve tváre Osvienčimu
21:05  Anjeli strážni
21:40  Underground
00:25  Československý filmový 
 týždenník
00:35  Pralesy Európy
01:20  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:45  Varte s nami
09:00  Búrlivé víno
10:20  Rodinné prípady
11:15  Dva a pol chlapa IX
11:40  2 baby na mizine
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  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  Búrlivé víno
22:00  Život je raz taký
00:15  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad X
02:35  Psych, s. r. o.
03:20  Monk

04:45  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
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  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 (3, 4)
23:55  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:55  Modrí templári
01:55  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (3, 4)
03:40  DIVOKÉ KONE

04:25  Križovatky medicíny
05:10  Správy RTVS
05:55  Život rýb
06:25  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
14:00  Nečakané stretnutia
15:00  Postav dom, 
 zasaď strom
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

04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  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
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:45  Hurá do záhrady
14:15  Nebíčko v papuľke
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  Tichá vojna
22:15  Vrchný inšpektor Banks
23:45  Nash Bridges
00:30  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:15  Tichá vojna
03:05  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
09:50  Věra
10:45  Koniari sveta
11:15  VAT - Veda a technika
11:55  Živá panoráma
12:25  Siesta
12:45  Nápadníci
14:00  Ja že mám strach?
14:20  Zborovňa
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
17:25  Tridsaťdeväť stupňov 
 v tieni
18:20  Necelebrity
18:30  Tempo
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Z mesta do mesta
20:30  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
23:40  Polícia
23:55  Profesionál

04:15  Kobra 11
05:00  Televízne noviny

TELEVÍZNY PROGRAM 19. 8. 2015 - 25. 8. 2015Streda
19. 8. 2015

Štvrtok
20. 8. 2015

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Rain Man
22:25  Koniec prehliadky
23:55  Nash Bridges
00:40  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:25  Rain Man
03:35  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 ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Piesočná potvorka
09:55  Z mesta do mesta
10:25  Schizofrénia - orchester 
 bez dirigenta
10:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
11:20  Vat
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta
13:15  Trojklanný nerv
14:00  Muky lásky
14:15  Zborovňa
14:50  Milan Homolka jubiluje
15:25  Ambulancia
15:50  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
17:25  Tridsaťdeväť stupňov 
 v tieni
18:15  Necelebrity
18:25  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Z mesta do mesta
20:30  Z mesta do mesta
21:00  Bitka medzi mužmi
22:55  Nesmrteľní

04:00  Kobra 11
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:00  Rodinné prípady
10:55  Dva a pol chlapa IX
11:20  2 baby na mizine
11:50  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  Zámena manželiek
23:15  Škorpión

00:15  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad X
02:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:50  Psych, s. r. o.
03:35  Monk

04:35  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Česko Slovensko 
 má talent
14:45  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  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 (5, 6)
23:55  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:55  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (5, 6)
03:35  Divoké kone

05:05  Správy RTVS
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
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Za mestskými múrmi
13:45  Slovensko v obrazoch
14:05  Slovensko chutí
14:45  Tajomstvo 
 mojej kuchyne
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
17:00  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  Super prehnití
23:30  Nikto nie je dokonalý
00:40  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:25  Super prehnití
03:10  Za mestskými múrmi

06:30  Profesionál
06:45  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz

Piatok
21. 8. 2015

08:35  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Piesočná potvorka
09:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:20  Z mesta do mesta
10:45  Z mesta do mesta
11:15  Vat
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
13:00  Lákavé stredisko 
 rýchleho vytriezvenia
13:45  Veselí muzikanti
14:20  Zborovňa
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Televíkend
17:30  Tridsaťdeväť stupňov 
 v tieni
18:25  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Magický hlas rebelky
21:30  Čas, ktorý žijeme
22:35  Šesťdesiatosmičkár 
 Ján Midžiak
23:25  Collegium Musicum - 
 koncert v divadle 

04:20  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:00  Rodinné prípady
10:55  Dva a pol chlapa IX
11:20  2 baby na mizine
11:45  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
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  Slunce, seno a pár facek
23:20  Ťažko ho zabiť
01:25  Šiesty zmysel
02:20  Bostonské vraždy
03:05  Kobra 11

04:40  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama 
 varí lepšie ako tvoja
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Česko Slovensko 
 má talent

Sobota
22. 8. 2015



10 Streda, 19. 8. 2015 | číslo 34  TV PROGRAM

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

CINEMAX POPRAD
Informácie: 0905 743 518

Dlhé Hony 4587/1
kinopp@cine-max.sk

05:00  Televízne noviny
06:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Scooby-Doo 
 v tábore duchov
08:00  Deň otvorených dverí
08:15  Medzi nami zvieratami
10:00  Deň otvorených dverí
10:15  Pestúnka
11:55  Deň otvorených dverí
12:45  Sám doma a bohatý
14:50  Deň otvorených dverí
15:05  Pán Včielka
16:45  Sekerovci
17:20  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Madagaskar 3
22:25  Poliš z obchoďáku
00:15  Ťažko ho zabiť
02:15  Agent v ohrození

