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Na tohtoročnej Rallye Tatry zvíťazili Poliaci

Najstaršia rallye na Slovensku pozná už aj víťazov 42. ročníka. Ostatnú sobotu sa nimi stali
Poliaci Grzegorz Grzyb a Robert Hundla na
Forde Fiesta RS WRC.
Rallye Tatry odštartovala v piatok na popradskom námestí. Na trať dlhú viac ako 220 kilometrov sa vydalo 68 posádok, nielen zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia.
Prvú rýchlostnú skúšku absolvovali posádky
v piatok neskoro večer v Poprade. Na mestský
okruh prišlo pretekárov povzbudiť okolo 10-tisíc
divákov. Na okruhu v našom meste získali najlepší
čas Poliaci G. Grzyb s R. Hundlom, ktorí trať absolvovali za 9 minút a jednu sekundu. V sobotu bolo
na programe šesť rýchlostných skúšok na ceste
Šuňava - Spišské Bystré. Aj v nich boli najrýchlejší
poľskí jazdci G. Grzyb a R. Hundla.
„Som veľmi šťastný,“ tešil sa v cieli G. Grzyb, ktorý
opäť zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia
majstrovstiev Slovenska. Druhé miesto získal na 42.
ročníku Rallye Tatry tím Pavel Valoušek a Veronika Havelková (ČR) a na tretej priečke sa umiestnili
Tomáš Kukučka s Radovanom Moznerom ml. (SR).
42. Rallye Tatry privítala aj účastníkov Slovenského rally pohára. Organizátori im pripravili trať
dlhú vyše 86 kilometrov. Na trati napokon zvíťazila dvojica v zložení Viliam Pavlinský a Radovan
Plichta na Citröene C2. Druhý skončili Marek
Králik a Milan Králik a tretia bola popradská posádka Michal Leško a Nikola Jankulíková.
Riaditeľ podujatia Stanislav Hanzeli hodnotí
42. ročník Rallye Tatry ako veľmi úspešný. „Celé
preteky boli bez mimoriadnych udalostí, čo je myslím si najdôležitejšie“, uviedol S. Hanzeli. (ppš)

Víťazná poľská posádka Grzegorz Grzyb
a Robert Hundla na Forde Fiesta RS WRC
(na foto hore).
V Slovenskom rally pohári sa na treťom
mieste umiestnila popradská posádka
Michal Leško a Nikola Jankulíková, ktorí
jazdili na Renaulte Mégane. V cieli im víťazné poháre odovzdávali primátor mesta
Jozef Švagerko (na foto) a viceprimátor
mesta Igor Wzoš. FOTO - Silvia Šifrová

V Poprade sa zídu tisícky mladých ľudí z celého Slovenska
Mesto Poprad privíta od 31.
júla do 2. augusta 2015 účastníkov Národného stretnutia
mládeže P15. Je pokračovaním podobného stretnutia,
ktoré sa konalo pred dvoma
rokmi v Ružomberku - R13.
Bolo alternatívou pre tých,
ktorí nemohli vycestovať na
Svetové dni mládeže (SDM) do
Ria de Janeira. Tentoraz však
nepôjde o paralelu s SDM,
pretože tie sa uskutočnia budúci rok v poľskom Krakove,
ale P15 bude skôr pozvánkou
na ne.
P15 pripravuje tím
z Rady pre

mládež a univerzity KBS a dobrovoľníci. Jedným z hlavných
cieľov tohto stretnutia je umožniť mladým ľuďom zažiť živú
Cirkev s jej pastiermi. Bude
zároveň vyvrcholením celoročnej prípravy s názvom Čistý
rok a súčasne začiatkom ročnej
prípravy na slávenie
SDM.
Mesto Poprad nebolo vybraté ako
miesto
stretnutia
náhodne. Je pod Tatrami, ktoré nás podľa slov svätého Jána
Pavla II. od Poliakov nerozdeľujú, ale naopak - spájajú. Poprad
si v tomto roku pripomína 20
rokov od historickej návštevy

Jána Pavla II. v roku 1995, kedy
navštívil aj Levoču, oddychoval
pri Sliezskom dome a odlietal
z letiska Poprad – Tatry. Mesto
Poprad si túto vzácnu udalosť
pripomenie odhalením pamätnej tabule.
Účastníci podujatia tiež aktívne pomôžu ľuďom bez domova, chorým, sociálne
odkázaným
ľuďom a rodinám
tým, že sa zapoja do
zbierky šatstva. Organizačný
tím ju chystá v spolupráci so
Spišskou katolíckou charitou,
ktorá po vyzbieraní oblečenie
preberie so svojimi zamestnancami. Do zbierky sa bude môcť

zapojiť každý prihlásený, ktorý
do Popradu prinesie jeden kus
oblečenia. Bude ho môcť zavesiť
na 2650 metrov špagátov a šnúr
v piatok 31. júla na Nábreží Jána
Pavla II. Zbierka sa uskutoční
po úvodnom otváracom ceremoniáli, mladí sa budú môcť
do nej zapojiť v symbolickom
sprievode do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie.
P15 je určené v prvom rade
mladým. Niektoré podujatia
budú však prístupné aj verejnosti v Poprade. Všetky
podrobné informácie sú na
www.narodnestretnutiemladeze.sk. Program uverejňujeme na 3. str.
(ktl, ppm)
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Stručne

PRIMÁTOR mesta Poprad
Jozef Švagerko prijme vo štvrtok 30. júla v obradnej sieni
mesta bývalých riaditeľov popradských stredných škôl - Ladislava Fabiana, Pavla Urdzíka
a Editu Hudečkovú a tiež bývalého predsedu MNV Františka Lopušeka a zverolekára
Milana Rovdera pri príležitosti ich životných jubileí.

•

HISTORICKÁ tatranská
električka bude premávať na
trase Poprad - Starý Smokovec
- Tatranská Lomnica a späť aj
túto nedeľu 2. augusta. Z Popradu vyrazí o 10.40 hod.

•

ZÁVEREČNÁ komentovaná prehliadka výstavného
projektu Priestor - krajina
otca, javisko syna Jána a Borisa Kudličkovcov za účasti Jána
Kudličku sa uskutoční zajtra
30. júla o 17. hod. v Tatranskej
galérii. Súčasťou prehliadky
bude aj uvedenie dokumentu
k projektu.

•

INFORMAČNO-petičná
akcia upozorňujúca na prenasledovanie ľudí, ktorí sa
v Číne venujú meditačnej praxi Falum Gong sa uskutočnila
aj v Poprade v pondelok 27.
júla.

•

V STREDU 22. augusta
zasahovali záchranári HZS
na Popradskom plese. Žiadosť
o pomoc bola pre slovenského
turistu, ktorý pociťoval silné
kŕče v oblasti brucha. Pacienta
s akútnymi bolesťami previezli
záchranári HZS po prvotnom
vyšetrení na zastávku Popradské pleso, kde bol odovzdaný
posádke RLP.

•

OPUSTENÉ mláďa vzácneho bociana čierneho, ktorého začiatkom júla našli
ochranári v okolí Svitu, už má
svoj nový domov. Našli mu ho
pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná.
Mladého bociana umiestnili
do hniezda na slovensko-poľskom pohraničí, v ktorom už
boli tri mláďatá bociana čierneho. Podľa posledných pozorovaní sa adopcia náhradnými
rodičmi vydarila. Ochranári
sú presvedčení, že po tom,
ako všetky mláďatá vyletia z
hniezda, budú môcť absolvovať cestu do východnej Afriky,
kde prezimujú.
(ppš)

Zo Slovenského raja odišli do raja nebeského

Na dojímavú rozlúčku so štyrmi záchranármi, ktorí zahynuli
pri páde vrtuľníka v Slovenskom raji, prišli davy ľudí. Posledné zbohom im dala nielen
ich rodina, kolegovia, priatelia
a známi, ale aj predstavitelia
štátu a mesta - minister vnútra
Róbert Kaliňák, primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, ďalší
zástupcovia samospráv a cirkvi.
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade vzdal
hold zosnulým záchranárom Ľubomírovi Majerčákovi, Marekovi
Rigdovi a Martinovi Svitanovi zo
spoločnosti Air Transport Europe a Dušanovi Leskovjanskému
z Horskej záchrannej služby zo
Slovenského raja, spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Slová sústrasti vyjadril i ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
František Rábek za účasti dekana
Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Antona Opartyho.
Riaditeľ spoločnosti ATE
Milan Hoholík zaspomínal na
zosnulých ako na obetavých záchranárov, pre ktorých táto práca
nebola povolaním, ale poslaním.
„Dovolím si vás odprevadiť za
všetkých záchranárov na váš posledný let - let do neba,“ s dojatím
povedal riaditeľ ATE. Vyslovil im

obrovské ďakujem a pozostalým
adresoval slová útechy a spoluúčasti. Riaditeľ HZS Jozef Janiga
sa v spomienkach vrátil k tomu
osudnému piatku 17. júla, keď sa
dozvedel o páde vrtuľníka: „Telefonoval som Dušanovi Leskovjanskému, ale už mi telefón nedvíhal.
Následne sa tá tragická správa potvrdila a priamo na mieste nešťastia sme už videli, že niet pomoci.
Dušan mal ešte veľa plánov, chcel
zvýšiť bezpečnosť v Slovenskom
raji. Doteraz mám na stole jeho
posledný plán na montáž rôznych
rebríkov a lavičiek.“
Minister vnútra R. Kaliňák ťažko skrýval dojatie: „Veľmi ťažko

