
Nezávislý spoločensko - ekonomický týždenník

Streda: 26. 8. 2015
Ročník V, číslo 35-36
Cena 0,40 €
www.podtatransky-kurier.sk

Popradčan Martin Kalužák ešte 
pred pár rokmi pracoval ako redak-
tor v košickej pobočke Rádia Regina 
v Slovenskom rozhlase. Prišiel však 
okamih, kedy si uvedomil, že pot- 
rebuje zmenu. Novinárčina je síce 
zaujímavé povolanie, predsa začal 
cítiť rutinu a stereotyp. Vymeniť 
mikrofón za more ho motivovala 
najmä možnosť cestovať, vidieť svet 
a aj zaujímavá práca s technologic-
ky vyspelými zariadeniami na lodi. 
Začal preto študovať na námornej 
škole, ktorej výsledkom sú dôstoj-
nícke skúšky a certifikát námorného 
strojného dôstojníka.

M. Kalužák sa plaví na kontajne-
rových lodiach. Jeho posledná trasa 
viedla z Číny do Mexika, na západ-
né pobrežie Južnej Ameriky a späť. 
„Pracujem ako strojný kadet, preto 
väčšinu času trávim v lodnej strojov-
ni, kde obsluhujeme všetky zariade-
nia, zabezpečujúce plynulú plavbu,“ 

začína fascinujúce 
rozprávanie mladý 
námorník. Obyčaj-
ný pracovný deň 
na mori trvá osem 
hodín, ale často je 
treba ťahať aj dlhšie. 
V prístave a pri ma-
névrovaní pri vjazde 
a výjazde z prístavu 
robia chlapi aj v noci. 
Voľný čas po práci 
každý trávi podľa 
svojho gusta. Členo-
via posádky posedávajú na palube, 
opaľujú sa,  pozerajú na more. Číta-
jú, cvičia, alebo napríklad plávajú v 
lodnom bazéne.

„Samozrejme, že spoznávanie 
sveta je súčasťou života námorníka. 
Moja spoločnosť má lode, plávajúce 
väčšinou v oblasti Ázie, Severnej a 
Južnej Ameriky i južnej Afriky. Ak 
stojíme v prístave dlhšie, môžeme ísť 

do mesta, obzrieť si 
centrum a historické 
pamiatky, prípadne 
niečo nakúpiť. Mne sa 
najviac páčilo v Sin-
gapure a Číne. Exoti-
ka na každom kroku, 
ochotní a príjemní 
ľudia, možnosť naživo 
sa stretnúť s odlišnou 
kultúrou ako je tá 
naša, európska.“

Slovákov M. Ka-
lužák na mori veľa 

nestretol, hoci v  poslednom čase 
ich počet rastie, pretože otvorili  ná-
mornú školu v Bratislave. „V našej 
spoločnosti sú dôstojníkmi predo-
všetkým Poliaci, Nemci, Ukrajinci a 
Rusi. Stretol som sa však už i s Etióp-
čanom a Angličanmi. Kým dôstojní-
ci sú spravidla Európania, mužstvo 
tvoria námorníci z tichomorských 
ostrovov Kiribati alebo Filipínci. 

Práca s nimi je síce špecifická, ale 
sú to usmievaví a príjemní ľudia, čo 
pozitívne ovplyvňuje „spoločenskú“ 
atmosféru na lodi,“ priznáva veselo. 

Na lodi platia prísne bezpečnost-
né predpisy a obmedzenia. Osobit-
ne v strojovni, kde sa nachádzajú   aj 
stovky ton vysoko horľavých ma-
teriálov a látok. A samozrejme, je 
tu more. Voda je silný živel, ktorý 
nikdy nesmú podceniť. Loď a po-
sádka sú na oceáne v podstate sami, 
prípadná pomoc zvonka môže byť 
vzdialená stovky až tisíce kilomet-
rov. Hoci Martin vyhrotenú, život 
ohrozujúcu situáciu ešte nezažil, 
nepríjemná bola napríklad plavba 
cez tajfún v okolí Taiwanu. Loď sa 
výrazne kolísala, v kajute všetko 
lietalo a  posádka v noci nemohla 
riadne spať, pretože aj ľudí na poste-
li prehadzovalo tak ako sa nakláňala 
samotná loď.
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Belianska podkova
pre J. Miškoviča

Martinom Kalužákom,
strojným kadetomStará Ľubovňa

Folklórny súbor Ľubovňan, spe-
vokol Klubu dôchodcov Prameň  
a dychová hudba Ľubovňanka vys- 
túpia vo štvrtok 27. augusta od 15. h 
v parku na Nám. gen. Štefánika pri 
príležitosti osláv 71. výročia SNP.

Batizovce
V Batizovciach v sobotu 29. au-

gusta pri príležitosti osláv SNP za-
pália vatru zvrchovanosti. V rámci 
podujatia sa o 16. h uskutoční kla-
denie vencov a slávnostné odhale-
nie tabule.

Liptovská Teplička
Predstvitelia obce L. Teplička 

spoločne so zástupcami Pohorelej 
položili vence pri horárni Staniko-
vo a hrobe neznámeho partizána v 
pondelok 24. augusta. V Pohorelej 
sa uskutoční pietna spomienka v 
piatok 28. augusta o 9. h, v Liptov-
skej Tepličke o 18. h. V sobotu 29. 
augusta orgnaizuje TJ Horec výstup 
na Kráľovu hoľu.

Pokračovanie na 7. strane

Podbanské
V Podbanskom na Partizánskej 

lúke pri Pamätníku SNP si v sobotu 
29. augusta o 10. h pripomenú  71. 
výročie Slovenského národného po-
vstania, výrazný dejinný medzník v 
našej histórii, pietnym aktom kla-
denia vencov, ktorým vzdajú hold 
tým, ktorí položili svoje životy za 
našu slobodu. Pamätník tvoria štyri 
tatranské žuly, venované pamiatke  
2. čs. partizánskej brigády Za slobo-
du Slovanov s partizánskym oddie-
lom Vysoké Tatry, ďalšia žula pripo-
mína činnosť partizánskej brigády 
Tichonova, kónická žula nesie štát-
ny znak SR a posledná vzdáva hold 
činnosti brigády M. R. Štefánika. 
Organizátorom regionálnych osláv 
71. výročia SNP na Podbanskom je 
obec Štrba. Centrálnych osláv SNP 
na partizánskej lúke na Podban-
skom sa zúčastnia obce Pribylina,-
Vavrišovo, Liptovský Hrádok, Lip-
tovská Porúbka,Liptovská Kokava, 
Hybe,Važec,Východná, Štrba, mesto 
Vysoké Tatry a Štátne lesy TANAPu.

Pri tejto príležitosti bude odhale-
ná aj nová pamätná tabuľa s mapou 
bojov SNP v oblasti Vysokých Ta-
tier. Pôvodná tabuľa bola ukradnu-
tá, autorom kópie je majster kame-
nár Michal Gotthard zo Štrby.

Oslavy SNP

Na Námestí sv. Egídia, pri pamät-
nej tabuli Jozefa Bonka, sa v piatok 
konala pietna spomienka, venovaná 
obetiam okupácie v roku 1968, kto-
rú zorganizovalo Svetové združe-
nie bývalých čs. politických väzňov 
(SZČPV). Slovensko a Česko si pri-
pomenulo 47. výročie vpádu vojsk 
Varšavskej zmluvy do Českosloven-
ska, ktoré sa udialo v noci z 20. na 
21. augusta. 

Verejnosť v priebehu prvého týž-
dňa po vpáde vojsk vyjadrovala 
silný odpor voči okupácii a bilan-
cia nesúhlasu bola alarmujúca - 90 
mŕtvych, 302 ťažko zranených, 532 
ľahko zranených a 172 internova-
ných, zadržaných a unesených. Po-

pradským námestím okupačné voj-
ská prechádzali 21. augusta o 13. h 
na tankoch č. 622 a 628. Ľudia v uli-
ciach miest okupačným konvojom 
kládli odpor a  spojenecké vojská, 
tak ako v iných mestách, aj v Popra-
de sa snažili streľbou odpor potlačiť. 
Zasiahnutý do brucha bol mladuč-
ký, 19-ročný Jozef Bonk, ktorý zra-
neniam na mieste podľahol. „Spo-
mienky sa vynárajú každodenne. 
Dnešný deň je strašný. Už z utorka 
na stredu išli okolo nás tanky. Všetko 
to mám v pamäti. Pri prechode tan-
kov som mala strach o deti. Bolo to 
ešte horšie, keď nám na obed ozná-
mili. čo sa stalo. Neverili sme. Jožko 
nebol ani doma, ani v Poprade, bol 

na týždňovej robote v Krajnej Poľa-
ne. Ťažko sme sa dostali do Popradu 
a strašnej správe sme nechceli veriť. 
Išla som do nemocnice do Spišskej 
Soboty s  mamkou. Nechceli nám 
ho ukázať, ale trvali sme na tom, 
lebo sme nemohli uveriť, že je to on. 
Márnica bola strašná, v tom čase ju 
opravovali. Ležal iba na nosidlách, 
mal rozstrihnutý sveter a  na bru-
chu leukoplastom prelepenú ranu. 
Presvedčili sme sa, že to bol on. Celé 
roky sme museli mlčať, pretože ho 
označili za kontrarevolucionára,“ so 
slzami v  očiach smutne spomína 
sestra Jozefa Bonka Anna Malá, rod. 
Bonková. 

Pokračovanie na 2. strane

Pripomenuli sme si vpád okupačných vojsk 

Vážení čitatelia,
pre celoredakčnú dovolenku 
Podtatranský kuriér v stre-
du 2. septembra nevydáme. 
Číslo 37 našich novín nájdete  
v predaji 9. septembra.

 Redakcia

Neopakovateľnú atmosféru zaš- 
lých čias zažili Kežmarčania vo štvr-
tok minulého týždňa, keď do mesta 
prišlo 60 nablýskaných veteránov. 
Majitelia týchto niekoľkotisícových 
skvostov ich prišli prevetrať v rámci 
podujatia Oldtimer Rallye Tatry.

  Str. 2 - 3

Čerešničkou na torte pri návšteve 
penziónu Dolinka  v Liptovskej Tep-
ličke je gastronomická ponuka prip- 
ravená z kvalitných a čerstvých su-
rovín z biofarmy, sídliacej priamo 
v tejto malebnej obci pod Kráľovou 
hoľou. Zapojte sa do súťaže o hod-
notné ceny.   Str. 4

Mesto Spišská Belá a  Spolok 
priateľov koní usporiadali v  so-
botu 22. augusta 5. ročník obľú-
bených furmanských pretekov 
pod názvom Belianska podkova.

Str. 11 
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v sandáloch Násilím odvliekol te-
ho tnú  z  nemocn ice . 
Tridsaťdvaročnému Dávidovi 
hrozí trest odňatia slobody na 
tri až osem rokov. Vyšetrova-
teľom Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Starej 
Ľubovni bol obvinený zo zlo-
činu obmedzovania osobnej 
slobody. V nedeľu 16. augus-
ta krátko pred obedom mal 
Dávid z nemocničného parku 
Ľubovnianskej nemocnice 
násilím odtiahnuť 31-ročnú 
Danu. Tehotnú ženu odvliekol 
do jedného z bytov na Le-
vočskej ul. v Starej Ľubovni. 
Chytil ju za vlasy, sotil pred 
seba a ťahal ju rukou po ces-
te. Po príchode do bytu Dávid 
v ňom Danu zamkol, ale ve-
čer sa jej podarilo ujsť. Žena 
utrpela viaceré zranenia s do-
bou liečenia do 7 dní. Dávid je 
stíhaný na slobode. 

Akcia v kraji. V popolud-
ňajších hodinách 19. decemb- 
ra sa konala celokrajská kont- 
rola Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru Prešov. 
Zameraná bola na dodržiava-
nie pravidiel a rýchlosti jazdy 
vozidiel, ako aj dodržiavani 
pravidiel dynamiky v cest-
nej premávke.116 policajtov 
dopravnej, poriadkovej a že-
lezničnej polície zistilo 264 
priestupkov, z nich 225 vyrie-
šili v blokovom konaní, 36 na-
pomenutím a na príslušný do-
pravný inšpektorát oznámili 
3 priestupky. Požitie alkoholu 
bolo zistené u jedného vodiča 
motorového vozidla.

Na motocykli “pod pa-
rou“. Policajná hliadka v stre-
du pred 12. h kontrolovala v 
Rudňanoch vodiča motocykla 
zn. Jawa ČZ 350 a podro-
bili ho aj dychovej skúške. 
38-ročnému Rudňančanovi v 
dychu namerali 1,75 mg/l al-
koholu, čo je v prepočte 3,65 
promile. Policajti ho zadržali a 
umiestnili do cely policajného 
zaistenia. Príslušník okresné-
ho dopravného inšpektorátu 
OR PZ v Sp. Novej Vsi muža 
obvinil z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. 
Hrozí mu trest odňatia slobo-
dy až na jeden rok.

Dokončenie z 1. strany
V  tom čase si Jozef Bonk 

kúpil v papiernictve zápalky. 
Začala streľba a  pred streľ-
bou sa chcel ukryť v  opra-
vovni písacích strojov, keď 
ho medzi dverami zachytila 
guľka a  prestrelila mu pe-
čeň. Pani Anna Malá to ne-
praje zažiť nikomu, pretože 
sú to spomienky veľmi ťažké 
a bolestivé. 

Pri okupovaní mesta Pop- 
rad  bolo 6 osôb ťažko a 8 ľah-
ko zranených osôb. „V tom 
čase som bol našťastie v Poľ-
sku. Keby som tam nebol na 
prázdninách pri babke, mož-
no by som bol medzi obeťa-
mi, lebo z mojich spolužiakov, 
ktorí mali v tom čase 11 – 12 
rokov, boli dvaja poranení, 

Jožo Klein bol postrelený do 
nohy... Ale dôvod, prečo túto 
spomienku organizuje Svetové 
združenie je ten, že pôvodne 
tu bola rozbitá tabuľa z  roku 
1968.  Tú súdruhovia nechali 
rozbiť a hodili ju do smetné-
ho koša. Pani Malá, sestra 
nebohého Jozefa Bonka, sa 
na nás obrátila, aby sme ten-
to pomník obnovili a v roku 
2002 sa nám to podarilo. Naj-
prv boli výhrady, že to je veľmi 
veľké, nepáčil sa im text, vraj 
je príliš expresívny. I napriek 
všetkým výhradám sme tam 
dali aj štatistiku obetí. V tom 
čase sa hovorilo o 90-tich mŕt-
vych, dnes už je to vraj 108. 
Ak to bude hodnoverné, bude-
me sa ju snažiť aktualizovať,“ 
spomínal jeden z organizáto-

rov pietnej spomienky Fran-
tišek Bednár zo SZČPV. 

Pri pamätníku na námestí sa 
zišli všetci tí, ktorí si prišli uc-
tiť obete tejto smutnej udalos-
ti položením kvetov a vencov. 
V  zastúpení Jeho excelencie 
veľvyslanca Španielskeho krá-
ľovstva Félixa Valdésa položil 
veniec k pamätníku Kazimír 
Krivoš a ďalší, medzi ktorý-
mi nechýbali vedúci referátu 
orálnej histórie Ústavu pamäti 
národa Mgr. Eduard Stano, 
ThLic., prvý zástupca primá-
tora mesta Poprad Igor Wzoš, 
starosta obce Hôrka Ing. 
Vladimír Boška, za SZČPV 
František Bednár, poslanec 
NR SR MUDr. Viliam Novot-
ný, predsedníčka strany Šanca 
Eva Babitzová, zástupcovia 

Konfederácie politických väz-
ňov Slovenska, organizácie 
Politickí väzni Zväz protiko-
munistického odboja, Slo-
venského zväzu vojenských 
táborov nútených prác – PTP 
a  zástupcovia občianskeho 
združenia Pre mesto, predse-
da Ing. Ondrej Kavka a JUDr. 
Jozef Hrobák. Z dôvodu pra-
covných povinností zaslal ďa-
kovný a pozdravný list chargé 
d’affaires a. i. Veľvyslanectva 
Poľskej republiky v Bratislave 
Piotr Samerek. K prítomným 
sa prihovorili Mgr. Eduard 
Stano, František Bednár, kan-
didát na predsedu SZBPV Ing. 
Imrich Body a Eva Babitzová. 
Pietnu spomienku ukončili 
hymny Slovenskej a Českej re-
publiky.  (pks)

Pripomenuli sme si vpád okupačných vojsk 

Minulý štvrtok a  piatok 
patrili v Poprade  literatúre, 
filmom a diskusiám. V Gro-
teske sa predstavili slovenskí 
spisovatelia a mladé literárne 
talenty z  Popradu. „Svojím 
spôsobom je to druhý ročník. 
Ten prvý sa konal v Kežmar-
ku a do Popradu sme ho pre-
niesli, pretože tam organizá-
cia podujatia akosi zlyhala 
a nám sa myšlienka zapáčila. 
Cieľom občianskeho združe-
nia Social up je osloviť mla-
dých ľudí, aby nesedeli doma, 
boli aktívni, zapájali sa do 
verejného života a zaujímali 
sa o veci verejné. V podstate, 
aby nekašlali na svoju budúc-
nosť,“ povedal Martin Mly-

nár, predseda o. z. Social up. 
Veľkým lákadlom pre mi-

lovníkov literatúry bolo živé 
čítanie, diskusia s  autormi 
a  verejná burza kníh. Baviť 
sa pri dobrej knižke, živej 
muzike alebo kvalitných 
filmoch býva často luxus. 
Mladí aktivisti zo Social up 
z Popradu sa preto rozhod-
li osviežiť letné popolud-
nie vôňou kníh. „Summer 
Reading bola otvorená pre 
všetkých, ktorí milujú knihy, 
filmy a  diskusie. Robíme to 
pre radosť, dobrých ľudí totiž 
nie je nikdy dosť. Poprad ne-
žije kultúrou tak, ako ostatné 
slovenské mestá a chceme to 
zmeniť. Knihy sú totiž naj-

Summer Reading oživilo prázdniny

krajšou formou, akýmsi od-
kazom a  súborom poznania 
našich predkov a práve vďaka 
nim môže fungovať kvalit-

né vzdelanie,“ uviedol Tom 
Bugiman z  občianskeho 
združenia Social up. 