04:35  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:05  Pasca na žraloka
08:40  Dr. Dolittle 3
10:45  Najlepšie slovenské 
 torty
12:35  Ja, robot
14:55  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
17:00  Farmár hľadá ženu - 
 prvé stretnutie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Pád Bieleho domu
23:15  Vnútorný nepriateľ
01:25  Tenká červená línia

05:30  Drišľakoviny
06:00  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:10  Levík Raa Raa
07:25  Blanche
07:30  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:45  Veselá farma II
08:00  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:25  Zázračný ateliér
08:50  60 zabijakov divočiny II
09:20  Jazdi Hlavou
09:25  Hrady a zámky Európy
10:20  Slovensko v obrazoch
10:45  Svet v obrazoch
11:15  Láska pri fjorde: 
 Dve letá
12:45  Bud Bindi
13:25  Agatha Christie : Poirot
15:05  Herec Milan Kňažko 
 jubiluje
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
23:35  Agatha Christie : Poirot
01:15  Žena, ktorá sa vracia

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku

Nedeľa
23. 8. 2015

07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:05  Farmárska revue
09:30  Hlavná púť spojená 
 s posviackou nového 
 chrámu
12:10  Dve tváre Osvienčimu
13:20  Kanoistika - MS
15:25  Jánošíkove dni 
 v Terchovej 2015
16:55  Pralesy Európy
17:40  Anjeli strážni
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Príbehy včelích 
 medvedíkov
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:45  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Dokumentárny klub
21:00  Dávajte si pozor!
22:40  Noc v archíve
23:45  Cassovia jazz 1995
00:25  Správy RTVS

04:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
05:00  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Scooby Doo, kde si?!
07:10  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:30  Pán Včielka
09:10  Škorpión
10:10  Škorpión
11:10  Madagaskar 3
12:55  Slunce, seno a pár facek
15:40  Križovatka smrti 2
17:45  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Robin Hood
23:35  Krvavý šport
01:25  Robin Hood
03:40  Šiesty zmysel

04:50  Krimi
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Timon a Pumbaa II
08:30  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
10:35  Zakázané kráľovstvo
12:50  Noc v múzeu
15:15  Deň po tom
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  Magic Mike: Bez noha-
víc
23:10  Premature: Prebudím sa 
včera
01:10  Nebezpeční susedia
02:55  Stratený

04:30  Križovatky medicíny
05:15  Správy RTVS
06:00  Góly - body - sekundy
06:20  Berlin, Berlin
07:05  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  Tunel slobody
14:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Svet v obrazoch
15:05  Hurá do záhrady
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Život rýb
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Sicílska rebelka
22:05  Policajti z centra
23:00  Banditi
23:45  Nash Bridges
00:30  Sicílska rebelka
02:15  Policajti z centra
03:10  Tunel slobody

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:35  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Piesočná potvorka
09:50  Žijúci neznámy vojak
10:50  Šport Festival Trenčín
11:15  Vat
11:55  Živá panoráma
12:25  Siesta
12:50  Bakalárske návraty 1997
13:05  Frndolína
14:10  Zborovňa
14:45  Moje povstanie.sk
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniec veľkých 
 prázdnin
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie o víle 
 Amálke
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
20:55  Žalujem
22:50  Colnica
23:15  Festival maďarskej 
 hudby
23:45  A predsa sa točí
00:20  Správy RTVS

04:20  Bostonské vraždy
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Zámena manželiek
11:00  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: 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
23:35  Zita na krku
00:20  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:15  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:15  Psych, s. r. o.
03:00  Monk
03:50  Kobra 11

05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:40  Súdna sieň
08:50  Súdna sieň
09:55  Kutyil s.r.o
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Česko Slovensko 
 má talent
14:50  Fantastická štvorka 
 a Silver Surfer
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  Farmár hľadá ženu
23:00  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (7)
23:55  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:55  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (7)
02:45  DIVOKÉ KONE
03:50  Farmár hľadá ženu

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
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Tunel slobody
13:50  History

14:05  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:45  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
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
21:30  Slovensko chutí
22:00  Konečná stanica
23:40  Nash Bridges
00:25  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:10  Komisár Montalbano
02:45  Tunel slobody

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  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Piesočná potvorka
09:55  Vynálezy, 
 ktoré zmenili svet
10:45  Miestopis cechov 
 a manufaktúr
11:10  Vat
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
12:45  Recept od starej mamy
13:30  Bakalárske 
 návraty 1997
13:50  Šláger na šláger
14:05  Zborovňa
14:40  Moje povstanie.sk
14:45  100. výročie narodenia 
 prof. Virsíka
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniari sveta
17:25  Koniec veľkých 
 prázdnin
18:30  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Príbehy včelích 
 medvedíkov
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:45  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Stratená ponorka 
 - tragédia K 129

20:50  Fragmenty
22:20  Svojsky mladí
23:15  Cassovia jazz 1995

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:15  Rodinné prípady
11:10  Dva a pol chlapa IX
11:35  2 baby na mizine
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  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  Búrlivé víno
22:00  Svokra
23:05  Škorpión
00:10  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:05  Psych, s. r. o.
02:45  Monk
03:30  Mike a Molly
03:45  Kobra 11