sa mi hľadajú slová. Boli to ľudia,
ktorí svoj život zasvätili záchrane
iných. Celé námestie v Poprade by
mohlo byť zaplnené ľuďmi, ktorí
im vďačia za životy.“ Primátor
Popradu J. Švagerko dodal: „Pre
naše mesto je to veľká strata, lebo
zachraňovali životy našich obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Vyjadrujem úprimnú sústrasť
všetkým pozostalým.“
Slová úcty a uznania pridali aj
kolegovia zosnulých. Za všetkých
ich vyjadril Igor Krupa z košickej
záchranky: „Boli to tí najlepší z
najlepších, ktorí pracovali v ATE,
a to v najťažšom a najnáročnejšom teréne. Navždy budeme na
nich spomínať a nikdy nezabudneme.“ Jaroslav Švorc, predseda
Dobrovoľného zboru Tatranskej
horskej služby dodal: „Jediné, čo
môžem povedať za nás všetkých,
ktorí sa po horách pohybujeme,
je: Chlapci, keď sme vás už my nedokázali zachrániť, tak aspoň vy
dávajte pozor na nás.“
Truhly s pozostatkami zosnulých záchranárov odprevadili z
miesta spoločnej rozlúčky na individuálne pohreby s potleskom
ako prejavom vďaky za všetku
obetavosť a vykonanú prácu, s
húkaním sirén, krúžením vrtuľníka nad popradskou konkatedrálou a so slzami. Zo Slovenského
raja, kde zahynuli, navždy odišli
do raja nebeského...
(mar)
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Program Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade:
Piatok 31. júla:
* 14.15 hod. - otvorenie Arény
Poprad,
* 15. hod. - otvárací ceremoniál
P15 - „1984“
- Amen Kameň, Tanečné divadlo
Atak, ForDžoj, Projekt 36, olympionici Zuzana Štefečeková a Samuel Piasecký, ochotnícky divadelný súbor Šariš W.P.E. a ďalší,
* 16.45 hod. - reťaz - sprievod ulicami Popradu spojený s charitatívnou zbierkou šatstva,
* 17.15 hod. - slávenie eucharistie
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie - spišský biskup
Štefan Sečka, košický arcibiskup
Bernard Bober, spieva Chrámový
zbor zo Sp. Novej Vsi, Eucharistická stráž zo Sp. Belej, Mariánska
družina z Lendaku, po svätej omši
bude odhalená pamätná tabuľa
pri príležitosti 20. výročia návštevy vtedajšieho pápeža Jána Pavla
II. v našom meste a regióne,
* 18.45 hod. - Agapé v exteriéri
- spoločná večera z prinesených
darov, Expedícia Srdce (Nr.1) stretnutie v skupinkách,
* 21.15 hod. v Aréne Poprad -

Nielen na papieri - Krížová cesta
s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom, ForDžoj a
Pavel Helan (ČR),

Sobota 1. augusta:
* 8. hod - Ráno s Otcom - ranné
modlitby po jednotlivých diecézach,
* 9.15. hod. - Hľadá sa poklad - v
Aréne katechéza s bratislavským
eparchom Petrom Rusnákom,
svedectvá, Detský folklórny súbor
Kremienok, Sima Martausová, Tanečné divadlo Atak,
* 10.45 hod. - Expedícia Srdce
(Nr. 2) - stretnutie v skupinkách,
* 12.15 hod. - slávenie svätej liturgie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie - pomocný
biskup Prešovskej archieparchie
Milan Lach, SJ, spieva Onezim z
Prešova a gréckokatolícki seminaristi,
* 15.15 - 18.15 hod. - Expo povolaní - prehliadka reholí, hnutí,
inštitútov a pro-rodinných organizácií a ďalší program,
* 20.15 hod. - Oni uvidia Boha...
- v Aréne - večerná vigília so žilin-

ským biskupom Tomášom Galisom, projekt Godzone.
Nedeľa 2. augusta:
* 9.15 hod. - Ráno s Otcom - Aréna - modlitba ranných chvál s rožňavským biskupom Stanislavom
Stolárikom, Zuzana Eperješiová
(Poetica Musica), Dominika Gurbaľová - Blahoslavení?! - katechéza so sekretárom Kongregácie pre
východné cirkvi Cyrilom Vasiľom,
SJ, ForDžoj, Z. Eperješiová, D. Gurbaľová, svedectvá a ďalší,
* 11. hod. - Expedícia Srdce (Nr.
3),
* 12.15 hod. - Poľská hodinka
- Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Richard Rikkon, Anna Kureková, Lukáš Konštiak, Tanečné
divadlo Atak a ďalší,
* 15. hod. P150ZVANIE - na ploche pri Aréne - spustenie Milosrdného roka - duchovnej prípravy na
SDM 2016 v Krakove,
* 15.15 hod. - slávenie eucharistie - bratislavský arcibiskup
Stnislav Zvolenský, spieva BB
zbor z banskobystrickej diecézy.		
(ktl)

Slávnostné prijatie júlových jubilantov

V sobotu 25. júla prijal v obradnej
sieni mesta Poprad viceprimátor
Igor Wzoš jubilantov, ktorí svoje
životné jubileum oslavujú v júli.
Ku krásnym 90 rokom zablahoželal
Štefanovi Hromadovi, k 85 rokom Anne Mrázovej, Pavlíne Ondráčkovej a Františkovi Tatarkovi. V júli 80
rokov oslavuje Margita Dunčková,
Marta Moskálová, Anna Ploščicová,
Mojmír Odstrčil a Ján Zuštiak, 75
rokov Adriana Eckhardová, Margita Grulyová, Mária Hrudová, Anna
Šmidová, Anna Ulbrichtová, František Benko a Emil Zgodova, 70 rokov - Mária Hrižová,
Margita Marhevková (na foto vľavo), Marta Šidlovská,
Mária Šprochová, Mária Blašková, Pavol Martinko a Jakub Závacký. Slávnostného prijatia sa zúčastnil aj Mikuláš Parnay, ktorý 70 rokov oslávil v júni a 80-ročná
Anna Lichvárová, ktorá tiež oslavovala svoje narodeniny minulého mesiaca. Na fotografii 70-roční jubilanti.

•

Krátke správy

ôSMY ročník Medvedích
dni na Hrebienku sa začne už
zajtra 30. júla a potrvá až do
nedele 2. augusta. Návštevníci
sa môžu tešiť na zaujímavý kultúrny a sprievodný program.
DEŇ otvorených dverí do
priestorov Observatória na
Lomnickom štíte bude v sobotu
1. augusta a tiež 8. augusta.
KONCERT kapely Vidiek
pod hradom Ľubovňa sa bude
konať v sobotu 8. augusta o 20.
hod.
REGIÓN Vysoké Tatry pripravil novú mobilnú aplikáciu.
Je k dispozícii bezplatne pre
Android a aj i OS. Ponúka topografické mapy, naplánované
cyklotrasy, horské túry, rôzne regionálne atrakcie, služby
a pod.
21. ROČNÍK Goralských
folklórnych slávností v Ždiari sa bude konať cez víkend 8.
a 9. augusta v areál SkiCentrum
Strednica v Ždiari.
PODPORIŤ
osobnostný
rozvoj detí, mládeže a rodičov
z marginalizovaných rómskych
komunít prišli aj tento rok do
rómskych osád americkí herci z
newyorského divadla Dramatic
Adventure Theater. Osady na
východnom Slovensku navštívili
už po 5-krát na pozvanie Centra
pre udržateľný rozvoj Slovensko.
41 umelcov pracovalo s deťmi
a mladými ľuďmi od stredy 22.
júla do včera 28. júla v troch
komunitných centrách, medzi
ktorými bolo aj Komunitné centrum v Starej Ľubovni.
NÁDVORIE
Mariássyho
domu v Levoči, označované
za jedno z najkrajších nádvorí
v meste, je už po čiastočných
úpravách prístupné verejnosti.
Obyvatelia Levoče, ale aj turisti, môžu nádvorie navštíviť.
Potrebné je ohlásiť sa v Galérii
mesta Levoča.
(ppš)

•
•
•
•
•

•

Prvý augustový týždeň bude opäť horúci

Po prvej vlne júlových horúčav prišla po krátkej prestávke
17. júla druhá. Ako uviedol
klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave Pavol Faško, rekordy sa
nevyhli ani Popradu.
V stredu 22. júla vystúpila maximálna denná teplota v Poprade na
rekordných 32,2 °C (doteraz bola v
tento deň v roku 1998 31°C) a vo
štvrtok 23. júla bolo 32,8°C, čím

bol prekonaný rekord tohto dňa z
roku 2009, kedy meteorológovia
pod Tatrami namerali 31,7°C. Aj
ďalšie dni boli veľmi horúce, ale nie
rekordné. 24. júla bolo 27,3, 25. júla
30,2 a 26. júla už len 21,6°C.
V uplynulých desiatich dňoch
padli aj rekordy priemernej dennej teploty, a to 19. júla, kedy bola
priemerná teplota 24,6°C (predtým držal rekord tento deň v roku
2007 s 24,4°C). Takisto 22. júla

bola priemerná teplota 24,6°C
(doteraz bol rekord tohto dňa v
roku 1998 s 23,6°C).
Do tretice počasie prekonalo aj
minimálne denné teploty v kladných hodnotách, keď v noci z 21.
na 22. júla bolo 17,3°C (doterajší
rekord bol 14,8°C) a v noci z 23. na
24. júla 17,4°C (doteraz 16,5°C).
Po horúcich dňoch sa predsa len
trochu ochladilo, ale august sa
ukazuje opäť horúci. „Počnúc tým-

to víkendom od 1. augusta sa zase
vrátia horúčavy, možno s o niečo
menšími teplotami, ale každopádne
treba rátať s tým, že prvý augustový týždeň bude mimoriadne teplý,“
predpokladá P. Faško. V auguste
sa už však bude predlžovať rozdiel
medzi dňom a nocou. Skoršie zapadanie slnka už okolo 20. hod.
a neskoršie vychádzanie okolo 6.
hod. spôsobí, že sa ovzdušie bude
predsa len viac ochladzovať. (mar)
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Poprad sa roztancoval s nepočujúcimi