Pokračovanie na 4. strane

Neopakovateľnú atmosféru 
zašlých čias zažili Kežmarča-
nia vo štvrtok minulého týžd-
ňa, keď do mesta prišlo 60 na-
blýskaných veteránov. Pekné 
počasie prilákalo na námestie 
množstvo zvedavcov,  milov-
níkov starých automobilov, ale 
i okoloidúcich, ktorí sa kocha-
li staručkými veteránmi, ktoré 
patrili skôr do múzea ako na 
cesty. Majitelia týchto niekoľ-
kotisícových skvostov ich pri-
šli prevetrať v rámci podujatia 
Oldtimer Rallye Tatry. 

Oldtimer Rallye Tatry po prvýkrát v Kežmarku
Tento ročník sa niesol 

v znamení kráľovského pur-
puru. Do Kežmarku prišli 
autá s posádkami z Anglicka, 
Nemecka, Rakúska, Kanady, 
Česka, Poľska a nechýbalo ani 
domáce zastúpenie zo Sloven-
ska. „Prvýkrát sme prišli do 
Kežmarku. Všetci títo účastníci 
žijú s  podujatím už ôsmy rok. 
Bez nich by Oldtimer Rallye 
Tatry nebol. Každý rok máme 
iný live motív a  tento rok je 
to kráľovská purpurová far-
ba. Doposiaľ sme s veteránmi 

boli najvyššie ako sa dá dostať 
- na Kráľovej holi. Samozrejme 
k nevôli ochranárom, ale musí-
me ľuďom ukázať, čo je na Slo-
vensku najkrajšie a to je aj jed-
ným z cieľov tohto dlhoročného 
podujatia. Každý jeden ročník 
je niečim zvláštny,“ uviedol 
hlavný organizátor jedného 
z  najprestížnejších stretnutí 
veteránov na Slovensku Jaros- 
lav Petran (na snímke).

V  štyroch etapách čakali 
účastníkov kráľovské mestá 
Kežmarok, Levoča, ale hlav-

ným ťahadlom boli Vyšné 
Ružbachy. Princezná Izabela 
s grófom Zamojským dali po-
staviť kúpeľnú budovu Biely 
dom a Ružbachom, podľa Pet-
rána, dali tvár práve oni. Prin-
cezná Izabela bola španielska 
infantka a preto ich cesta vied-
la práve tam.

Vzácne historické vozidlá 
prešli takmer 400 km po čle-
nitých cestách Liptova a Spiša. 
Prvá etapa odštartovala vo 
štvrtok predpoludním v Lip-
tovskom Mikuláši a viedla cez 

kráľovské a historické mestá 
a obce Hybe, Východná, Va-
žec, Štrba  do Levoče a  cez 
obec Vrbov do Kežmarku. 
Rely neskôr pokračovalo cez  
Spišskú Belú až do Vyšných 
Ružbách. Prvý deň absolvova-
li 137 km. Druhá etapa z Vyš-
ných Ružbach, cez Nestville 
Park v  Hniezdnom, Spišskú 
Belú, Tatranskú Lomnicu, 
Starý Smokovec, Štrbské Ple-
so, Pribylinu a Liptovský Hrá-
dok do  Liptovského  Mikulá-
ša merala 123 km. V 3. etape, 

Dobrý dizajn nefunguje na 
masy. Od detstva vyrastáme 
so zlým dizajnom v podobe 
napríklad školských učebníc. 
Nečudo, že keď sa potom 
človek stretne s dobrým dizaj-
nom, často ho odmietne, lebo 
naň nie je zvyknutý – poveda-
la ilustrátorka a grafická dizaj-
nérka Michaela Chmeličková 
v rozhovore pre Denník N.

Dizajn je pritom našim kaž-
dodenným sprievodcom. Ob-
klopuje nás na ulici, v práci, 
doma i napríklad na záchode. 
Sami si vyberieme, čo si oble-
čieme, sami sa rozhodneme, 
ako si zariadime byt. Podobu 
veľkého množstva vecí, ktoré 
nás obklopujú, si sami navrh-
núť nemôžeme, no napriek 
tomu formujú náš život a to 
ako vnímame a hľadíme na 
veci okolo nás. 

Pred pätnástimi rokmi sa 
moja kamarátka a jej sestra 
obliekali ako gotičky. Silný 
make-up, čierne vlasy a nech-
ty, kombinácie čipky, čiernej 
a červenej kože, piercing, veľa 
ťažkých šperkov. Samozrej-
me, vyčnievali z radu ako nie-
čo nevídané. Babky sa zhro-
zene prežehnávali, dedkovia 
potajomky túžili a slintali. Mno-
ho ľudí tieto dievčatá zaška-
tuľkovalo ako feťáčky, ženy 
ľahších mravov a delikventky, 
hoci opak bol pravdou. Vzde-
lané študentky sa starali sami 
o seba, žili s dedkom a raz 
za pár mesiacov navštevovali 
svojich rodičov, žijúcich v Ne-
mecku. Práve odtiaľ si nosili 
rôzne módne vychytávky, kto-
ré u nás šokovali ulicu do takej 
miery, že im dokonca zakázali 
vstup do niektorých pohostins- 
kých zariadení. 

Časy sa zmenili. Kým pred 
dvadsiatimi rokmi si na dievča 
s vyholenou hlavou ukazovali 
deti a na kúpalisku ho zo žens- 
kej šatne vyháňali prezliecť sa 
do mužskej, dnes piercing, ru-
žové vlasy či výrazné tetovanie 
už ani ľudí v menších mestách 
nešokuje. Aj tí skôr narodení si 
už zvykajú na dvojice rovna-
kého pohlavia, držiace sa za 
ruky a postupne zovšednieva 
aj černoch na ulici. Viacerí 
z nás majú v rodine cudzinca 
a spolu s ním prijímame jeho 
zvyky, štýl i spôsob života. 

Iné boli aj drevenice na stre-
che jedného z panelákov ko-
šického sídliska Furča. Strávili 
tam na konzervatívne Slovens- 
ko naozaj dlhé dva roky, ale 
ďalších desať rokov obyvatelia 
činžiaka už neodhlasovali. Nie 
kvôli statike či nejakým tech-
nickým problémom, ktoré by 
spôsobovali. Argument bez-
platnej údržby strechy či pozi-
tívnej publicity doma i v zahra-
ničí prevážil prozaický fakt, že 
obyvatelia ostatných bytoviek 
si z paneláka s drevenicami 
robili posmech...  

Dobrý dizajn síce nefungu-
je na masy, no veci sa, či sa 
nám to páči alebo nie, jedno-
ducho menia spolu so svetom 
okolo nás. Veď, keď si môj 
skôr narodený kamarát obuje 
do letných sandálov ponožky 
do pol lýtok, jeho tridsaťročná 
dcéra pohoršene gúľa oča-
mi, aký je nemoderný. Keď 
si ich však vyzuje a v sandá-
loch obutých naboso navš- 
tívi svoju takmer 90-ročnú 
mamu, tá len zalomí ruka-
mi: „A kde máš ponožky? 
Veď prechladneš!“        (pvč)   
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Záchranári 

v akciiAnketa v Levoči k rozhľadni

Odhalia pamätnú tabuľu

Výbuch v tatranskom apartmáne

V jednom z apartmánov v Tatranskej Lomnici došlo  
19. augusta okolo 22. h k výbuchu, ktorý poškodil okenný 
rám, sklenenú výplň okna, ako aj fasádu budovy. Polícia 
na mieste výbuchu vykonala obhliadku a ďalšie úkony. 
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Poprade začal  
trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia 
a vykonávané sú všetky procesné úkony potrebné k ná-
ležitému objasneniu skutku. Zo zistených skutočností ale 
polícia potvrdila predpoklad, že išlo o úmyselné konanie 
neznámeho páchateľa. K zraneniu žiadnej osoby nedošlo. 
Škoda na majetku zatiaľ nebola vyčíslená.

Pád turistu pod Spálenou. 
Českí turisti oznámili v stredu 
popoludní  pád kolegu medzi 
Baníkovským sedlom a Sala-
tínom v Západných Tatrách. 
Turista si pri približne 50 m 
páde privodil tržné poranenia 
na hlave, viaceré odreniny 
a pravdepodobne otras moz-
gu. O súčinnosť požiadali zách- 
ranári posádku VZZS z Pop- 
radu. Vrtuľník vzal v Žiarskej 
doline na palubu záchranára 
HZS, ktorého s lekárom vy-
sadil pri pacientovi a násled-
ne aj druhého záchranára. 
Po neodkladnom lekárskom 
ošetrení bol pacient letecky 
transportovaný do nemocnice 
na ďalšie vyšetrenia.

Zablúdili v Západných 
Tatrách v hmle. Druhá sku-
pina českých turistov v stredu 
pri túre po hrebeni Západných 
Tatier, v miestach zvaných 
Skriniarky, zišli zo značeného 
chodníka. Zostúpili do Tmavej 
Spálenej doliny, odkiaľ sa už 
pre hmlu nedokázali vrátiť na 
značkovaný chodník a pok- 
račovať. Záchranári HZS po 
príchode na miesto poskytli 
47-ročnému turistovi a 46-roč-
nej žene tekutiny a potom 
spoločne zostúpili dolinou na 
turistický chodník v Roháčskej 
doline, odkiaľ pokračovali te-
rénnym vozidlom do Zuberca.

Zranená cyklistka v Pie-
ninách. Záchranári poľského  
GOPRu požiadali v stredu 
o pomoc pre 52-ročnú poľskú 
cyklistku, ktorá v Prielome Du-
najca pri náhlom zabrzdení 
prednou brzdou preletela cez 
bicykel a spôsobila si vážne 
poranenie nosa. Záchranári 
HZS ju na mieste ošetrili a po-
tom transportovali na štátnu 
hranicu, kde ju odovzdali poľ-
ským záchranárom.

14-ročný mladík si zranil 
nohu. Česká turistka požiada-
la minulú nedeľu záchranárov 
z Vysokých Tatier o pomoc. Na 
turistickom chodníku z Hre-
bienka na Sliezsky dom si pri 
páde zranil nohu jej 14-ročný 
syn. Záchranári poskytli pa-
cientovi na mieste neodkladné 
zdravotné ošetrenie a násled-
ne ho pomocou nosidiel a te-
rénneho vozidla transportovali 
do Starého Smokovca.

Zranený horolezca pri 
Lavínovej veži. Český ho-
rolezec si v sobotu pri horo-
lezeckej túre s kolegom na 
Gerlachovský štít Martinovou 
cestou v blízkostí Lavínovej 
veže privodil poranenie rame-
na, ktoré mu znemožňovalo 
postup preto požiadal o po-
moc záchranárov. HZS akciu 
uskutočnila v súčinnosti s po-
sádkou VZZS, ktorá zobrala 
na palubu záchranára a nás- 
ledne leteli do Velickej doliny. 
Medzičasom sa zhoršili pove-
ternostné podmienky, preto ho 
vysadili na hrebeni približne 
200 m od pacienta. Násled-
ne bol letecky transportovaný 
na hrebeň aj ďalší záchra-
nár HZS. Obaja po dolezení 
k 35-ročnému horolezcovi 
poskytli mu neodkladnú zdra-
votnú starostlivosť a poranenú 
končatinu zafixovali. Následne 
všetci zostúpili cez Litvorové 
sedlo do doliny na Sliezsky 
dom, odkiaľ pokračovali te-
rénnym vozidlom do Starého 
Smokovca. Záchranná akcia 
sa skončila v skorých ranných 
hodinách.

Mesto Levoča plánuje zrealizovať výstavbu turistickej 
rozhľadne v Levočských vrchoch. Zariadenie by malo slúžiť 
celoročne pre verejnosť v južnej časti v katastrálnych úze-
miach Levoče, Dvoriec a Závady na pešiu turistiku, cyklotu-
ristiku a bežecké lyžovanie. Výstavba rozhľadne by sa mala 
realizovať na pozemkoch vo vlastníctve mesta, čím by sa 
predišlo zdĺhavému a finančne náročnému procesu ma-
jetkoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov. Mesto 
Levoča vyhlásilo zároveň anketu, týkajúcu sa výstavby 
rozhľadne v Levočských vrchoch. Na pracovnom stretnutí 
boli vybrané tri lokality v katastrálnom území Levoča, ktoré 
najlepšie spĺňajú stanovené podmienky. Ide o Diablov vrch, 
900 m n. m., druhou je Javorina, 1 218 m n. m. a tretím 
návrhom je Ostrá hora 932 m n. m. 

Nielen Levočania, ale široká verejnosť môže v ankete vy-
jadriť svoj názor na umiestnenie rozhľadne do 31. augusta. 
Uverejnená je na portáli levoca.sk.

Oznamujeme absolven-
tom  Pedagogickej školy 
v Kežmarku a ich rodinným 
príslušníkom, že 4. sep- 
tembra 2015 o 10. h pri  prí- 
ležitosti 65. výročia za- 
hájenia činnosti Pedago-

gickej školy  pre vzdelanie 
učiteľov národných škôl   
a 55. výročia ukončenia čin-
nosti tejto školy bude na bu- 
dove terajšieho Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava odhale-
ná pamätná tabuľa.

V Smižanoch sa pripravujú 
na Medzinárodný festival det- 
skej a mládežníckej tvorivosti 
Spish talent festival, ktorý sa 
uskutoční 23. - 30. októbra. 
Súťaže v speve, hudbe, tan-
ci, divadelného a výtvarného 
umenia budú v dome kultúry 

23. - 25. októbra od 10. h. Vy-
hlásenie výsledkov sa usku-
toční počas galashow v ne-
deľu 25. októbra o 18. h, hos-
ťom bude Zuzana Haasová. 
Súčasťou festivalu bude výs- 
tava výtvarných prác účastní-
kov festivalu a workshopy.

Spish talent festival

V piatok odpoludnia odo-
vzdal podpredseda vlády 
a minister vnútra SR Robert 
Kaliňák postupne päť nových 
hasičských vozidiel a  dva 
protipovodňové vozíky pre 
Dobrovoľné hasičské zbory 
v Stráňach pod Tatrami, Ma-
lom Slavkove, Podhoranoch, 
Chmelnici a Plavči.

Ministerskú limuzínu aj 
tentokrát Robert Kaliňák 
vymenil za volant hasičské-
ho Iveca Daily, ktoré spolu 
s protipovodňovým vozíkom 
zaparkoval pred Obecným 
úradom v Stráňach pod Tat-
rami. Roberta Kaliňáka, spo-
lu s  prezidentom HaZZ Ale-
xandrom Nejedlým, štátnym 
tajomníkom MV 
SR Mariánom Sa-
loňom, poslanca-
mi NR SR, riadi-
teľom Okresného 
riaditeľstva HaZZ 
Eduardom Kolo-
dzejom a  ďalšími 
hosťami privítali 
starosta obce Ján 
Badžo, dobrovoľ-
ní hasiči, poslanci 
obecného zastupi-
teľstva, učiteľský 
zbor, ale aj obyva-
telia obce. 

Dobrovoľný ha-
sičský zbor v Strá-
ňach pod Tatrami vznikol 
v roku 1926 a ako pripome-
nul starosta obce, na hasičskú 
techniku sa museli poskladať 
gazdovia v obci. Tí odovzdali 
určenú časť zemiakov a zrna 
a za získané peniaze sa kúpi-
la prvá hasičská striekačka. 
Stráne pod Tatrami tak pat-
rili medzi  prvé obce na Spiši, 
ktoré ju vlastnili. „Ani našu 
obec neobišli požiare. Prvý 
v  roku 1915 zachvátil celú 
ulicu a  najväčší požiar bol 
v roku 2002 v rómskej osade, 
kde zhorelo 11 domov a po-
škodených bolo ďalších 10,“ 
povedal J. Badžo a  doplnil, 
že hasičstvo „prežilo“ všetky 
politické zemetrasenia, pre-

Nová hasičská technika v regióne
tože hasiči boli, sú a  budú 
vždy potrební.

„Veľmi sa teším, že sa tu 
dnes môžeme všetci stretnúť. 
Už doma ma učili, že na návš- 
tevu sa nechodí s prázdnymi 
rukami a  tak som sa pokú-
sil prísť s plnými. V každom 
prípade som veľmi rád, že sa 
nám podarilo spustiť veľký 
projekt obnovy techniky dob-
rovoľných hasičských zbo-
rov, pretože táto 150-ročná 
tradícia, ktorá na Slovensku 
vznikla ešte v  Turčianskom 
sv. Martine, sa ukázala ako 
veľmi prospešná pre Slovensko 
a prežila dlhé roky,“ uviedol 
minister vnútra a  poďako-
val najmä staršej generácií 

hasičov, ktorí túto tradíciu 
v Stráňach pod Tatrami udr-
žali, aj keď to neraz nebolo 
jednoduché.  „Aj keď dobro-
voľným hasičom okolnosti ne-
raz nepriali, dokázali k  sebe 
pritiahnuť aj mladých a  po-
sunúť hasičstvo ďalej. Mladšej 
generácii sa chcem poďakovať 
za to, že sa pripojili k dobro-
voľným hasičom. Keď vidím, 
že si aj títo mladí vybrali ces-
tu pomoci druhým, čo viac si 
môžeme želať a nemusíme sa 
obávať o  budúcnosť Sloven-
ska,“ dodal Kaliňák.

V  rámci projektu obnovy 
hasičskej techniky na Sloven-
sku bnovia hasičskú techniku 
v 900 obciach a viac ako 500 

vozidiel Iveco Daily bude 
dodaných do Dobrovoľných 
hasičských zborov na celom 
Slovensku. Ďalších takmer 
300 vozidiel bude zrekonšt- 
ruovaných a  slúžiť by mali 
ďalších 25 rokov. 600 obciam 
tiež doručia protipovodňové 
prívesy. „Stráne pod Tatrami 
dostali nielen hasičské vo-
zidlo, ale aj protipovodňový 
vozík a v  tejto výbave doká-
žete zabojovať s  povodňou 
alebo ohňom oveľa rýchlejšie 
a omnoho účinnejšie,“ skonš- 
tatoval minister. V závere R. 
Kaliňák informoval aj o no-
vom zákone o  dobrovoľ-
ných hasičoch, dobrovoľnej 
požiarnej ochrane, ktorý sa 

podarilo prijať po 
150-tich rokoch. 
Vyzdvihol aj vyš-
šiu akcieschopnosť 
dobrovoľných ha-
sičov, ktorí v  ostat-
nom období boli na 
miestach tragédií 
a  veľkých požiarov 
ešte pred profesio-
nálmi aj vďaka novej 
technike.