04:40  Krimi
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:30  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
12:00  Noviny o 12:00
12:55  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Farmár hľadá ženu
15:40  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  Farmár hľadá ženu
23:00  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (8)
23:55  Hawaii 5.0
00:50  Modrí templári
01:50  24 hodín: 
 Dnes neumieraj (8)
02:45  DIVOKÉ KONE
03:50  Farmár hľadá ženu

Utorok
25. 8. 2015

Pondelok
24. 8. 2015
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Po skvelom zisku 6. mies-
ta v  extralige volejbalistiek 
v sezóne 2014/2015 mali síce 
kežmarské volejbalistky pár 
týždňov voľno, ale vedenie 
klubu spolu s trénermi pra-
covalo na zložení kádra pre 
budúcu sezónu. Predsa len, 
na palubovke v zostave Kež-
marku figurovali skúsenejšie 
hráčky, popri ktorých mladé 
volejbalistky veľa priesto-
ru nedostávali. Trénerskou 
dvojicou naďalej zostáva duo 
Jozef Bréda a Ľubomír Bré-
da. Na tréningu v  kežmar-
skej Mestskej športovej hale 
Vlada Jančeka sme sledovali 
kondičný tréning a  po jeho 
skončení sme sa porozprá-
vali s  mladším z  trénerskej 
dvojice Ľubomírom Brédom, 
ktorý sa vyjadril aj k zloženiu 

O mesiac sa môžeme tešiť na volejbalovú extraligu
kádra: „Ešte stále nemáme 
dohodnuté všetky hráčky, ale 
môžem povedať, že gro tímu 
máme. Musíme poskladať 
také družstvo, ktoré má na 
extraligu. Niekoľko dievčat 
nám odišlo a  na ich miesto 
sme si vytypovali nové hráč-
ky. Samozrejme nešlo o zále-
žitosť niekoľkých dní. Diev-
čatá sme sledovali niekoľko 
mesiacov. Sú to hráčky, ktoré 
na extraligu majú a  ktoré 
nám zapadajú do koncepcie 
kádra.“ Ide o  volejbalistky 
z  juniorskej súťaže, z  prvej 
ligy a z  iných extraligových 
klubov. 

Hoci išlo o  tréning hrá-
čok pod „vysokou sieťou“, 
tú sme nevideli. Prvé tri 
týždne sa zamerali na roz-
voj sily a kondície a teraz ich 

čakajú trénin-
gy, zamerané 
na výbušnosť 
a  pohyblivosť, 
s   postupným 
prechodom na 
tréning s  lop-
tou. Samozrej-
mosťou letnej 
prípravy sú aj 
prípravné zápa-
sy. „V pondelok 
17. augusta sme 
odohráli doma 
prvý príprav-
ný zápas proti 
UKF Nitra. Aj 

druhý prípravný duel bude 
s tým istým súperom. Potom 
by mali nasledovať dva zápa-
sy proti juniorskému repre-
zentačnému výberu Ukrajiny, 
ktoré bude v Tatrách na me-
dzinárodnom turnaji. Proti 
Ukrajine by sme chceli nasa-
diť naše mladé hráčky, ktoré 
nemajú veľa skúseností z ext- 
raligy,“ povedal Ľ. Bréda. 
V  septembri usporiada KV 
Oktan Kežmarok turnaj na 
domácej pôde a prvý extra-
ligový zápas odohrajú proti 
Centru olympijskej prípravy 
(COP ) Nitra 26. septembra.

Juniorské družstvo naďa-
lej povedie dvojica Zuzana 
Kredátusová -  Igor Kredá-
tus a  kadetky bude mať na 
starosti Milan Lajda. Jeho 
syn Peter Lajda bude tréno-
vať žiačky. Žiaľ, o  mužský 
resp. chlapčenský volejbal 
Kežmarčania neprejavujú 
dlhodobo záujem. „Na tré-
ningu z  rôznych dôvodov 
chýbali Zuzana Kurdiaková 
Zuzana Šurabová, Lýdia La-
budová a  z  juniorky Linda 
Toporcerová. Rokujeme ešte 
s  niekoľkými hráčkami, ale 
ich mená by som nechcel teraz 
prezradiť. Nie je pečiatka 
a  podpis na papieri, takže 
ich nebudem konkretizovať,“ 
konštatoval kežmarský tré-
ner. Predpokladáme, že ide 
o skúsenú Katarínu Jakušovú 

a kežmarskú odchovankyňu 
Moniku Smák, ktorá takisto, 
ako Jagodzinská, ktorá má 
už podpísanú zmluvu, odo-
hrala minulú sezónu v dre-
se Sp. N. Vsi. Volejbalový 
klub v  susednom okrese sa 
do súťaže neprihlásil a preto 
ich hráčky zostali bez klubu. 
„Spišiačka“ Jagodzinská bola 
podľa odborní-
kov najlepším 
liberom súťaže, 
Moniku Smák, 
niekoľkonásobnú 
najlepšiu hráčku 
Slovenska, netre-
ba zvlášť predsta-
vovať a najlepšiu 
hráčku Kežmar-
ku Katku Jakušo-
vú tréneri prak-
ticky nestriedali 
z ihriska.

