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RESUSCITÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU
Mal som to šťastie a pred pár týždňami som mohol navštíviť Barcelonu. Kvôli futbalu. Ale nielen kvôli nemu. Už
mesiac pred odletom sme sa s priateľmi dohodli, že keď už do centra Katalánska vycestujeme, tak tam chceme
stráviť aspoň 4 dni. Nepochybovali sme, že nám ich Barcelona svojou ponukou hojne vyplní. Nemýlili sme sa.

A

j Slovensko sa stáva zaujímavou turistickou destináciou
pre ľudí z celého sveta. Je cenovo výhodné, bezpečné a vďaka pánu
Bohu aj šikovnosti našich predkov má
čo ponúknuť. Čo platí pre celé Slovensko, dvojnásobne patrí pre Spiš. Tento

región je úchvatnou esenciou celej krajiny. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi i Košického
samosprávneho kraja oprávnene kladie
otázku, ktorá vŕta v hlavách mnohých
poskytovateľov služieb cestovného
ruchu, najmä ubytovateľov, v našom

meste. „Počet návštevníkov nášho
mesta, Slovenského raja, aj Spišského
hradu z roka na rok rastie. Prečo rovnakým tempom nerastie aj počet ubytovaní turistov v našom meste a okolí?
Turistov k nám vieme prilákať, ale stále nie sme dostatočne schopní ich u nás

Takto to vidím ja
„V Spišskej Novej Vsi sme v nedeľu
mali spoločný tréning, večer nás čaká
regenerácia. V pondelok okrem tréningov na ľade bude aj teoretická príprava,“ povedal reprezentačný tréner
Ján Filc (správa z tlače z dňa 16. apríla
2000). Prešlo dlhých sedemnásť rokov, aby sme si opäť mohli v médiach
prečítať potešujúce riadky. V tretí
deň turnaja však prekvapili diváci v
Spišskej Novej Vsi. Šláger B-skupiny
USA - Rusko úplne zaplnil hľadisko
spišskonovoveského štadióna a videlo
ho presne 5503 divákov (správa z tlače 15. apríla 2017).

Do tlače sa nedostala správa o tom, že
chlapci s dvojkrížom na hrudi sa v tomto roku nemohli predstaviť novovesským divákom, keďže už žiaľ nemali
to podstatné, čo robí hokej hokejom a
to ľadovú plochu. Hlavným dôvodom
je, samozrejme, ekonomická stránka
a je len na škodu, že jeden z najkrajších zimných štadiónov už nemôže
hostiť našich najlepších hráčov. O to
viac, že v tejto dobe sú reprezentačné
výbery zásobované početnou enklávou
hokejistov zo Spiša. Ak sa o Trenčíne
hovorí ako rodisku talentov slovenského hokeja, tak Spišská Nová Ves je v

tomto meradle liaheň. Športové hokejové triedy na Komenského základnej
škole vychovali a vzdelali dnešných
top hráčov slovenského hokeja, členov
širšieho kádra reprezentácie- menovite: Martin Bakoš, Adam Jánošík, Pavol
Skalický, Libor Hudáček, Martin Bodák, Michal Sersen, dvaja brankári
Július Hudáček a Denis Godla. V
18-tke máme Roba Džugana, Alexa
Zekuciu, či Olivera Turana, reprezentačnými trénermi v mládežníckych kategóriách sú Ján Cpin a
Barbora Kežmarská.
pokračovanie na str. 2

aj niekoľko dní udržať. Výnimkou je asi
iba Podlesok. Úroveň poskytovaného
ubytovania spĺňa vysoké požiadavky,
ponuka atrakcií je obrovská, ale veľa
turistov sa ubytuje v Tatrách a k nám
prídu iba na výlet.“
pokračovanie na str. 2

editoriál

H

ovorte si, čo chcete, ja mám
apríl rád. A ten tohoročný
sa nám mmioriadne vydaril.
Teda aspoň čo sa počasia týka. Apríl
je mesiacom Veľkonočných sviatkov,
príprav na Majstrovstvá sveta
v hokeji a mnohí z nás už preberajú
first momenty letných dovoleniek.
Manželka ma už pár rokov ťahá aj
s deťmi ku moru.
Pár rokov som odolal a s trochou
šťastia odolám aj tento rok.
Poviem vám pravdu, aj dovolenka
na Slovensku môže vynikajúca.
Dokonca špeciálne dovolenka na
východnom Slovensku. Súhlasím,
že Domaša, ani Dedinky nie sú more
a ani keby sme do vody naviezli
niekoľko tatroviek soli, morom sa
nestanú. Ale okúpať sa v nich dá.
Rovnako ako na kúpaliskách a aqua
parkoch, ktorých už máme aj na
východe dostatok. A teraz to ešte
dôležitejšie ako slaná voda. Rečová
bariéra žiadna. Ceny - oveľa nižšie.
Jedlá - pokojne sa vyrovnáme
kvalitou (nie pestrosťou) kdejakému
Tučepi. Trošku pokrivkávame
v ponuke doplnkových služieb, ale
tie nahradí dobrá partia. A bonus
pre nás - okrem vyvaľovania si
šuniek a naberania nezdravého
bronzu v prímorských letoviskách
toho veľa neuvidíte. A u nás na
východe určite áno. Vysoké Tatry,
Slovenský raj, Levoča, Spišský hrad,
Bardejov apod. Tento rok budeme
dovolenkovať na domácej hrude.
Prejdeme viac miest, ktoré ešte dobre
nepoznáme. Nechcem patriť k tým,
ktorí boli na Makarskej viackrát ako
v Slovenskom raji.
Pri tejto príležitosti musím spomenúť
aj úžasné rozhodnutie nášho kolegu
Miša Buzu. Ten práve v apríli začal
jeden super dobrodružstvo, pred
ktorým sa hlboko skláňam. Rozhodol
sa prebrázdiť celý Spiš po vlastných.
Za 6 mesiacov ním prejde zľava,
sprava, zhora, zdola a kdejako inak,
ako sa len dá (a bude o svojich
zážitkoch písať aj do Spišského
Patriota). Na chrbáte iba krosná
a v nich batoh s knihami „Jak vypiješ
tak šmakuje“ ktorých autorom je
on sám. Bude ich ponúkať ľuďom
v mestách a dedinkách Spiša, aby sa
aj oni mali viac príležitostí zasmiať
a poučiť. Nepochybne sa poučí aj on
sám.
Ako, kde a kedy, to už prezradí
svojím nezameniteľným vtipným
štýlom on sám. Odo mňa získava titul
Spišiak roka 2018, aj keď viem, že na
niečo také si Mišo nepotrpí.
Lepší Svit ako Split,
lepší Spiš ako Niš,
lepšia Kapitula, ako dáka Tula
Východu dám palec hore,
nechýba mi vôbec more.
-leb-
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Resuscitácia cestovného…

Aj do Spišskej Novej Vsi prišla jar. V plnej
kráse. Mesto je v noci nádherné s osvetlenou
kostolnou vežou. Aj ráno, keď námestie začínajú zapĺňať ľudia ponáhľajúci sa do práce,
alebo užívajúci si rannú prechádzku na čerstvom vzduchu. Cez deň, aj napriek ruchu,
pohladia dušu parky na námestí a podvečer
mu dodáva nový rozmer fascinujúci farebný
západ slnka.
Som rád, keď môžem krásu nášho mesta predstaviť nejakej návšteve. Nedávno som sprevádzal centrom mesta primátora Trnavy. Šéfuje
starobylému mestu, ktoré niekedy nazývajú
aj slovenským Rímom. Kvôli množstvu veží.
Úprimne obdivoval naše námestie, centrálnu zeleň, Provinčný dom aj kostolnú vežu. Prichádzali
sme k nej bližšie, cez park. Stačil jeden pohľad
a hrdosť sa zmenila na pocit trápnosti. V ostrom
kontraste s krásou prostredia ležali, rozvalení na
lavičke dvaja špinaví a zapáchajúci ľudia, potužujúci sa najlacnejším ovocným vínom v krabici.
Okolo nich pľuvance, špaky a použité papierové
vreckovky. Pár metrov od nich si ďalší z tejto
partie uľavoval pri strome.
Nerušené oddychovanie asociálov v centre mesta nie je, žiaľ, ničím výnimočným. Trvá to už
dlho, ale stále ma to ruší, akoby som to videl po
prvýkrát. A nepochybujem, že rovnako to cítia aj
ostatní obyvatelia mesta. O turistoch ani nehovorím. Takýchto ľudí nájdete aj v iných mestách.
Armáda bezdomovcov sa stala súčasťou slovenskej sociálnej reality. Vláda ani samosprávy
s nimi nepracujú a snažia sa tváriť, že tu nie sú.
Oni však po sebe zanechávajú dostatočne jasné
dôkazy o svojej existencii.