V horúcu júlovú stredu zneli
na Námestí sv. Egídia v Poprade rytmy zumby. Pražiace slnko ani stekajúci pot neodradili
množstvo účinkujúcich, ktorí
sa zapojili do podujatia Poprad
tancuje srdcom s nepočujúcimi.
Na začiatku bol sen Jany Rackovskej (na hornej foto vľavo).
Keď pred časom prišla zo zahraničia na smutnú udalosť - pohreb
svojej starej mamy, bola veľmi
rozcitlivená: „Bolo to pre mňa veľmi ťažké, so starou mamou sme si
boli veľmi blízke. Mamka ma chcela rozveseliť, tak mi pustila CD so
zumbou a začala tancovať smiešnymi vlnivými pohybmi. Hovorila
mi, či cítim tú hudbu, že ju netreba
len počuť, ale cítiť srdcom. Rozveselila ma a potom sa mi prisnil sen,
ako ľudia na námestí tancujú v
tvare srdca.“ Rozmýšľala, že by nemali tancovať „len tak“, ale s neja-

kým zmyslom. Prišlo jej na um, že
by mohli tancovať počujúci s nepočujúcimi. Zavolala teda svojej
najlepšej kamarátke Anke Schlosserovej, ktorá vyrastala s nepočujúcimi rodičmi. Tá bola nadšená
a s vervou sa pustili do prípravy
podujatia. „Ani sa mi nesnívalo, že
z toho malého sna vznikne vcelku
veľká akcia. Ale viem, že zo snov
vznikajú najväčšie veci v našich
životoch, a že sny si dokážeme splniť. Potvrdil mi to aj fakt, že zrazu
všetko išlo ako po masle. Našlo sa
veľa dobrodincov, priateľov, kamarátov, ktorí pomohli - navarili, napiekli, kúpili vodu, motorkári nám
zaplatili tričká, účinkujúci prišli
vystupovať zadarmo...,“ s radosťou
konštatovala A. Schlosserová. Pri
tejto príležitosti zaspomínala aj
na svojich rodičov, vďaka ktorým
vie, že nepočujúci nesmierne cítia
srdcom. Spoznala, že počujúci

menej rozumejú nepočujúcim ako naopak
a jej cieľom je búrať
nielen bariéry medzi
týmito skupinami ľudí,
ale aj medzi počujúcimi navzájom.
Na námestí sa v
stredu tancovalo s tanečníčkou Paulitou,
Ayom Krížikom - víťazom tanečnej show
Tanec snov (na foto
uprostred), majsterkou sveta Figura Fitness 2015 Ellou Frankovou, Luciou z Fit Dance Studia a ďalšími účinkujúcimi.
Zatancovať si prišli aj primátor
Popradu Jozef Švagerko (na foto
vpravo dole) a viceprimátor Pavol Gašper. Okrem tanca sa však
počujúci mohli naučiť niektoré slová v posunkovej reči - dni
v týždni, pozdravy i riekanku

Spadla hruška zelená a pesničku
Nemám auto, nemám motorku.
Ako dodala A. Schlosserová, 90
percent počujúcich používa 35
percent posunkov. Asi každý by
vedel ukázať, že niečo je fajn, jesť,
piť, dom a pod. Hlavne však ide o
to, aby sme sa navzájom chápali a
naučili sa spoločne žiť v tolerancii a porozumení.
(mar)

Popradské mestské divadlo chce urobiť z Popradu divadelné mesto

Poprad nemá stálu divadelnú
profesionálnu scénu. Desaťročia zívajúcu medzeru chce zaplniť Popradské mestské divadlo
(PMD). Veď naše viac ako 50 tisícové mesto, ale aj početní návštevníci, by si stabilné dosky, čo
znamenajú svet, zaslúžili.
S myšlienkou PMD prišiel
známy amatérsky herec, režisér
a nadšenec kultúry Rudolf Kubus, ktorý v spolupráci s Marti-

nom Sýkorom rozvíja myšlienku
popradského divadla. „Rodení
Popradčania, ale aj veľa ľudí, ktorí
prišli žiť alebo pracovať do Popradu povedalo, že sa tu býva krásne,
je tu nádherná príroda, je tu úžasne, ale čo im chýba je divadelná
mestská kultúra. Nie dovezená,
ale naša popradská. Preto sme sa
s priateľmi divadla pred 2-3 rokmi rozhodli, že založíme občianske združenie Popradské mestské

divadlo.“ Nedávno sa predstavili hrou o Aurelovi Viliamovi
Scherfelovi, predtým o Dávidovi
Huszovi, chystajú sa spracovať
divadelné pásmo o Scholtzovi
a Júliusovi Maličkom. História
Popradu, ktoré je súmestím piatich miest, je plná výnimočných
osobností, zaujímavých ľudských
osudov a príbehov. Tie chcú divadelným spôsobom predstavovať a približovať širokej verejnosti
- hlavne deťom a mládeži.
„Naším cieľom je postupne vytvoriť v Poprade kamenné divadlo.
Výroba divadelných predstavení je
však náročná. Zatiaľ spolupracujeme s divadlami zo Spišskej Novej
Vsi, Martina, Žiliny, odkiaľ angažujeme profesionálnych hercov. V
budúcnosti by takéto divadlo malo
fungovať spôsobom profesionálneho divadla muzikálno-komediálneho štýlu,“ prezradil niečo z divadelnej „kuchyne“ R. Kubus. Má
tiež ambície spolupracovať s blíz-

kym Zakopaným v rámci cezhraničnej spolupráce. Buduje úzku
spoluprácu aj s ďalšími umeleckými telesami - dychovkou, folklórnymi súbormi, DFS Venček,
tanečnými súbormi atď. PMD
sa svojimi divadelnými výstupmi angažuje i v Tatrách, keďže
sú blízko a možnosti uplatnenia
sú rozsiahle. Nedávno niektorí
aktéri účinkovali na Benátskej
noci (na foto), otváraní studničiek či počas Veľkej noci. PMD
zatiaľ nemá stabilných hercov,
len R. Kubus je takýmto hercom
i režisérom. Texty a scenáre tvoria
spolu s Martinom Sýkorom, ktorých spája spoločný záujem. „Ale
mám okolo seba veľa úžasných
ľudí, no tá divadelná vízia zatiaľ
vychádza zo mňa. Kým sa všetko
utvorí, ešte chvíľu potrvá. Som
však rád, že aj zo strany primátora
mesta cítime veľkú podporu, aby
sa PMD stalo profesionálnym divadelným súborom.“
(mar)
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Zariadenie pre seniorov sa potešilo daru

Občianske združenie Popoluška uviedlo v máji a júni rockový muzikál Popoluška. Rozhodlo sa výťažok z predstavení
venovať seniorom v troch zariadeniach na
území mesta Poprad.
Mária Zbojanová (na foto), autorka a režisérka projektu v sprievode svojho syna
Mariána (na foto uprostred) - herca v rockovom muzikáli a Ely Rákociovej, ktorá
zabezpečovala kulisy a svetlá, navštívili
minulú stredu Zariadenie pre seniorov v
Poprade. Riaditeľovi tohto zariadenia Jozefovi Košickému (na foto vpravo) odovzdali
finančný príspevok viac ako 323 eur. Rovnakú sumu dostal i Senior Park v Kvetnici
a Senires Poprad. Najväčšiu sumu získali
po vystúpeniach v ZŠ na Komenského ul. v
Poprade, ďalej v ZŠ vo Veľkej, MŠ na Podtatranskej ul., Life Academy v Poprade a tiež
od Klubu dôchodcov v Hranovnici.