Ak by sa či-
novníkom klubu 
podarilo dotiah-
nuť na súpisku 
dvoj icu Smák 
- Jakušová, šance 
na  výborný výs- 
ledok by výrazne 
stúpli. Treba ešte 
spomenúť Annu 
Beckovú, odcho-
vankyňu spiš-
skonovoveského 
volejbalu, ktorá 
sa opäť vrátila do 
Kežmarku, kde 

odohrala predminulú sezó-
nu a minuloročnú v Pezinku. 
Anna sa rozhodla vrátiť do-
mov a znovu si oblečie žlto-
modrý dres. „Po roku pauzy 
sa vrátila Veronika Skupi-
nová, ktorá nehrala volejbal 
kvôli škole, nahrávačka Natá-
lia Vrabcová prišla z Liptov-
ského Hrádku a univerzálna 

hráčka Alexandra Harčáro-
vá z Prešova. Kurdiaková je 
z Námestova, ale hrala v Lip-
tovskom Hrádku a Šurabová 
zase z  Martina,“ dodal Ľu-
bomír Bréda. V nasledujúcej 
sezóne sa kežmarské volejba-
listky predstavia v novej sade 
dresov, samozrejmosťou je i 
nová športová obuv.  (sps)   

Po osemnástykrát sa priaz-
nivci westernového a rodeo-
vého jazdenia stretli na jed-
nom z najznámejších podujatí 
svojho druhu na Slovensku. 
Množstvo divákov pri ohra-
de sledovalo prácu kovbojov 
pri zaháňaní a  oddeľovaní 
jednotlivých kusov dobyt-
ka od stáda, ale súťažilo sa aj 
v  rýchlostných disciplínach. 
„Teší nás, že ľudia viac sedia 
pri ohrade, ako pri stánkoch, 
čo znamená, že viac rozumejú 
tomuto športu. Môžeme pove-

dať, že naše rodeo je obľúbe-
né medzi jazdcami, koňmi aj 
medzi návštevníkmi, o čom 
svedčí aj vysoká návštevnosť. 
Každý rok sa snažíme pridať 
niečo nové, zaujímavé pre 
jazdca, aj pre návštevníka. 
Tohto roku sme prišli s novin-
kou, súťažou california ropping 
- vyberanie dobytka zo stáda 
dvoma kovbojmi,“ povedal 
riaditeľ súťaže Miroslav Javo-
rek (vpravo dole).

Počiatky zrodu rodea mu-
síme hľadať na amerických 

prériách, kde boli kovboji 
odkázaní len sami na seba, 
na svojho koňa a na pria-
zeň počasia. Rodeo bolo 
založené na reálnej práci 
kovbojov s  dobytkom na 
rančoch. Kovboji museli 
mať určité zručnosti na 
prácu s  dobytkom, ktoré 
využívali v každodennom 
živote. Ostrieľaní chla-
píci museli strážiť stáda 
kráv na rozsiahlych past- 
vinách, zaháňať ich do 
ohrád, značkovať teľatá. 
Aby na dávnom západe 
uspeli, museli svoje jaz-
decké umenie a schopnosť 

Mengusovské rodeo vyšlo na jednotku
pracovať s  lasom rozvíjať na 
vysokej úrovni. Tým, ako sa 
v týchto zručnostiach zdoko-
naľovali, vzrástla aj ich súťa-
živosť. Rodeo má pôvod  na 
americkom západe, kde boli 
viaceré regionálne varianty. 
Začiatky rodea sa datujú do 
španielskych slávnosti. Takto 
vznikla žijúca legenda, nazý-
vaná American Cowboy. 

V roku 1996 prišli milov-
níci koní v Mengusovciach 
na nápad usporiadať Men-
gusovské rodeo. Stalo sa 
to tradíciou a odvtedy obec 
Mengusovce v spolupráci so 
sponzormi usporadúvajú  toto 
športové podujatie pravidel-
ne. Súťaží sa v disciplínach 
barrel race (beh okolo sudov), 
pole bending (slalom okolo 
tyčí), ranch ropping (lasova-
nie dobytka), cattle penning  
(zaháňanie dobytka jedným 
jazdcom) a team penning 
(zaháňanie dobytka troma 
jazdcami). „Jazdci boli rozde-

lení do dvoch kategórií - mlá-
dež a začínajúci jazdci a dos- 
pelí jazdci (tzv. open). Prvé 
ročníky rodea boli obohatené 
aj o tzv. indiánske hry a rôzne 
iné zaujímavé disciplíny. Na-
príklad beh okolo barelov so 
zapriahnutými koňmi, ďalej 
disciplína botostroj, v ktorej 
mali jazdci za úlohu pricválať 
na koni k sudu, nájsť a obuť 
si svoju čižmu a šprintovať 
do cieľa. Skijoring bez snehu 
bola ďalšia divákmi obľúbe-
ná disciplína, ale odvážili sa 
v nej súťažiť len dvaja jazdci. 
Kurtoplazy - jedinečná čisto 
mengusovská atrakcia, pri 
ktorej pohonič leží v detskej 
šmýkačke a odtiaľ poháňa 
koňa,“ priblížil niečo z his-
tórie Mengusovského rodea 
M. Javorek. Jedinou domácou 
jazdkyňou na súťaži bola Lea 
Javoreková, ktorá zvíťazila 
v rýchlostnej disciplíne pole 
bending – slalom okolo tyčí. 
 (sps)

Päť súťaží, päť absolútnych 
víťazstiev. Taká je tohtoroč-
ná bilancia slovenského Rufa 
Sport Teamu a jej poľskej po-
sádky Grzegorz Grzyb - Ro-
bert Hundla na vozidla Ford 
Fiesta RS  WRC. Rufa Sport 
Team spoločne so svojou 
súťažnou posádkou po ab-
solútnych víťazstvách v Egri, 
Prešove, Lubeníku a Poprade 
ovládol aj 41. ročník Rally 
Košice, 5. kolo majstrovstiev 
Slovenska v rely 2015. 