Robert Kaliňák 
predstavil dobrovoľ-
ným hasičom  tech-
nické  novinky, kto-
ré môžu vo vozidle 
využívať a   kľúče 

odovzdal Ing. Ivanovi Lú-
čanskému, predsedovi DHZ 
Stráne pod Tatrami (na sním-
ke). Ako povedal R. Kaliňák, 
všetkým hasičským vozidlám 
praje, aby stáli v  garáži, čo 
by znamenalo, že sa nikomu 
nič zlé nestalo. „Je to ale len 
moje želanie, všetci vieme, 
že na výjazdy chodiť budete 
a preto vám prajem úspešné 
výjazdy, aby ste sa vrátili vždy 
bez zranení a zdraví rovnako 
ako tí, ktorým pomoc poskyt-
nete,“ povedal podpredseda 
vlády a minister vnútra. Na 
záver R. Kaliňák spolu so 
starostom a  veliteľom DHZ 
pokrstili nové vozidlo šam-
panským.   (pkr)

s  traťou dlhou 108 km, pre-
chádzali veteráni cez L. Mi-
kuláš – Jakubovany – Jamník 
- Závažnú Porubu - Pavčinu 
Lehotu - Bobrovník – L. Vla-
chy – Gino Paradise Bešeňovú 
späť do L. Mikuláša. Posledná, 
štvrtá etapa mala 14 km a išlo 
o  spanilú jazdu po Liptov-
skom Mikuláši.

Diváci a obdivovatelia vide-
li okrem veteránov aj niekoľko 
skvostov a rarít, ktoré boli vy-
robené zhruba od roku 1906. 
Napríklad elektromobil alebo 
parný monocykel. Po cestách 
Liptova a Spiša pútali pozor-
nosť ľudí Jaguáre, Citroëny, 
škodovky. Okoloidúce autá 

ich trúbením zdravili a ľudia 
udivene ukazovali prstom 
hore. „Tešia nás uznanlivé 
pohľady a  entuziazmus oko-
lo toho. Ľudia sú dobroprajní 
a ešte si na veľa áut spomínajú. 
Vôňu benzínu máme v  krvi 
a obetujeme aj dosť dukátov. 
Ale akonáhle raz privoniate 
k veteránom, už sa toho nezba-
víte,“ s úsmevom konštatoval 
riaditeľ Oldtimer Rallye Tatry 
Jaroslav Petran. Milovníci his-
torických vozidiel a organizá-
tori už dnes rozmýšľajú nad 
ďalším ročníkom a vedia, ako 
bude vyzerať. Podľa Petrána sa 
už dnes môžu všetci tešiť na 
budúci rok.  (pks)
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Pozvánky Pozvánky
Tatranská gitara

V kaviarni a čajovni U Vlka 
v St. Smokovci bude dnes 
prednášať Ida Maťugová na 
tému Tatry a sebapoznanie 
II., vstupné 3 €. Vo štvrtok 
27. augusta v programe Tat-
ranská gitara budú účinkovať 
Miro Gregor, Martin Tamásfi, 
Anička a Markéta, Zuzka Ši-
mová. Vstupné 4 €. Začiatok 
programov o 19. h.

Šermiarske vystúpenia 
Do 30. augusta bude den-

ne v Stredovekom vojenskom 
tábore na stálej šermiarskej 
scéne vystupovať o 13.30, 
15.30 a 16.30 h skupina 
Satyros.

Leto s TŠC Tempo
Na veľkom javisku pri rad-

nici na Hlavnom nám. v Kež-
marku vystúpi vo štvrtok 27. 
augusta o 16. h TŠC Tempo.

Bella Arabia
Predstavenie, ktoré spojí 

tanec a oheň, ponúkne divá-
kom tanečné združenie Bella 
Arabia z Popradu vo štvrtok 
27. augusta o 20. h na Nám. 
sv. Egídia v Poprade.

Čarovné dni mladých
Na multifunkčnom ihrisku 

Za vodou, ihrisku CVČ a na 
pešej zóne v Starej Ľubov-
ni budú 27. - 29. augusta 
v rámci Čarovných dní mla-
dých rôzne aktivity pre deti 
a mládež.

Kapelafest 2015
Nádvorie Kežmarského 

hradu bude v piatok 28. au-
gusta patriť 3. ročníku podtat-
ranského festivalu hudobných 
skupín Kapelafest 2015. Na 
pódiu sa od 17. h predstaví 
osem kapiel, z toho štyri ná-
dejné zoskupenia z Kežmar-
ku a okolia a štyri známe sku-
piny zo slovenských festivalov 
či rádií. Diváci sa môžu tešiť 
na vystúpenie skupín Smola 
a hrušky, Zlokot, Saténové 
ruky, Millhouse a regionálne 
kapely The Kowal Chicks, 
Wolfage, Antimora a Dr. Feel- 
good rb. Vstupné v predpre- 
daji 4 € a v deň podujatia 5 €.

Záverečný koncert
V evanje l ickom kos -

tole v Levoči sa v piatok 
28. augusta o 18. h usku-
toční záverečný koncert  
medzinárodného kultúrneho 
festivalu Dni Majstra Pav-
la OYAGES HORS TEMPS 
- Ondřej Jaluvka a Caroline 
Menuge.

Country griliáda
Hotel Hviezdoslav v Kež-

marku pozýva v piatok 28. au- 
gusta o 17.30 h na County 
griliádu u básnika. Country 
zábava so skupinou Timid.

Revival koncert
Na Nám. sv. Egídia v Pop- 

rade sa v piatok 28. augusta 
o 19. h uskutoční koncert pop- 
radskej skupiny E.C.R. REVI-
VAL. Revival hrá v obsadení 
– R. Bureš – spev, gitary, M. 
Sivý – sólo gitara, spev, J. 
Ilavský – klávesy, V. Hyben 
– bicie, J. Švedlár – basová 
gitara, R. Grich – klávesy.

Letné kino
V Tatranskom letnom kine 

v areáli Kúpeľov Nový Smoko-
vec premietnu v piatok 28. au- 
gusta o 20. h film Angelika 
(Francúzsko/Belgicko/ČR/Ra-
kúsko). V relax parku Jazier-
ko v Tatranskej Lomnici uvidia 
diváci v sobotu 29. augusta 
o 20. h švédsky film Storočný 
starček, ktorý vyliezol z okna 
a zmizol. Vstup voľný.

Hlavnou hviezdou 
Dara Rolins

Dni obce Veľká Lomnica pri 
príležitosti 758. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci sa 
uskutočnia cez víkend. V pia-
tok sa uskutoční kladenie ven-
cov, v areáli základnej školy 
sú v sobotu 29. augusta od 9. 
do 12. h pripravené športové 
aktivity (nohejbalový turnaj, 
súťaž v hode na basketbalo-
vý kôš, easy golf so súťažou, 
súťaž v pílenídreva, v hode 
polenom, interaktívne súťaže 
pre deti, choduliari, jazde-
nie na poníkoch). O 13. h na 
futbalovom ihrisku odohrajú 
zápas V. Lomnica – Pop- 
rad B. Kultúrno-spoločenský 
program v areáli futbalové-
ho ihriska vyplnia vystúpenia 
skupiny Eminent, Dušana 
Grúňa, diváci uvidia spevácke 
a tanečné pásmo DFS Pod-
tatranček i cyklotrialovú exhi-
bíciu Štefana Pčolu. Hlavnou 
hviezdou večera bude Dara 
Rolins (18.45 h), po nej je 
v programe hudobno-zábav-
ná šou Štefana Skrúcaného 
(19.30 h), vystúpenie revival 
najväčšej disco legendy Bony 
M Party Group (20.15 h) a na 
záver diskotéka. Vstupné deti 
do 3 rokov a dôchodcovia 
zdarma, 3 – 15 rokov 1,50 €  
(+ kofola) a dospelí 3 € (+ ko-
fola alebo pivo).
Tatranská noc bojovníkov

16. ročník Dňa obce Štrba, 
spojený s Tatranskou nocou 
bojovníkov a koncertom po-
pulárnej skupiny No Name 
sa uskutoční 30. augusta od 
13. h na športovom štadióne. 
V programe vystúpia FS Poľa-
na zo Zvolena, hudobná sku-
pina Hrdza, zábavná skupina 
Bravo, moderátor, zabávač 
a imitátor Vladimír Hron a sku-
pina No Name. Na Tatranskej 
noci bojovníkov diváci uvidia 
Dominiku Mltáňovú, majsterku 
sveta a víťazku Arnold Clas-
sic Europe, profesionálneho 
boxera Tomi Kid Kovácsa 
a majstra sveta v kickboxe 
Romana Voláka. O exhibičné 
vystúpenia sa postarajú Yosei- 
kan Budo Košice a Taekwon-
do Prešov a v programe sa 
predstaví tanečná skupina Old 
School Brothers.

Kláštorné leto
Kláštorné kultúrne leto 

2015 v Múzeu Červený Kláš-
tor v závere augusta ponúka 
ďalšie divadelné predstave-
nia i kino pod holým nebom. 
V piatok 28. augusta o 20.30 h 
uvedie divadlo Ramagu zo Sp. 
Starej Vsi hru Matka a v ne- 
deľu 30. augusta o 14. h pre 
rodiny s deťmi rozprávku Po-
lepetko. V sobotu 29. augus-
ta budú v kláštore premietať 
film Legenda o lietajúcom 
Cypriánovi. Letné kino je iba 
v prípade dobrého počasia, 
divadelné predstavenia neob-
medzene. Vstupné 2 €, na di-
vadlo pre rodiny s deťmi 1,5 € 
dospelí a 1 € deti.

Mechúrik-Koščúrik
Kde bolo, tam bolo, za sied-

mimi horami, troma dolinami 
žil Mechúrik, ktorý bol stále 
sám. Keďže ho samota omr-
zela, rozhodol sa, že si nájde 
kamaráta. Objaví sa niekto, 
kto bude pre Mechúrika tým 
najlepším priateľom? O tom 
rozpovie rozprávka Mechúrik–
Koščúrik v podaní Divadla na 
predmestí v sobotu 29. augus-
ta o 10. h na Nám. sv. Egídia.

Neobvyklé horúčavy prilá-
kali do jedinej sprístupnenej 
jaskyne vo Vysokých Tatrách 
množstvo turistov. Hodina 
prechádzky v podzemí, kde 
je 5 stupňov nad nulou, vyu-
žili počas horúcich dní stov-
ky návštevníkov. Belians- 
ka jaskyňa patrí medzi naj-
viac navštevované jaskyne na 
Slovensku. Okrem bizarných 
skalných tvarov je známa 
bohatým výskytom kalcito-
vej sintrovej výplne. Hoci 
záujem o  prírodné pozoru-
hodnosti jaskyne pretrváva 
už 125 rokov, zákonitosti jej 
vytvárania sa doteraz úplne 
neobjasnili.

Počas prehliadky jaskyne 
môže návštevník obdivovať 
sintrové vodopády, pagodovi-
té stalagmity, jazierka a mno-

hé ďalšie formy jaskynnej výz- 
doby. Jedna zo zastávok na 
prehliadkovej trase je v Hu-
dobnej sieni, ktorá dostala 
pomenovanie podľa zvukov 
dopadajúcich kvapiek vody 
na hladinu jazierka.V  tejto 
sieni sa pre jej výborné akus-
tické podmienky organizovali 
hudobné koncerty reprodu-
kovanej klasickej hudby.

Jaskyňa sa nachádza na 
severnom svahu Kobylieho 
vrchu vo východnej časti Be-
lianskych Tatier. Lesná cesta 
k  Belianskej jaskyni vedie 
z  osady Tatranská Kotlina. 
K vchodu v nadmorskej výš- 
ke 890 m vedie náučný chod-
ník s dĺžkou asi 1 000 m, kto-
rý prekonáva výškový rozdiel 
122 m. Výstup trvá asi 25 mi- 
nút. Dĺžka jaskyne je 3 829 m 

s výškovým rozdielom 168 m. 
 Do vstupných častí, prístup-
ných prerazeným tunelom, 
ústia komínové priestory, 
vedúce od horného, pôvod-
ného vchodu, situovaného 
82 m nad terajším vchodom. 
Vchod do jaskyne je známy 
oddávna. Vstupné časti jas-
kyne poznali zlatokopi už 
v prvej polovici 18. storočia, 
o  čom svedčia nápisy ich 
mien na skalných stenách. Na 
dlhé roky však zostali utajené.

Vstupný otvor opätovne 
našli L. Gulden a  zlatokop 
Fabry v roku 1826, avšak ne-
prenikli hlbšie do jaskyne. 
V  roku 1881 otvor do pod- 
zemia náhodne našli J. Husz 
a  J. Britz. O niekoľko dní sa 
odhodlali vstúpiť do nezná-
mych podzemných priesto-

rov. Na ďalších objavoch až 
do Dómu trosiek sa v rokoch 
1881 – 1882 podieľali A. Kalt-
stein, I. Verbovszky a J. Britz. 
Za finančnej podpory mesta 
Spišská Belá jaskyňu zásluhou 
A. Kaltsteina sprístupnili pô-
vodným vchodom už v roku 
1882 v  úseku po Palmovú 
sieň, koncom roka prerazili 
dnešný vchod. 

Rozsiahle rekonštrukčné 
práce v jaskyni sa uskutočnili 
v 50. rokoch minulého storo-
čia a v rokoch 1979 – 1980 sa 
prehliadková trasa upravila 
prerážkou medzi Hlinenou 
chodbou a  Dómom trosiek. 
V posledných rokoch sa jas-
kyňa využíva na ozdravova-
cie, speleoklimatické pobyty. 
V  súčasnosti je sprístupne-
ných vyše 1 000 metrov. (red)

Belianska jaskyňa - tip, ako si schladiť hlavu... 

Dotyk prírody osladený všetkými výdobytkami civilizácie. 
Aj takto sa dá charakterizovať penzión Dolinka v Liptovskej 
Tepličke. Čerešničkou na torte je gastronomická ponuka prip- 
ravená z kvalitných a čerstvých surovín z biofarmy, sídliacej 
priamo v tejto malebnej obci pod Kráľovou hoľou.

Penzión Dolinka v Liptovskej Tepličke je obklopený lúkami 
a lesmi a iba pohľad z jeho okien vám doslova pohladí dušu. 
Máte pocit, že ste sa vrátili do čias, keď bola naša civilizácia 
iba v plienkach. Ak k malebnému okoliu prirátate moderný 
interiér, ponúkajúci ubytovanie v pohodlných izbách, máte 
o dokonalý zážitok postarané. Oddýchnuť si môžete naprík- 
lad vo wellnese, aktívnejší návštevníci určite radi využijú 
bowlingové dráhy či bicykle, ktoré si môžu požičať priamo 
v penzióne.

Okrem tradičného ubytovania (16 izieb s celkovou kapaci-
tou 42 pevných lôžok + možnosť prístelky) a stravovania po-
núka penzión Dolinka víkendové pobyty, rodinné posedenia 
a oslavy, svadby, školy v prírode, priestor na pléner či konfe-
rencie. Ich konfenrečná miestnosť má kapacitu 100 osôb a je 
plne vybavená potrebnou technikou. Nechýba tam datapro-
jektor, flipcharte a notebook. Vo wellness centre nájdete ja-
kuzzi, fínsku a parnú saunu, vyhrievané lehátka a samozrejme 
nechýba ani fitnes centrum. Okolie penziónu je ideálne na tu-
ristiku, pričom na výstup na Kráľovu hoľu vám bez problémov 
zabezpečia sprievodcu.

Ak chcete vedieť viac, kliknite si na www.penzion-dolinka.
sk, alebo píšte na email: dolinkapenzion@gmail.com či telefo-
nujte na 0905 883 343.

Ak vás ponuka penziónu Dolinka zaujala, môžete sa zapojiť 
do súťaže a vyhrať víkendový pobyt, večeru pre dvoch či pobyt 
vo wellnesse a zahrať si bowling.

V penzióne Dolinka si môžete oddýchnuť 
aj vo wellnesse či pri bowlingu

Vaše odpovede očaká-
vame v redakcii Podtat-
ranského kuriéra, Kar-
patská 3256/15, 058 01 
Poprad do  7. septembra 
2015. Mená výhercov 
uverejníme 9. septembra.

Súťažná otázka:
Akú ubytovaciu 

kapacitu má 
penzión Dolinka?
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Vatra zvrchovanosti
Obec Batizovce pozýva 

v sobotu 29. augusta na za-
pálenie Vatry zvrchovanosti. 
O 13. h je v programe zábava 
a atrakcie pre deti, o 16. h sa 
uskutoční kladenie vencov 
a slávnostné odhalenie tabu-
le. Účinkovať bude DH Svi-
ťanka, hudobná skupina Laj-
blík a folklórna skupina z Ba-
tizoviec, FS Vagonár z Popra-
du a mužský spevácky zbor 
Suita kráľa Mateja. O 20.30 h 
vystúpi skupina Silvayovci, 
semifinalisti Česko – Sloven-
sko má talent. Nebude chýbať 
bohatá tombola.

Špekfest
V amfiteátri v Liptovskej 

Tepličke sa 29. - 30. augusta 
uskutoční už 8. ročník festiva-
lu Špekfest. Môžete sa tešiť 
na zaujímavých hostí, dobrú 
hudbu, aktivity pre deti, špe-
káčiky a omnoho viac.

Folk Band Oregon
Vo Vysokých Tatrách bude 

v sobotu 29. augusta koncer-
tovať kolkové duo z Košíc. 
Folk Band Oregon o 15. h vys- 
túpi v altánku v parku v Tat-
ranskej Lomnici a o 17.30 h  
v areáli Kúpeľov Nový Smo-
kovec. Vstup voľný.

La Speranza
V kaviarni Hoepfner v hote-

li Smokovec v St. Smokovci 
zaznejú v sobotu 29. augusta 
od 19. h svetové evergreeny 
– muzikálové, filmové a kla-
sické melódie v podaní mla-
dých muzikantiek La Speran-
za z Popradu. Vstup voľný.