M. Zbojanová vyzdvihla: „V muzikáli Popoluška vystupovalo na javisku celkom 47
detí a študentov vo veku od 4 do 21 rokov a
od začiatku išli do toho s tým, že ide o charitatívne podujatie, bez nároku na odmenu.
Vybrali sme si skupinu seniorov, ktorým sme
chceli pomôcť. Pracujeme v tejto oblasti, a tak
vieme, že majú obmedzené prostriedky na
podujatia, ktoré by chceli zažiť.“ OZ mieni
naďalej pokračovať vo svojich vystúpeniach.
Snaží sa získať financie cez ďalšie projekty
a chystá sa účinkovať v rôznych väčších či
menších mestách. Z výťažku plánuje opäť
podporiť rôzne skupiny odkázaných ľudí. V
meste Poprad sa stretlo s pochopením a pomocou. V októbri chcú muzikál Popoluška
uviesť pre popradských seniorov.
J. Košický sa finančnému príspevku potešil a povedal: „Peniaze použijeme na podporu
dobrovoľníckej alebo záujmovej činnosti, čiže

zabezpečíme našim seniorom návštevu vhodného kultúrneho podujatia spojenú i s výletom.“ Riaditeľ dodal, že dostať takýto dar nie je
obvyklé a preto vítajú aktivity OZ Popoluška.
Aj takouto formou pestujú v mladých ľuďoch
vzťah ku staršej generácii.
(mar)

Fats jazz band preniesol publikum do obdobia vzniku džezu

Fats jazz band je vynikajúci deväťčlenný orchester, ktorý oživuje tradíciu
džezu a swingu 30-tych a 40-tych rokov
minulého storočia. V tých časoch poznačených veľkou hospodárskou krízou
bol život veľmi ťažký a komplikovaný.
Orchester hrá pôvodnú swingovú hudbu, z ktorej plynie energia, pozitivizmus
a dobrá nálada. Tá pomáhala vtedajším
ľuďom preniesť sa do iného sveta.
Šéf zoskupenia Fats jazz band a jeden z
najlepších súčasných slovenských klaviristov Ladislav Fančovič povedal: “Fats jazz band
hrá na starých nástrojoch, aby hudba vyznela čo
najautentickejšie. Všetky nástroje, počnúc bicími,
až po všetky saxofóny, trombóny, trúbky sú americké modely originálov z tohto obdobia. Hrali na
nich hviezdy, ktorých hudbu dnes reprodukujeme“.
Chcú dosiahnuť taký zvuk, aký znel z koncertných pódií pred takmer sto rokmi.
Janka Dekánková je speváčkou a zároveň jedinou ženou v orchestri. Má však aj nezastupiteľnú
tanečnú úlohu, keďže orchester chce ukázať ľuďom

túto dobu globálne, nielen po hudobnej a speváckej
stránke. Na tento žáner sa nechodilo do koncertných, ale do tanečných sál. Janka Dekánková si so
svojím tanečným partnerom zatancovali aj počas
popradského koncertu, síce na chodníku, mimo
pódia, ale s o to väčšou radosťou a k tancu „v sede“
tým vyprovokovali aj publikum.
Orchester Fats jazz band pochádza z Bratislavy a hráva po celom Slovensku. Zúčastňujú sa na
rôznych festivaloch, boli už v Nemecku, v Česku, v
Taliansku a v Maďarsku.		
(kpa)

Bon Bon trio rozozvučalo námestie
francúzskymi šansónmi

Nedeľné popoludnia sú počas
Popradského kultúrneho leta
2015 rezervované promenádnym
koncertom. Minulú nedeľu tento
čas spríjemnilo dievčenské hudobné trio Bon Bon s ich melodickým programom „Paris city
songs“. Poslucháči mohli zažiť
príjemnú atmosféru parížskych
kaviarní plných šansónov, emócií
a pohody. Toto hudobné zoskupenie hrá aj svetové hity Edith
Piaf, Yann Tiersen (Amélie z
Montmartru), Juliette Gréco, Beatles, Queen, Michael Jackson,
Sting, Astor Piazzolla, upravené
do šansónovej podoby. Trio je

zložené z vynikajúcich profesionálnych hudobníčok a známej
speváčky Petry Humeňanskej
(spev), Kataríny Kozelkovej (violončelo) a Marcely Vilhanovej
(akordeón, alt saxofón).
Uplynulo už desať rokov, čo Pet-

ra Humeňanská oslňovala svojím
hlasom na speváckej súťaži Superstar. Povedala: „Každý sa niekam
posúva za taký čas, zvlášť keď vie,
že chce spievať... Som otvorený typ
človeka hlavne pre hudbu a spev
a väčšinou mi do života prichádzajú skvelí ľudia, ako napríklad tieto
dievčatá.“ Podľa Petriných slov sa
hudobníčky z tria zoznámili v divadle u Radošincov.
„Máme veľmi radi hudbu. Myslím si, že je cítiť aj to, že aj my sa
máme vzájomne radi. Keď sa dajú
dokopy takíto ľudia a a každá z nás
to robí od srdca, tak je to fajn,“ dodala P.Humeňanská.
(kpa)

Rokovali o ďalších
možnostiach
leteckých liniek
V polovici júla sa uskutočnilo v Moskve pracovné
stretnutie zahraničnej zástupkyne Slovenskej agentúry
pre cestovný ruch a zástupcov leteckej spoločnosti
AirBaltic s predstaviteľmi
ruských
touroperátorov.
Cieľom stretnutia bolo informovať touroperátorov
o možnostiach pravidelnej
leteckej dopravy z Moskvy
do Popradu cez Rigu linkami AirBaltic v zimnej sezóne 2015/16.
Niektorí ruskí touroperátori využívali linku Moskva/
Peterburg - Riga - Poprad
už v minulej zimnej sezóne.
Väčšiemu počtu cestujúcich
bránilo hlavne nie veľmi
dobré napojenie lietadla z
Popradu do Rigy na lietadlá
z Rigy do Moskvy/Peterburgu. Predstaviteľka AirBaltic v
Ruskej federácii prerokovala
s centrálou v Rige možnosť
časového posunutia letov
tak, aby sa mohli cestujúci
počas jedného dňa dostať z
Popradu do Moskvy/Peterburgu.
ZZ SACR v súčasnosti čaká
na odpoveď aj o možnosti
pravidelného letu z Minska
cez Rigu do Popradu od predstaviteľky AirBaltic v bieloruskom Minsku. Prebiehajú tiež
rokovania o cenách za letenky
vrátane batožiny, v ktorej by
bola zahrnutý aj kompletný
lyžiarsky výstroj.
(acr)
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Kultúrny kalendár na august 2015
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad, www.muzeumpp.sk
Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude
Podtatranské múzeum v Poprade v auguste zatvorené. Otvorená bude len expozícia
v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade
- pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty
Otvorené: utorok - piatok od 10. do 17. hod.,
sobota od 13. do 17. hod. a nedeľa od 11. do
15. hod., pondelok zatvorené.
Letná čitáreň 2015
Streda 5. augusta o 20. hod.
Prednáška: „Ničenie a skaza v Sýrii a Iraku:
Ideológia nenávisti, verzus učenie islamu.“

Prednášajúci: PhDr. Jozef Lenč, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Viac než rok sme prostredníctvom médií,
ako pozorovatelia, účastní na neľudskom vyčíňania tzv. islamského štátu. Strach a hrôzu
šíria vraždy civilistov aj terorizmus. Rovnako
nepochopiteľné je aj bezprecedentné ničenie historických pamiatok raných civilizácií
Blízkeho východu. Mnohí za tieto činy vinia
islam. Niektorí „zaostalosť“ Arabov. Kde však
v skutočnosti pramení dnešná apokalypsa
Blízkeho východu?
Streda 19. augusta o 20. hod.
Prednáška: „Afrika snov a skutočnosti Ghana.“ Prednášajúca: Mgr. Radka Bekessová, etnologička.
Prednáška priblíži prírodu, život obyvateľov
a kultúru jednej z najvyspelejších krajín Západnej Afriky - Ghany. Táto krajina skrýva množstvo zaujímavostí, príležitostí a aktivít, ktoré
sú pre Európanov ešte málo poznané. Aká je
úroveň vzdelávania, tradičné jedlo, ako sa ob-

liekajú muži a ženy, ako trávia voľný čas deti
a dospelí, meno ktorej historickej osobnosti je
najčastejšie používané, ako ovplyvňujú tradície
život spoločnosti, atď., ďalšie a ďalšie otázky, na
ktoré sa pokúsi odpovedať prednášajúca, ktorá
v Ghane pôsobila pätnásť mesiacov.
Gánovce
- nálezisko neandertálskeho človeka
výstavu pripravilo v priestoroch Obecného
úradu v Gánovciach Podtatranské múzeum
v Poprade v spolupráci s OÚ v Gánovciach
a Občianskym združením Neandertal v Gánovciach.
Návštevníkovi približuje nálezy rôznych odtlačkov listov a zvyškov kostí zvierat, ktoré sa
našli pri ťažbe travertínu v miestnom lome
v lokalite Hrádok od konca 19. storočia do
druhej polovice 20. storočia.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na OÚ v Gánovciach.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Tatranská galéria

Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Hviezdoslavova 12, Poprad, www.tatragaleria.sk

Celý august

VÝSTAVY
Do 2. augusta
Ján a Boris KUDLIČKA / Priestor – Krajina otca, javisko syna
Unikátna multimediálna výstava, v ktorej objavíte čaro metaforickej krajiny a zaujímavé scénografické realizácie jedného z najvýznamnejších scénografov.

AUREL VILIAM SCHERFEL
*23. 4. 1835 – †23. 4. 1895

- výstavu pripravilo Podtatranské múzeum v Poprade
v spolupráci s Klubom Veličanov.
Tento rok si pripomíname 180. výročie narodenia a zároveň
120. výročie úmrtia Aurela Viliama Scherfela. Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti druhej polovice 19. storočia nielen vo
Veľkej, ale v celej podtatranskej oblasti. Osobne sa pričinil o vedecký a kultúrny rozmach pod Tatrami a vďaka jeho neúnavnej práci sa náš región zviditeľnil vo vtedajšej Európe. Výstava
nám poskytne podrobný exkurz do života tohto výnimočného
človeka.
Otvorené:
pondelok, štvrtok, piatok od 9. do 12. hod. a od 13. do 15. hod.