dokončenie z 1-strany
Po tom, ako „mečiarovci“ zdevastovali priemysel v meste, stále častejšie sa začalo hovoriť, že jeho budúcnosťou bude cestovný ruch.
Zopár podnikateľov upravili svoje nehnuteľnosti na penzióny, ďalší otvorili kvalitné
reštaurácie a začali sa objavovať projekty sľubujúce celoročné športové areály, ktoré prinesú
aj Novovešťanom pracovné príležitosti a bohatstvo. Ani domáci, ani zahraniční investori
nepriniesli nič. Za naše peniaze nás akurát tak
poťahali za nos. Ďalšie projekty a nápady sa
už minimálne 10 rokov neobjavili. „Škoda, že
sa nenaplnili aj sľuby politikov, ktorí už roky
volajú po zriadení Ministerstva cestovného ruchu. Rovnako by podnikateľom v tejto oblasti
pomohli konkrétne podporné kroky zo strany
vlády. Vzorom by mohlo byť susedné Poľsko,
kde štát podporuje domáce dovolenky a svojimi zákonmi podnikateľom ruky rozväzuje a nie

Ú
Ilustračné foto: internet
spútava, ako u nás“, myslí si Rasťo Javorský.
Mesto si pri podpore cestovného ruchu plní
svoje základné funkcie. Zúčastňuje sa, alebo
podporuje účasť subjektov cestovného ruchu
na rôznych veľtrhoch turizmu. Doma aj v zahraničí. Organizuje alebo podporuje podujatia
ako sú Spišské trhy, či Dni mesta apod. Dokonca sa, podľa očakávania až vo volebnom roku,
pustilo do masívnej opravy ciest a chodníkov.
Kritizovať ho by bolo nespravodlivé. Chváliť
za to čo robí si ale tiež nezaslúži. Takéto povinné jazdy zvládajú aj mestá s oveľa menšími
turistickými ambíciami. Škoda, že sa nenaplnilo veľa sľubov, ktoré odvážne padajú hlavne v čase keď sa „zvolebnieva“. Spomeniem
aspoň dva. Diaľničný privádzač bol v pláne
staviteľov diaľnice. Ani stranícke kontakty
vedenia mesta, ani silné vyhlásenia súčasného prednostu Okresného úradu Pavla Bečarika (SNS) nepomohli. Len ukázali, že na nás
Novovešťanov vláda, slušne povedané, kašle.
Druhým príkladom je vlakové spojenie s Levočou. Populárnu Aničku chcel vzkriesiť kde-kto. Ale iba rečami. Ako sa to robí nám ukázalo Spišské Podhradie. Kúpilo vláčik, vybavilo
povolenia a zváža do mesta turistov počas celej
letnej sezóny.
Cestovný ruch v Spišskej Novej Vsi je teoreticky úspešný. Prakticky však ťaží z blízkosti
Slovenského raja, Levoče a Spišského hradu.
Ešteže máme (už dlhé roky) nádhernú Zoologickú záhradu, kostolnú vežu a lacné kúpalisko.
-leb-

stava nám zaručuje bezplatnú lekársku
starostlivosť. Samozrejme tú základnú.
Dostupnosť a kvalita lekárskych služieb je
základom spokojnosti, alebo nespokojnosti, obyvateľov miest a obcí na celom svete,
nielen na Slovensku. Nemyslím si, žeby mali
Novovešťania veľa dôvodov nadávať na úroveň zdravotníckeho servisu, ktorú dostávajú.
Ale nepatríme ani k mestám, ktorým je čo závidieť. Nemocnica s poliklinikou sa prebrala
z agónie vo chvíli, keď sa o ňu prestala starať
Košická župa vedená vtedy Zdenkom Trebuľom. Nový urgentný príjem, nová magnetická rezonancia, vynovené priestory vo vnútri
aj pred nemocnicou pacientov určite potešili.
Tí si ale nemohli nevšimnúť ešte jeden nový
jav. Stále viac lekárov hovorí s ukrajinským
prízvukom. Domáci odborníci u nás nezostávajú. Aspoň nie v potrebnom množstve.
A objavil sa aj jeden problém. Nemocnica
je už pár mesiacov bez onkológa. A nového
nevie zohnať. Ale v susednej Levoči vraj
chcú otvoriť už druhú onkologickú ambulanciu. Onkologickí pacienti a ich blízki to
majú v našom meste teraz ťažké. Musia na
vyšetrenia pravidelne cestovať. Len pár ich
prijali v Levoči, pár v Poprade. Pre väčšinu
zostali Košice, či Michalovce. Starostlivosť
o zdravie ľudí by mala byť tou najdôležitejšou úlohou tých, ktorí sú za chod spoločnosti
zodpovední. Keď nemáte zdravie, nemáte
nič. A chodiť sa liečiť zo smrteľnej choroby
100 a viac kilometrov od svojho bydliska
je diskomfort za hranicou znesiteľnosti. Ak
k tomu prirátam nie najšťastnejší systém
práce niektorých ordinácií v Polikliinike pri
Hornáde (lístky s číslami), viem si predstaviť v Spišskej Novej Vsi aje lepšie fungujúce
zdravotnícke služby.
-leb-

Takto to vidím ja…

Ak slušný sedliak nájde na svojom dvore takéhoto nevítaného hosťa, čo urobí? Požiada ho,
aby odišiel. Ak tak neurobí,, zdvihne ho za golier a vynesie za svoj plot. A svoje gazdovstvo si
začne lepšie strážiť. Tak nejako to robia v mnohých slovenských mestách z bezdomovcami.
Do svojich najcennejších častí a na námestia ich
nepúšťajú. Vytláčajú ich na perifériu. Po dobrom
a možno občas aj po zlom. Takýto prístup zatiaľ
v Spišskej Novej Vsi neregistrujem Je vôbec niekto v meste, kto s nimi pracuje? Skúsil im niekto
nejako pomôcť? Kto naposledy videl mestského
policajta riešiť bezdomovcov? Naozaj je ich povinnosťou len kontrola parkovania?
Bezdomovci sú pre spoločnosť ako trieska pod
nechtom. Uľavilo by sa jej, keby zmizli. Mnohí
z nich sa do takejto situácie nedostali vlastnou
vinou. Aj v tej najzúfalejšej situácii sú to stále
ľudské bytosti.

„Tým, ktorí sú schopní prijať pomocnú
ruku, ju treba ponúknuť. Ostatných
treba vytlačiť z centra mesta, okolia
škôl apod. pretože ani ich ťažký údel
ich neoprávňuje beztrestne porušovať
zákony.”
Rasťo Javorský

dokončenie z 1-strany
Majstrovstvá sveta v hokeji majú veľkú moc.
Na dva týždne sa z nás stanú odborníci na nomináciu, taktiku, či premieňanie šancí. Ak je
úspech, problémy idú do úzadia a vtedy sa zabúda na hrozivo nízky počet športujúcich mladých ľudí, nevyplatené prostriedky za odvedenú
prácu hráčom, ale hlavne trénerom. Tí sa od malička venujú nádejným hokejistom a výsledky
sa ukazujú aj v ostatnom zverejnenom rebríčku
SZĽH o odmene pre kluby za prácu s mládežou,
kde sme sa zaradili medzi najlepšiu sedmičku.
Podobné starosti žiaľ doľahli aj na spišskonovoveský futbal. Mužstvo odchovancov vedené
patriotmi kapitánom Karolom Sedláčkom a trénerom Braňom Ondášom postupovalo zo štvrtej
ligy až do druhej najvyššej súťaže na Slovensku. Klub sa po dlhých rokoch konečne dostal
tam kam patrí. Jesenná časť nám ukázala, že
práca s vlastnými odchovancami má zmysel a
mnohonásobne väčšie rozpočty našich súperov
v konečnom boji na ihrisku nič neznamenali.
Skvelé postavenie mužstva v tabuľke a plánovaná rekonštrukcia futbalového štadiónu dávali
mnohým fanúšikom nádej, že šport čislo 1 čaká
dobrá budúcnosť. Na povrch však vyplávali staré známe problémy a to nielen finančné.
Systém odchovancov má množstvo výhod. Oddanosť mestu, klubu, podporuje divácku návštevnosť a patriotizmus, ukazuje vzor a cestu
mladým talentom a s týmito faktormi idú ruka
v ruke financie. Pri rozhovoroch s hráčmi často
počúvam výzvu, že oni sú radi doma a chcú tu
ostať, len nech záruky a sľuby, ktoré dostávajú
od manažmentu, boli dodržiavané. Komuniká-

cia v tomto smere opäť raz zlyhala a zimná prestávka predznamenaná odchodmi kľúčových
hráčov znamenali postupný pád a neradostný
pohľad na tabuľku.
Fanúšik sa oprávnene pýta, kde sa stala chyba.
Viaceré pohľady smerujú na mesto a jeho predstaviteľov. Ak sa však pozrieme na podporu a
počet športových klubov, na dostupnosť a správu
športovísk musíme konštatovať, že výška finančných dotácií je na slovenské pomery nadštandardná. Spoliehať sa vždy na to, že ak bude najhoršie, príde rozhodnutie poslancov o finančnej
injekcii a všetko sa vyrieši je krátkozraké. Na
druhej strane nie je dobrou vizitkou pre mesto
situácia, v ktorej sa tieto nosné športy pravidelne
už niekoľko rokov ocitajú. Priama, pravidelná a
hlavne seriózna debata kompetentných by určite
priniesla viac svetla do boľačiek našich klubov.

