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/STĹPČEK
Najsmiešnejší šport
Napriek tomu, že rekreačný beh
zažíva boom, stále existuje množstvo
ľudí, ktorým sa tento šport nepáči.
Kladú mi otázky, čo na tomto športe
vidím, ako vôbec môžem behávať,
keď je to taká nudná aktivita. Navyše
z nej bolia kolená.
Podľa mňa je to otázka vkusu. Neskúsenému pozorovateľovi sa beh
môže zdať smiešny, ale nevie, ako by
mu dobre a bez veľkých investícií vyčistil hlavu. Ušetril by na psychiatrovi
a kurzoch meditácie. Naozaj z neho
bolia kĺby. Lenže ak si mám vybrať
boľavé kolená alebo choré srdce, vyberám si kolená.
Ak sa začneme baviť o „smiešnych
športových disciplínach“, existujú aj
vážnejší kandidáti. Čo napríklad curling? Nech sa zamýšľam, ako chcem,
zametanie ľadu pred kameňom mi
ozaj nepripadá veľmi sexi.
Smiešna je aj cestná cyklistika.
Najmä odvtedy, ako sa zaviedli povinné ochranné prilby. V cyklistických
tretroch, helme a obtiahnutom drese
mi ani pekné cyklistky nepripomínajú
Sagana v sukni. Nanajvýš tak zmutovanú osu.
Ani curling, ani cyklistika sa však
nechytajú na zjazdové lyžovanie.
Mnohých jednoduchšie zmýšľajúcich ľudí prosto láka, aby si uviazali
na nohy dosky a spúšťali sa donekonečna dole kopcom. Musia sa pri
tom navliekať do drahých kombinéz
a každý rok vyhadzujú peniaze na
nový mundúr, pretože starý už vyšiel
z módy. Nerozumiem tomu. A už vôbec nechápem, prečo za tým chodia
do Álp. Veď nohy by si vedeli dobre
dolámať aj na Bezovci...

Peter Remiš

/ ROZHOVOR

Miro Béreš: Prijať službu od druhého je niekedy ťažké
Miro je vášnivý cestovateľ. So svojou manželkou sa netradične na slovenské pomery zoznámil v Afrike. Po narodení dcérky s raritným postihnutím sa im život obrátil naruby. Mnohí z nás
by sa zasekli a trápili otázkou Prečo? Miro s manželkou Veronikou berú život s radosťou a robia všetko pre to, aby ich dcéra mala plnohodnotný život.

Miro Béreš
-- 1-krát absolvent žurnalistiky
v Ružomberku
-- 2-krát natočil dokumentárny
cestopisný film
-- 3-krát by chcel byť otcom
-- 4-krát sa na cestách ocitol
v priamom ohrození života
-- 5-krát do roka organizuje
benefičné akcie
-- životné motto: Skutočnú
radosť možno prežiť len vtedy,
keď sa rozdáva
// Ako sa má Dominika?
S pomocou logopédov a fyzioterape
utov robí veľké pokroky. Stojí na nohách
a pohybuje sa vďaka špeciálnemu cho
dítku. Prostredníctvom komunikátorov
nám už vie dať najavo aj svoje potreby.
Nevie totiž povedať, že je hladná alebo
smädná. Vidíme len emócie; smiech,
plač. Teraz zbierame peniaze na kúpu
špeciálneho počítača, pomocou ktorého
sa postupne naučí komunikovať.
// S manželkou ste po narodení dcérky vytvorili webstránku, na ktorej píšete o raritných genetických syndrómoch a „sieťujete“ rodiny.
Budúcnosť postihnutých detí ovplyv
ňuje to, že intervencia musí prísť čo naj
skôr. Po šiestom roku je už neskoro. Po
narodení Dominiky sme ťažko hľadali
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informácie o jej ojedinelej chorobe. Väč
šinu faktov sme museli prekladať zo za
hraničných zdrojov. Manželka je lekárka
a informácie upravila do medicínskej
podoby. Genetických syndrómov sú
stovky, my sme postupne na web spísali
asi dvesto. Na portáli sa registrujú ľudia
s rôznymi syndrómami. Vymieňajú si
medzi sebou informácie a skúsenosti.
// Starostlivosť o dcérku vás stojí
mnoho peňazí. Odkiaľ ich získavate?
Mať doma postihnuté dieťa znamená
menej času na prácu. Človek si musí na
staviť hodnoty a prispôsobiť pracovný
čas. Rehabilitácie sú finančne náročné,
pomôcky a komunikátory poisťovne ne
preplácajú a získať peniaze od štátu je
ťažké. Robíme preto akcie, ktoré sú sme
rované na podporu Dominiky, aby mala
plnohodnotný život. Napríklad tento
rok organizujeme už druhý ročník špor
tového plesu. Veľmi nám pomáhajú príj
my z dvoch percent, ktoré môžu nášmu
združeniu darovať firmy i zamestnanci.
// V rámci svojho času však venujete
veľa energie aj pomoci iným. Máte
občianske združenie, ktoré zmobilizovalo stredoškolákov.
Začalo sa to cez jezuitov. S manžel
kou sme sa rozhodli, že budeme robiť
stretnutia mladých. Aby činy nezostali
len v kostole, začali sme mladých viesť
k dobrovoľníctvu. Sami prichádzajú s