Podtatranská knižnica Poprad
V auguste budú všetky
oddelenia a pobočky Podtatranskej knižnice v Poprade
z dôvodu revízie knižničného fondu ZATVORENÉ.

Od 6. augusta
Rebel - Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka.
Rozsiahla výstava jedného z najvýraznejších figuralistov a najosobitejších českých maliarov povojnovej generácie.
6. augusta o 17. hod. - slávnostná vernisáž.
Divadelné predstavenia
1. augusta o 16. a 17. hod.
Karol Wojtyla - Lúče otcovstva
Celoslovenská premiéra divadelnej hry.
Poetické zamyslenie v jednom obraze.
Predstavenie sa koná v rámci Národného stretnutia mládeže P15.
Réžia: Peter Weinciller. Hudba: Igor Baar. Dramaturgia: Juraj Fotul.
Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová.
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám,
Viac na www.tatragaleria.sk

Made in Slovakia – ochutnajte Slovensko v centre Popradu

Občianske združenie Pre mesto organizuje s podporou Slovenskej agentúry pre
cestovný ruch, mesta Poprad, OO CR Región Vysoké Tatry a ďalšími, festival Made
in Slovakia. Uskutoční sa od 5. do 8. augusta v Poprade.
Cieľom podujatia je prezentovať domácim i zahraničným návštevníkom, čím je
Slovensko charakteristické a výnimočné.
Aj v poradí už 4. ročník festivalu privedie do Popradu originálne a autentické

slovenské výrobky a ľudovo-umeleckú
tvorbu. Rovnako ako v predchádzajúcich
ročníkoch nebudú chýbať vinári, výrobcovia syrov, piva, rezbári, košikári, medári,
medovnikári, pekári, maliari, výrobcovia
odevov či šperkov. Oficiálne otvorenie
festivalu všetkého slovenského sa uskutoční v stredu 5. augusta o 17.50 hod. Na
Námestí sv. Egídia. 5. a 6. augusta bude
prezentácia slovenských výrobkov od 12.
do 20. hod, 7. a 8. augusta od 10. do 20.

hod. 5. augusta o 18. hod. večer vystúpi
kapela Perpetum Mobile, 6. augusta o 16.
hod., 7. augusta o 16.30 hod. a 8. augusta
o 16. hod. sa deti môžu tešiť na Dorotku
z Fidorkova. 6. augusta o 18. hod. vystúpi
skupina Lavagance, 7. augusta v rovnakom čase divadlo improvizačnej skupiny 3T - tri tvorivé tvory a o 20. hod. sa
uskutoční hudobný koncert skupiny No
Name. 8. augusta o 18. hod. zaspieva Samo
Tomeček s kapelou.
(ppp)

LETO
2015

august
www.poprad.sk
www.visitpoprad.sk

2. august / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

LENKA A EVA BACMAŇÁKOVÉ / PROMENÁDNY KONCERT
Koncert dvoch spievajúcich sestier z obce Oščadnica - hrajúcich na heligónky.
5. - 9. august / streda - nedeľa / Námestie sv. Egídia

MADE IN SLOVAKIA
OCHUTNAJTE SLOVENSKO
V CENTRE POPRADU

Na Námestí sv. Egídia vystúpia - LAVAGANCE, PERPETUUM MOBILE,
DOMINIKA A MATEJ, 3TT, NO NAME, SAMO TOMEČEK.
Deti pobaví Dorotka z Fidorkova.
8. august / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

ZÁZRAČNÉ KAPSY / CILILING PREŠOV
9. august / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

MARIACHI SIN FRONTERAS / KONCERT

Skupina hrá tradičné mexické piesne a hudbu štýlu mariachi.
Korene členov skupiny možno nájsť v rôznych kútoch sveta v Mexiku, Paname, na Ukrajine, v Bielorusku a na Slovensku.
Všetkým učarila mexická hudba - sladká, veselá i drsná zároveň.
10. - 14. august / 21.00 / pondelok - piatok / Námestie sv. Egídia

BAŽANT KINEMATOGRAF

/ LETNÉ KINO NA KOLESÁCH
10. august / pondelok / DÍRA U HANUŠOVIC
ČR, 2014, 102 min., r. Miroslav Krobot /
11. august / utorok / ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
ČR, 2014, 77 min., r. Jan Hřebejk /
12. august / streda / 38
SR, 2014, 87 min., r. Daniel Dangl, Lukáš Zednikovič /
13. august / štvrtok / TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA
ČR, 2014, 98 min., r. Dan Přibáň /
14. august / piatok / TRAJA BRATIA
ČR / Dánsko, 2014, 90 min., r. Jan Svěrák /

22. august / 10.00 / sobota
Námestie sv. Egídia

ROZPRÁVKOVÁ
DIELŇA
TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI

www.regiontatry.sk
Podujatie realizované v spolupráci
s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

22. august / 20.30 / sobota / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / NEŽNÉ VLNY
ČR / 103 min.

23. august / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

NA SKLE MAĽOVANÉ

/ DRAK PREŠOV / KONCERT
Muzikálové piesne sú prezentované v podobe hudobného recitálu.
Účinkujú: P. Humeňanská / Z. Kvasková, J. Humeňanská,
A. Bilasová, P. Ivan, J. Ivan / J. Ďurček, J. Karas, D. Suchár,
S. Majorošová.
27. august / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

BELLA ARABIA

Oheň, symbol leta, je hlavne o láske a radosti. Predstavenie, ktoré
spojí tanec a oheň, ponúkne divákom tanečné združenie z Popradu.
28. august / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

E.C.R. REVIVAL / KONCERT

Vzorom pre hru skupiny boli
výlučne bluesoví velikáni B. B. King
a J. Hendrix, ale aj repertoár
E. Claptona. Obsadenie skupiny:
R. Bureš - spev, gitary, M. Sivý sólo gitara, spev, J. Ilavský klávesy, V. Hyben - bicie,
J. Švedlár - basová gitara, R. Grich - klávesy.

29. august / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

MECHÚRIK - KOŠČÚRIK
DIVADLO NA PREDMESTÍ

29. august / 20.30 / sobota / Námestie sv. Egídia

15. august / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE
CHLAP NA ROZTRHANIE / USA / 97 min.

15. august / 16.00 / sobota / hasičský dvor v Spišskej Sobote

DYCHOVÁ HUDBA POPRADČANKA

CESTA OKOLO SVETA / UJO ĽUBO Z KOŠÍC
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU

30. august / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

PROMENÁDNY KONCERT

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční
v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

31. august / 20.30 / pondelok / Námestie sv. Egídia

15. august / 20.30 / sobota / Námestie sv. Egídia

ČR / 110 min.

FILMY NA PLÁTNE
VAMPIRE ACADEMY / USA / 101 min.
16. august /15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

HUDOBNÁ SKUPINA KUŠTÁROVCI

PROMENÁDNY KONCERT
Bratislavské zoskupenie štyroch mladých pánov bude prezentovať
slovenské a medzinárodné melódie, rómske piesne a tanečné skladby.
20. august / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

DIVADLO COMMEDIA
ZÁPISKY DÔSTOJNÍKA
ČERVENEJ ARMÁDY
Celoslovenská premiéra v apríli 2015

21. august / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

IN VIVO

/ KONCERT
In Vivo svoj štýl označuje
pojmom "coloured music".
Akustická hudba
s vplyvmi jazzu, Balkánu
a Latinskej Ameriky.

Zmena programu vyhradená !

KULTÚRNE

FILMY NA PLÁTNE / KRÍDLA VIANOC
30. august - 1. september / nedeľa - utorok / Námestie sv. Egídia

DNI SV. EGÍDIA

O podrobnostiach bude informovať plagát k podujatiu.
1. september / utorok / 10.00 / Námestie sv. Egídia

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

Odpustová slávnosť s hudbou gospelovej formácie G.O.D.S.
z Prešova pri príležitosti patróna mesta sv. Egídia.

V prípade nepriaznivého počasia si mesto Poprad vyhradzuje právo zmeniť čas a miesto podujatí, ktoré sa budú konať v rámci PKL 2015. Na všetky programy PKL 2015 na voľných priestranstvách je vstup voľný.

POPRADSKÉ
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1. september / utorok / 14.00 / Námestie sv. Egídia

PODTATRANSKÝ POLMARATÓN

I. ročník Podtatranského polmaratónu a sprievodné bežecké podujatia.
Štart je o 14.00 hod. a súčasťou športového podujatia bude
vystúpenie gospelovej formácie G.O.D.S. z Prešova.
O podrobnostiach bude informovať plagát k podujatiu.
3. september / 20.30 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / V OKU BÚRKY / USA / 90 min.
4. september / 16.00 / piatok / Námestie sv. Egídia

ZÁVER KULTÚRNEHO LETA 2015
ŠTVORKA / MLOCI / FS VARGOVČAN

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

22. 7. 2015
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Muži si nevedia oceniť vlastné ženy. To prenechávajú iným. O. Wilde

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 29. júla má meniny Marta, zajtra 30. júla Libuša, v piatok
31.júla Ignác, v sobotu 1. augusta Božidara, v nedeľu 2. augusta
Gustáv, v pondelok 3. augusta Jerguš a v utorok 4. augusta Dominik, Dominika.