Nespokojnosť so súčasným stavom je na mieste, keďže mladá generácia čoraz viac inklinuje
inej zábave ako aktívnemu využitiu voľného
času.
Keď som bol malým chlapcom poznal som pre
mňa tri podstatné stavby v meste - školu, kostol
a štadión a pre moju detskú myseľ tri najdôležitejšie miesta- záhradu, letisko a ihrisko.
Pamätám si ako sme si s bratmi vyrábali drevené bránky, v zime sme mali na dvore ľad,
každú možnú chvíľu vybehli na trávu a hrali sa
na budúce futbalové hviezdy, aj ako za mnou
prišiel tréner a ponúkol mi možnosť prísť na
tréning. A to všetko sme robili s vidinou hrať
raz za Spišskú.
Dnes mám obavu, že tie miesta pobytu mladých
sa čoraz intenzívnejšie menia na detskú izbu,
e-hrisko, či bar.
Andrej Cpin
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HREBENDOVKA PRVÁ

fotoreportáž:

Margecany- Krompachy- Porač- Hnilčík- Spišská Nová Ves
Hneď prvá trasa na mojej ceste po historických stopách osvetárov z pred dvoch storočí sa vydarila, lebo hoci
to nebola prechádzka ružovým sadom, bola to jedna pekná turistika, sprevádzaná teplým aprílovým počasím,
pestrofarebnou škálou jarných kvetov a množstvom nádherných výhľadov na Spišskú krajinu. Ale aj stretávky
so zaujímavými a priateľskými ľuďmi. Ale poďme pekne po poriadku.

Margecany

C

estu som začal v sobotu, 21.-eho apríla v najnižšie položenom mieste
Spiša, na sútoku Hnilca a Hornádu, v zasadačke Obecného úradu
v Margecanoch, kde som strávil
hodinku v zajatí naozaj priateľskej
atmosféry a potom ešte v sprievode Jula Kaľavského (ktorý nás mimochodom bude reprezentovať na
MS v maratóne) okolo Hnilca po
asfaltke do Jakloviec. Aj tu som sa
stretol v miestnej knižnici s vrelým
privítaním a potom už moja trasa pokračovala do mesta Gelnica.

Gelnica
Teploty k obedu zákonite pribúdalo
a tak som bol rád, že ďalej som už
išiel lesom cez kúpele Thurzov až
k Slovenským cechom, kde sa lesná cesta pobrala prudko a dlho hore
a tak som prvý krát vydýchaval na
Gáborových chatách. Dvadsaťjednotku (aprílovku) som ukončil
tesne po tretej poobede, prechodom

Plejsy

Poráč
cez lyžiarske Plejsy, na námestí
v Krompachoch.
Na druhý deň som vyrazil na trasu
po klasických cestách ráno o ôsmej
z Krompách a cez vyľudnené Spišské Vlachy (nedeľa doobeda) došiel
napokon až do Olcnavy. Musím priznať, že je to aj na môj vkus dosť
dlhá štreka, navyše po asfaltke
a v sprievode áut, ktoré okolo mňa
fičali jedným i druhým smerom.
V Olcnave som si oddýchol, bohužiaľ „občerstvovacie stanice“
boli ešte vždy zatvorené. Popri trati
a okolo Šikľavej skaly som niekedy
okolo poludnia dorazil do Matejoviec nad Hornádom a odtiaľ sa vydal na juhovýchod , hore dedinou,
neskôr lesom a na koniec lúkami
k mojej druhej cieľovej zastávke,
na Poráč. Pred dedinou, na neuveriteľne krásnej stráni s bačom, ovečkami a výhľadom do Hornádskej
kotliny a na Vysoké Tatry som pookrial a aj si uvedomil, aký je život
jednoduchých ľudí kdesi diametrálne inde, ako stresové pobehávanie
upachtencov mestskej populácie.
Na Poráči som konečne „udrel“
zaslúžené pivo a dorazil deň číslo
dva.
Cesta z Poráča, v tretí deň môjho
putovania, začala tentokrát netradične po lesnej ceste, smerom na
juh, v miernom stúpaní k Holému
vrchu. Tu sa trasa rozdvojuje, vľavo vás zavedie na Bukovec, ja som
odbočil doprava a cez lúky nabral
smer k rusínskej dedinke Závadka.
Táto časť trasy je pohodová, lebo
hoc je aj dlhá, vedie vcelku po ro-

vine, s peknými výhľadmi na obe
strany. Aj k Hornádu, aj k Hnilcu.
Asi po dvoch hodinách sa predo
mnou začali ukazovať temné mraky, ale aj na kopci uložená dedinkaZávadka. Je potrebné ešte dodať,
že v týchto častiach mojej trasy mi
spoločnosť robil len zvuk lesných
píl a svieža zeleň briez, žltých iskerníkov, bielych veterníc a modrých soldaneliek. Zo Závadky vedie
opäť nekonečne dlhá serpentína do
Nálepkova, navyše spríjemnená neodbytnými žobrajúcimi rómskymi
deťmi z miestnej osady. Krátka zastávka na „občerstvovačke“ v Nálepkove, smer doprava, na západ
a po asfaltke v miernom stúpaní
na Hnilčík- Zajac, konečná v tento
deň.
24.-ho apríla sa ráno ukazovala
nie práve najoptimistickejšia obloha, ale len čo sme, spolu s pánom
Lučivjanským, vyrazili od Klopačky na Mráznici smerom hore,
Pod Javor, vrazili sme do turisticky
najideálnejšieho počasia. Polooblačno, mierny osviežujúci vetrík.
A ja navyše po dlhých dvoch samotárskych dňoch aj na príjemného, sympatického a inteligentného
spoločníka. V zaujímavej debate
sme cez Hliníky dorazili až na vrchol, do sedla Grajnár (mimochodom najvyššie položeného miesta
prvej časti putovania po Spiši).
Cesta dole na Gretľu je vlastne príjemnou prechádzkou a tu som si aj
užil niekoľko minút „slávy“, lebo
spoločnosť mi tentokrát robili hneď
dve televízie- Reduta a Markíza.

Spišská Nová Ves
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Na ďalšiu cestu po asfaltke, dole
do Novoveskej Huty sa ku mne na
chvíľu pripojil aj Albín Medúz na
chodúliach a autá na nás vytrubovali, až sa hora dookola ozývala.
Moje putovanie v štvrtý deň i na
záver celej prvej časti trasy som
ukončil v STM besedou s ženami
(a jedným mužom) MO Jednoty
dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.
Teším sa na májové turistiky zo
Spišskej Novej Vsi do Levoče, dookola cez Slovenský raj.
Nepridáte sa?
Michal Buza st.

Fakty z trasy č. 1:
spolu prejdených kilometrov: 90
prevýšenie:
720 m
čistý čas prechodu:
21 hod.
priemerná rýchlosť:4,3 km/hod.

príroda sa prebudila

4

Spišský Patriot



máj 2018

S HUSĽAMI PO SVETE - MOZARTIANA V GDAŇSKU I.
Chcem Vám priblížiť atmosféru skvelého dobového festivalu v nádhernej prírodnej scenérii nášho severného suseda, v jeho meste na
brehu Baltského mora – v Gdaňsku. Poľsko je našim ľuďom snáď najviac známe vďaka obľúbenému trhu v Nowom Targu, či turisticky
vyhľadávaným miestam ako Zakopane, historický Krakow, alebo neďaleká soľná baňa Wieliczka. Dobrodruhom, ktorí nemajú problém
precestovať i väčšie množstvo kilometrov,ale vrelo odporúčam aj perlu severu, historické mesto Gdaňsk.
Festival
The International MOZARTIANA
Festival – je dobový festival Wolfganga Amadea Mozarta, ktorý sa
koná v nádhernej prírodnej scenérii
Oliwa Parku, Abbot paláca a katedrály Oliwa v poľskom Gdaňsku. Prvý
sa konal v Mozartovom svetovom
roku (2006) a funguje až dodnes. Jeho
hlavným cieľom je propagovať hudbu
Wolfganga Amadea Mozarta prostredníctvom najvýznamnejších umelcov
z celého sveta. Festival má tiež za
úlohu vrátiť Oliwu (štvrť Gdaňsku)
k postaveniu, ktoré malo v čase jeho
posledných opátov, keď bola dôležitým spoločenským a kultúrnym centrom poľsko-litovského spoločenstva.
Hlavná scéna festivalu sa nachádza
v pôvabnej scenérii Oliwského parku. Kostýmami z druhej polovice 18.
storočia, osvietením a hudbou Salzburského génia, ktorá znie po celom
parku sa stáva absolútne výnimočným
a nezabudnuteľným miestom, ktoré
očarí každého návštevníka.
Koncert
V jeden krásny, augustový podvečer
si ľudia už niekoľko hodín pred open
air koncertom začali rozkladať stoličky, deky na zem, alebo vyberali si
ešte neobsadené najlepšie miesta pred
pódiom. Ja om sa vybral poprechádzať po parku. Všade boli rozložené
reproduktory v ktorých znela Mozartova hudba, rôzne svetelné efekty vytvárali nádherné scenérie, ale najviac
som bol očarený z krásnych dobových
kostýmov, ktoré mali na sebe ľudia
(komparzisti). Tí vytvárali pocit, že
čas sa zastavil a vrátil o niekoľko storočí dozadu.V tejto atmosfére bola radosť hrať a my sme náš koncert začali
dielom W. A. Mozarta – Divertimento
F – dur (KV 138), po ňom nasledoval Koncert pre trúbku Es – dur od
Jána Nepomuka Hummela (súčasník
Mozarta, rodák z Bratislavy), ktorý
odohral domáci sólista Poliak Romain Leleu a po pauze nasledovalo jed-