Chlap na roztrhanie
Romant ickú  koméd iu 

o okúzľujúcej bývalej športovej 
hviezde, ktorá sa vracia späť 
domov, aby si usporiadala ži-
vot Chlap na roztrhanie uvedú 
na Nám. sv. Egídia v Poprade 
v sobotu 29. augusta. Vo fil-
me sa objavia známe herecké 
hviezdy Dennis Quaid, Uma 
Thurman a Catherine Zeta-Jo-
nes. V rámci letných filmov na 
plátne pod holým nebom na 
popradskom námestí uvedú 
v pondelok 31. augusta čes-
kú komediálnu drámu Krídla 
Vianoc, v ktorej hrajú českí 
i slovenskí herci. Vo štvrtok 3. 
augusta priaznivci filmov na 
Nám. sv. Egídia uvidia sním-
ku USA V oku búrky. Začiatky 
o 20.30 h.
Večery s horským vodcom

Na ďalšie posedenie so 
skúseným horským vodcom 
pozýva v sobotu 29. augus-
ta Sliezsky dom Tatranská 
Polianka. Večer plný rozprá-
vania o dobrodružných výpra-
vách v horách, zachytených 
aj vo filme, začne v reštaurá-
cii o 20.30 h. Vstup voľný.

Salón piva 
Posledný prázdninový ví-

kend zavíta do Vysokých Ta-
tier Salón piva. Uskutoční sa 
v sobotu 29. augusta  na par-
kovisku (v prípade nepriazni-
vého počasia vo vnútorných 
priestoroch) hotela Crocus na 
Štrbskom Plese. 

Koncert Popradčanky
Na Nám. sv. Egídia v Pop- 

rade bude v nedeľu 30. au-
gusta o 15. h koncertovať dy-
chová hudba Popradčanka. 
Založili ju v roku 1996 učitelia 
a žiaci ZUŠ v popradskom 
regióne. Hudobníci vytvorili 
kapelu, ktorá nehrá len kla-
sickú dychovú hudbu, ale aj 
tanečné a moderné skladby. 
Kapelníkom sa stal v roku 
2008 Ľubomír Čuban.

700 rokov Chmeľnice
Chmeľnica si 29. a 30. au-

gusta pripomenie 700. výro-
čie prvej písomnej zmienky 
o obci. Oslavy v kultúrnom 
dome začnú v sobotu o 14. h, 
kde odovzdajú ocenenia a vy-
hodnotia súťaže. Od 15. h 
bude na ihrisku športové po-
poludnie a o 19. h ples rodá-
kov v kultúrnom dome. V ne-
deľňajšom kultúrnom progra-
me od 15. h vystúpia deti 
z MŠ a ZŠ, cirkevný zbor, FS 
Marmon, Lustige Jugent a ľu-
dová hudba Ľubovka. O 19. h  
na pódiu pri kultúrnom dome 
bude koncert skupiny Hrdza.

Pontes 2015
V kláštornom kostole 

v Spišskom Podhradí sa 
v nedeľu 30. augusta o 15. h 
uskutoční v rámci XX. me-
dzinárodného hudobného 
festivalu Pontes 2015 koncert 
Mosty porozumenia. Vival-
diho Štvoro ročných obdo-
bí uvedie Kvintet virtuosi di 
Praga (Oldřich Vlček – husle 
a Eduard Spáčil – organ). Ex-
kluzívny hosť Christina John-
ston – soprán (Anglicko).

Dni sv. Egídia 
Počas Dní sv. Egídia v Pop- 

rade sú pre verejnosť a návš- 
tevníkov mesta 30. augusta 
– 1. septembra pripravené 
viaceré podujatia. V nedeľu 
o 13. h bude v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie 
Organové popoludnie. Účin-
kujú študenti a absolventi 
konzervatórií, vysokých škôl 
a vysokých umeleckých škôl. 
O 15. h na Nám. sv. Egídia 
vystúpi DH Popradčania. Do 
programu Dní sv. Egídia za-
padá aj premietanie českého 
filmu Krídla Vianoc v pondelok 
31. augusta o 20.30 h. V uto-
rok 1. septembra o 9.30 h 
bude na námestí koncert 
gospelovej skupiny G.O.D.S. 
Z Prešova, o 10. h sv. omša, 
popoludní od 14. h Podtatrans- 
ký polmaratón.

Leto s Kométou
Tatranská historická elekt- 

rička sa opäť vydá na trať Tat-
ranských elektrických železníc 
v nedeľu 30. augusta od 10.45 h 
na trase Poprad – Starý Smo-
kovec – Tatranská Lomnica. 
Cestovné dospelí 3 €, detí 6 – 
15 rokov a seniori 1,50 €, deti 
do 6 rokov zdarma. Cestovný 
poriadok je na stránke www.
tatranskakometa.sk.

Duo Plaček
Kolonáda pod Bielym do-

mom vo Vyšných Ružba-
choch bude v nedeľu 30. 
augusta o 15. h miestom kon-
certu Dua Plaček, ktorý zavŕši 
program Kultúrneho leta v kú-
peľoch. Vstup voľný.

Jááánošííík
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok v piatok 
4. septembra o 19. h vystúpi 
Radošinské naivné divadlo 
s obnovenou hrou s pôvod-
nými textami a súčasným 
hereckým obsadením Jááá-
nošííík. Vstupné 13 €, pred-
predaj MsKS, t. č. 052/452 
21 65 a 0904 496 442 a Kež-
marská informačná agentú-
ra, Hlavné nám. 46. V stredu  
9. septembra o 19. h najsláv-
nejšiu hru Radošincov uvidia 
aj diváci v Dome kultúry vo Svi-
te. Vstupné 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.

Ohlas na článok: Odkaz pseudoautorovi, Podtatranský kuriér č. 34
Vážená pani šéfredaktorka! 

Veľmi pekne vám ďakujem, že 
ste mi otvorili oči. Len vďaka 
vám som konečne zistil, akí 
závislí sú dnes novinári v ne-
závislých médiách.

Pred dvoma týždňami 
v Podtatranskom kuriéri vy-
šiel váš vysoko pozitívny člá-
nok o „festivale“ Made in Slo-
vakia – spolu s  fotografiami 
takmer na jeden a pol strany. 
Okrem neho vyšiel aj môj fej-
tón s maličkými fotografiami 
zhruba na jednu tretinu stra-
ny, ktorý videl túto akciu tro-
chu odľahčene a inými očami. 

Každý nezainteresovaný 
si určite povedal –  tak to je 

ono! Toto je názorová plura-
lita v praxi. Takto sa má pre-
zentovať nezávislý týždenník. 
Bravo! Dva články o tom is-
tom – a každý pritom o inom. 
Nech si čitateľ vyberie to, čo 
ho oslovilo viac. Až do tejto 
chvíle je všetko v najlepšom 
poriadku.

Ale potom sa stalo niečo 
nečakané a  nevídané záro-
veň. Šéfredaktorka Podtat-
ranského kuriéra si poriadne 
nabrúsila pero a  rozhodla 
sa autora iného názoru po-
trestať, znemožniť, udupať... 
Skrátka si doňho kopnúť... 
V nasledujúcom čísle Podtat-
ranského kuriéra mi vytkla 

nielen to, že som si dovolil 
„kritizovať“, ale aj to, že som 
použil pseudonym a zriadil si 
profil na sociálnej sieti. Na zá-
ver celostránkového stĺpčeka 
mi veľmi obratne naznačuje, 
ako mi horúčava udrela na 
mozog. 

Nuž, to sú praktiky hodné 
nezávislej šéfredaktorky, len 
čo je pravda. Vôbec nemám 
v úmysle teraz dokazovať (a 
bolo by to veľmi ľahké) jej 
napojenia na organizátorov 
z nemenovaného občianske-
ho združenia. Aby bolo kaž-
dému jasné, čomu možno 
vďačiť za jej „objektivitu“, za 
ktorú sa tak neochvejne bije... 

Ide mi o niečo iné. Rozmýš-
ľam nad tým, či je normálne, 
aby na kohokoľvek útočil 
žurnalista za iný názor - a to 
napriek tomu, že ten profesio- 
nálny majster pera mal mož-
nosť vyjadriť svoj diametrálne 
odlišný postoj na oveľa väč-
šom priestore – a v tom istom 
vydaní novín!

Pred 26 rokmi sme museli 
počúvať so sklopenými uša-
mi len jednu pravdu. Nositeľ 
iného názoru bol spoločenský 
nepriateľ. A  tiež nikoho ne-
zaujímal obsah, ale len meno 
– kto to písal, kto sa opovážil? 
Podobnosť čisto náhodná? 

Ing. I. Zvon 

Hotel FIS a  klub mo-
torkárov Harley Davidson 
usporiadali v  sobotu 22. 
augusta v športovom areáli 

v  Štrbskom Plese 5. ročník 
obľúbenej súťaže o  najlepší 
tatranský guľáš. Porota zo 
Slovenského zväzu kuchárov 

a  cukrárov (SZKC) do-
hliadala počas celej doby 
na technologický postup 
prípravy a  varenia jedla. 
Bolo už len treba vybrať 
si správne miesto, pridať 
hrsť zábavy a štipku súťa-
ženia a na záver aspoň tu-
cet motorkárov. „Prišlo 18 
družstiev, medzi nimi stáli 
súťažiaci z motoklubu Har-
ley Davidson z  Moskvy, 
ktorí pricestovali do Tatier 
súkromným lietadlom. 
Ďalší harlejáci prišli z Poľ-
ska, Českej republiky a Slo-
venska. Okrem nich tu 
máme 12 tímov z  celého 

Slovenska, od Bratislavy po 
Michalovce. Záujem o  našu 
súťaž z roka na rok rastie. Na 
budúci rok budeme musieť 
rozšíriť priestory,“ povedal 
hlavný organizátor poduja-
tia Miloš Červenka z hotela 
FIS. Guľáš nebol zdarma. Za 
2 eurá dostal každý záujemca 
misku s lyžicou a chlebíkom 
a hlasovací kupón. Ochutná-
vať mohli z každého kotlíka 
a na záver sa potom rozhodli 
komu dajú svoj hlas prostred-
níctvom zakúpeného hlaso-
vacieho lístka. Išlo o  akýsi 
hlas ľudu. Okrem týchto bo-
dov od návštevníkov Tatier 
zbierali kuchári plusové resp. 
mínusové body aj od odbor-
nej poroty zo SZKC. Tá hod-
notila konzistenciu, akú mal 

farbu, ako kuchári a ich tím 
pracovali, či pracovali čisto 
alebo v  nečistom prostredí. 
Všetko potom vyhodnoti-
li a  samozrejme nezabudli 
ohodnotiť to najdôležitejšie, 
ako guľáš chutil. „Nezáležalo 
na tom, či bol guľáš hovädzí, 
bravčový či divinový, ale dô-
ležité bolo, aby to bol guľáš 
a  nie ragú alebo polievka,“ 
dodal M. Červenka. Okrem 
plného brucha sa návštevní-
ci Štrbského Plesa zabávali 
pri rezkej muzike skupiny 
Diabelkovci. Organizátori 
sľubovali, že návštevníci si po 
maratóne vo varení a jedení 
guľášu budú olizovať prsty, čo 
bola aj pravda. Spokojné vý-
razy tvárí gurmánov hovorili 
za všetko.  (sps) 

Guľáš cup 2015 alebo majstrovstvá sveta vo varení guľášu

Začiatkom augusta sa det-
ský folklórny súbor Magu-
ráčik zúčastnil 13. ročníka 
medzinárodného folklór-
neho festivalu Zlatá rybka 
2015 v  rumunskom meste 
Tulcea. Počas piatich dní ab-
solvoval niekoľko vystúpení 
a  sprievod mestom, ktorí 
absolvovali všetci účastníci 
festivalu, celkom 30 súborov 
z Rumunska a hostia z Južnej 
Kórei, Tchajvanu, Bulharska, 
Ruska, Srbska, Macedónska 
a  Moldavska. Slovensko re-
prezentoval Maguráčik. Po-
čas otvorenia festivalu súbo-

ry roztancovali celé námestie 
spoločným rumunským 
tancom, ktorý si nacvičili na 
základe požiadavky organi-
zátorov ešte doma. Zahranič-
né kolektívy sa prezentovali 
v niektorých častiach 80-ti-
sícového Tulcea. Maguráčik  
s domácim súborom a hos-
ťami z Bulharska vystúpil na 
sídlisku na predmestí mesta. 
Každý kolektív sa predsta-
vil 20-minútovým pásmom 
zvykov svojej krajiny. Slováci 
ukázali jarné zvyky zo Zama-
guria pod názvom Goralská 
jar, tanečnú hru Kotka zo 

Maguráčik na Zlatej rybke v Rumunsku

Ždiaru a pásmo hier Mome 
ftoska ve vorecku.

Hlavné, súťažné vystúpenie 
absolvoval Maguráčik na tretí 
deň svojho pobytu v Rumun-
sku. Na hlavnom pódiu na 
námestí v Tulcei, za podpory 
okolo 5 000 divákov, predsta-
vil folklór goralskej oblasti 
horného Spiša a to tance Pod 
Ždiarskou vidlou, Palicový 
a najúspešnejšie pásmo pos- 
ledných rokov hry Dolu pod 
Magurou. Odborná porota 
zhodnotila, že súbor sa preds- 
tavil primeraným progra-
mom, vhodným pre túto 

vekovú kategóriu a  zaradil 
sa k  súborom, ktoré dosta-
li známku výborný. Súťažné 
vystúpenia priniesli víťazstvo 
pre rumunský súbor z mesta 
Sibiu. Voľné chvíle spestrili 
organizátori výletom - plav-
bou po delte rieky Dunaj, 
ktorú absolvovali členovia  
spoločne so súborom z Južnej 
Kórei a vyšantili sa v miest-
nom aquaparku.

DFS Maguráčik pripra-
vuje premiérový program, 
s ktorým vystúpi 17. októbra 
v Kežmarku.  J. Švedlár
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Pozvánky

Druhá svetová vojna sa pre 
obyvateľov Popradu skonči-
la 28. januára 1945. Po jeho 
oslobodení sa front presunul 
k Liptovskému Mikulášu, kde 
sa zastavil na takmer deväť 
týždňov. Ranení českosloven-
skí a sovietski vojaci v bojoch 
na Liptove boli odvážaní do 
poľných nemocníc v Poprade 
a  okolí. Taktiež boli liečení 
v štátnej nemocnici v Spišskej 
Sobote a  liečebnom ústave 
v Kvetnici. Na následky zra-
není v  týchto nemocniciach 
zomrelo 14 vojakov Červenej 
armády (ČA) a  19 vojakov  
1. čs. armádneho zboru 
v  ZSSR. Pochovaní boli na 
obecnom cintoríne v  Pop- 
rade. Okrem nich boli na 
cintoríne pochovaní aj 14 
neznámi vojaci a padlí z ob-
dobia Slovenského národ-
ného povstania. Z iniciatívy 
veliteľstva ČA vznikla myš-
lienka vybudovať pamätník 
všetkým padlým, ktorí sú po-
chovaní na obecnom cinto-
ríne v Poprade. S výstavbou 
pamätníka sa začalo v apríli 
1945 podľa projektu Ing. 

Vznik pamätníka padlým vojakom Červenej armády
kpt. E. F. Gurianova. Kame-
nár Félix Reichel použil na 
jeho výstavbu travertín zo 
Spišského Podhradia, bronz, 
trachyt a žulu. Pamätník bol 
slávnostne odhalený 17. júna 
1945 a  za jeho udržiavanie 
bol zodpovedný Miestny ná-
rodný výbor v Poprade. Vy-
budovanie pamätníka finan-
covalo mesto Poprad. 

Pamätník je štvorcového 
pôdorysu s centrálne umiest-
neným pylónom, na každom 
rohu sa nachádza kvetináč 
a v strede sú dva 45 mm so-
vietske protitankové kanóny 
vzor 42. Nárožné podstavce 
pod kvetináče sú dvojstup-
ňové, na betónovom základe, 
obložené bielymi brúsený-
mi travertínovými doskami. 
Medzi kvetináčmi sú osade-
né dvojstupňové obrubní-
ky z  bieleho travertínu. Po 
okrajoch, medzi centrálnym 
podstavcom a krajnými ob-
rubníkmi a  kvetináčmi, sa 
nachádza kvetinový záhon. 
V  ňom sú umiestnené štyri 
kovové stojany na pamätné 
vence. V strede pamätníka sa 

nachádza podstavec z kame-
ňa a betónu rozmerov 5 x 5 m. 
Krajná obruba je z  travertí-
nu. Na tomto podstavci sú 
zabudované dva ľahké ka-
nóny a štyri pamätné tabule, 
na ktorých sú vyryté nápisy 
v slovenčine a ruštine. V stre-
de podstavca je umiestnený 
pylón vysoký 4,60 m. Na jeho 
hrote je osadená bronzová 
kytica s  hviezdami. Oko-
lo pamätníka sú pochovaní 
padlí vojaci Červenej ar-
mády, československí vojaci 
a  partizáni. Hroby sú roz-
miestnené v štyroch radoch, 
pričom každý padlý má pa-
mätník z  umelého kameňa, 
na ktorom je mramorová 
doska s menom a osobnými 
dátami padlého. Spolu je tu 
pochovaných 55 padlých.

V roku 1948 bol pamätník 
prevzatý do správy mesta 
Poprad. Obecný cintorín 
v  Poprade bol pre výstavbu 
novej nemocnice zrušený. 
Z toho dôvodu bol pamätník 
padlým v  lete v  roku 1964 
presunutý na súčasné miesto 
v Parku hrdinov pri železnič-

nej stanici. Hroby padlých 
vojakov boli premiestnené 
na cintorín v Poprade-Veľkej. 
Pamätník je zapísaný v  Zo-
zname národných kultúr-
nych pamiatok na Slovensku. 
Pravidelne sa pri ňom konajú 
pietne spomienky a  klade-
nie vencov pri výročiach 

oslobodenia mesta Poprad, 
ukončenia 2. svetovej vojny 
a  Slovenského národného 
povstania. Dodnes pripomí-
na obyvateľom Popradu, ale 
aj jeho návštevníkom, oslo-
bodenie mesta Červenou ar-
mádou v januári 1945.  

Marcel Maniak            

Vargovčan, Mloci, Štvorka
Na záver festivalu Leto v Pop- 
rade 2015 sa v piatok 4. sep-
tembra od 16. h rozozvučia 
ľúbezné tóny ľudových ná-
strojov, doprevádzané spev-
mi a tancami v podaní FS Var-
govčan. O veselosť a zábavu 
sa postará zábavno-humorná 
skupina Mloci z Prešova a na 
svoje si prídu aj fanúšikovia 
domáceho revivalového hu-
dobného zoskupenia Štvorka 
z Popradu.

Rozprávkový vlak
Rozprávka s pesničkami 

plná nečakaných zvratov v po- 
daní Divadla na doske z Prešo-
va odznie na Nám. sv. Egídia 
v sobotu 5. septembra o 10 h.  
Na Rozprávkový vlak je vstup 
voľný.