V  Poprade nedala poľská 
posádka konkurencii žiadnu 
šancu a  vyhrala systémom 
štart - cieľ. Už v prvom teste, 
ktorým bol nočný mestský 
okruh, dokázal Grzegorz za-
jazdiť najrýchlejší čas spo-
medzi všetkých štartujúcich, 
pričom od najbližšej konku-
rencie ho delili viac ako tri 
sekundy. Po krátkom oddy-
chu nastolil ráno opäť naj-
rýchlejšie tempo, keď vyhral 
prvé štyri rýchlostné skúšky 
a  jasne ukázal kto je v  Tat-
rách kráľom. Náskok posád-
ky Rufa Sport bol v  tomto 
momente proti najbližšej 
konkurencii už vyše minútu 
a pol. V poslednej sekcii už 
iba kontrolovali svoju vedú-
cu pozíciu. „Bojujeme o piaty 
titul absolútneho majstra Slo-
venska a zatiaľ nám to vychá-
dza. Keby sa nám to podarilo 

splniť, zapísali by sme sa do 
histórie slovenského rely špor-
tu ziskom štvorice absolútnych 
titulov, idúcich po sebe,“ pove-
dal po víťazstve na Rallye Tat-
ry Grzyb.

Svoj cieľ splnili do bodky. 
Poľská posádka si v Košiciach 
na svoje konto pripísala spolu 
až päť prvých miest v  rých-
lostných skúškach, ktoré jej 
celkovo vyniesli prvenstvo 
v absolútnom poradí košickej 
rely, aj v oboch etapách majst- 
rovstiev Slovenska. „Pre nás to 
dopadlo super, všetko sa poda-
rilo, aj keď to nebolo jednodu-
ché. Trať bola veľmi náročná 
a  to najmä druhé prejazdy 
rýchlostnými skúškami, na 
ktorých bolo veľa vyhádzaného 
štrku. V závere nás prekvapil 
aj dážď, takže sme si museli 
dávať väčší pozor. Splnili sme 
náš plán, čo nás veľmi teší“, 
zhrnul jazdec víťaznej posád-
ky. Poliaci na cieľovej rampe 
zároveň oslávili štvrtý titul 
majstrov Slovenska v rade. Na 
jeho potvrdenie si však musia 
počkať do vyhlásenia oficiál-
nych výsledkov.

Druhé miesto v  absolút-
nom poradí a v oboch etapách 
Rally Košice získali bratia Me-
lichárekovci, pre ktorých bola 
košická rely zároveň trénin-
gom pred blížiacou sa sveto-
vou rely v Nemecku.   (red) 

Grzyb majstrom SR v rely

Horný rad zľava: Tatiana Dragašeková, Veronika Skupinová, Natália Vrab-
cová, Lucia Kaplánová, Michalina Jagodzinská, Anna Becková, Ľubomír 
Bréda. Dole zľava: Paula Zatrochová, Michaela Gajdušková a Alexandra 
Harčárová.
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Počas uplynulého víken-
du sa konal siedmy ročník 
trojdňových etapových cyk-
listických pretekov Horal 
tour 2015. Do Svitu pri-
cestovali cyklisti z celého 
Slovenska a Čiech. Takmer 
700 pretekárov si užilo jed-
ny z najnáročnejších tratí 
na Slovensku. Horal tour je 
výnimočný aj tým, že trasy 
jednotlivých pretekov sú si-
tuované v nádhernej prírode 
Vysokých a Nízkych Tatier. 
„Dôležité bolo, aby sa všet-
ci cyklisti vrátili zdraví. Na 
trať Horal Krejzi, dlhú 133 
km s prevýšením 4 900 met-
rov, sa vydalo 101 cyklistov, 
čo je rekord,“ hodnotil Ivan 
Zima, riaditeľ a organizátor 
podujatia.