nápadmi, ako meniť našu komunitu aj
okolie. My sme v úlohe koordinátorov.
// Už po druhý raz ste zorganizovali
vianočnú zbierku.
Ľudia priniesli tovar za zhruba dva
násťtisíc eur a v rámci voľného bazáru si
ho medzi sebou mohli vymieňať. Aj toto
bol nápad stredoškolákov. Naučili sme
ich, ako majú písať projekty a získavať fi
nancie. Prepájame ich s rôznymi podni
kateľmi, firmami aj nadáciami. Takto
vznikol napríklad projekt tvorivých diel
ní pre deti v azylovom dome či obnova
kartuziánskeho kláštora v Slovenskom
raji. Malými projektami povznášame ko
munitu. Za zmienku stojí i bezbariérový
piešťanský festival Paráda, ktorý organi
zujem so Slovenským paralympijským
výborom.
// Od marca začínate s projektom,
ktorý je zameraný na boj proti Alzheimerovej chorobe.
Inšpirovali sme sa zahraničím. Do
vybranej škôlky budú chodiť seniori čí
tať rozprávky deťom. Je to súčasne aj vý
mena informácií medzi najstaršou a naj
mladšou generáciou. Začiatkom febru
ára uvidíme, či nám schválili projekt. Ak
nie, nájdeme peniaze inde.
// S manželkou ste tiež zapojení v
programe Tvoj Buddy a staráte sa o
mladé dievča z detského domova.
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Tento program funguje na Slovensku
viac ako desať rokov. Jeho cieľom je stre
távať sa dlhodobo a pravidelne s pridele
ným dieťaťom a pripraviť ho na odchod
z detského domova – aby ho zvládlo čo
najlepšie a presadilo sa vo svete.
// Ako to vyzerá v praxi?
Stretávame sa so štrnásťročným diev
čaťom, snažíme sa ju motivovať k rôz
nym aktivitám a byť jej po ruke, keď po
trebuje poradiť. Niekedy je to veľmi ná
ročné aj vzhľadom na náš program, no
cieľom je prijať ju takú, aká je. Hľadáme
činnosti, ktoré ju bavia, a snažíme sa na
nich pracovať. Na druhej strane ona
nám spätne tiež veľa dáva, rovnako aj
naši stredoškoláci.

a v Chile, som si zarobil peniaze a inves
toval ich do vybudovania televízie.
Chceli sme sa zamerať na vzdelávacie
programy a dokumentárne filmy. Pre
miéru som sledoval v nemocničnej izbe.
Televízia po čase skončila a ja som sa po
hol smerom k dobrovoľníctvu.
// Bol to úplný obrat?
Odvtedy mi nerastú šediny, veľmi ma
to napĺňa. Myslím si, že z každej bezvý
chodiskovej situácie v živote sa dá poučiť
a nájsť v nej niečo pozitívne, hoci dnes
sme tlačení k rýchlosti. Nie je čas zasta
viť sa a hľadať to dobré. Ale ak prehod
notíme veci okolo nás, budeme sa k sebe
správať milšie.

// Kde sa vo vás berie tá silná túžba
pomáhať?
Každý máme určitú povahu a výcho
vu. Je to o smerovaní. Ja aj moja žena
sme mali kariéru, no po narodení Do
miniky sme upravili naše hodnoty. Úpl
ne to zamiešalo náš dovtedajší život. Ja
osobne som zistil, že ten súčasný ma ba
ví oveľa viac.