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. júla 2015 - Denisa Kašická a Jaroslav Bujňák, Mgr. Juliána
Kupková a Mgr. René Klaučo, PhD., Oľga Akimjaková a Slavomír Javorský, 17. júla 2015 - Zuzana Hlinková a Dušan Tomusko,
18. júla 2015 - Zuzana Brejčáková a Ing. Peter Šalajka, Margaréta
Kleinová a Milan Otruba, Anna Maličká a Martin Glovňa, Bc.
Ľubomíra Danielčáková a Ing. Martin Kopko, Mária Jančíková
a Marek Paraňa.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 23. júla 2015
vo Veľkej s

Ing. Ľubomírom Majerčákom,
44-ročným

Vo štvrtok 23. júla 2015
v Hozelci s

MUDr. Marekom Rigdom, MPH,
45-ročným

V piatok 24. júla 2015
vo Veľkej s
V sobotu 25. júla 2015
vo Veľkej s

Jánom Hudákom,
75-ročným
Mgr. Miloslavom Jendrejákom,
66-ročným

V pondelok 27. júla 2015
vo Veľkej s

Ladislavom Roškom,
79-ročným

V pondelok 27. júla 2015
vo Veľkom Slavkove s

Margitou Kečkovou,
88-ročnou

V utorok 28. júla 2015
v Spišskej Sobote s

Eduardom Kromkom,
77-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 29. júla 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Máriou Timkovou,
71-ročnou

V stredu 29. júla 2015
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Milanom Hadidomom,
53-ročným

Vo štvrtok 30. júla 2015
o 12. hod. vo Veľkej s

Mariánom Želonkom,
69-ročným

Vo štvrtok 30. júla 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Ivanom Matejným,
42-ročným

Poďakovan ie
Vyslovujeme hlboké a úprimné poďakovanie spoločnosti ATE
Poprad, Aeroklubu Poprad, Pohrebnej službe Charon p. Királyho, Pohrebným a cintorínskym službám Poprad, horským a záchranárskym službám, Letisku Poprad - Tatry, pánovi farárovi
a speváckemu zboru z Popradu - Veľkej, predstaviteľom štátu a
miestnej samosprávy, všetkým pilotom, spolužiakom, učiteľom,
kolegom, priateľom, známym, rodine a susedom, ktorí nám poskytli veľkú a neoceniteľnú pomoc, podporu a útechu pri poslednej rozlúčke s naším drahým Ing. Ľubomírom Majerčákom.
Smútiaca rodina

Sviatok horských vodcov

Sviatok horských vodcov sa
začne v sobotu 1. augusta o 15.
hod. v kaplnke v Starom Smokovci, svätením lán a čakanov.
Tento obrad má posilniť horských vodcov tak, aby sebe a
klientom poskytli bezpečný pohyb po horách a šťastný návrat
domov.
Program bude pokračovať od
16. hod. pri kúpeľoch v Novom
Smokovci koncertom dvoch charizmatických umelcov - otca a
syna - Mariána a Martina Geišbergovcov. Ich hudba je charakteristická jedinečnou hudobnou poetikou. Ďalším hudobným lákadlom
bude folkový koncert Štefana Šantu a kapely Ostrov. Hudobnú časť
uzavrie nitrianska kapela Dominiky Titkovej, ktorej repertoár tvoria
rock and roll, latino, funky, oldies a
iné. Na sobotňajší večer je pripravený tiež film o švajčiarskom vodcovi Loretan, večer deň predtým

bude premietnutý dokumentárny
film Pavla Barabáša s dokumentárnou rekonštrukciou výstupu na
Kežmarský štít.
Sviatok horských vodcov nadväzuje na projekt Roku Tatier z dielne
OO CR Vysoké Tatry - Podhorie a
Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry. Horskí vodcovia si v
tomto roku pripomenú 50. výročie
vzniku medzinárodnej asociácie
horských vodcov UIAGM. Ďalším
výročím je prvý zaznamenaný turistický výlet, ktorý sa uskutočnil
pred 450 rokmi z Kežmarku na
chatu k Zelenému plesu. Pred 400
rokmi bol zaznamenaný prvý výstup na tatranský štít.
Počas celej soboty 1. augusta si
priaznivci lezenia môžu otestovať
svoje zručnosti za účasti horských
vodcov na umelej stene na mieste
konania podujatia a v sobotu ráno v
kameňolome v Tatranskej Kotline.
Vstup na podujatie je voľný. (pto)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 29. júla - Aduscentrum, zajtra
30. júla - Tília, v piatok 31. júla - Dr.
Max - OC Max, v sobotu 1. augusta
- Primula, v nedeľu 2. augusta Victoria, v pondelok 3. augusta - Cyprián a v utorok 4. augusta - Limba.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Tília: Banícka 28, Dr. Max
- OC Max: Dlhé hony 1, Primula:

Dostojevského 12, č. t. 773 13 95,
Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14
77, Cyprián: L. Svobodu 2689, č.
t. 773 22 40, Limba: Podtatranská
5, č. t. 772 26 57.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22. hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Strávite nezabu d nuteľ né
chvíle s rodinou alebo priateľmi.
Leto si naplno užijete.

Dávajte
si
pozor na výdavky, lebo môžu byť väčšie, než
ste predpokladali, a to vám môže
narobiť problémy.

Vy k r o č í t e
novým smerom, ktorý vás dlhodobo povedie k
úspechom. Dajte si však pozor na
pýchu.

Nespochybňujte názory
niekoho iného, lebo si zbytočne
narobíte nepriateľov.

Krásne dni
konečne využijete aj na oddych. Prídete dokonca na nové myšlienky, ktoré budete
môcť uplatniť v práci.

Také príjemné a radostné leto, aké máte vy, má málokto.
Budete sa tešiť z lásky aj nových
kontaktov.

Držte sa svojho názoru v
nejakej záležitosti, lebo sa ukáže
ako správny.

Nehľadajte za
všetkým len
zisk. Ak niečo urobíte len tak, trojnásobne sa vám to vráti.

Mali by ste si
nájsť čas na
oddych a ísť dovolenkovať. Teraz je
to správne obdobie.

Užívajte
si
leto a nemyslite na prácu alebo školu. Jeseň vám
prinesie veľa stresu.

Držte
svoje vášne na
uzde, lebo by ste si mohli veľmi poškodiť vo vzťahoch s inými ľuďmi.

Budete sa tešiť
z veľmi pekných dní. Oddýchnete si a do nových
úloh sa pustíte s novou energiou.

29. 7. 2015
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Kamzíci sú už týždeň na ľade

Napriek tomu, že Klub Sobotčanov pripravil všetko na to, aby
sa aj tohtoročný Annabál mohol uskutočniť v priestoroch hasičského dvora v Spišskej Sobote, posledné slovo malo aj tak
počasie. Kvôli dažďu sa nakoniec uskutočnil v tamojšom kultúrnom dome, čo mu určite neubralo na výbornej atmosfére.
Viac ako stovke zabávajúcim hralo do tanca Trio Star a o kultúrny program sa okrem vlastných scénok postarali aj brušné
tanečnice zo skupiny Alimach.
FOTO - Silvia Šifrová

Hokejisti HK Poprad vykorčuľovali na ľad v rámci druhej
fázy predsezónnej prípravy
v stredu 22. júla. Trénerovi
Pavlovi Paukovčekovi sa hlásilo
viac ako dvadsať hráčov, chýbali len Suchý s Bartečkom.
Prvý tréning na ľade si nenechal ujsť legendárny kapitán
Arne Kroták, ktorý bol obklopený zväčša omladinou. Potešujúcou správou je, že Popradčania majú už istotu v bráne
v podobe minulosezónnej opory Matúša Kostúra. Vrátil sa aj
Jaroslav Kasík, či odchovanci
Marek Kolba, Marek Mašlonka a Jaroslav Jabrocký. Okrem
Kasíka sa s tímom pripravuje aj
ďalší jeho krajan z Českej repub-

Program kina CINEMAX Poprad

Miera nezamestnanosti v júni

Miera nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júna 11,55 %.
V porovnaní s koncom mája ide o nárast o 0,07 percentuálneho bodu.
Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,23 percentuálneho bodu. V Popradskom okrese bolo ku koncu
minulého miesiaca evidovaných 7 344 uchádzačov o zamestnanie, čo
predstavuje 11,21 % mieru nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti
bola na konci júna vyššia ako 20 % v ôsmich okresoch na Slovensku.
Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Kežmarok. V ňom
bola na konci júna miera nezamestnanosti až 24,15 %.
(ppš)

Inzercia

•

P r e da j

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám 3-izb. byt v Poprade
na starom Juhu, Tomášikova ul.,
pekné prostredie, s balkónom,

•

•

5-panelový, 79 m2, čiastočná rekonštrukcia, cena 59 500 €. Inf.:
č. t. 0905 457 099.
39/15-P
Predám garáž v Poprade. Inf.:
č. t. 0903 512 546.
41/15-P