Sobotňajšie preteky s náz- 
vom Škoda Horal MTB ma-
ratón už po druhýkrát v svo-
jej histórii hostil majstrovstvá 
Slovenska XCM v horskej 
cyklistike pre rok 2015.  Majst- 
rovská 2. etapa túry Škoda 
Horal MTB maratón patrí do 
série Škoda bike open tour. 
„Okrem týchto pozitívnych 
skutočností však usporiada-
nie majstrovstiev Slovenska 
prináša so sebou aj množstvo 
povinností a potrieb prispôso-
benia sa medzinárodným aj 
slovenským pravidlám, ktoré 

Horal tour 2015 je už minulosťou 
sú platné pre trate MTB ma-
ratónov. K najdôležitejším 
požiadavkám patria predpisy, 
týkajúce sa bezpečnosti cyk-
listov,“ povedal Ivan Zima. 
V roku 2017 budú mať pre-
teky Horal maratón štatút 
majstrovstiev Európy a do 
našich končín  zavíta európ-
ska špička horskej cyklistiky. 
„Požiadali sme o kandidatúru 
a prihlásili sme sa o usporia-
danie majstrovstiev Európy v 
roku 2017 a boli sme úspeš-
ní. Súperili sme s talianskym 
maratónom na Sicílii okolo 
Etny. No a keďže sme si to po-
trebovali nacvičiť, požiadali 
sme následne o zorganizova-
nie majstrovstiev Slovenska. 
Je to už príprava, čo sa týka 
organizačných záležitostí, na 
majstrovstvá Európy. Určite 
nám pomôže aj veľmi dobrá 
spolupráca s mestom,“ ukon-
čil riaditeľ Horal tour Zima. 

Výsledky: Trasa Krejzi 
133 km - muži 19 až 39 ro-
kov: 1. Tomáš Višňovský, 2. 
Michal Lami, 3. Lukasz Kli-
maszewski. Trasa  Krejzi 133 
km - muži masters – 40 až 49 
rokov: 1. Branislav Sivák, 2. 
Ladislav Lipecký, 3. Tomáš 
Lengnavský. Trasa Krejzi 133 
km - muži masters B 50 - 59 
rokov: 1. Zdenek Šnobel, 2. 
Petr Sedláčk, 3. Emil Janko. 

Trasa Krejzi 133 km - muži 
masters C 60 rokov a viac: 1. 
František Korl. Trasa Krej-
zi 133 km - ženy 19 a viac 
rokov: 1. Anna Šmídová, 2. 
Zdeňka Němcová, 3. Barba-
ra Štandíková. Trasa Lejzi 74 
km - muži 19 až 39 rokov: 1. 
Patrik Kuril, 2. Peter Szalay, 3. 
Vladimír Hojdík. Trasa HO-
RAL Lejzi 74 km - muži mas-
ters – 40 až 49 rokov: 1. Ján 
Potocar, 2. Rastislav Baloč-
ko, 3. Marián Bartko. Trasa 
HORAL Lejzi 74 km -  muži 
masters B 50 - 59 rokov: 1. 
Miroslav Hulej, 2. Róbert 
Grígeľ, 3. Michal Matoušek. 
Trasa Lejzi 74 km – muži 
masters C 60 rokov a viac: 1. 

Emil Prcín, 2. Jaroslav Jaslov-
ský, 3. Jozef Orem. Trasa Lej-
zi 74 km - ženy 19 - 39 rokov: 
1. Janka Keseg Števková, 2. 
Zuzana Juhásová, 3. Andrea 
Juhásová. Trasa Lejzi 74 km - 
ženy od 40 rokov: 1. Dagmar 
Sládkovská, 2. Kristína Koso-
vá, 3. Slávka Floreková. Trasa  
Senzi 43 km - muži – 19 až 39 
rokov: 1. Dušan Kozel, 2. On-
drej Glajza, 3. Tomáš Hauser. 
Trasa  Senzi 43 km - muži 
masters 40 až 49 rokov: 1. 
Robert Glajza, 2. Zdeno Ze-
man, 3. Stanislav Sklenárik. 
Trasa Senzi 43 km -  muži 
masters B 50 - 59 rokov: 1. 
Martin Podolák, 2. Vladi-
mír Olejár, 3. Milan Janák. 

Trasa  Senzi 43 km - muži 
masters C 60 rokov a viac: 1. 
Jiří Krkoška, 2. Peter Gališin, 
3. Bartolomej Sýkora. Trasa 
Senzi 43 km - juniori 17 - 18 
rokov: 1. Šimon Tabačko, 2. 
Marek Števko, 3. Bendegu It-
ces. Trasa Senzi 43 km - ženy 
19 - 39 rokov: 1. Monika Kiss, 
2. Anna Mikelová, 3. Marké-
ta Matoušková. Trasa Senzi 
43 km - ženy masters B 40 
- 49 rokov: 1. Zsófia Imre, 
2. Miriam Bútorová, 3. Jana 
Wolfova. Trasa Senzi 43 km 
- ženy masters C 50 rokov a 
viac: 1. Tatiana Vančová, 2. 
Zuzana Ponechalová, 3. Hana 
Matoušková. Trasa Senzi 43 
km - juniorky 17 - 18 rokov: 
1. Michaela Matoušková, 2. 
Barbara Švrčková, 3. Diana 
Cetlová. Trasa Ízi 28 km -  
juniori 17 - 18 rokov: 1. Vla-

dimír Salášek, 2. Adam Bube-
líny, 3. Dominik Charbuliak. 
Trasa  Ízi 28 km - kadeti 15 - 
16 rokov: 1. Tomáš Sklenárik, 
2. Kristián Jánošík, 3. Matúš 
Meliš. Trasa  Ízi 28 km - muži 
od 19 rokov: 1. Michal Cle-
mentis, 2. Michal Chodelka, 
3. Peter Mihalčin. Trasa Ízi 
28 km - ženy 19 a viac rokov: 
1. Nina Penzešová, 2. Mo-
nika Sedliaková, 3. Barbora 
Chomová. Trasa Ízi 28 km -  
juniorky 17 - 18 rokov: 1. Sta-
nislava Mlynarčíková. Trasa 
Ízi 28 km -  kadetky 15 - 16 
rokov: 1. Nikoletta Veklyuk, 
2. Bianka Lániková, 3. Rad-
ka Tabačková. Trasa Dejzi 17 
km - rodina (dospelý + dieťa 
do 14 r.): 1. Erik Meliš, Tomáš 
Ragula, 2. Andrej Mladší, Li-
bor Mladší, 3. Stanislav Gur-
čík, Samuel Gurčík.   (pks)