Spoločná foto orchestra - Oliwa park.

no z vrcholných diel W. A. Mozarta
– Symfónia č. 35 D – dur nazývaná
aj Haffnerova (KV 385). Dirigentskú
taktovku mal v ruke domáci dirigent
Pawel Przytocki. Koncert dopadol na
výbornú a my sme ešte dlho do noci
spracovávali v sebe atmosféru, ktorá
sa vznášala ako obláčik klasicizmu
nad parkom Oliwa.
Gdaňsk
Mnohí toto mesto označujú za perlu severu. Je to jedno z najstarších
a najväčších poľských miest (okolo pol milióna obyvateľov), ležiace
v Pomoransku, na rieke Visla a jeho
brehy omýva Baltské more v Gdaňskom zálive. Mesto má bohatú históriu, prekrásne historické centrum,
veľký námorný prístav, pláže po ktorých sa môžete poprechádzať (otužilejší jedinci aj okúpať) a mesto sa dá
považovať aj za kolísku poľskej slobody. Vysoká teplota morskej vody
a množstvo slnečných dní síce nie sú
zaručené, ale atrakcie, rôzne kultúrne
podujatia a predovšetkým čaro mesta
sa Vám odvďačia, pretože Gdaňsk ponúka skutočne more možností. Už po
prvej prechádzke nám mesto učarovalo atmosférou historických uličiek,
architektonickými pamiatkami ale aj
medzinárodným charakterom. Kto sa
dozvie, že mesto bolo počas druhej
svetovej vojny takmer úplne zničené, nemôže tomu uveriť. Pamiatkári
dokázali priam zázrak – dokonale ho
zrekonštruovali.
Solidarita
Dejinné udalosti ovplyvnili život krajín za železnou oponou. Bol to štrajk
robotníkov Gdaňských lodeníc v decembri 1970. Keď v auguste 1980
sa opäť začali masové štrajky, bol to
začiatok pádu komunizmu. Svet sa
dopočul o Solidarite a o Lechovi Walesovi. Ten patrí k najznámejším obyvateľom mesta. Je nositeľom Nobelovej ceny za mier a bol prezidentom
Poľska v rokoch 1990 až 1995.

Koncert na festivale Mozartiana - Gdansk.

Diváci pozerajú na náš koncert.
Prechádzka mestom
Tú začnem ulicou Dlhý trh smerom
k Neptúnovej fontáne – symbolu mesta, ktorému vládne boh mora. Fontánu
postavili v roku 1663 a je situovaná pred Dvorom Artusa. Kedysi to
bol dom najbohatších kupcov, dnes
miesto stretnutí výnimočných osobností sveta politiky, kultúry a vedy.
Pozornosť návštevníkov priťahuje
kachľová pec Georgia Stelzenera
obložená 502 kachličkami, ktoré vy-

Stredoveký prístavný žeriav - Gdansk.
tvárajú portréty európskych panovníkov a významných mešťanov. Vedľa Dvora Artusa je dom, v ktorého
hornom okne sa každý deň objavuje
„Panienka z okienka“. Podobne ako
v Prahe turisti obdivujú orloj, v Gdaňsku je to slečna na prechádzke, ktorej
hrá hudba. Najkrajšie ulice sú podľa
mňa Dlhý targ, Dlhá ulica a Kráľovský trakt, ktorý vedie súbežne s riekou Moltawou od Zlatej k Zelenej
bráne. Tu sa nachádzajú najstaršie

Na prechádzke v parku Oliwa.

domy, ktoré vyrástli ešte v stredoveku. K panoráme mesta patrí symbol
Gdaňska – stredoveký žeriav, najväčší
prístavný výťah Európy z minulosti.
Kedysi slúžil na vykladanie tovarov
a stavanie stožiarov na lodiach, ktoré
sa plavili z Motlawy a vychádzali na
more. Plnil aj funkciu mestskej brány.
Ďalšie, verím, že zaujímavé, informácie z poľského Gdaňsku o mesiac.
Peter Šterbák
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NOVOVEŠŤAN VLASTNIL BAR V NIGÉRII
Do Afriky zaviala Martina Kapsdorfera náhoda. Martin pracoval ako barman v prvom cocktail bare na Slovensku.
Ako nám sám prezradil, úplnou náhodou dostal ponuku vycestovať do Lagosu v Nigérii, kde začínal ako Bar Manager.

P

o čase si v Afrike otvoril vlastný bar, ktorý v roku 2012 ocenili za najlepší novootvorený
bar v Lagose. Okrem toho sa Martin
hrdí aj titulom najlepšieho barmana
v meste Lagos. Skúsenosti ho posunuli vyššie a za rok navštívil viac ako
600 reštaurácií a barov po celej Nigérii, kde školil mladých barmanov.
Pre mladého Novovešťana boli naj-

krajším zážitkom v Afrike ľudia, ktorí
sa dokázali tešiť z mála. „Priemerná
mzda pre miestnych obyvateľov, ktorí
nemali možnosť vycestovať, sa pohybuje na hranici 200 USD za mesiac,
čo je asi 160 eur. Naučilo ma to vážiť si maličkosti. Najťažšie pre mňa
bolo, zvyknúť si na nestálu dodávku
energie. Z každého domu bolo počuť
hluk generátorov. Dodávka energie

od štátu bola len hodinu denne. Všade
boli obrovské šváby a voda z kohútika
bola pieskovej farby. Rozhodne nebola pitná. Napriek tomu som tam prežil
krásnych 5 rokov, ktoré by som nevymenil za nič. Bola to životná skúsenosť, ktorá mi dala úplne iný náhľad
na svet.“
Podľa Martina Kapsdorfera sú Afričania veľmi temperamentní ľudia. „Ich
tradičné nárečia YUROBA A IGBO
znejú veľmi agresívne, keď ich počujete, napriek tomu to môže byť
priateľský rozhovor,“ povedal. Ani
raz Martin nepocítil, že je v Afrike
cudzí, či nežiadaný. „Práve naopak.
Miestni ľudia boli radi, že sa môžu
niečo nové naučiť, keďže edukácia je
tam veľmi vzácna,“ odvetil. Africká
kultúra je plná spevu, tanca a rôznofarebných tradičných afrických materiálov, z ktorých si šijú svoje tradičné
oblečenie. Afričania jedia veľmi veľa
ryže a chilli. Mimoriadnej obľube sa
teší africký drink CHAPMAN. „Je
to nealko drink. Ide o spojenie uhorky, limetky, mäty, fanty a spritu. Veľmi