Dušan Grúň
Butterfly, Nalej mi vína Mal-

vína, Elena, Plavovláska, Sta-
rý rodný dom, Hrmí a i., to sú 
najväčšie hity Dušana Grúňa, 
ktorými dostával obecenstvo 
do varu koncom 60. a 70. ro-
kov. Jeho zamatový hlas zaz- 
nie na Nám. sv. Egídia v Pop- 
rade v nedeľu 6. septembra o 
15. h. Vstup voľný.

Popoluška
V divadelnej sále Domu kul-

túry v Poprade sa v pondelok 
7. septembra o 17. h preds- 
taví OZ Popoluška s roc- 
kovým tanečným muziká-
lom Popoluška, spraco-
vaným na  motívy známej 
rozprávky. Určený je predo-
všetkým deťom, ale radi si 
ho pozrú aj dospelí diváci. 
Vstupné na charitatívny pro-
jekt OZ Popoluška sú 2 €. 
Predpredaj: MIK 052/161 86.

Food Fest Tatry
Leto v Tatrách vyvrcholí 

slávnosťou gurmánov Food 
Fest Tatry s koncertmi, kur-
zami, prednáškou a ochut-
návkami 5. – 6. septembra  
v Humno restaurant & Music 
Pub v Tatranskej Lomnici. 

Spievankovo
Rozprávková krajina plná 

hudby a dobrej zábavy Spie-
vankovo pripravuje Mestské 
kultúrne stredisko Kežma-
rok na piatok 18. septembra  
o 17. h. Účinkujú: Mária 
Podhradská alias Spievanka  
a Richard Čanaky alias Za-
hrajko. Vstupné 8 €. Pred-
predaj: MsKS Kežmarok, Sta-
rý trh 47, tel. 052/452 21 65, 
0904 496 442 a Kežmarská 
informačná agentúra, Hlavné 
námestie 46.

V nedeľu 20. septembra 
o 15. h sa uskutoční koncert 
pre deti Spievankovo v kine 
Úsmev v Levoči. Vstupné 8 €.

Fragile koncert
V Dome kultúry vo Svite 

bude v stredu 7. októbra o 18. h 
Fragile koncert. Vstupné 12 €. 
Predpredaj: MsÚ Svit, t. č. 
052/787 51 14, 0908 406 147, 
DK Svit, t. č. 052/775 52 01 
a predajňa Tescoma, Nám. 
sv. Egídia Poprad, t. č.  0904 
658 812.

Jesenný odber krvi
MS SČK Šuňava žiada 

darcov o darovanie krvi. Ak-
cia Daruj svoju kvapku krvi, 
zachrániš život sa uskutoční 
v utorok 8. septembra v kul-
túrnom dome od 10. do 15. h.  
Jesenný hromadný odber krvi  
organizuje v nedeľu 13. sep-
tembra MS SČK v Hranovnici 
v spolupráci s NTC Poprad.  
Uskutoční sa v klube obce od 
8.30 do 11.30 h.

Pokračovanie z 2. strany
Mladí ľudia obehali kniž-

nice a získali pre svoje podu-
jatie množstvo kníh, ktoré si 
mohli okoloidúci, ale i priamo 
návštevníci Grotesky prečítať. 
„Pre interaktívny program sme 
volili rôzne žánre a podľa toho 
uvidíme, čo je Popradčanom 
blízke, aká cieľová skupina 
k nám príde a čo ich zaujme. 
Oslovili sme domácich au-
torov, ktorí neváhali a  prišli 
medzi nás. Paľko Garan prišiel 

z Dobšinej. Oslovili sme viace-
rých účinkujúcich a kto mohol 
a chcel, podporil nás a program 
bol na svete,“ konštatoval Tom 
Bugiman.

Program počas dvoch dní 
pozostával z  dvoch sekcií. 
Štvrtok patril filmom, komik-
som, mladej tvorbe a písaniu 
scenárov a večer bol ozvláštne-
ný diskusiami a premietaním 
filmov. Piatok bol venovaný 
poézii, próze a živému čítaniu 
s autormi. Ako prvá z domá-

cich literátov sa do projektu 
zapojila Mirizmá Kirkov so 
svojou zbierku básní. Aj vďaka 
nej sa podarilo vytvoriť zaují-
mavý formát, aký sa v Popra-
de organizoval po prvýkrát. 
Spolu s ňou sa predstavili Pa-
vol Garan a Števo Šanta, prózu 
viac priblížila Lenka Fábryo-
vá. K najzaujímavejším patril 
inšpiratívny Gregor Dalecký, 
ktorý prítomných zasvätil 
do sveta komiksov, ktorých 
je autorom. „Akcia dopadla 

vynikajúco. Podarilo sa nám 
zorganizovať podujatie, kto-
ré prispelo k oživeniu kultúry 
medzi mladými ľuďmi. Čo 
nás prekvapilo, pozvanie pri-
jali skúsenejší autori, prozaici, 
poeti a hlavne ľudia. Obidva 
dni dopadli geniálne a  všet-
ci sme si spolu začítali. Starší 
s mladšími, všetci spoločne a o 
to nám hlavne išlo,“ zhodno-
til Tom. Najbližšie podujatie 
plánujú organizátori uspo-
riadať už v septembri.  (pks) 

Summer Reading oživilo prázdniny

V  Poprade sa chystá už 
druhý ročník mládežníckeho 
festivalu Be Activ. Jeho cieľom  
je aktivovať, motivovať a uká-
zať mladým ľuďom, že všetko 
je možné a to, o čom snívajú, 
sa môže stať skutočnosťou. 
Snahou Be Actv je motivovať 
žiakov a študentov, aby na se- 
be pracovali a  vzdelávali sa. 
Tohtoročnou témou festivalu 
je veda, technika a inovácie. 

Na tomto ročníku Be Activ 
mladí ľudia predstavia zaují-
mavé novinky z oblasti, kto-
rá je pre mnohých neznáma. 
Napríklad formula, ktorú 
skonštruovali študenti Slo-
venskej technickej univerzity 
v  Bratislave. Predstavia tiež 
vesmírnu sondu (gondolu), 
zostrojenú študentmi, kto-
rá už niekoľkokrát letela do 
stratosféry. Sondu štyroch 
generácií predstaví Slovenská 
organizácia pre vesmírne ak-
tivity. „Festival ako je tento, je 
príležitosťou prezentovať ves- 
mírne aktivity na Slovensku 
a ukázať mladým ľuďom, že 
vesmír nie je také sci-fi, ako 
sa zdá. Že to, čo NASA robí za 
ťažké milióny, dokážeme robiť 
za oveľa menšie sumy. Chce-
me mladým ľuďom otvoriť 
oči. Možno Popradčania ešte 
nemajú takúto skúsenosť, ale 
my ich chceme nadchnúť, zís-
kať odborníkov. Je to síce dlhá 
cesta, ale niekde začať treba,“ 
uviedol Michal Vojsovič, 
sekretár pre vesmírne aktivi-

ty a tajomník OZ Social up.
Okrem interaktívnej časti 

festivalu organizátori pripra-
vujú aj prednášky, týkajúce sa 
osobnostného rastu mladých 
ľudí. „Urobiť auto alebo druži-
cu sa dá, pretože na Slovensku 
máme veľa mladých ľudí, a sú 
aj z Popradu, ktorí to dokážu 
skoro na kolene. Festival bude 
zameraný na všetky oblasti, 
ktoré by mohli mladých ľudí 
posunúť ďalej. Tohto roku sa 
budú prezentovať i ďalšie orga-
nizácie, ako napríklad Future 
Generation Europe s  progra-
mom Mini Erasmus či lokálne 
inštitúcie a organizácie, pracu-
júce s mladými ľuďmi. Priestor 
dostane i Popradský mládež-
nícky parlament alebo komu-
nitné projekty ako Yellow Bikes 
z Kežmarku a bike sharingový 
systém,“ uviedol Martin Mly-
nár, spoluorganizátor poduja-
tia a predseda OZ Social up. 
Festival pripravujú v  spolu-
práci s mestom a bude urče-
ný stredoškolákom a žiakom 
druhého stupňa základných 
škôl. Organizátori sľubujú, že 
na svoje si prídu aj vysoko-
školáci či všetci ľudia, ktorí sa 
zaujímajú o  inovácie a  tech-
nológie. „Zámerom je, aby si 
každá veková kategória mla-
dých ľudí na festivale niečo na-
šla a hlavným zámerom nielen 
festivalu, ale aj nášho občian-
skeho združenia je podporovať 
každú iniciatívu mladých ľudí. 
Snažiť sa nadviazať s  nimi 

Be Activ opäť po roku v Poprade

spoluprácu, aby sa ich myšlien-
ky mohli posúvať ďalej. Ak sa 
nám bude dariť, tak z myšlien-
ky môže vzniknúť projekt a aj 
veci v Poprade sa budú hýbať 
z pohľadu mladých. Aktuálne 
už po roku činnosti môžeme 
hodnotiť a  povedať, že sme 
uskutočnili 13 akcií v  meste 
a pripravujeme ďalšie,“ ozrej-
mil Martin Mlynár hlavnú 
činnosť OZ. 

Snahou OZ Social up je 
osloviť všetkých žiakov stred-
ných škôl, nielen gymnázií 
a pripraviť zaujímavé prezen-
tácie, napríklad aj pre študijný 
odbor kuchár a čašník. V ďal-
šej fáze príprav plánujú oslo-
viť riaditeľov stredných škôl 
v meste, aby umožnili žiakom 
zúčastniť sa festivalu. Mestu 
chýba duch mladosti a privíta 
všetky iniciatívy mladých ľudí. 
„Snahou mesta je podporovať 
takéto projekty, lebo to má 
zmysel. Mladí ľudia prišli sami 
s  touto iniciatívou a  mesto 

chce podporovať  ich projekty. 
Musíme dať priestor mladým, 
aby nám z mesta neodchádzali 
a vracali sa späť a aby ich tu 
ostalo čo najviac. Snažíme sa 
vytvoriť tiež podmienky, aby 
tu boli pobočky kvalitných vy-
sokých škôl,“ konštatoval Igor 
Wzoš, viceprimátor Popradu. 

Festival sa bude odohrávať 
na námestí a v mestskom par-
ku pri kine. „Tento priestor má 
obrovský potenciál a mohol by 
sa využívať oveľa viac a častej-
šie. Snažíme sa ho oživiť a uká-
zať jeho nový rozmer. Celý fes-
tival sa bude odohrávať v kino-
sále a v uliciach mesta,“ uvie-
dol Martin Mlynár. Festival je 
príležitosťou i pre dobrovoľní-
kov, ktorí sa chcú na príprave 
a organizácii festivalu podieľať 
a získať tak skúseností a zruč-
ností. „Záujemcovia sa na nás 
môžu obrátiť cez náš facebook 
alebo kontakty, uvedené na 
webe nášho OZ,“ dodal pred-
seda Social up.  (pks)

Bývaly primátor mal veľmi 
rád šport a hlavne sídliskový. 
Preto aj napriek protestom 
obyvateľov jedného z panelá-
kov dal nekompromisne zaas-
faltovať malé ihrisko, ktoré si 
vytvorili samotní obyvatelia. 
Dal tam namontovať basket-
balové koše a hádzanárske 
bránky. No športuchtivá mlá-
dež radšej skúšala strieľať na 
bránku, resp. mimo nej, čo 
malo za následok porozbíja-
nie skiel na balkónoch nižších 
poschodí. Na základe opätov-
ných sťažností a aj súdnemu 
procesu s jedným z poškode-
ných, dal pán primátor po-
staviť monštrum, ktoré malo 
zabrániť ďalšej devastácii 
skiel na paneláku. Neúspešne. 
Nová disciplína spočívala v 
deštrukcii drôtovej štruktú-
ry, zničeniu špagátových sietí 
na bránkach a pokračovanie   
rozbíjania skiel balkónov. Tes-
ne pred voľbami sa rozhodol 
opäť podporiť športové akti-
vity už nielen mládeže, ale aj 
seniorov a urýchlene sa stavali 
ihriská – hneď dve o niečo niž-
šie. Boli to fofry, stihlo sa to, 
ale nepomohlo. Voľby neboli 
úspešné. Úspešné je ale pokra-
čovanie v priestoroch vybudo-
vaných športovísk - občas sa 
tam niečo pokazí, opraví sa. 
Ale hoc uplynul len krátky čas 
po voľbách, už sa musel upra-
vovať celý povrch jedného z 
nich. Určite to nie je lacná zá-
ležitosť. Ktovie, či sa to rieši v 
rámci záruky, alebo to bývalý 
pán primátor veľkoryso zapla-
tí?! A keď už to bude riešiť, čo 
keby  vyriešil aj to hebedo pred 
našim panelákom, ktoré sme 
nikdy nechceli a aj teraz je to 
oštara, ktorá nemá obdivova-
teľov?!    DrB

Na okraj

Vo výtvarnej tvorbe sa Kež-
marčan Vlado Krausz, textár a 
hudobník, venuje najmä maľ-
be akrylom. V Starej Ľubovni 
vystavuje už po druhýkrát. 
Jeho originálna tvorba núti 
návštevníka rozmýšľať. Zaují-
mavú výstavu s názvom Slová 
vo farbách si môžu záujemco-
via pozrieť do 4. septembra.

Slová vo farbách
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V  prvej polovici 16. sto- 
ročia, okolo jediného prame-
ňa vody v nadmorskej výške 
924 m, uhliari založili osa-
du. Počet domov a obyvateľov 
rástol len pozvoľne. Z  roku 
1869 je údaj o 122 obyvate-
ľoch. Rast pokračoval a úda-
je z roku 1910 hovoria o 216 
obyvateľoch, zrejme najviac v 
histórii obce, ale domov bolo 
okolo 22. Spotreba dreveného  
uhlia klesala, prišiel priemy-
sel, práca v Železiarňach Pod-
brezová a inde. Kríza v 30. ro- 
koch spôsobila, že v  roku 
1930 tu bolo 188 obyvateľov 
a z 50 mužov malej obce bolo 
zamestnaných len 19. Obec 
vydržala,  ľudia si pomáhali 
chovom dobytka a  hydiny, 
skromným dopestovaním 
plodín, hoci domčeky boli 
prilepené na úbočí. Fungova-
la aj škola pre deti a nechýbal 
hostinec. V  roku 1940 bolo 
v obci 42 domov a 209 oby-
vateľov. To bol ostatný údaj, 
ktorý sa zanedlho drasticky 
znížil.

Začiatkom 2. svetovej vojny 
sa život ľudí zmenil ako vša-
de inde na Slovensku, ktoré 
sa vznikom Slovenského štá-
tu z vôle vtedajších politikov 
a  Hitlera, stalo spojencom 
a prisluhovačom  nacistické-

Kalište a Partizánska republika

ho Nemecka. Mnohí naru-
kovali a mnohí sa schovávali 
v lesoch. Objavili sa v horách 
prví partizáni, ktorí nachá-
dzali v  obci dobré zázemie, 
veď ležala vysoko a  prístup 
napr. zo susednej Moštenice 
bol len po úzkej lesnej ceste, 
dlhej skoro 8 km. A zostalo 
tak dodnes. Na západ ležia 
len lesnou cestou spojené Ba-
láže, tiež fašistami vypálené, 
ale po vojne obnovené. Ďal-
šie okolité obce a osady boli 
ešte ďalej a dosiahnuteľné len 
lesnými cestičkami a prťami. 
Celá obec Kalište sa stala zák-
ladňou pre rôzne partizánske 
skupiny, oddiely, brigády i ich 
časti. V jednom z domov sa 
usídlil štáb partizánskeho od-
dielu NAPRED pod vedením 
pplk. Osipova-Morského, časť 
partizánskej brigády SMRŤ 
FAŠIZMU (neskôr ako oddiel 
Stalin) s veliteľom Martyno-
movom a časť partizánskeho 
oddielu POMSTITEĽ s velite-
ľom mjr. Morozovom. 

Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania a  jeho 
vyhlásení 29. augusta 1944 
bolo Kalište už dávno parti-
zánskou  obcou. Oddiel STA-
LIN vybudoval nad Balážami 
zimný tábor a  partizánsku 
nemocnicu. Z Kališta sa tam 

aj dnes dostanete po lesnom 
chodníku západným smerom 
asi za pol hodiny. Nachádza 
sa v  lese pod lesnou cestou 
v príkrom svahu. Povstalci po 
zatlačení do hôr prešli na par-
tizánsky spôsob boja a z Ka-
lišťa a Balážov sa stali hlavné 
sídla Partizánskej republiky, 
ktorá takto fungovala od no-
vembra 1944 do marca 1945. 
Zahŕňala aj obce Moštenica, 
Podkonice, Španiu Dolinu 
a v širšom okruhu aj Dono-
valy, Tureckú, Priechod a celé 
Nízke Tatry, so všetkými ma-
lými osadami. 