Futbalistom MŠK Žilina sa 
nepodarilo v generálke pred 
štvrtkovým prvým zápasom 
play-off Európskej ligy UEFA 
proti Bilbau zvíťaziť v  Po-
prade s  Ružomberkom, keď 
zaknihoval druhý remízu za 
sebou. Prvého víťazstva v se-
zóne sa nedočkali ani Liptáci. 
Veľkú kvalitu ukázal žilinský 
Chorvát Matej Jelič, ktorý 
strelil obidva góly „šošonov“. 

MFK Ružomberok - MŠK 
Žilina 2:2 (1:1), góly: 13. Ďu-
bek, 48. Faško - 31. a 79. Je-
lič. Rozhodoval: Smolák, ŽK: 
Rosa - Bénes, Paur, Škvarka, 
ČK: 90. Rosa (Ružomberok), 
1 887 divákov.

MFK Ružomberok: To-
filoski – Boszorád, J. Maslo, 
Rosa, Lupták – Nagy, Kruž-
liak –  Zošák, Faško (72. 
Dagbašjan), Ďubek (82. P. 
Maslo) – Lovás (70. Masaryk). 
MŠK Žilina: Volešák - Špa-
lek (53. William), Vavro (70. 
Škvarka), Škriniar, Letič – Pe-
čovský – Paur, Káčer, Bénes, 
Mihalík (21. Čmelík) – Jelič.

Tréner Liptákov Ivan Ga-
lád urobil oproti minulému 
duelu so Slovanom niekoľko 
zmien v zostave. Na súpiske 
sa vôbec neobjavil Jakubko 
a druhý hrotový útočník Ma-
saryk sa dostal len na lavičku. 
Oba tímy začali s  útočným 
apetítom. V  6. min. si Ru-
žomberčania vydýchli, keď 
nebezpečne vyzerajúca Káče-
rova hlavička preletela vedľa 
brány. Vzápätí mal gólman 
„ruže“ Tofiloski plné ruky 
práce pri súboji s  Paurom. 
V 13. min. Lupták prefrčal po 
ľavej strane, na zem si položil 
Špaleka i Vavra a Ďubekovi 
naservíroval vedúci gól Ru-
žomberku. Pečovský si v 23. 
min. pripravil streleckú par-
ketu, z 25 m však rozvlnil iba 
bočnú sieť brány MFK. Vzá-
pätí na druhej strane Ďubek 
v  gólovej pozícii vo vnútri 
šestnástky pravačkou tesne 
minul priestor medzi žrďa-
mi. Rušné chvíle pokračova-
li. Tofilski najprv zlikvidoval 
prienik Káčera a  v 28. min. 

bravúrne vyškriabal Paurov 
priamy kop tesne spoza šest-
nástky. Nápor Žiliny pokra-
čoval a v 31. min. už Tofiloski 
pri kanonáde kapituloval. 
Autorom vyrovnávajúceho 
gólu bol Jelič.

Liptákom skvele vyšiel 
vstup do druhej polovice. Zo-
šák potiahol akciu po pravej 
strane, našiel nabiehajúceho 
Faška a ten zoči-voči Volešá-
kovi chladnokrvne zakončil. 
Následné projektily Nagya 
a Rosu z diaľky minuli svoj 
cieľ. Od polovice 2. polčasu 

sa Žilinčania čoraz viac tlačili 
pred bránu MFK a v 79. min. 
druhý raz vyrovnali. Zblízka 
Tofiloského prestrelil Jelič, 
ktorému gól ponúkol Wil-
liam. Ďalšia sľubná príležitosť 
MŠK stroskotala na nedoro-
zumení Williama s Letičom. 
Na druhej strane Tofiloski 
v 81. min. kryl Škvarkov ne-
bezpečný pokus. V závere sa 
vicemajster snažil o dokonalý 
obrat, ale Ružomberčania už 
remízu ubránili a rozlúčili sa 
ňou s „domácim“ prostredím 
v Poprade.  (red)

Ružomberok sa lúčil v Poprade remízou
Prinášame vám vyjadrenie 

trénera popradských futba-
listov Vladimíra Lajčáka na 
hodnotenie zápasu FK Pop- 
rad -  VSS Košice 3:0 tréne-
rom Košíc Marekom Fabu-
ľom v denníku Šport.