•
•

Rôzne

Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad, ako správca
majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom
nebytové priestory - časť jedálne samostatne uzatvárateľnej o rozlohe 113,71 m2 - prízemie budovy SOŠ. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená na parcele č. 852/1 so
súpisným č. 761 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružnej
25. Priestor je určený na prenájom po vyučovacom procese, t.j.
po 15.30 hod. v dňoch školského vyučovania a cez víkendy počas
celého dňa. Priestor je vhodný na tanečné kurzy, krúžky pre deti
a mládež, príp. dospelých. Poskytuje sa bez vybavenia a ozvučenia.
Spôsob nájmu: priamy nájom. Minimálna cena nájmu: trhové
nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu nájmu + režijné
náklady určené prenajímateľom. Doba nájmu: neurčitá. Termín
na doručenie žiadostí o nájom: do 13.8.2015 do 14. hod. v zalepenej obálke s označením „Prenájom prízemie - neotvárať“ na
adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: cenovú ponuku - navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách za hodinu nájmu, účel nájmu,
doba nájmu, identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade,
že ide o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa.
72/15-R

liky Daniel Vosyka.
Hokejisti
HK
Poprad
odohrajú
v príprave jedenásť
prípravných zápasov vrátane
Tatranského pohára. Prvý duel
sa blíži! Kamzíci nastúpia už
tento piatok 31. júla o 17. hod.
doma proti majstrovským Košiciam. Ďalší domáci zápas odohrajú v utorok 4. augusta o 17.
hod. proti HK 32 L. Mikuláš.
Na ľade v stredu boli: brankári
- Kostúr a Sedlačko, obrancovia
- Gáborčík, Pitka, Dinda, Fabian,
Malina, Kasík, D. Šterbák a Kolba, útočníci - Kroták, Jabrocký,
Vosyka, Paukovček, Štrauch,
Toma, Mašlonka, Gápa, Števuliak, Krasničan, Piatak. (ppv)

Od 30. júla do 5. augusta

Mission: Impossible - Národ
grázlov - o 13. hod. (hrá sa
len cez víkend), o 15.40 hod.,
o 18.20 hod. a o 21. hod., Macík 2 - o 13.30 hod. (hrá sa len
cez víkend), Malý dráčik 2D o 16.10 hod., Mimoni 2D - o 18.
hod., Magic Mike XXL - o 20.10

hod. (nehrá sa 4.8.), ARTMAX
FILMY - Motýle - o 20.10 hod.
(hrá sa len 4.8.), Mimoni 3D o 14.10 hod. (hrá sa len cez víkend), Pixels 2D - o 16.20 hod.,
Papierové mestá - o 18.30 hod.,
Bojovník - o 20.50 hod. Viac na
www.cine-max.sk
(ppp)

•

aj
dlhodobé
ubytovanie
za výhodné ceny. Inf.: č. t.
0919 045 720.
74/15-R
Prijmeme chyžnú s praxou
do hotela v Poprade. Inf.: č. t.
0919 045 720.
75/15-R
Prijmeme šikovných murárov za výhodných podmienok
na vysprávky k oknám. Inf.: č. t.
0910 979 022.
76/15-R

0903 905 070.
60/15-R
Hĺbkové tepovanie sedačiek a kobercov, obšívanie kobercov v PP a okolí. Inf. č. t.:
0949 385 057.
65/15-R
Vezmem do prenájmu
1- alebo 2-izb. byt vo Svite, príp. v Poprade. Inf.: č. t.
0907 340 579.
70/15-R
Ponúkame
krátkodobé

•

•
•

•
•

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory - tanečná hala o rozlohe 330 m2 - 1. poschodie budovy
SOŠ. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, postavená
na parcele č. 852/1 so súpisným č. 761 v katastrálnom území Poprad,
na ul. Okružnej 25. Priestor je určený na prenájom po vyučovacom
procese, t.j. po 14. hod. v dňoch školského vyučovania a cez víkendy
počas celého dňa. Zámerom prenajímateľa je prenajať daný priestor
výhradne na účely záujmovej činnosti detí a mládeže, je vhodný na
realizáciu tanečných kurzov a krúžkov. Priestor sa poskytuje bez
vybavenia a ozvučenia. Spôsob nájmu: priamy nájom. Minimálna
cena nájmu: trhové nájomné na základe prieskumu trhu za hodinu
nájmu + režijné náklady určené prenajímateľom. Doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 13.8.2015 do 14.
hod. v zalepenej obálke s označením „Prenájom HALA - neotvárať“
na adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: cenovú ponuku - navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách za hodinu nájmu, účel nájmu,
doba nájmu, identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že ide
o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa.
73/15-R
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Sprievodným podujatím 42. ročníka Rallye Tatry bola minulý piatok
podvečer autogramiáda so špičkovými jazdami tejto populárnej automobilovej súťaže. Medzi podpisujúcimi nechýbala ani nórska posádka
Peter Kristiansen a Ole Kristian Brennum.
FOTO - Marta Marová

Rallye Tatry tohto roku odštartoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Ani menej priaznivé počasie, neodradilo fanúšikov, ktorí
prišli vyprevadiť jazdcov na súťažné trate. Obľube sa zvlášť tešil
nočný mestský okruh.		
FOTO - Silvia Šifrová

FK Poprad pripravený na ligu

Popradskí futbalisti
ukončili
prípravu na novú sezónu DOXXbet ligy v sobotu domácim zápasom proti exligistovi
z Banskej Bystrice. Napriek
prehre 1:2 predvádzali Popradčania pekný futbal a aj niektorí noví hráči si zastali svoje
miesto v zostave.
„Prvý polčas sme hrali tak, ako
si to predstavujem. Nevyužili
sme však na začiatku tri gólové šance a to sa nemôže stávať.
V druhom polčase som poslal na
ihrisko celú lavičku, ale záver
ma sklamal. Striedajúci hráči sa
mi odvďačili mnohými chybami,
ktoré rozhodli o výsledku,“ povedal tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
Káder Popradu naberá reálne
kontúry. „Dištanc na dva zápasy
má ešte Lukáš Janigloš a doťahujeme jeden príchod, o ktorom

Krátko zo športu

•

LIGOVÝ futbal medzi MFK
Ružomberok - Spartak Trnava sa
bude hrať v NTC Poprad v nedeľu
2. augusta o 19. hod.
ZÁPAS DOXXbet ligy sa bude
hrať v Poprade v NTC v sobotu 8.
augusta o 19. hod. medzi FK Poprad a VSS Košice.
POPRADSKÍ futbalisti z FK
Poprad odohrajú v sobotu 1. augusta zápas v Bardejove.
PRETEKY konských záprahov sa uskutočnia v SkiCentre
Strednica v Ždiari v nedeľu 2. augusta o 13. hod.
MTB pretek v okolí Ždiaru
a Belianskych Tatier sa uskutoční v sobotu 8. augusta. Štart
i cieľ maratónu s dvoma trasami
rôznej náročnosti bude v Bachledovej doline, kde bude prebiehať aj registrácia na preteky.
Pripravený bude tiež sprievodný program.
(ppš)

•

by som nechcel dopredu hovoriť.
Ukázalo sa viacero nových tvárí,
no poniektorí sa budú musieť nad
sebou zamyslieť,“ zdôrazňoval
popradský tréner. Pozdávala sa
mu hra najnovšej posily Jána Zápotoku, ktorý v Poprade trénuje
len od stredy minulého týždňa,
ale svoje kvality naznačil. „Je tu
celkom dobrá partia. Verím, že
mužstvu pomôžem. Sedela mi
spolupráca s Robom Ujčíkom,“
prezradil 27-ročný bývalý juniorský reprezentant a naposledy
hráč konkurenčného Partizánu

Bardejov. Práve tento súper bude
prekážkou Popradu v prvom kole
DOXXbet ligy a pre rodeného
Bardejovčana to bude o to zaujímavejšie. „Taký je futbal. Verím,
že prinesieme domov tri body,“
pousmial sa J. Zápotoka.
Výsledok generálky: v sobotu
25. júla FK Poprad - FK Dukla
Banská Bystrica 1:2 (1:1), gól
Popradu: 31. Róbert Ujčík.
Program: 1. kolo DOXXbet ligy v sobotu 1. augusta
o 17. hod. Partizán Bardejov FK Poprad.
(mav)

•
•
•

V Poprade budú majstrovstvá v plážovom volejbale

V sobotu a nedeľu 1. a 2. augusta sa v
Poprade uskutočnia Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v plážovom volejbale s
medzinárodnou účasťou Slovanet Tatra
Beach 2015. Na turnaji sa zúčastní 12 mužských a rovnaký počet ženských dvojíc,
ktoré budú počas dvoch dní bojovať o víťazstvo na turnaji, ako aj o body do konečného poradia majstrovstiev Slovenska.
Ako pre naše noviny uviedol riaditeľ turnaja
Juraj Michlík, účastníkmi turnaja bude slovenská špička beachvolejbalu, doplnená o niekoľko medzinárodných dvojíc. Z Veľkej Británie
priamo do Popradu v piatok 31. júla priletia
anglické majsterky a reprezentantky Palmer/
Grimson. Na turnaji sa zúčastnia aj dve dvojice z Malty, ktoré sú práve na sústredení na
Slovensku. Taktiež sa očakáva príchod dvojice
mužov z Čiech. Slovenská reprezentačná dvo-