Nemci robili do hôr výpa-
dy. Využívali pomoc nielen 
aktívnych slovenských gar-
distov, najmä z radov POHG, 
ale aj rôznych prisluhovačov 
a zradcov. Smerom na Kališ-
te urobili celkovo 5 výpadov. 
Prvýkrát to bola jazdecká 
hliadka koncom októbra 
1944. Vtedy partizáni ustú-
pili do okolitých lesov, lebo 
nemali dostatok streliva a síl 
po ústupových a predošlých 
bojoch. Nemci po jednom 
dni odišli. Druhýkrát to bolo 
14. novembra 1944, keď blíz-
ko obce prepadli partizánsky 
oddiel. Došlo k nemilosrdnej 
potýčke, počas ktorej Nemci  
Kalište obsadili, ale protiútok 
partizánov ich vyhnal. Vtedy 
9  partizánov zahynulo a  19 
bolo zranených. Tretíkrát fa-
šisti zaútočili od Moštenice 
11. decembra 1944 a v ich zos- 
tave útočili aj maďarskí voja-
ci. Boli odrazení a partizáni 
zajali Maďarov, ktorí sa zrej-
me vzdali, lebo boli nakazení 
škvrnitým týfusom. Hoci ich 
potom izolovali v zemľanke, 
stihli nakaziť aj  Kališťanov, 
z ktorých postupne 25 zomre-
lo. Štvrtýkrát prišli fašisti 
17. marca 1945, kedy už vo 
veľkom ustupovali z východ-
ného frontu. K obci prenikla 
výzvedná skupina, ktorá ďalej 
nepokračovala a zdalo sa, že 
sa konečne blíži vytúžená slo-
boda. V tom čase boli v obci 
už len zvyšky partizánov, 
ženy, starí ľudia a deti. Piaty, 
ostatný a najtragickejší pre-
pad nastal na druhý deň 18. 
marca 1945. Nemci aj napriek 
hlbokému snehu, v  sile asi 

300 mužov, obkľúčili obec od 
Mošteníc aj od Balážov. Zača-
li odstreľovať jedinú schodnú 
cestu stredom obce a vraždiť 
všetkých obyvateľov, ktorých 
našli. Zároveň zapaľovali dre-
venice. Ako prvého zastrelili 
pri prvom dome od Mošte-
níc Alexandra Bučka,  kto-
rý ich zbadal a chcel ujsť za 
dom. Hneď potom vo  dve-
rách domu jeho manželku 
Jolanu a  ich staršieho syna. 
Dávka samopalu skosila len 
21-ročnú Tonku Komorovú 
pri dome č. 3. Priamo v dome 
zastrelili 61-ročného Jána 
Kaliského a pri dome 23-roč-
ného partizána Júliusa Kalis-
kého. Na hornom konci obce 
v dome č. 7 zastrelili hostin-
skú, 55-ročnú Sabinu Mistrí-
kovú s jej 19-ročným synom 
Emilom. S  nimi zastrelili 
dvoch chlapcov (14 a 18-roč-
ných) Vasi ľa  Vongaue- 
ra a  Vlada Kamhala. Dom 
zapálili a  všetkých v  ňom 
ešte živých nechali zhorieť. 
Bez zastrelenia zhoreli zaži-
va v dome aj 67-ročná Anna 
Kaliská a  Gustáv Kaliský, 
rovnako chorý Karol Komara 
a 40-ročná Antónia Kaliská. 
V dome zaživa upálili aj ne-
vládnu najstaršiu 90-ročnú 
Máriu Kostúrovú. 

Fašisti ako besní strieľali 
a zapaľovali  domy a zo 42 dre-
veníc zhoreli všetky okrem 
šiestich.  Zomrelo okolo 36 

ľudí. Neskôr bolo zistené, že 
v partizánskej nemocnici nad 
Balážami boli zastrelení dvaja 
lekári Ladislav a Ján Hilárov-
ci a 12 partizánov. Všetkých 
v dvoch bunkroch upálili. Tí, 
čo prežili, sa nasťahovali do 
šiestich nezhorených domov, 
celkom išlo o 58 rodín. Verili, 
že Nemci už neprídu. Sied-
my deň po vraždení a pálení 
prišla 25. marca 1945 do obce 
5-členná zmiešaná sovietsko-
-rumunská hliadka oslobodi-
teľov. Kališťania odišli z obce, 
nikdy sa tam už nechceli vrá-
tiť, ani sa nevrátili. V Banskej 
Bystrici im boli na Fončorde 
postavené domy a  ich ulica 
bola nazvaná Nové Kalište. 

V  roku 1961 Slovenská 
národná rada prijala uzne-
senie č. 24/61, ktorým bolo 
Kalište vyhlásené za Národ-
nú kultúrnu pamiatku. Boli 
zrekonštruované dva domy, 
kde je expozícia o udalostiach 
a živote Kališťanov, postave-
ná malá zvonička a označené 
základy zhorených domov. 
Pamiatku spravuje Múzeum 
SNP v Banskej Bystrici. V ro- 
ku 2007 bol v  strede obce 
odhalený pamätník obetiam 
Kališťa zo žuly s menami za-
vraždených. V  hornej časti 
bola postavená partizánska 
nemocnica. Od roku 2004 sa 
v Kališti organizuje stretnutie 
generácií. Tohto roku bol 15. 
augusta už 10. ročník týchto 

stretnutí. V  roku 2008 zás- 
tupcovia ďalších 102 vypále-
ných obci na Slovensku za-
sadili v Kališti ovocné stromy 
s  údajmi o  svojich obciach. 
Tak sa symbolicky vrátil život 
aj do Kališťa. 

Treba veriť, že takáto a  jej 
podobné tragédie „zatrasú“ 
včas a dostatočne silno sve-
domím väčšiny ľudí a história 
sa nebude nikdy opakovať. 
Hlavne preto, aby sme neza-
budli na našich predkov, našu 
biedu, naše dejiny. Smutným 
dodatkom je, že úžasný so-
chár Jozef Jankovič vytvoril 
dielo Obete varujú, ktoré bolo 
inštalované v  Múzeu SNP 
Banská Bystrica, v  „doline 
uprostred dvoch vrchov“ pri 
večnom partizánskom ohni. 
Autor sa po roku 1968 dostal 
na index a normalizátori chce-
li dielo zošrotovať. Našťastie, 
nakoniec ho dali do Kališ-
tia. Občania nášho „chao- 
tického kapitalizmu“  v 90. 
rokoch začali súsošiu  odre-
závať ruky, nohy a  nosiť do 
zberných surovín. Dielo sa 
ale v  roku 2004 vrátilo do 
Múzea SNP. Je viac miest, kde 
došlo k  takýmto hanebným 
činom. Napríklad v  oblasti 
Vysokých Tatier postupne 
nenávratne zmizli všetky pa-
mätné tabule, akoby ktosi 
systematicky takýmto spôso-
bom zmazával našu históriu.  
 JUDr. Dušan Petrigáč

Mesto, Múzeum a Okresný 
úrad Kežmarok, Slovenský 
zväz protifašistických bojo-
vníkov pozývajú na oslavy 
71. výročia Slovenského ná-
rodného povstania v nedeľu 

Kalište, malá obec v okrese Banská Bystrica, zanikla po 
vypálení fašistami koncom druhej svetovej vojny. Je jediná, 
ktorá nebola po vojne obnovená a jediná ktorá bola vyh-
lásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Vznikala postupne 
banskou činnosťou, ktorá sa rozmáhala od 12. a 13. storo-
čia, keď panovník povolal do našej krajiny (Uhorska) ko-
lonizátorov na hľadanie podzemného bohatstva, najmä 
zlata. Zlatom bolo v stredoveku aj drevené uhlie, ktoré sa 
na bohato zalesnenom Slovensku vyrábalo a jeho spotreba 
stúpala. 

Oslavy Slovenského národného povstania
Pokračovanie z 1. strany 30. augusta. Pietny akt kla-

denia vencov bude na Kež-
marskom hrade o  14.30 h 
pri pamätníku na hradnom 
nádvorí. Potom sa účastní-
ci pietnej spomienky pre-
sunú k pódiu pri radnici, 
kde budú oslavy od 15. h 
pokračovať ďalším progra-

mom. Na úvod zaznie štátna 
hymna a z radničnej veže sa 
ozvú čestné salvy. S  prího-
vormi vystúpia primátor 
mesta, prednostka okresné-
ho úradu, zástupca Slovens- 
kého zväzu protifašistických 
bojovníkov a ďalší hostia.

Približne o 15.40 h sa k slo- 
vu dostanú členovia Klubu 
vojenskej histórie Tatranskí 
vlci z Popradu, Krasnogvar-
dejci Košice, Tatry Spišské 
Bystré a Gvardia Spišská 
Nová Ves, ktorí priamo na 
námestí predvedú ukážku bo-
jov pri oslobodzovaní mesta 
Kežmarok z 27. januára 1945, 
ktorým SNP predchádzalo. 
Po 16. h sa na pódiu začne 
kultúrny program, v ktorom 
vystúpia DFS Maguráčik a ta-
nečno-športové centrum Tem-
po s ukážkami spoločenských 
tancov. Deti, ale i dospelí sa 
môžu tešiť na ukážku práce 
Policajného zboru SR, ako 
aj na prehliadku historických 

vozidiel a vojenskej techniky. 
Vstup na všetky podujatia po-
čas osláv je voľný. Kežmarok

Veľká Lomnica
Kladenie vencov k hrobu 

padlých partizánov na miest-
nom cintoríne sa uskutoční v 
piatok 28. augusta. Zraz účast-
níkov je o 17. h pri hasičskej 
zbrojnici. V Centre zábavy  
a služieb u Jozefa o 18. h bude 
beseda k 71. výročiu SNP s 
PhDr. Petrom Rothom, PhD. 
Zároveň aj výstava dobových 
fotografií a dokumentov z 
diela Daniela Vrbičana, býva-
lého príslušníka partizánske-
ho oddielu Vysoké Tatry.

Kladenie vencov pri pa-
mätníku hrdinov pri želez-
ničnej stanici sa uskutoční 
v piatok 28. augusta o 13. h. 
Na cintoríne v Spišskej Sobo-
te položia kytice k hrobom o 
14. h.

Poprad 

Pietna spomienka pri pa-
mätníku vo Svite sa usku-
toční v piatok 28. augusta o 
13.30 h. Po skončení bude 
posedenie pri guláši v Kolibe.

Pri pamätníku v obci sa 
uskutoční pietna spomienka 
v sobotu 29. augusta, pri pa-
mätníku Dubina za prítom-
nosti príslušníkov Hlobika a 
Hukela v utorok 1. septem-

Svit

Sp. Bystré

bra. Veniec na Kolvači polo-
žili v rámci podujatia Kráľov-
ska cesta v sobotu 22. augusta 
za účasti rodiny Smrekových.

71. výročie SNP si pripo-
menú pietnymi spomienka-
mi a kladením vencov aj v 
Spišskej Belej v piatok 28. 
augusta o 13. h, v Gerlachove 
28. augusta o 17. h, v Krava-
noch v sobotu 29. augusta o 
15. h a vo Vernári v nedeľu 
30. augusta o 14. h.

l l l
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EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, Poprad, Tel.: +421 52/77 24 086, Fax: +421 52/77 24 086,
www.renault-eurocamp.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám záhradu s muro-

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

 ◉ Predám veľký zrekonštru-
ovaný 2-podlažný ro-
dinný dom v Mengusov-
ciach s úžitkovou plochou 
297 m2 vo veľmi dobrom 
stave. Je vhodný na trvalé 
bývanie, ale aj na agrotu-
ristiku a  rekreačné vyu-
žitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o výmere 1104 m2. Cena 
dohodou. Tel. č.: 0907 025 
116.

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

pozýva na ochutnávku 
slovenských 

ovocných štiav
3. septembra 2015 

od 10. h – 16. h

Obchodík zdravia
Široká č. 78, Poprad-Veľká

Dokončenie z 1. strany
„Morskú chorobu som na-

šťastie nemal, čo súvisí aj 
s  tým, že plávam na veľkých 
lodiach, ktoré sa za normál-
nych okolností výrazne neko-
líšu. Horšie sú však na mori 
napríklad problémy so zuba-
mi. Na lodi, samozrejme, nie 
je zubár a  tak bolesti človek 
jednoducho musí pretrpieť,“ 
vysvetľuje.

Martin je Popradčan a Tat-
ry i  hory všeobecne mu na 
mori chýbajú. Ako jedným 
dychom dodáva, aj moria 
a oceány ponúkajú ohromu-
júcu scenériu. Človek si uve-
domí svoje miesto na svete 
a má súčasne možnosť uva-
žovať aj o  veciach, ktoré by 
mu možno na pevnine ani 
nenapadli...

M. Kalužák pracuje v me-

dzinárodnom kolektíve, na 
cudzincov je zvyknutý. Ako 
teda vníma súčasný humbug 
okolo prijímania migrantov 
na Slovensku a v Európe?

„Všetci sme ľudia a z vlastnej 
histórie si predsa ešte pamätá-
me ako naši ľudia odchádzali, 
či utekali za hranice za lepším. 
Európa je naozaj kontinent 
s dobrými životnými podmien-
kami a  tak by sme mali byť 

voči týmto utečencom solidár-
ni. Možno v budúcnosti bude-
me my, Európania, potrebovať 
rovnakú mieru solidarity od 
iných. Okrem toho si myslím, 
že stret kultúr, etník a rôznych 
spôsobov života je obohacujú-
ci pre obe strany. Takže áno, 
myslím si, že by sme týchto 
ľudí mali prijať a ponúknuť im 
možnosť života v normálnych 
podmienkach.“  P.  Vargová

Martinom Kalužákom

Kežmarčanky v príprave proti UKF Nitra
Kežmarské volejbalistky odohrali minulý 

týždeň v rámci letnej prípravy prvé dve príp- 
ravné stretnutia. Súperkami im boli hráč-
ky UKF Nitra. V prvom dueli Kežmarčanky 
prehrali 0:3 (-26, -24, -18) a dodatkový set 
vyhrali 25:20, ale skóre v jednotlivých setoch 
hovorilo o veľmi vyrovnanom zápase. Druhé 
stretnutie, ktoré odohrali v Poprade, skonči-
lo remízou 2:2 (22, -22, -15, 10). S hrou novo 
sa tvoriaceho tímu bol tréner Kežmarku Ľu-
bomír Bréda spokojný. „V tejto zostave sme 
odohrali prvý zápas a zároveň to bol prvý tré-
ning s loptou. Súhra tímu bola na dobrej úrov-
ni. Nedostatky boli v práci s loptou. Bolo vidieť, 
že ju dlho nemali v ruke. Pokračovať budeme 
v kondičnej a fyzickej príprave a od septembra 
začíname s hernou časťou,“ povedal kežmar-
ský kouč.

Extraligový káder žien KV MŠK Oktan 
Kežmarok čakajú pred začiatkom sezóny dva 
prípravné zápasy s prvoligovým družstvom 
Elba Prešov a 19. septembra bude klub or-
ganizátorom pravidelného predsezónneho 
turnaja v mestskej športovej hale v Kežmarku 
za účasti tímov Prešova, Zvolena, poľskej Vie-
ličky a domáceho KV MŠK Oktan.  (sps)   

Horský kros Gerlach 
V  Gerlachove sa v  so-

botu 29. augusta uskutoč-
ní XXII. ročník behu do 
vrchu Horský kros Ger-
lach, kvalifikácia na majst- 
rovstvá sveta v behu do vrchu 
2015, 12. kolo Slovenského 
pohára v behu do vrchu 2015 
a verejné preteky v behu do 
vrchu dorastencov a žiakov. 
Prezentácia je od 7.30 h, hro-
madný štart juniori, juniorky, 
ženy a muži (8 400 m) o 10.15 
h, dorast, starší žiaci a žiačky 
(3 650 m) o  10.30 h, mlad-
ší žiaci a  žiačky (2 250 m) 
o 10.40 h. Bližšie informácie 
www.horskykrosgerlach.sk.

Beh na Skalnaté Pleso
Tretí ročník behu do vrchu 

na Skalnaté Pleso, zaradený 
do Salomon Trail Running 
Cupu, sa uskutoční v  nede-
ľu 30. augusta. Štart o 10. h  
v Tatranskej Lomnici.
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10:10  On air
10:30  Husiarka a kráľ
11:30  Toskánska vášeň
13:00  Zlatná krajina
14:15  Levia rodina
15:45  Radosť zo života
16:15  NAJ dedinka Slovenska
17:20  Prerušená pieseň
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Vlčie diery
22:25  Krok do tmy
00:20  Elisa z Rivombrosy
02:00  Toskánska vášeň
03:30  Levia rodina

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
08:40  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:50  Požiarnik Sam I a II
09:05  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Pavol zasahuje
09:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:20  Z mesta do mesta
10:45  Vat
11:25  Živá panoráma
11:55  Siesta
12:25  Vášeň vidieckeho herca
12:50  Bakalárske návraty 1997
13:10  Dobrý večer,
 majster Dusík
14:00  Zborovňa
14:30  Moje povstanie.sk
14:45  Ladislav Šidelský 
 jubiluje
15:10  Riečny vejár Bodrogu
15:35  Celý život za kamerou
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Extrémne v horách
17:25  Koniec veľkých 
 prázdnin
18:30  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Príbehy včelích 
 medvedíkov
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
19:10  Požiarnik Sam I a II
19:30  Zázračný ateliér
19:35  V oku mora
19:45  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Financoval som Slovens-
 ké národné povstanie
21:35  Smrť chodí po horách
23:05  BJD 2014
00:05  Správy RTVS

04:15  Kobra 11
05:00  Televízne noviny
06:00  Flintstonovci: Svadba 
 v Bedrocku
07:35  Zajac Bugs a priatelia
07:40  Astro Boy
09:35  Megamozog
11:25  Madagaskar
13:05  Ženích na odstrel
15:15  Zita na krku
15:55  Sekerovci
16:30  Vo štvorici po Sloven-
sku vlakom
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici po opici 3
22:45  Piraňa 3D
00:40  Tajný agent
02:40  Vo štvorici po opici 3

04:40  Súdna sieň

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
13:05  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Svokra
23:05  Zámena manželiek
00:20  NCIS
02:20  Psych, s. r. o.
03:05  Monk
03:50  Kobra 11

04:40  Krimi
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  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
13:00  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 (9)
23:55  Hawaii 5.0
00:50  Modrí templári
01:50  24 hodín: Dnes 
 neumieraj (9)
02:40  DIVOKÉ KONE
03:45  Farmár hľadá ženu

04:30  Križovatky medicíny
05:10  Správy RTVS
06:00  Góly - body - sekundy
06:15  Počasie
06:20  Berlin, Berlin
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Svätý Peter
14:05  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:50  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
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Hrdina proti svojej vôli
22:10  Smrť prezidenta

04:15  Križovatky medicíny
05:00  Správy RTVS
05:45  Počasie
05:55  Život rýb
06:20  Berlin, Berlin
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Konečná stanica
14:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:50  Jazdi Hlavou
14:55  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  Honba za Jantárovou 
 komnatou
22:05  Vrchný inšpektor Banks
23:35  Nash Bridges
00:20  Doktor z hôr - Nové osudy
01:05  Honba za Jantárovou 
 komnatou
02:55  Konečná stanica

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:40  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Pavol zasahuje
09:55  Stratená ponorka 
 - tragédia K 129
10:40  Koniari sveta
11:10  Vat
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
13:00  Konto
13:55  Vraj celý život 
 niekam bežím
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  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  Požiarnik Sam I a II
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Z mesta do mesta
20:30  Liga majstrov
23:40  Polícia
23:55  Profesionál
00:10  Cassovia jazz 1995
00:50  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny

TELEVÍZNY PROGRAM 26. 8. 2015 - 2. 9. 2015Streda
26. 8. 2015

Štvrtok
27. 8. 2015

23:40  Nash Bridges
00:25  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:10  Hrdina proti svojej vôli
03:00  Svätý Peter