pozvánka na kultúru: Bol som pri tom
Kedysi dávno, veľmi dávno, som sa dostal ku knihe ROZPRÁVKY Z TISÍC A JEDNEJ NOCI
a tá spolu s „Rozprávkami o mašinkách“, „Z poľovníckej
kapsy“ a „O pejskovi a kočičce“ bola mojou každodennou,
lepšie povedané každovečernou duševnou potravou (z)
mladých liet.
A tak mi dobre padlo, že k tej prvej, exotickej, som sa
dostal opäť, vďaka návšteve GALÉRIE UMELCOV
SPIŠA. Lebo práve tam ma zlákala propagácia výstavy
O MOSLIMSKÝCH TÍNEDŽERKÁCH a to z dvoch dôvodov. Ten prvý bol, že som sa chcel pozrieť, ako v skutočnosti vyzerajú všetky tie súčasné nasledovníčky krásnej
a záhadnej Šehrezády a ten druhý „pamlsok“ sa skrýval
za zažitú predstavu o moslimských ženách, ktoré niekde
v prepychových komnatách háremov čakajú so zahalenou tvárou a s drahokamom v pupku na to, kedy prídu ich
„hviezdne chvíľky“.
Výstava americkej fotografky iránskeho (temer perzského)
pôvodu SOODY SHARIFI pod názvom MAXIATÚRY
ma, práve v protiklade doteraz vžitých predstáv, prekvapila. A ťažko povedať, či príjemne. Lebo na jednej strane
ukazuje nový svet, v ktorom moslimské mladé ženy žijú
a rútia sa do načančaných výkladov západnej predstavy
o civilizácii (respektíve ilúzií o tomto svete) a na druhej
strane chvalabohu ešte vždy je to aj trocha pribrzdený
(v dobrom slova zmysle) rozlet k vysnívanému feminizmu.
Fotografie sú na vysokej technickej úrovni, s perfektným
zmyslom pre optimálne rozloženie scény a súčasne hrajú
príbehom, ktorý odkrýva ten nádherný svet na pomedzí
dievčenstva a ženstva. Na niektorých záberoch je dokonca
vidno snahu o expresívnu fotografiu, ktorej zmysel nie je
nalinajkovaný, ale vyžaduje i vlastnú reflexiu diváka a domyslenie akcie mimo vyfotografovaný priestor.
Opačne pôsobia na obrazoch „maxiatúry“, lebo v temer
pôvodnom prostredí „Hrubínovských ilustrácií“ knihy
Rozprávky z tisíc a jednej noci, sa zrazu ocitajú skutoční
moderní ľudia, bez turbanov, dlhých brád, vodných fajok

a rozprávkových bytostí, len tak, akoby pohodení do krajiny a stavieb z dávnej minulosti. Tieto obrazy si vyžadujú,
aby divák pred nimi postál dlhšie, dopozeral detaily a strávil tú neuveriteľnú zmes, temer guláš, ktorý autorka s citom
namiešala. Cez dlhý čas tisícročí v postavách súčasníkov,
ale do stiesneného a dobre stráženého priestoru sultánovských palácov a Semiramidinich vysunutých záhrad.
Táto výstava v GUS -ke je skvelou ukážkou, ako hľadať
premostenia medzi náboženstvami, kultúrami i civilizáciami, bez toho, aby sme museli po parkoch prekračovať
ležiacich imigrantov a odpratávať pet fľaše, ktoré za sebou,
v márnej snahe po živote vo vysnívanej cudzine, zanechali (choďte do Viedne na hlavnú stanicu a uvidíte, o čom
hovorím). Lebo takzvaná globalizácia sveta sa určite viac
docení i strávi cez rôzne formy umenia (ktoré zbližujú, nie
rozdeľujú), ako cez nekoordinovanú migráciu tisícov zúfalcov, topiacich sa v Stredozemnom mori.
A som rád, že SOM BOL toho roku PRI TOM, keď tu,
v Spišskej Novej Vsi, vystavovala svoje umenie Soody
Sharifi a že som toho roku ešte NEBOL PRI TOM, keď
obyčajne prestupujem na Wiener Hauptbahnhof z bratislavského Rexu na Regiojet do Villachu. 		
Michal Buza st.

V mesiaci máj by som Vás rád upozornil na tieto kultúrne akcie a podujatia:
MÚZEUM SPIŠA I TO NAJ ZPRÍRODY od 15. 5.
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM I Alexander Luczy - TULÁK HOR
ŠTÚDIO SPIŠSKÉHO DIVADLA I PLYNOVÁ LAMPA - premiéra detektívky
ŠPORTOVÁ HALA I ONA A ON - Adela V. a Richard M.
DIVADLO KONTRA I LIFE KOUČ - premiéra
3D KINO MIER I GAUGUIN - francúzsky film

od 15. 5.
16., 17. 5. od 1900
19. 5 od 1800
27., 28. 5. od 1900
29. 5. od 1900

zvláštna sladká kombinácia, ale všetci
miestni to tam milovali.“
V Lagose veľa prírodného bohastva
nenájdete. Všade naokolo je iba piesok a oceán. Po piatich rokoch, Martin
z Nigérie odišiel do Dubaja. Tam pomohal otvoriť novú japonskú reštauráciu.
Martina ťahalo späť domov. Do
Spišskej Novej Vsi prišiel 1. apríla.

A nebol to žiadny prvo aprílový žart.
„Chcem sa usadiť, zúžitkovať nadobudnuté skúsenosti. Momentálne pracujem na svojom projekte, o ktorom
sa Spišská Nová Ves čoskoro dozvie,“
rozprával tajuplne. Mladý chlap má
ešte niekoľko cestovateľských snov.
Túži navštíviť Latinskú Ameriku
a bližšie chce spoznať aj Európu.
-sim-

VYHRAJ LÍSTKY NA OLYMPIC!

Legenda prichádza pod Vysoké Tatry. Jedinečný koncert nestarnúcej rockovej legendy českej hudbonej scény skupiny Olympic 1.
júna v Poprade. Skupina v zložení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje vybrané skladby z celej ich, 50-ročnej,
éry vrátane nových albumov a najväčších hitov.
Pri tejto príležitosti chce Spišský Patriot spolu s organizátorom koncertu
obdarovať voľnými vstupenkami 4 našich čitateľov. Podmienka na ich
získanie je jednoduchá. Stačí ak nám na našu adresu spisskypatriot@
gmail.com napíšte správnu odpoveď na jedinú otázku:
Ako sa volal prvý album Olympicu z roku 1968?
Autorov 4 správnych odpovedí vylosujeme a doručíme im vstupenky na
tento výnimočný koncert. Šancu získať tieto lístky budú mať všetci, ktorí
správne odpovedia na našu otázku do 20. mája 2018.
-red-
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VARIME PODĽA ABECEDI:
LOKŠE, LANGOŠE, ABO ĽEČKI

L

ľec, cuker, soľ, škorica, kvapka koňaku
Na verh: krištal cuker, mľeti čarni peper

Co do ľečkoch s kapustu idze?
Na ľečki: polohruba muka, vajco, kuščičko oľeja, voda a soľ
Na kapustu: hlafkova kapusta, šma-

Jak še to robi?
Na začatku Ľubka furt nacahla totu
najkratšu minikidľu v Novejši a jak
bi to ňebulo v ľece, ta bi sce mišľeli,
že jej na ricku spadnul z karku šal.
K temu obľekla obcahnute tričko
a zaklad „Sladkých hier minulého
leta“ (ľem tak medzi nami, nakrucene na Kolibe) mohol začac. Z špajzki
vicahla polohrubu muku, nasipala
na desku taki kopčik, abo kopec (podľa teho, či som še strimal ľem na obed,
abo aj na večeru) a urobila do stredku džurku, abo džuru (podľa teho,
či s jednim paľcom, abo s troma).
Do ňej rozbila vajco, kus posoľila,
nakvapkala z oľejčeka, pridala vlažnu
vodu a začala mješac, žebi še zrobilo
huste cesto. Dalšu časc roboti som
mal bars rad, bo lapila cesto magľac
medzi rukami a pocihučki popri tim
stukala a aj frizura na hlave še jej začala burtac. Jak to už v zaľubenich filmoch biva, ta aj cesto bulo za dzešec
minuti popravene a prišol čas, žebi še
das na pejc minutki preľeželo. Dzjefče
zakľa šedlo do ušaka, zavrelo oči a ja
som na ňu kukal, bo še mi bars ľubila.
Šak aj zato še volala Ľubka.
Po totich pejc minutoch popravila vla-

okše mam rad, bo še podavaju ku husacinke, k langošom me caha internacijonalne
puto s Maďarami (bo tak to vižira,
že aspoň oňi sebe v Europe trimaju
vlasni ksicht), aľe recept dam dňeška
na ĽEČKI, bo tote sebe s kapuscičku
rad robim, kedz potrebujem prisladzic, už aj tak sladki penzisticki život.
A ľečki me naučila robic Ľubka, dakedi davno, pred štiracec rokami, kedz
som ku ňej hodzil, bo bivala pri mňe
ňebezpečňe blizko. A jak še vikvačila
v bikinoch na balkoňik a ja som oproci bival višši, ta še aňi inakši ňedalo,
bo vihľad do blizkej buducnosci, ľem
paru miľimetriki pod plavečki, bul
toten „kategoricki imperatif“, co me
scahnul dole sujdami a už som brinkal na jej dzvere. A som rad, že me
v dňešnich turbulentnich časoch ňeudava za „sexuálne obťažovanie“. Asi
to budze zato, bo som vtedi ňerobil
producenta v Halivudze, aňi pomocneho režisera na Barandove, ba dokonca aňi nosiča kabloch na Kolibe,
aľe vitvarňika na osvece. Ale bizovňe
zato, bo to bulo f časoch, kedz še muži
a ženi seksualňe obcežovali radzi, navzajom a beztrestňe.