„S obrovským prekvapením 
som si v Športe a následne i na 
stránke VSS Košice prečítal 
hodnotenie zápasu  košickým 
trénerom. Vždy som si vážil 
jeho osobne i jeho prácu v ko-
šickom klube, rozporuplnosť 
jeho vyjadrení na pozápasovej 
tlačovke a následne v médiách 
ma ale núti prehodnotiť môj 
postoj k  nemu a  verejne za-
ujať postoj k  jeho vyjadre-
niam. Podľa jeho hodnotenia 
na stránke klubu i  v den- 
níku Šport zažil v  Poprade 
veci, aké sa nestávajú kaž-
dý deň. Tréner mužstva, 
ktoré prehralo 0:3, prehral 
podľa jeho slov s  mužst- 
vom, ktoré vystrelilo raz na 
bránku, rozhodca neodpískal 
jedenástku, neuznal nám dva 
góly! A vrchol - v zápase bolo 
toľko prečudesných vecí, že sa 
nedajú tak ľahko stráviť.

Nič z týchto vyjadrení pána 
Fabuľu neodznelo na tlačov-
ke po zápase, naopak tam 
skonštatoval, že jeho mužstvo 
urobilo veľké chyby, ktoré sú-
perovi pomohli a preto zápas 
dopadol ako dopadol. Otáz-
ka znie, aký bol vlastne zápas 
v  Poprade?  2  100 divákov, 
ktorí boli na zápase má určite 
svoje hodnotenie. Videl niekto 
neodpískanú jedenástku? Zá-
krok Bendíka v šestnástke bol 
agresívny, ale hráč zasiahol 
pri kĺzačke iba loptu. Lopta sa 

Prečudesný zápas – alebo...

Historické námestie v Spišskej Sobote pat-
rilo v nedeľu 9. augusta opäť dobrovoľným 
hasičom, ktorí bojovali o  Spišskosobotský 
pohár. Do histórie 16. ročníka sa zapísalo 35 
tímov, rozdelených do šiestich kategórií, ktoré 
zvádzali tvrdé boje o prvenstvo.

Spomedzi  14 družstiev mužov do 35 rokov 
dosiahla najlepší čas Štôla (17,09 s) a stala sa 
držiteľom Spišskosobotského pohára. Druhý 
bol Ekospol Sp.Stará Ves (18,03 s) a tretí   
Spišský Štvrtok (18,06 s). U žien do 35 rokov 
už tretí rok po sebe bola najlepšia SpSobota 
(22,46 s), druhé skončilo Sp. Bystré (22,68 s) 

a tretím miestom príjemne prekvapilo druž-
stvo z Hozelca (23,74 s). V kat. nad 35 rokov 
bol najrýchlejší Sp. Štvrtok (21,42 s) pred 
Hozelcom (21,94 s) a Batizovcami (24,43 s). 
Najväčšiu bojovnosť a radosť z  prvého miesta 
prejavili ženy nad 35 rokov z Batizoviec.

 V kategórii dorastu prvenstvo patrilo 
chlapcom zo Štrbey(18,18 s), druhá bola Sp. 
Sobota (18,51 s) a tretí Sp.tiavnik (19,76 s). 
Prvé tohtoročné víťazstvo získali dievčatá zo 
Sp. Soboty (23,05 s). Druhé miesto obsadi-
la Hranovnica (24,53 s) a tretie Sp. Štiavnik 
(33,08 s).  O. Klimo

Súťaž hasičských družstiev o Spišskosobotský pohár

od hráčov VSS do popradskej 
bránky dostala iba raz -  po 
jasnom ataku na brankára 
a s tým súhlasili aj delegáti zá-
pasu po zhliadnutí záznamu.  
Tak čo vlastne bolo také pre-
čudesné? Že popradské mužst- 
vo bez väčších problémov roz-
rušilo ofenzívu VSS, že pre-
exponovaný Karaš dvakrát 
zbytočne fauloval, že tréner 
postavil zmätkujúceho bran-
kára, ktorý reálne urobil dve 
hrubé chyby a postavil základ 
víťazstva Popradu, že si Košice 
rovnako ako Poprad vypra-
covali dve šance za zápas, že 
Zápotoka „vycvičil“ pri treťom 
góle obrancov Košíc ako mlad-
ších žiakov? Čo je na tom pre-
čudesné? Vo svojom hodnotení 
po zápase i na rozbore zápasu 
som sa netajil tým, že nám 
k víťazstvu pomohol súper, ale 
zápas sme rozdielom triedy vy-
hrali sami! Ak mal pán Fabuľa 
pocit, že touto súťažou prejde 
v pohode a bez námahy, tak sa 
strašne mýli a ak nezačne byť  
sebakritický a riešiť nedostat-
ky svojho mužstva, tak zažije 
už v  základnej časti „preču-
desných“ zápasov ešte veľa 
- minimálne s Prešovom, Bar-
dejovom, L. Mikulášom, Zvo-
lenom, Lokomotívou a možno 
i s inými mužstvami.

Nechcem riešiť problémy 
iných klubov a iných trénerov, 
musím žiaľ konštatovať, že 
v svojej trénerskej praxi som 
sa ešte nestretol s  takým ne-
korektným, neprofesionálnym 
a  nekolegiálnym správaním, 
ako v tomto prípade.“ 

Zdroj: oficiálna webová 
stránka FK Poprad