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:40  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:45  Požiarnik Sam I a II
09:10  Zázračný ateliér
09:20  V oku mora
09:25  Trpaslíci
09:30  Pavol zasahuje
10:00  Z mesta do mesta
10:30  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:50  Vat
11:30  Živá panoráma
12:00  Siesta
12:25  Generálka
13:00  Bakalári
14:10  Zborovňa
14:40  Moje povstanie.sk
14:50  Stopy dávnej 
 minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
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 
19:15  Požiarnik Sam I a II
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Z mesta do mesta
20:35  Malá Viera
22:45  Nesmrteľní
00:05  Cassovia jazz 1999
00:55  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:10  Rodinné prípady
11:10  Dva a pol chlapa IX
11:35  2 baby na mizine
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - začíname
23:05  Škorpión
00:05  NCIS
02:00  Psych, s. r. o.
02:45  Monk
03:30  Teória veľkého tresku
03:50  Kobra 11

04:35  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:30  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

12:00  Noviny o 12:00
13:00  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 (10)
23:55  Hawaii 5.0
00:50  Modrí templári
01:50  24 hodín: Dnes 
 neumieraj (10)
02:45  DIVOKÉ KONE
03:50  Farmár hľadá ženu

04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:50  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  Svätý Peter
14:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  History
14:45  Slovensko chutí
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:20  Doktor z hôr 
 - Nové osudy III
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  NAJ dedinka 
 Slovenska
21:20  Radosť zo života
21:50  Nedodržaný sľub
00:00  Nikto nie je dokonalý
01:10  Doktor z hôr 
 - Nové osudy III
02:40  Nedodržaný sľub

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
08:40  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
08:50  Požiarnik Sam I a II
09:05  Zázračný ateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Pavol zasahuje
09:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:20  Z mesta do mesta
10:45  Vat
11:25  Živá panoráma
11:55  Siesta
12:25  Vášeň vidieckeho herca
12:50  Bakalárske návraty 1997
13:10  Dobrý večer,
 majster Dusík
14:00  Zborovňa
14:30  Moje povstanie.sk
14:45  Ladislav Šidelský 
 jubiluje
15:10  Riečny vejár Bodrogu

Piatok
28. 8. 2015

15:35  Celý život za kamerou
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Extrémne v horách
17:25  Koniec veľkých prázdnin
18:30  Nebojme sa slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Príbehy včelích 
 medvedíkov
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
 na prázdninách
19:10  Požiarnik Sam I a II
19:30  Zázračný ateliér
19:35  V oku mora
19:45  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Financoval som Slovens-
 ké národné povstanie
21:35  Smrť chodí po horách

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Búrlivé víno
10:10  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
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:26  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Slunce, seno, erotika
23:05  Tajný agent
01:15  Šiesty zmysel
02:15  Bostonské vraždy
02:55  NCIS
03:35  Monk

04:40  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:30  DIVOKÉ KONE
10:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Farmár hľadá ženu
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:50  Ako som prežil
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Cesta okolo sveta 
 za 80 dní
23:15  Leningrad
01:45  Vec: Počiatok
03:50  Ako som prežil

04:50  Svätý Peter
06:30  Správy RTVS
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:50  Veselá farma II
08:05  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:30  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:25  Muž s poslaním

Sobota
29. 8. 2015
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05:35  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Timon a Pumbaa II
08:05  Gumkáči I
09:05  Dr. Dolittle 4
10:35  Najlepšie slovenské 
 torty
12:15  Piráti Karibiku: 
 Kliatba Čiernej perly
15:25  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
17:35  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Avatar
00:05  Ikarus
02:05  Vyklepaný Gary
03:50  Najlepšie slovenské 
 torty

04:55  Elisa z Rivombrosy
06:35  Správy RTVS
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:40  Včielka Maja
07:50  Veselá farma II
08:10  Hrdinovia mýtov 
08:30  Zázračný ateliér
08:55  60 zabijakov divočiny II
09:25  Jazdi Hlavou
09:35  Hrady a zámky Európy
10:30  Slovensko v obrazoch
10:50  Svet v obrazoch
11:15  History
11:25  Chlapská dovolenka
12:15  Agatha Christie: Poirot
14:00  Letecké dni SIAF 2015
16:10  Choď a nelúč sa
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor martin
21:15  Pán Selfridge
23:05  Agatha Christie: Poirot
00:45  Krok do tmy
02:45  Pán Selfridge

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:10  Kto bol Weinwurm
09:35  Súď ma a skúšaj
10:50  Smäd
11:20  Jánošíkov dar
12:15  Família
12:45  Senior klub
13:20  Záhradníkov pes
14:55  Folklórna festival 
 Heľpa 2015
16:00  Ktosi je za dverami
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 
19:10  Požiarnik Sam I a II
19:30  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:45  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dokumentárny klub
21:30  Marína Kráľovičová 
 70 rokov na divadelných 
 doskách
22:50  Noc v archíve

04:20  NCIS
05:00  Televízne noviny
06:00  Madagaskar
07:15  Zajac Bugs a priatelia

07:40  Sheena, kráľovná 
 džungle
10:00  Škorpión
11:55  Klamár, klamár
13:40  Slunce, seno, erotika
16:05  Križovatka smrti 3
17:45  Farma - začíname
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Superstar
22:00  Prci, prci, prcičky: 
 Stretávka
00:40  Vo štvorici po opici 3
02:35  Prci, prci, prcičky: 
 Stretávka

05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Gumkáči I
09:10  Rodinné záležitosti
10:35  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
12:45  Cesta okolo sveta 
 za 80 dní
15:25  Avatar
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Husté leto
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  V Siedmom nebi
22:45  Zabite Downa
01:05  Výkupné
03:00  Noviny TV JOJ
03:45  Nová záhrada

04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  Počasie
06:00  Slovensko v obrazoch
06:20  Berlin, Berlin
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Doktor martin
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Jean od Floretty
22:15  Manon od prameňa
00:05  Jean od Floretty
02:00  Tajomstvo mojej kuchyne
02:45  Dámsky klub

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Ferko a Ambróz
08:35  Bolek a Lolek 
08:45  Požiarnik Sam I a II
09:05  Zázračný ateliér
09:10  V oku mora
09:15  Trpaslíci
09:25  Pavol zasahuje
09:55  Superhrdinovia
11:35  Vat
12:10  Živá panoráma
12:45  Siesta - Folklórne 
 slávnosti pod Poľanou 
 v Detve 2005
13:25  Cengá do triedy
14:00  Bakalárske návraty 1997
14:20  Zborovňa
14:55  Koniari sveta

15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Vašimi očami
17:30  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
18:45  Večerníček
18:50  Príbehy včelích 
 medvedíkov
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek 
19:15  Požiarnik Sam I a II
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:45  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
21:40  Vat
22:10  Kid
23:00  Francúzske koncentra

06:00  Teleráno
08:30  Superstar
10:40  Dva a pol chlapa IX
11:05  2 baby na mizine
11:30  Mike a Molly
12:00  Mentalista
12:55  Odložený prípad
13:50  Farma - začíname
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
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - deň prvý
23:10  NCIS
01:05  Doktorka mafie
01:55  Hrozba z temnoty
02:40  Psych, s. r. o.
03:20  Piraňa 3D

04:30  Nové bývanie
05:05  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:25  Šanghajskí rytieri
10:55  Profesionáli 
 vs. Mafstory
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Stratené hviezdy
13:55  Česko Slovensko 
 má talent - to najlepšie
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Husté leto
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
22:00  Farmár hľadá ženu
23:00  24 hodín: 
 Dnes neumieraj 
23:55  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:55  24 hodín: 
 Dnes neumieraj
02:35  DIVOKÉ KONE
03:30  Krimi
03:55  Farmár hľadá ženu

04:15  Križovatky medicíny
05:00  Správy RTVS
05:45  Počasie
05:55  Úžasné krajiny
06:20  Berlin, Berlin
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Willy Fog: Cesta 
 do stredu Zeme
09:55  Zhŕňajova nevesta
11:40  Dámsky klub Špeciál
13:10  Fontána pre Zuzanu III

14:55  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: 
 Braček a sestrička
15:55  Raňajky u Tiffanyho
17:50  Tri gaštanové kone
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Obecná škola
22:00  Lidice
00:00  Raňajky u Tiffanyho
01:50  Obecná škola
03:25  Dámsky klub Špeciál

05:10  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
05:20  Správy - Hírek
05:25  Extrémni experti
06:20  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
08:00  Živá panoráma
08:30  Požiarnik Sam I a II
08:50  Zázračný ateliér
08:55  V oku mora
09:00  Trpaslíci
09:05  Zlatý Amos
10:05  Míľniky slovenského 
 parlamentarizmu
10:35  Čenkovej deti
11:45  Most
12:55  Škandál v Melodias 
 banke
14:10  Keď báčik 
 z Chochoľova umrie
15:00  Cesty Slovenskom
16:00  SĽUK - 65 rokov
17:25  Biely chumáč
18:45  Večerníček
18:50  Nils a divé husi
19:00  Trpaslíci
19:05  Myška Margo
19:10  Požiarnik Sam I a II
19:30  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:45  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Divoké Slovensko
21:00  Zlaté opojenie
22:30  Nesmrteľní
23:45  Cassovia jazz 1999
00:30  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Zajac Bugs a priatelia
06:05  Scooby-Doo 
08:05  Príbeh žraloka
09:50  Lovecká sezóna
11:40  Za plotom
13:20  Madagaskar 2: 
 Útek do Afriky
15:10  Hra o Niké
15:15  Ako vycvičiť draka
17:15  Dívka na koštěti
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Dědictví aneb 
 Kurvaseneříká
22:45  Dva a pol chlapa XI.
23:40  Teória veľkého tresku 
 VI. 10/24
00:10  Odložený prípad
01:10  Doktorka mafie

02:10  Hrozba z temnoty
02:45  Upírske denníky

04:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
07:35  Gumkáči IV
08:35  Lovci
10:35  Sedem statočných
13:35  Muž so železnou maskou
16:30  Šanghajskí rytieri
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  ČS má talent
22:00  Prometheus
01:00  Priepasť
03:25  Profesionáli vs. Mafstory

05:00 Správy RTVS 
05:45 Góly - body - sekundy
05:55  Svet v obrazoch
06:20  Berlin, Berlin 
07:10  Križovatky medicíny 
07:55  Správy RTVS 
08:45  Góly - body - sekundy 
09:00  Berlin, Berlin 
10:00  Nash Bridges 
10:50  Tri gaštanové kone 
12:00  Správy RTVS 
12:20  Dámsky klub 
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou 
14:35  Hurá do záhrady 
15:05  Svet v obrazoch 
15:30  Tv šanca 
16:00  Správy RTVS 
16:25  Úžasné krajiny 
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  Ronin 
22:10  Vrchný inšpektor Banks 
23:45  Doktor z hôr 
 - Nové osudy 
00:30  Nash Bridges 

07:50  Správy v slovenskom
 posunkovom jazyku 
08:00 Živá panoráma 
08:30 Bol raz jeden zámoček,
 bol raz jeden hrad 
08:35  Myška Margo 
08:45  Požiarnik Sam I a II 
09:05  Zázračný ateliér 
09:15  V oku mora 
09:20  Trpaslíci 
09:25  Pavol zasahuje 
09:55  Divoké Slovensko 
10:50  Biely chumáč
12:15  Živá panoráma 

 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

Nedeľa
30. 8. 2015

Utorok
1. 9. 2015

Pondelok
31. 8. 2015

Streda
2. 9. 2015

12:40  Siesta 
13:00  Dlhá cesta domov 
13:40  Obrazáreň Františka 
 Zvaríka 
14:20  Zborovňa 
14:55  Koniari sveta 
15:25  Ambulancia 
15:55  Extrémni experti 
16:50  Správy - Hírek 
17:00  Vašimi očami 
17:30  Straty a nálezy 
18:45  Večerníček 
18:50  Nils a divé husi 
19:00  Trpaslíci 
19:05  Myška Margo 
19:10  Požiarnik Sam I a II 
19:30  Zázračný ateliér 
19:40  V oku mora 
19:45  Táraninky 
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku 
20:00  Slovenské kino 
21:00  Svetlá veľkomesta 
22:25  Nesmrteľní 
23:50  Polícia 
00:05  Profesionál 

05:00 Televízne noviny 
06:00  Teleráno 
08:30  Búrlivé víno 
09:50  Rodinné prípady 
10:50  Komisár Rex
12:50  Odložený prípad 
13:50  Farma - deň prvý 
15:00  Teória veľkého tresku 
15:30  Dva a pol chlapa IX 
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké 
17:00  Prvé televízne noviny 
17:25  Reflex 
18:00  Rodinné prípady 
19:00  Televízne noviny 
20:05  Športové noviny 
20:25  Počasie 
20:30  Búrlivé víno 
22:00  Farma - deň druhý 
23:10  NCIS
01:00  Doktorka mafie 
02:00  Hrozba z temnoty 

04:35 Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:20 Noviny TV JOJ
06:00 Krimi
07:25 Súdna sieň
09:40 Rodinné záležitosti
11:00 Ochrancovia
12:00 Noviny o 12:00
12:50 Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:50 Farmár hľadá ženu
14:50 ČS má talent
16:40 Top star
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
20:30 Najlepšie počasie
20:35 DIVOKÉ KONE
22:00 Farmár hľadá ženu
23:00 C.S.I.: Kriminálka NY
00:55 Hawaii 5.0
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Hokejisti Graz 99ers sa stali 
víťazmi 68. ročníka Tatranské-
ho pohára. V sobotu zdolali 
pod Tatrami aj českého prvo-
ligistu Slaviu Praha 2:1 a po 
troch víťazstvách sa druhýkrát 
tešili z  celkového prvenstva. 
Predtým ovládli turnaj v roku 
2013, vlaňajší titul obhajovali 
domáci Popradčania. Tí po 
sobotňajšej prehre 2:4 s bielo-
ruským HC Junosť Minsk ob-
sadili poslednú štvrtú priečku, 
Minsk skončil druhý a na tre-
tej priečke Slavia.

Hokejisti HK Poprad pre-
hrali v  úvodnom zápase na 
domácom Tatranskom po-
hári s rakúskym tímom Graz 

Tatranský pohár po roku opäť pre Rakúšanov
99ers vysoko 0:4. Ešte horšie 
dopadla Slavia Praha, ktorá 
utŕžila od bieloruského Junosť 
Minsk debakel 1:8. Junosť 
Minsk - Slavia Praha 8:1 (3:0, 
0:1, 5:0), góly: 13. Rydinskyj, 
15. Turkin, 17. Michnov, 43. 
Kovalenja, 45. Jefimenko, 
47. Černý, 51. Jefimenko, 58. 
Černý – 22. Vas, HK Poprad 
- Graz 99ers 0:4 (0:0, 0:2, 0:2), 
góly: 39. Mitchell, 40. Mitchell, 
43. White, 54. White.

V  piatkovom stretnutí ťa-
hal Poprad znovu za kratší 
koniec. S  pražskou Slaviou 
prehral vysoko 3:7. V prvom 
zápase vyhral rakúsky Graz 
99ers nad bieloruským tí-

mom HC Junosť Minsk tesne 
5:4. Graz 99ers - HC Junosť 
Minsk 5:4 (0:1, 4:1, 1:2), góly: 
26. Borg, 36. DeSimone, 40. 
MacArthur, 40. Walker, 51. 
Feichtner - 13. Michnov, 37. 
Černook, 41. Šafarenko, 53. 
Kirusčenkov. HK Poprad 
-  HC Slavia Praha 3:7 (1:2, 
0:1, 2:4), góly: 8. R. Rapáč, 48. 
Gápa, 56. Síkela - 1. Vas, 19. Ji-
ránek, 30. Jedlička, 47. Veselý, 
47. Robinson, 55. Kolařík, 55. 
Tomek.

V  sobotu boli na progra-
me posledné dva zápasy na 
turnaji. V  popoludňajšom 
stretnutí zvíťazil Graz nad 
Slaviou 1:2, keď za český tím 
skóroval slovenský obranca 
Hruška a vo večernom zápa-
se Poprad podľahol bielorus-
kému tímu 2:4. Slavia Praha 
- Graz 99ers 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), 
góly: 44. Hruška -  24. Wo-
ger, 47. Poulsen. HK Poprad 
- HC Junosť Minsk 2:4 (0:0, 
2:1, 0:3), góly: 31. Török, 36. 
Török – 26. Razvadovský, 45. 
Kirusčenkov, 52. Sundstrem, 
56. Šafarenko.

Popradský zimný štadión 
sa zmenil v  sobotu večer na 
bojové pole. Záverečný súboj 
Tatranského pohára medzi 
domácimi kamzíkmi a  bie-
loruskou Junosťou Minsk 
priniesol jednu šarvátku za 
druhou a  nekompromisný 
junáci z  Bieloruska dvíhali 
žlč hráčom i  divákom. Zne-
chutený Arne Kroták sa po-

bral radšej do šatne, brankár 
René Svoboda a  obrancovia 
Ľubomír Malina so Štefanom 
Fabiánom na vyšetrenie do 
nemocnice.

„Bola to veru riadna mas-
tenica. Zo začiatku sa do nás 
pustili a pochopiteľne sme im 
to opätovali. V  takýchto me-
dzinárodných zápasoch sa to 
však stáva. Chalani sa chcú 
ukázať a nervozita plodí spo-
ry,“ rozhovoril sa pre hokej.sk 
obranca Popradu Ján Ťavoda, 
ktorý putoval do šatne pred-
časne potom, čo si vymenil 
zopár úderov s  Romanom 
Djukovom. „Bola to celkom 
dobrá bitka. Akurát sa chalani 
trošku viac nahecovali  a pus-
tili sa do mňa dvaja.“ Ťavoda 
sledoval ďalší priebeh zápasu 
z tribúny. Horšie bol na tom 
Ľubomír Malina, ktorý má po 
nepeknom faule podozrenie 
na otras mozgu. Štefan Fabián 
krvácal po férovej bitke s Ki-
rillom Sačivkom v oblasti tváre 
a po smolnom zásahu pukom 
do krku  nedochytal dvad-
saťročný český brankár René 
Svoboda. Už do súboja proti 
Bielorusom pritom nastúpili 
kamzíci bez Matúša Kostúra, 
Richarda Rapáča, Ľubomí-
ra Dindu a  Matúša Paločka.