si na hlave, umila ruki, lapila valek
na cesto a začala ho po deske rozvaľkavac. A tu prišli druhe božske hviľki,
bo jak še nad desku nadhiňala, ta minikidľa še jej cahala (proci zakonom
prirodi) višši a višši a tak som mal furt
aj ľepši a ľepši prehľad, jake gački
mala Ľubka akurat narucene na svojej malej ricke. A tak buli poobedňajški dakedi ružovo- -satenove, dakedi
čarno- zamatove a vo švjatki bjele zos
francuzku čipku. Jak vaľkace cesto, ta
ho sem tam poprašujce s muku a obracajce až ho nakoňec budzece mac
na deske cenučke a rovnomerňe rozvaľkane. Ľubka potim lapila do ruki
ostri nožik, cesto narezala na das pejc
cantimetrove pasiki, ešči raz poprašila
s muku a teraz prišla veľka prestafka,
bo še cesto mušelo das na hodzinku
preshnuc.
Krasavica zaš šedla do ušaka, zaš
zatvorila oči a jak prešlo pejc minuti
a ešči furt som na ňu kukal, ta ľem tak,
cez zavrete gamgi prerucila: „Mišku,
ňeočumuj, pušč še do roboti.“ Ja
znam, že človek ma rečovac pravdu,
aľe teraz mušim zaklamac, a tak pokračujem s tim, že som hicil harenc,
rozpuščil v ňim šmaľec a dal skarameľizovac cuker. Medzitim som narezal kapuscičku na co najmenše falatki,
pridal do harenca, posoľil a mješal,
jak dzivi. Kedz še začalo lapac o spodek, priľal som ceplej vodi, zakril
s dekľom a ňehal dušic, jak hvarela
Ľubka, dinstovac. Ku koncu som nasipal kus škorice a prikvapkaval z koňaku, podľa teho, či še histalo ružove,
čarne, abo bjele poobedze.
Na pecu medzitim zovrela osoľena
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voda, Ľubka narezala pejc cantimetrovo pasiki cesta tri razi po dlužke
a potim kantom, ta že še zrobili štverečki das jeden a pol krat jeden a pol
(tiež som mohol rovno napisac dva
cale dvacecpejc). Ľečki še vo vracej
vodze prevarili, okoštovali zme, žebi
buli mekke, preľali z vlažnu vodu
cez šitko a poradňe premješali v kastrole, dze bula udinstovana kapuscička. Ľubka popravila kidľu (smerom

dole), precahla poburtanu frizuru
s hrebeňom (smerom do zadu), naložila ľečki na taňere, posipali zme s krištalcukrom a peprom a už, už zme še
sceľi puščic do sladkeho obeda ľem:
Krasavica ešči scela pridac kofolu, co
bula na hornim regaľu a jak še za ňu
nacahovala, ta obed bul až o hodzinu.
Bo tentokrat buľi v ponuke červene
cvernove na sposob paličkovanej čipki. A tote mam najradšej.

Bo jak (h)vari klasik:
Ona: ŇESCAHUJ MI GAČKI, BO CI JEDNU PRIBIJEM
On: KEDZ ĽEM JEDNU, TA TO EŠČI DAJAK PREŽIJEM
Ona: MOŽNO, ŽE HEJ, ĽEM BUDZEŠ MAL VIBITE DVA ZUBI
On: A CO ČLOVEK ŇEVITRIME, KEDZ CE TAK BARS ĽUBI
Michal Buza st.

krížovka
Laotse (čínsky filozof, asi 480 – 390 p.n.l.) :
„Čím viac sa vyhlasuje zákonov a výnosov,
TAJNIČKA 1 – 3.“
Autor krížovky: Albín Medúz
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a
b
c
d
e
f
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Pomôcky:
AMID, DALILA, EIS, EL, ETO, KALEVALA, PRELI, TLO, UCHA

13

14

15

16

17

18

19

20

Vodorovne:
A: vyrobená z betónu – súhlasila (v mariáši). B: zoškrabe – rýchlo je na Spiši
– predložka – patriaci Oline – vŕzgal, po česky. C: mimochodom, povedľa –
spojka – bojko, pokakanec – malé dielo. D: hrob, básnicky – jedlo zo zeleniny
– korisť lúpežníka – šumenie – povieval – október, skr.. E: zlúčenina amoniaku – rezko – dokonči učenie – vzor – úspech. F: smútky – TAJNIČKA 2 – tleli,
zriedkavo. G: predmet – jeden, po nemecky – dáma – vydával čkavý zvuk –
základná číslovka – konzumujem jedlo. H: obrnený transportér, skr. - osobné
zámeno – osamotene – voz na prepravu ľudí – pokrik toreadora – ŠPZ okresu
Košice – šestka v starom Ríme. I: zasekávame – hovor, zastarale – časť zažívacieho traktu – kýval. J: kričíte – citoslovce povzdychu – malá Elena – vo, po
česky – biblické ženské meno. K: mužský účes – zostala – prístroj – mužské
meno.
Zvisle:
1: Bavlnárske závody, skr. - vyprážaj – natrie dovnútra. 2: dom. meno Ericha –
ovakujem. 3: TAJNIČKA 1 – valuta, skr. 4: opojil – podľa, po česky – koniec,
hovorovo. 5: nevydávaj zvuk kozy – tón e zvýšený o poltón – to, po rusky.
6: vyvaľuj oči – počul, národnostne – prisvojovacie zámeno – s, foneticky.
7: násyp – okradni – tupá časť sekery. 8: vojenský rozkaz – rub – ruská rybacia
polievka. 9: nezostane – fáza mesiaca – španielsky vetný člen. 10: súhlas – dali
do krátkodobého užívania. 11: zasa – malá šunka. 12: prinesie do ruky – pohrebná hostina – a potom, lit. skratka. 13: polám dookola – zmäkčovadlo v praní
– prvá žena. 14: náradie pohoniča – nadol, básnicky – prever. 15: radón, ch.
zn. - patriaci gréckemu bohovi – zvyšok po ohni – podá. 16: ofúkal – spojka –
prehra v šachu. 17: bol vo vare – viď, básnicky – štiepa drevo. 18: TAJNIČKA
3 – 49, po latinsky. 19: lesklý náter – severská sága. 20: hliník, ch. zn. - zotri
na povrchu – mužské meno.
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ČREPINKY ZO SPIŠSKONOVOVESKÝCH ARÉN
V ostatnom čísle sme obľúbené črepinky vynechali z dôvodu toho, že skoro všetky relevantné ligy, v ktorých mali Novovešťania zastúpenie pomaly
končili a my sme vám chceli priniesť kompletný prehľad. Pozrime sa teda spoločne ako Spišiaci skončili vo víre gólov, bodov a sekúnd.
Florbal
V elitnej najvyššej slovenskej spoločnosti sa ocitli v tejto sezóne obe
spišskonovoveské tímy. Muži Young
Arrows Spišská Nová Ves sa vo svojom premiérovom ročníku prebojovali
do play –off, čo pri Hornáde hodnotia ako úspech. „Extraligová sezóna
začala podľa očakávaní, niesli sme
nováčikovské bremeno a počas prvých
zápasov sme ho naplno pociťovali. Neobišli nás ani tímové problémy a veľa
hráčov nebolo na začiatku sezóny
zdravotne fit. Kompletné mužstvo sme
sa stretli až vo štvrtom kole a hneď
z toho bol prvý extraligový bod. Po
pár zápasoch sme si zvykli na tempo, úroveň vyspelejších extraligových
mužstiev, ale body do tabuľky sme si
pripisovali len sporadicky. Výraznejšie zlepšenie prišlo až v druhej polovici sezóny, kedy sme štyrikrát zvíťazili.
Vtedy sme začali pomýšľať na play off a sen sa stal skutočnosťou. Predsezónny cieľ zachrániť sa v najvyššej
súťaži bol dávno splnený, a tak sme
mohli hrať bez prehnaných emócií.
V prvom kole si nás však vybral tím TJ
A – Fbo Nižná, ktorý vyhral základnú
časť a pomýšľal na účasť vo finále.
To sa aj odzrkadlilo na vzájomných
zápasoch, chlapci z Oravy si mysleli,
že víťazstvá prídu samé. V každom
zápase sme ich riadne potrápili, no
zvíťaziť sa nám nepodarilo. Mrzí nás
hlavne prehra v predĺžení 11:10 v prospech Nižniancov. Čo nás však teší, je
návštevnosť na zápasoch a záujem zo
strany divákov. Počas celej sezóny nás
hnali k lepším výkonom a boli našou
domácou oporou. Pevne verím, že počas nasledujúcej extraligovej sezóny
si zase nájdu čas a prídu nás podporiť,“ zhodnotil účinkovanie „mladých
šípov“ ich kapitán Libor Koczka. Do
vyraďovačky sa dostali aj obhajkyne majstrovského titulu Fbk Kométa
Spišská Nová Ves. Po značnej obmene
kádra však Spišiačky nad obhajobou
zlata vôbec neuvažovali a primárny
cieľ, postup do play – off bezpečne

zelenom trávniku. V deviatich jarných
kolách získali Spišiaci jeden - jediný
bodík. Po domácej prehre s Podbrezovou 0 - 1 tak mohol lodivod domácich
Branislav Ondáš len smutne konštatovať: „Otázku, čo bude o necelé dva
mesiace, dnes nik z klubu zodpovedať
nevie. Je to skôr záležitosť vedenia
mesta, ktoré sa musí vyjadriť, či chce,
aby sa v Spišskej Novej Vsi hrala druhá liga alebo nie. Ja som chlapcom
v kabíne povedal, aby sa sústredili na
prítomnosť, nie na budúcnosť.”