jica Dubovcová/Nestarcová sa zúčastní len na
nedeľňajšom exhibičnom zápase osobností,
keďže do soboty 1. augusta sú na Majstrovstvách Európy v Rakúsku.
„Je to už druhý ročník Tatra Beach. Minulý
rok sa turnaj konal ešte pod názvom Slovanet
Beach Exhibition a bol zaradený ako európska
exhibícia s účasťou 6 ženských medzinárodných
dvojíc. Podujatie bolo výnimočné aj svojím charitatívnym rozmerom. Celý výťažok zo vstupného, ako aj výťažok zo zbierky, ktorá sa konala
priamo v areáli, putoval do Nadačného fondu
pre zdravé pľúca na pomoc pacientom trpiacim
závažným a nevyliečiteľným respiračným ochorením, akým je chronická obštrukčná choroba
pľúc a pre deti, ktoré trpia mozgovou obrnou a
svalovou dystrofiou,“ povedal J. Michlík.
Organizátori, ktorými sú Nadačný fond
pre zdravé pľúca a spoločnosť Amico, už

naplno pracujú na zabezpečení hladkého
priebehu turnaja. Ten sa začne v sobotu 1.
augusta v AquaCity Poprad. Od 8.30 do 19.
hod. sa uskutočnia zápasy Majstrovstiev Slovenska v beach volejbale mužov a žien, o 19.
hod. bude na plážových ihriskách AquaCity
Beach party, o 22. hod. After party. V nedeľu
2. augusta budú zápasy prebiehať od 9. do
13. hod., od 13. do 13.30 hod. sa uskutoční
exhibícia osobností, medzi ktorými sa chystá zahrať si popradský primátor, hokejisti i
beachvolejbalistky. Od 13.30 do 16. hod.
budú semifinálové a finálové zápasy, od 16.
do 17. hod. sa uskutoční autogramiáda top
dvojice Dubovcovej, Nestarcovej a popradských hokejistov.
Počas oboch dní sú pre deti pripravené rôzne súťaže, animácie a atrakcie. Viac na www.
tatrabeach.sk.		
(ppm)

29. 7. 2015

Strana 11

Deti si užili prímestský tábor plný zážitkov

Prázdninové dni plné horúčav si minulý týždeň užili deti
v prímestských saleziánskych
táboroch v Poprade - Veľkej a
v DOMKE na sídlisku Juh. Už
dlhé roky sa tešia veľkej obľube a nebolo tomu inak ani
tentoraz. V areáli ZŠ vo Veľkej
bolo 75 detí, v priestoroch saleziánskeho oratória Úsmev na
Juhu približne 110. Venovali
sa im animátori predovšetkým
z radov stredoškolákov. Celkovo viac ako 50 mladých ľudí
bezodplatne a obetavo pripravovalo všetky tábory. Tešilo
ich, že môžu deťom spríjemniť
prázdniny, naučiť ich aj niečo

nové a priniesť im veľa pekných
zážitkov.
Správca rímskokatolíckej farnosti vo Veľkej František Kohút
animátorov pochválil a pridali
sa aj všetci účastníci tábora.
„V drvivej väčšine sa tábora
zúčastnili deti z mesta Poprad,
ale boli i z niektorých dedín ako
Gánovce, Spišská Teplica a ďalšie. Sme vďační mestu Poprad,
ktoré nám prostredníctvom ZŠ
vo Veľkej každoročne umožňuje
usporiadať jeden z našich táborov v areáli miestnej základnej
školy,“ ocenil F. Kohút.
Program saleziánskych táborov netvoria len hry, tvorivé

Slávna liečiteľka a jasnovidka
Rodika prišla do Popradu, aby
pomáhala ľuďom, ktorí to potrebujú. Svojou silou môže vyriešiť veľa problémov - zvady,
rozchody, alkoholické problémy, drogovú závislosť, problémy s plodnosťou.

dielne, šport a výlety, ale vždy majú
aj určitú tému.
Tohto roku to bol
biblický príbeh o
kráľovi Dávidovi.
„Rok čo rok robíme
biblickú tému, lebo
aj takto chceme
odovzdávať kresťanské posolstvo
tomuto svetu a
týmto deťom. Kráľa Dávida sme si
tohto roku vybrali
preto, že bol predchodca Spasiteľa.
Myslím si, že práve
tá bojovnosť, ako
i nadanie samotného kráľa Dávida - bol hudobník,
básnik,
napísal
žalmy - veľmi deti
zaujalo,“ povedal
hlavný vedúci tábora vo Veľkej salezián Marián Zachar.
Doplnil, že počas tábora pripravili aj vyše 15 tvorivých
dielní - maľovanie na kamienky, výrobu náramkov, sviečok, snehových gúľ v skle...
Tohtoročný výlet absolvovali

v Lipovciach, kde sa vo veľmi
peknom prírodnom prostredí
nachádza menej známa jaskyňa Zlá diera. V posledný deň
tábora mali pátraciu „akciu“
na Stavbárskej ulici vo Veľkej (na foto), pri ktorej plnili
rôzne úlohy.
(mar)

Naučíme vaše dieťa abecedu, počty i násobilku,
kto bol Einstein i Kolumbus.
Naučíme vaše dieťa upiecť chlieb i zasadiť rastlinku.
V Škole Šťastie je škola hrou.

Pracuje s liečivými bylinkami.
Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera?
Máte problém s impotenciou?
Nedarí sa vám v podnikaní? Ste
chorí? Rodika, so svojou silou,
vám pomôže a uzdraví vás. Túto
moc môže použiť iba človek,
ktorý s tým má skúsenosti. Všetky problémy majú riešenie.

Zavolajte 0949 404 265
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Prvého septembra 2015 otvárame v Poprade v spolupráci so Školou
Fantázia v Banskej Bystrici pre všetkých prváčikov brány našej novej
základnej školy.
Na deti čaká:
tvorivé vyučovanie v prírode
kvalifikované učiteľky
environmentálna a ekologická výchova
všetky mimoškolské aktivity na jednom mieste
Kontakty:
Dušan Sloboda - 0911 110 410, info@penzion-plesnivec.sk
Mariana Sedileková - 0905 178 863, sekretariat@skolafantazia.sk
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10.00 Program v stodolišti
Výstavy a program v stodoliach
13.00 Otvorenie výstav a sprievodných
podujatí v obci
Živá pozvánka ulicami obce
15.00 Otvárací ceremoniál
Program folklórnych skupín
FSk Batizovčan z Batizoviec
FSk Osturňanka z Osturne
16.00 Program zahraničných folklórnych súborov
FS Čtyřlístek z Nového Strašecí (ČR)
FS Małe Harnasie a Harnasie zo Suchého (PL)
FS Rainbow zo Szatmárcseku (HU)
17.00 Program k 20. výročiu slávností
FSk Tepličan z Liptovskej Tepličky
Trombitáši Štefánikovci
18.00 Program folklórnych súborov
FS Podpoľanec z Detvy
19.00 Ľudová hudba Kollárovci
20.00 FS Magura z Kežmarku

Vstupné:

PP-84

www.liptovskateplicka.sk

Deti do 15 rokov zadarmo (vek je potrebné
preukázať dokladom totožnosti). Deti od 15 do 18 rokov
(vek je potrebné preukázať dokladom totožnosti)
a zdravotne postihnutí 2 € (pri predložení platného ZTP/ZTP-S preukazu).
Dospelí: 4 € . Permanentka na 2 dni: 7 €. Tombola: 1 €.
Predpredaj na jeden deň: 3,50 €, predpredaj permanentka: 6 €
(informácie o predpredaji – kultura@liptovskateplicka.sk, +421 (52) 788 49 11).
Dôchodcovia nad 70 rokov zdarma (vek je potrebné preukázať dokladom totožnosti).
Parkovanie zdarma.
Príprava podujatia: Organizačný výbor 20. ročníka folklórnych slávností.
Kontakt: Obec Liptovská Teplicka, Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička
Tel.: 052 7884911, 0917 856234, e-mail: kultura@liptovskateplicka.sk,
Scenár a réžia: Katarína Fedorová

9.30 Svätá omša za nositeľov
ľudových tradícií
13.00 Alegorický sprievod obcou
ochutnávka jedál, ukážky remesiel,
krojov, záprahov...
14.30 Otvorenie druhého dňa slávností
Program zahraničných súborov
FS Čtyřlístek z Nového Strašecí (ČR)
FS Małe Harnasie a Harnasie zo Suchého (PL)
FS Rainbow zo Szatmárcseku (HU)
15.40 Program folklórnych skupín a súborov
DFS Turnička z Liptovskej Tepličky
FSk Tepličan z Liptovskej Tepličky
FSk Vikartovčan z Vikartoviec
17.00 Program folklórnych súborov a sólistov
FS Vranovčan z Vranova nad Topľou
18.00 "Z tej doliny na tú"
Zlaté husle a sólisti Lúčnice
Tombola
Záverečný ceremoniál

Tombola
Moderátor: Ján Jankov Šefranik
22.00 Zábava so skupinou Diabelkovci
V programe vystúpi ľudová
rozprávačka Araňa z Jarovníc
(Mária Triščová)
Miesto konania: amfiteáter
áterr na
n Magadzine
Výstavy:
20 rokov folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou, výstava fotografií
foto fií
Vladimíra Lindera, Kasty a truhlice - výstava z regiónu,
Naše talenty - výstava fotografií a predmetov občanov obce,
K posväteniu - výstava košíkov a dečiek na košíky
ku sväteniu jedál, Stodola Mikroregiónu Pramene
Hornádu a Čierneho Váhu, rezbári,
stodola SAŽP a ďalšie.
Sprievodné podujatia:
Teplický dom, Teplická izba, unikátne zemiakové
pivnice, Stodolištie, remeselný trh, konský povoz.

Partneri:

Matica
Slovenská