„Škoda týchto strát, pretože 
už pred zápasom pauzovali pre 
zranenia viacerí chlapci a pot- 
rebovali sme už hrať v  plnej 
sile,“ povzdychol si 24-roč-
ný J. Ťavoda, ktorý prestúpil 

pod Tatry v  lete zo Zvolena. 
Úsmevy na všetky strany 

rozdával bývalý hráč HC Lev 
Poprad, český útočník Štěpán  
Novotný. Jeho návrat pod Tat-
ry nemohol dopadnúť kraj-
šie. Práve tam štartoval český 
útočník v roku 2011 po návra-
te z kanadskej juniorskej ligy 
seniorskú kariéru, keď si vý-
konmi v mládežníckom klube 
Tatranskí vlci vybojoval mies-
tenku v  popradskom tíme 
Lev. O vyše tri roky neskôr sa 
na úzke klzisko vrátil. Na sebe 
mal  farbami  veľmi podobný 
dres ako vtedy, tentoraz však 
korčuľoval za Graz 99ers. „Pre 
nás to boli len prvé tri príprav-
né zápasy pred sezónou a som 
rád, že sme ich zvládli takto. 
Hlavný bol náš prístup a ur-
čenie systému, ktorý od nás 

tréner vyžaduje. Na Slovensko 
sme prišli s  cieľom dobre sa 
pripraviť na nový ročník a skú-
siť vyhrať čo najviac zápasov. 
Prvenstvo je pochopiteľne krás-
nym bonusom. Pre mňa to bolo 
celkom pikantné, veď keď som 
tu začínal s  Levom, tak som 
na rovnakom turnaji nastúpil 
práve proti Grazu,“ povedal 
Š. Novotný. Rakúsko je krás-
na krajina a Graz je jej druhé 
najväčšie mesto. Človeku tam 
preto nič nechýba. Absolútna 
spokojnosť. Na otázku, či mu 
nechýbajú v Rakúsku krásne 
slovenské dievčatá a bryndzo-
vé halušky odpovedal. „Nebu-
dú, pretože halušky aj tak jesť 
nemôžem. Som totiž alergický 
na lepok a laktózu. A dievčatá 
sú pekné všade,“ uzavrel český 
kanonier.  (sps)

Július Šupler odovzdáva pohár za 3. miesto kapitánovi Slávie 
Praha.

Vľavo Štěpán Novotný, bývalý hráč HC Lev Poprad.

Mesto Spišská Belá a Spo-
lok priateľov koní usporiadali 
v  sobotu 22. augusta 5. roč-
ník obľúbených furmanských 
pretekov pod názvom Belian-
ska podkova. Pod pozorným 
okom rozhodcov Zdenky 
Rozmanovej a Patrika Žilíka 
z  Asociácie furmanov Slo-
venska sa pred zrakmi stoviek 
divákov predviedlo desať sú-
ťažných párov. Cestu do Sp. 
Belej merali furmani z celého 
východného Slovenska. Svoje 
zručnosti predviedli pri sla-
lome furmanským vozom, 
manipulácii s  drevom a  v 
atraktívnej silovej disciplí-
ne, kde kone mali utiahnuť 
čo najväčšie množstvo dre-
va. Na záver sa prihlásilo 10  
dobrovoľníkov, ktorí mali 
v úmysle poraziť jedného ťaž-
ného koňa pri preťahovaní 

lana. Samozrejme, že kôň im 
nedal vôbec žiadnu šancu.  
Furmanské preteky, kto-
ré majú na Slovensku viac-
ročnú tradíciu si dali za cieľ 
prezentovať pravú furman-
skú „drinu“. Ukázať kone 
aj inak, ako len pri jazdení 
a  zároveň pobaviť divákov. 
Ľudia mali možnosť obdivovať 
rýchlosť, obratnosť, posluš-
nosť a okamžité reakcie koní 
na hlasové pokyny furmana. 
Kôň bez týchto vlastností 
nemá šancu zvládnuť nároč-
nú a zodpovednú prácu v lese. 
Práca v  lese vyžaduje obrat-
nosť a zručnosť. Treba dávať 
pozor nielen na seba, ale aj na 
koňa. Furman sa musí v lese na 
svojho koňa spoľahnúť a kôň 
mu musí dôverovať. Za kaž-
dými furmanskými pretekmi 
stojí tím ľudí, bez ktorých by 

sa takáto akcia neuskutočnila. 
Veľké poďakovanie a uznanie 
patrí hlavne organizátorovi 
a  riaditeľovi podujatia Mi-
chalovi Šelepovi zo Sp. Belej. 

Pretekov sa zúčastnil aj 
štvornásobný majster Sloven-
ska Ján Lacuš so svojimi koň-
mi Korado a Kubo. Všetkých 
prítomných ale zaskočil ví-
ťazstvom domáci pretekár Jo-
zef Miškovič s koňmi Mišom 
a Mišom. Druhé miesto obsa-
dil Vladimír Vida z Lendaku 
s párom koní Jerguš a Gaštan 
a tretie miesto putuje do Pav-
loviec zásluhou práce fur-
mana Petra Chobora a  jeho 
koní Šarga a Kuba. Slovenský 
šampión Ján Lacuš obsadil 4. 
miesto. Súťaž v Sp. Belej bola 
zároveň jednou z kvalifikač-
ných pretekov o  postup na 
majstrovstvá Slovenska.  (sps) 

Beliansku podkovu získal Jozef Miškovič
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FK Poprad  –  OFK 
Teplička nad Váhom 
3:1 (3:1), góly: 6. Streňo 
(vlastný gól) - 16. Ujčík, 
19. a 24. Lukáč.

V  NTC Poprad do-
máci futbalisti nezvládli 
úvod zápasu. Dostávali 
sa pod mierny tlak a už 
v  šiestej minúte inka-
sovali. Smoliarom sa 
stal Erik Streňo, kto-
rý prekonal vlastného 
brankára. Chvíľu trvalo, 
kým modrobieli našli 
samých seba. Otriasli 
sa a  postupne sa posúvali 
čoraz odvážnejšie dopredu. 
V 16. minúte upokojil spolu-
hráčov Róbert Ujčík, ktorý si 
urobil priestor na strelu z hra-
nice šestnástky a  pohotovo 
vyrovnal. Bola to vcelku rých-
la odpoveď, ktorá vliala novú 
energiu do žíl Popradčanov. 
Tí začali predvádzať oku la-
hodiace akcie a čo je dôležité, 
premieňali ich. Presnejšie, do 
čierneho sa trafil už len jedi-
ný hráč - Marko Lukáč, ktorý 
v  19.  minúte strhol vedenie 
na stranu FK Poprad a o štyri 
minúty neskôr stanovil ešte 
do prestávky konečný výs- 
ledok. Sám mal ešte v  jeho 
úplnom závere sľubnú šancu 

Poprad zdolal nováčika súťaže

Sprievodným podujatím 
najväčšieho zrazu motorká-
rov v strednej Európe v polo-
vici augusta na Zemplínskej 
Šírave bolo tretie pokračo-
vanie úspešného podujatia 
zápasníkov v klietke pod náz- 
vom Fightmania 3  – Young 
Guns, ktoré organizoval 
miestny klub MMA Team 
Slovakia Michalovce. Troch 
bojovníkov do octagonu vy-
slal aj Extrem Gym Poprad. 
V amfiteátri na Zemplínskej 
Šírave, v  časti Hôrka, sa so 

svojimi protivníkmi stre-
tli Patrik Rovenský, Domi-
nik Orolín (na snímke dole) 
a  v  hlavnom zápase večera, 
v súboji o opasok slovenského 
šampióna federácie WFMC, 
Tomáš Hudač.

Na programe bol jeden 
zápas podľa pravidiel K-1 
a  zvyšných desať podľa sú-
ťažných pravidiel MMA 
(Mixed Martial Arts). Patrik 
Rovenský sa stretol v súboji 
s Tiborom Halászom z Free 
Fight Academy Michalovce. 

Pôvodne mal Patrik 
nastúpiť proti Ukrajin-
covi Viktorovi Serhii- 
jovi, ale ten nedostal 
víza. „Nastúpil som 
proti skúsenému bor-
covi, ktorý má za se-
bou množstvo zápasov 
v  thajskom boxe a  tak 
isto aj v  MMA. Zápas 
bol veľmi vyrovnaný. 
Súper bol o hlavu nižší, 
preto si zvolil taktiku 
boja na blízko, čo mu 
prinieslo úspech. Na-
sadil mi páku na ruku, 
z ktorej som sa už ne-

Popradčania na Fightmanii v Michalovciach 
vedel dostať,“ konštatoval P. 
Rovenský. Osemnásťročný 
Popradčan začal trénovať 
pred dvoma rokmi. Kvôli ma-
turitám a nepravidelnosti tré-
novania v inom popradskom 
klube pol roka netrénoval. 
Aktívne začal v júni. Ako to 
bude s  jeho trénovaním od 
septembra ešte nevie, pretože 
za štúdiom vysokej školy 
odcestuje do Brna. „Nastu-
pujem na Prírodovedeckú fa-
kultu Masarykovej univerzity 
v Brne. Ak si nájdem v Brne 
klub a budem mať na tréno-
vanie dostatok času a peňazí, 
rád by som pokračoval v bra-
zílskom jiu-jitsu. Zároveň si 
môžem vybrať v predmete te-
lesná výchova kickbox,“ dodal 
Rovenský.

Dominik Orolín sa od za-
čiatku zápasu s Marcom La-
zarom dostali hneď na zem. 
Zápas vypísali na dve kolá po 
tri minúty a Dominik ho vy-
hral na začiatku druhého kola 
na gilotínu (škrtenie). „MMA 
som trénoval v inom poprad-
skom klube a  tu v  Extreme 
Gym som pol roka. V klietke 

som nastúpil proti skúsenému 
Lazarovi. Marco mi nasadil 
páku na ruku, z ktorej som sa 
vyšmykol a hneď som mu na-
sadil gilotínu, po ktorej už iba 
„odklepol“ (signál pre rozhod-
cu, že sa zápasník vzdáva). 
Okrem zápasenia ma baví 
hokejbal a beh,“ povedal pro-
fesionálny hasič.

Tomáš Hudač (tretí zľa-
va) dostal ponuku na zápas 
o profi šampióna Slovenska 
po vyhratom medzinárod-
nom turnaji v Michalovciach. 
V dueli boli povolené všetky 
údery a  kopy v  stoji, údery 
lakťami a  kolenami. Zápas 
trval 2 x 5 minút. V prvom 
kole dominoval Hudačov 
súper Michalovčan Tomáš 
Čopák. Popradčan sa dvakrát 
dostal do ťažkej pozície, kedy 
ho súper prisadol na hrudník 
a útočil na neho, ale Tomáš 
sa z obidvoch krízových si-
tuácií dostal. Druhé kolo pre 
zmenu patrilo nášmu bor-
covi. Michalovčan strácal na 
kondičke a aj preto sa zápas 
po dvoch kolách končil re-
mízou. Rozhodcovia nasta-

vili tretie kolo, v ktorom sa 
muselo rozhodnúť. V  ňom 
Tomáš nešťastne udrel sú-
pera do zátylku, za čo dostal 
mínusový bod, čo prakticky 
znamená prehratý zápas, len 
ak by sa mu podarilo zdolať 
protivníka K.O. V  závere 
zápasu oboch zápasníkov 
postavili rozhodcovia kvôli 
pasivite do postoja. Podľa 
trénera Rudolfa Vanca mal 
vtedy Tomáš rozhodnúť. 
„Neurobil vôbec nič. Súper 

sa ledva držal na nohách. Už 
počas prestávky mi Tomáš po-
vedal, že sa s Čopákom tajne 
dohodli na svojich pravidlách 
za mojim chrbtom. Neviem 
to prehrýzť. Som maximálne 
sklamaný z  prístupu nášho 
člena klubu. Išlo o zápas, kto-
rý sa už možno nezopakuje. 
Tento zápas mu mohol otvoriť 
dvere a naopak sa mu zatvori-
li. Pravdepodobne už nebude 
mať šancu bojovať o opasky,“ 
povedal R. Vanc.          (sps)          

V Poprade-Strážach sa v nedeľu 16. augusta  uskutočnil 11. 
ročník súťaže hasičských družstiev - Memoriál Miroslava Olej-
níka. Zaradený bol do 21. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. 
Medzi  mužmi do 35 rokov prvenstvo získala Šuňava časom 
16,13 s, striebro patrilo Kravanom (16,50) a bronz Hozelcu 
(17,45). Najlepšie boli ženy zo Sp. Soboty (20,43), druhá skon-
čila L. Teplička (20,89) a tretie Sp. Bystré (21,92). Po prvýkrát 
v osobitných kategóriách súťažili muži nad 35 rokov i dorast. 
Medzi seniormi bola prvá Sp. Sobota (20,71) pred Batizovcami 
(21,30) a Hozelcom (24,23). Najlepšie výsledky dosiahli doras-
tenky Hranovnice (22,38) a dorastenci Sp. Štiavnika (18,39).

Dobrovoľný hasičský zbor Poprad–Stráže  pod vedením 
predsedu DHZ  Antonína Rusnáka pripravil pre súťažiacich 
i divákov peknú akciu, za čo im patrí vďaka. Poďakovanie 
patrí i Mestskému úradu v Poprade za finančný príspevok na 
činnosť DHZ, bez ktorého by sa súťaž mohla len veľmi ťažko 
uskutočniť.  O. Klimo                                                                                                               

Memoriál Miroslava Olejníka

na zavŕšenie hetriku, ale chý-
balo mu viac šťastia.

Druhý polčas sa niesol 
v znamení kontrolovania prie-
behu a výsledku, ale stále sa 
bolo na čo pozerať. Oba tímy 
predvádzali útočný futbal 
a tým bol zápas pre viac ako 
1  700  divákov ešte atraktív-
nejší. Mužom zápasu bol jed-
noznačne strelec dvoch gólov 
Popradu Marko Lukáč, ktorý 
mal ešte niekoľko dobrých 
príležitostí, ale hetrik mu v so-
botu nebol súdený. Poprad zís-
kal ďalšie tri body a drží sa na 
popredných priečkach 2. ligy. 
Je druhý a na vedúci Liptovský 
Mikuláš stráca bod. „Keď som 
videl súpera hrať, upozorňoval 

som svojich hráčov, že to nie 
je žiadne dedinské mužstvo. 
Prakticky všetci prešli žilin-
skou mládežníckou základňou 
a ukázali, že vedia hrať futbal. 
Smerom dopredu sú veľmi silní 
s výbornými dvoma útočníkmi. 
Moje upozornenia nepomohli, 
pretože sme začali hrať balet 
a  nie futbal. Dali sme si gól 
a ďalších asi sedem minút sme 
sa hľadali. Našťastie sme vyu-
žili súperove omyly v defenzíve 
a strelili sme celkom pekné kre-
atívne góly. Až do konca zápa-
su sa potvrdzovalo, že sa stretli 
dve útočné mužstvá, ktoré chcú 
hrať futbal a baviť svojou hrou 
divákov. Tí určite videli oveľa 
atraktívnejší a futbalovejší zá-

pas, ako som napríklad 
videl nedávno medzi Ru-
žomberkom a Trnavou,“ 
hodnotil duel tréner FK 
Poprad Vladimír Laj-
čák. Ten sa po prvýkrát 
rozhodol presunúť Mar-
ka Lukáča zo stredu poľa 
na hrot a urobil dobre. 
„Lukáčovi ešte hľadáme 
optimálne miesto. Je to 
čiperný hráč, na kraji 
stredovej zóny však ne-
hral až tak dobre. Dnes 
som mu dal šancu hrať 
hore a ukázal, že je živý 

a  pohotový strelec. Vyšlo mu 
to a pokojne mohol dať aj štyri 
góly,“ konštatoval V. Lajčák.

Svoj pohľad na zápas po-
núkol aj tréner OFK Teplička 
nad Váhom Stanislav Lojdl. 
„Videli sme dobrý zápas 
a o dobrý futbal sme sa priči-
nili aj my. Súper má skúsenej-
šie mužstvo a  to sa prejavilo. 
Paradoxne nám trochu ublížil 
náš prvý gól, ktorý bol vlasten-
com. Nasledovala z našej stra-
ny hluchá dvadsaťminútovka, 
keď sme neboli koncentrovaní 
v obrane. Zatiaľ platíme nová-
čikovskú daň. Herný prejav ur-
čite nie je zlý, ale nepremieňa-
me šance a súperi nás trestajú.“ 
 (red)

Podtatranský polmaratón
V Poprade odštartujú v utorok 1. septem-

bra o 14. h na Nám. sv. Egídia Podtatranský 
polmaratón, ktorý je súčasťou bodovanej be-
žeckej série Tatry Prestige Tour. Trať vedie 
do Svitu (obrátka atletický štadión) späť do 
Popradu do cieľa na námestí. Polmaratón je 
finále série o bežeckého kráľa Tatier. Cen-
trum Popradu ožije aj ďalšími podujatia-
mi. Pre tých, čo si netrúfnu na polmaratón, 
môžu súťažiť na 10 km trati Primátorskej 
desiatky mestom a okolím. O 14.30 h začne 
akcia Mama, tato športujte s nami – o naj-
športovejšiu rodinu v meste, o 16. h pokus 

o zápis do Slovenskej knihy rekordov v bel-
gickom tanci, nebude chýbať autogramiáda 
úspešných športovcov a ď.   Prekážkový beh

Najlepší prekážkový beh priamo pod Lom-
nickým štítom v Tatranskej Lomnici Spartan 
sprint, Spartan Beast a zároveň majstrovstvá 
Európy sa bude konať 5. a 6. septembra. Dva 
dni extrémnych športových súťaží začnú v so-
botu i nedeľu o 9. h a sú určené pre preteká-
rov od 15  rokov (potrebné je priniesť si pitnú 
vodu). Spartan Sprint má 5 km a minimálne 
15 prekážok, Spartan Beast 20 km a 26 preká-
žok.  (red)

V Podolínci sa v sobotu 
29. augusta uskutočnia dve 
podujatia. O 8. h začne na 
multufinkčnom ihrisku 
tenisový turnaj v štvorhre 
O pohár primátora mesta. 
Štartovné  4 € na dvojicu. 
O 20. h sa na Mariánskom 
námestí uskutoční 2. roč-
ník nočnej hasičskej súťaže 
O putovný pohár vinárne.

Tenisový turnaj 
i nočná súťaž

Najlepší v kategórii nad 35 rokov.

Funkcionári DPO pri odovzdávaní ocenení.