splnili. V ňom podľahli v prvom kole
favorizovaným Sabinovčankám 0 - 3
na zápasy a napokon obsadili šieste
miesto. Kométy môžu tešiť individuálne štatistiky, v ktorých opäť rúbali
vysoko. Klára Grossová skončila po
základnej časti tretia v kanadskom
bodovaní, keď v 21 zápasoch dosiahla úctyhodných 70 bodov za 47 gólov
a 27 asistencií. Do prvej desiatky sa
zmestili aj Sára Adamcová, jej 46 bodov (28+18) stačilo na siedme miesto.
Volejbal
Do vysnívaného play – off sa vo svojej premiérovej sezóne prebojovali aj
volejbalistky BK 97 STOVA Spišská
Nová Ves. V ňom podľa očakávania
„padli“ s neskorším víťazom slovenskej volejbalovej extraligy STRABAG Bratislava 0 - 2, no s obnovenou
premiérou medzi slovenskou volejbalovou smotánkou musia byť Spišiačky spokojné. O čosi vyššie „rúbu“
juniorky VK SNV. Tie postúpili na záverečný finálový turnaj Majstrovstiev
SR, ktorý sa uskutoční 4 - 6. 5. 2018
v Stropkove. A práve Stropkovčanky
boli poslednými súperkami spišsko-

novoveských nádejí v základnej časti.
V dvojkole podľahli hladko dvakrát 0
– 3. „Kvalitný súper nás v oboch zápasoch zatlačil servisom, s čím sme sa
absolútne nevedeli vyrovnať. Z toho
pramenili následne aj ďalšie chyby.
Stropkovčanky hrali vynikajúco vo
všetkých herných činnostiach a my
sme s nimi nedokázali ani v jednom
sete držať krok. Ostáva nám nejaký
čas, aby sme sa dôkladne pripravili
na M-SR (na ktoré postupujeme zo 4.
miesta v tabuľke) a podali dobre výkony na záver sezóny,“ skonštatovala
trénerka junioriek Lenka Miháliková.
Postup na záverečný finálový turnaj
MSR (18.5.18 – 20.5.18) v Žiline
majú vo vrecku aj staršie žiačky VK
SNV A, a to dokonca z prvého miesta.
Rozhodli o ňom v záverečnom dvojzápase v Poprade, v ktorom prehrali 0
- 3, aby následne zvíťazili 3 – 1. „Oba
zápasy boli odohraté na veľmi vysokej
úrovni. Áno, prehrali sme prvý zápas,
ale baby sa nemajú za čo hanbiť, bojovali, snažili sa. Súper nás dokázal
zatlačiť servisom, do toho prišlo veľa
nevynútených chýb z našej strany, a to
rozhodlo o výsledku. Čo ma však teší
najmenej, je obnovené zranenie Morihladkovej, ktorú zastúpila v druhom
zápase Straková a zvládla to výborne.
Myslím, že všetky baby opäť ukázali
veľké srdce a chuť po víťazstve. Na
konci prišli slzičky šťastia z vydarenej
sezóny a úspešne zvládnutého posledného zápasu ligy. Teraz nás čaká už
len tvrdá príprava na majstrovstvá
Slovenska,“ zhodnotila vydarenú základnú časť trénerka starších žiačok
Natália Bodáková. Spišskonovoveské
B - éčko skončilo deviate, keď zaslúžene vyhralo skupinu o 9. - 15. miesto.

korčuľovali dvaja hráči, ktorí vzišli zo
spišskonovoveskej liahne. Paľo Skalický výrazným spôsobom ovplyvnil
dej rozhodujúceho siedmeho duelu
a v najdôležitejšom zápase sezóny
dostal priestor na ľade aj ďalší Spišiak Matej Giľak. Obaja si tak mohli
užiť pompézne oslavy s víťaznými
cigarami a všetkým, čo k tomu patrí.
„Aj keď som v sezóne, ale aj v play
off veľa nehral, som strašne rád, že
som mohol byť súčasťou tohto tímu,
ktorý vyhral titul. Mne to dalo veľmi
veľa skúsenosti a chuti na sebe tvrdo
pracovať ďalej. Vybojovať tento triumf bolo náročné, pretože v play-off
sme dostali asi najťažších súperov, ale
povedali sme si, že budeme pozerať
len na seba. Každý kto nastúpil do zápasov, odovzdával maximum pre mužstvo, ukázalo sa to najmä vo finálovej
sérii, kde Trenčín vyrovnal sériu z 0:3

Hokej
Dobojované je aj v slovenskej extralige. Titul majstra SR obhájila Banská
Bystrica, ktorá v sedemzápasovom
thrilleri dokázala napokon pokoriť
trenčiansku Duklu a zvíťazila 4 - 3 na
zápasy. A prečo tento triumf hokejistov spod Urpína spomíname v našich
črepinkách? V drese „baranov“ totiž

Futbal
V poriadnej „múke“ sú futbalisti FK
SNV. Tí po snovej jeseni, kedy ako
šťuka ligy atakovali popredné miesta
druholigovej tabuľky, narazili na poriadne dno. To má samozrejme, ako
inak, finančné pozadie. Počas zimnej
prestávky odišli opory, jarné výplaty
sú v nedohľadne, a tak to vyzerá aj na

na 3:3. Napriek tomu každý v mužstve
ostal pozitívny a veril že to dokážeme
vyhrať,“ skonštatoval Giľak.

Plávanie
Mestská plaváreň v Spišskej Novej
Vsi sa stala začiatkom apríla dejiskom Medzinárodných majstrovstiev
SR v plávaní seniorov – MASTERS
2018. „Majstrovstvá Slovenskej republiky „tých skôr narodených“ napísali
v tomto roku ďalšiu kapitolu. Plávalo
sa v Spišskej Novej Vsi a v tomto ročníku na nich štartovalo vyše 180 pretekárov zo 6 krajín (Rakúsko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko).
Domáci plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSKSNV)
sa Majstrovstiev SR zúčastnili v tomto
roku v sedemčlennom počte. Spišiaci
štartovali v 10 disciplínach, v ktorých
zaznamenali spolu 24 štartov a získali
12 medailí. Na M-SR Masters sa môžu
zúčastniť plavci a plavkyne od veku 25
rokov vyššie. Pláva sa síce spolu podľa rozplavieb, ale inak každý plavec
pláva vo svojej vekovej triede, ktorá
je členená po 5-tich rokoch a je v tejto
kategórii aj vyhlasovaný a hodnotený.
Okrem svojej kategórie sú absolútne
umiestnenia bez ohľadu na vek, kde sa
výsledný čas násobí konštantou veku
a výsledná bodová hodnota hovorí
o výsledku. Čím vyššie body, tým lep-

šie umiestnenie. Tak sa môže stať (a aj
stáva), že aj pretekár s horším časom
môže byť na lepšom mieste, lebo rozhoduje jeho vek. Najstarší účastník bol
ročníka narodenia 1934 a najstaršia
účastníčka bola narodená v roku 1945.
Spišskonovoveskí plavci sa rozhodne
nedali zahanbiť a dosiahli v tomto ročníku medaily všetkých kovov, pričom
najúspešnejší boli otec Peter Milčák
st. a syn Peter Milčák ml.,“ zhodnotil
vydarený plavecký víkend Igor Murko.

Oliver Buza
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Spišskonovoveský navádzač Braňo Brozman
priviedol slovenského paralympijského lyžiara
k štyrom medailám
Jedno zlato a tri striebra. Tak presne takúto medailovú lavínu spustil na zimných paralympijských hrách zrakovo postihnutý Jakub Krako.
Jeho navádzačom bol čistokrvný Spišiak Branislav Brozman, a tak sa aj naša metropola môže hrdiť tým, že vychovala olympijského šampióna.
A práve s Braňom Brozmanom sme sa v exkluzívnom rozhovore pre Spišský Patriot o mega úspešnej púti z kórejského Pjongčangu porozprávali.
Braňo vrátil si sa z podujatia, ktoré
bolo pre teba premiérové a hneď
tak úspešné. Aká teda bola paraolympiáda?
Musím povedať, že to bol môj splnený sen a celé to bolo ako jedna dobre
napísaná rozprávka. Do dejiska hier
sme šli s cieľom získať medailu, naše
výsledky počas sezóny nás k tomu
predurčovali. Ja som veľmi chcel naviesť Jakuba k zlatej medaile, to bol
taký môj sen a som rád, že sa mi splnil.
Napokon z toho boli až 4 kovy, z čoho
sme mali všetci obrovskú radosť. Veľkou výhodou bolo, že sme do dejiska
prišli skôr, mali sme čas sa aklimatizovať, hoci aj s nami si počasie robilo, čo
len chcelo. Podmienky sa menili aj štyrikrát do dňa, bolo namáhavé pripraviť
lyže, no nejako sme sa s tým všetkým
popasovali a nažhavení sme čakali na
našu prvú disciplínu, ktorou bol zjazd.
Ešte kým sa k nemu dostaneme,
skús čitateľom opísať ako vlastne
„riadiš“ pretekára na trati
Jakub Krako nie je úplne nevidiaci.
Má obmedzené, len periférne videnie,
a preto je vo veľkej miere závislý na
mne. Fungujeme spolu na interkome,
čo je komunikačné zariadenie, súčasťou ktorého je môj mikrofón a jeho slúchadlá v prilbe. Ja mu musím v tej rýchlosti oznamovať všetko, čo sa na trati
deje. Brány, zmeny rytmu, hrany, lom
kopca, proste musím byť jeho očami.
V slalome, ktorý je najdynamickejšou
disciplínou, mu stihnem povedať iba
„hop“, čo znamená, aby prehodil lyže
z jednej strany na druhú a stihnem mu
nahlásiť aj zmenu rytmu, či postavenie
brán. V obrovskom slalome a zjazde je
trochu viac času, tam je tá komunikácia
istým spôsobom jednoduchšia, viac sa
teda rozprávame. Treba si uvedomiť,
že títo jazdci sú špičkami vo svojich
disciplínach. Ja idem tieto kopce, ktoré
sú mimochodom identické s tými, ktoré jazdia zdraví, takmer na sto percent.
Nie je to o tom, že jazdím nejaké tréningové tempo. Niekedy sa stáva, že
ma Jakub doslova naháňa, tlačí, aby
som šiel ešte rýchlejšie. Raz mu namerali v zjazde 120 km/hod, čo ozaj nie je
sranda. Je to náročné, okrem neho sa
musím sústrediť aj na seba, pretože ak
ja urobím chybu, je zväčša koniec. Už
som však dokázal odbúrať psychický
stres s tým súvisiaci.
Vráťme sa späť na kopec, prvou
disciplínou bol zjazd
Od zlata nás delilo 1,42 sekundy.
Úprimne, na výhru sme nemali, víťazný Kanaďan bol počas celej sezóny dominantný. Jakub nemal zo zjazdu ešte
žiadnu medailu, tak sme to samozrej-

počasiu, bolo to psychicky náročné,
no aspoň sme si fyzicky oddýchli.
Boli sme si pozrieť curling, troška
sme relaxovali. Počasie si však s nami
robilo, čo chcelo, chvíľu bolo až 16
stupňov, následne zasa mrzlo, hlavne
na prípravu lyží to bolo strašne náročné, špeciálne pred slalomom. Tie nám
v tejto sezóne príliš nešli, z piatich sme
až štyrikrát nedošli do cieľa, tak sme
si povedali, že do tohto pôjdeme s rozumom, ale samozrejme aj s dávkou
kontrolovaného rizika. Napriek tomu
nám jazda v prvom kole nevyšla, nešli
sme dobre. Kopec bol veľmi náročný,
no v druhom kole sme sa zlepšili a napokon bola z toho opäť strieborná medaila. Jasné, že sme z nej mali veľkú
radosť, no trošku sme boli smutní, pretože Miro Haraus vypadol tesne pred
koncom zo zlatej pozície.

„Veľa ľudí sa nás pýta, v čom je recept úspechu slovenských lyžiarov.
U nás je to jednoznačne skvelý kolektív. Kubačka, Haraus, Krako,
samozrejme, my, ich navádzači a výborní kouči…”

me chceli zmeniť. Od rána sme mali
výbornú náladu, pospevovali sme si,
snažili sme sa odbúrať stres. Na štarte
som mu povedal, aby si to jednoducho
užil a musím povedať, že to zvládol
bravúrne. Dokázal pustiť lyže, šiel
jednoducho výborne, výsledkom čoho
bola prvá medaila. Na nejaké veľké
oslavy čas nebol, na druhý deň sa šlo
super G. Dá sa povedať, že svoje prvé
striebro som „oslávil“ v lyžiarni, kde
som pripravoval lyže na ďalšie preteky.
Samozrejme, absolvovali sme parádny
medailový ceremoniál a vybavili stovky blahoprajných sms, či mailov. Času
na oddych veľa nebolo a nás čakala
disciplína číslo dva – super G.
A v ňom sa zrodilo zlato.
Presne tak. Už od rána sme mali zasa
super náladu, urobili sme si vnútornú

pohodičku. Išli sme výbornú jazdu,
keďže sme šli medzi prvými, napätie gradovalo každým jazdcom, ktorý zišiel dolu. Keď už bolo jasné, že
olympijský titul nám už nik nemôže
vziať, prišla tá pravá eufória. Samozrejme, boli aj slzičky šťastia, v hľadisku bolo veľa slovenských vlajok,
ja som tam mal rodičov, proste oslava
ako sa patrí. Slovenskú nadvládu na
medailovom ceremoniáli umocnilo
ešte tretie miesto Mira Harausa, čiže
k oblohe stúpali až dve naše vlajky,
čo bola veľká paráda. Veľa ľudí sa nás
pýta, v čom je recept úspechu slovenských lyžiarov. U nás je to jednoznačne skvelý kolektív. Kubačka, Haraus,
Krako, samozrejme, my, ich navádzači
a výborní kouči spolu trénujeme, navzájom sa ťaháme, dokážeme si na
tréningoch, ale aj súťažiach pomôcť,

v čom máme obrovskú výhodu pred
ostatnými.
Po dni voľna prišla kombinácia a po
nej „obrák“ i špeciálny slalom
Kombináciu sme šli bez akéhokoľvek
stresu. Po super G, čiže prvej časti
kombinácie sme boli druhí, no slalom
sme nezvládli a napokon nás pre zle
prejdenú bránu diskvalifikovali. Jakub
bol veľmi nahnevaný, že urobil chybu,
no my sme tím, vyhrávame a prehrávame spolu. Vtedy musím fungovať
aj ako nejaký psychológ, predsa len
v tom momente som jeho najbližší
človek. Museli sme sa však upokojiť,
čakal nás obrovský slalom i špeciálny
slalom. „Obrák“ bol dosť chaotický,
bolo veľké teplo, no jazdy nám vyšli
a získali sme ďalšie striebro. Nasledovali rôzne preklady termínov kvôli

Ktorá disciplína bola pre teba osobne najťažšia?
Určite kombinačný slalom. Opakujem,
bol tam veľmi ťažký kopec, hlavne
ten predštartový stres bol extrémny,
vzhľadom na to, že sme ho dovtedy
prekvapivo nemali. Ja osobne milujem
hlavne zjazd, ten som si dokonale užil
a myslím si, že sme ho išli ako tím veľmi dobre.
Skúsme trochu odbočiť zo svahov.
Pôsobíš predsa len v komunite, ktorá je istým spôsobom iná. Ako dlho
ti trvalo, kým si sa s tým zžil?
Bolo to náročné, hlavne na začiatku.
Pamätám si na svoje prvé preteky. Von
bol otrasný čas, fúkalo, pršalo, snežilo, všetci boli zalezení v bufete. Vošiel
som doň a uvidel mnoho vozíkov, odložené umelé nohy. No zároveň som tam
našiel skvelých ľudí, ktorí sa nepoddali
svojmu osudu, a robili a robia to, čo
ich baví aj napriek svojmu hendikepu.
Časom som zistil, že vedú oveľa plnohodnotnejší život ako mnoho zdravých
ľudí. Zažil som chlapíka bez nôh, nešiel výťah a chcel som mu pomôcť, no
odmietol to s tým, že aspoň bude mať
tréning a na štvrté poschodie sa „vytrepal“ po rukách. Veľmi rýchlo som
si zvykol na toto prostredie a vôbec
tento svoj krok neľutujem. Našiel som
si v tejto komunite skvelých priateľov,
vďaka nim sa dostávam na svahy a do
destinácií tých najšpičkovejších lyžiarskych stredísk. Navyše som si s veľmi
inteligentným Jakubom Krakom sadol
aj ľudsky, máme spoločné záujmy,
dokážeme sa porozprávať o hocičom.
Myslím si, že aj vďaka tomu sme dokázali predviesť na paralympiáde také
skvelé výkony a pevne verím, že sme
spolu s Jakubom ešte nepovedali posledné slovo.
Oliver Buza