// Prečo sa cestovateľ, ktorý prešiel
takmer celý svet, nakoniec rozhodne
zostať Piešťanoch?
Videl som nádherné i nebezpečné
miesta. Vážme si naše krásne Slovensko.
Piešťany sú pre mňa srdcová záležitosť.
Desať minút bicyklom do centra z kto
rejkoľvek časti mesta, veľa kultúrnych
aktivít... Vnímam tu veľmi veľa ľudí, kto
rých baví šport. A ten mám rád aj ja.

// Ste vyštudovaný novinár. Presne v
deň, keď sa Dominika narodila, ste
spúšťali televíziu, ktorá mala ambície
konkurovať verejnoprávnej televízii.
Z dokumentárnych filmov, ktoré som
nakrútil v Spojených štátoch amerických

Údaje občianskeho združenia (pre 2%)
názov:
Úsmev pre druhých
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Pod Párovcami 7152/151
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Nástup na cyklotrasu do Vrbového má byť
pri skleníkoch Služieb mesta Piešťany
Po minuloročnom schválení novely zákona o dráhach sa samosprávam otvorila možnosť postaviť na nevyužívaných železničných tratiach
dočasné komunikácie pre cyklistov alebo chodcov.

Pocitová mapa Piešťan
Chodci a cyklisti sa dobre cítia pri
potoku Dubová, ale na nábreží Váhu
medzi mostami majú málo miesta.
Z verejných priestorov najviac potrebuje úpravu parkovisko pred domom Enzo. Aj to zatiaľ vyplýva z hlasovania užívateľov služby Pocitová
mapa, ktorej cieľom je zaznamenať
pocity ľudí vo verejných priestoroch.
Spustenie Pocitovej mapy koncom decembra ohlásila iniciatíva
Piešťany – mesto bez stresu. Ide o
nástroj, ktorý pomáha získať názory
ľudí na dopravu, zeleň a bezpečnosť.
Jednoduchým kliknutím na webovej
adrese pocitovamapa.sk môžu odpovedať na otázky: Ktoré priestory
sa Vám páčia? Kde máte problémy
s bicyklovaním? V ktorej oblasti je
dostatok kvalitnej zelene?
Stačí na mape Piešťan označiť
miesta, na ktorých sa človek cíti
dobre a na ktorých zle. Odpovede
neskôr pomôžu samospráve sústrediť sa na vylepšenie tých častí mesta, ktoré to najviac potrebujú.
Vypĺňanie Pocitovej mapy nemá
stanovené termíny. Je dôležité, aby
tento nástroj fungoval v rôznych
ročných obdobiach, pretože pocity
ľudí z jednotlivých častí mesta môžu
byť odlišné.
Projekt odštartoval vďaka ateliéru Atrium Architekti a občianskemu
združeniu UzemnePlany.sk v Prešove. Pripojili sa k nemu všetky krajské
mestá a pribúdajú aj okresné.
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Nový začiatok
Združenie miest a obcí Zelená
cesta pripravuje štúdiu, ktorá roz
hodne, kam umiestniť výstup a ná
stup na cyklotrasu. „Budú v nej zapracované aj ďalšie naše požiadavky
a tie by sa mali premietnuť do návrhu zmluvy o nájme,“ vysvetlil Juraj
Valo, starosta obce Trebatice.
Pôvodne sa mala cyklotrasa začí
nať pri kruhovom objazde neďaleko
Tesca. Nový zámer hovorí o jej za
čiatku pri skleníkoch Služieb mesta
Piešťany (SMP) za podchodom pod
železnicou. V takom prípade ju bude
možné lepšie napojiť na trasy pre
cyklistov, ktoré buduje radnica. Jed
na z nich povedie od stanice po Ulici
Andreja Hlinku do širšieho centra.
Mesto má v pláne opraviť Dopravnú
ulicu, kde by v rámci rekonštrukcie

mohol vzniknúť pás pre cyklistov.
Najproblematickejším úsekom na
cyklotrase do Vrbového bude „kri
žovatka“ s diaľnicou. Juraj Valo po
tvrdil, že cyklisti pôjdu ponad ňu, te
da po nadjazde, ktorý slúžil aj vla
kom. Projektanti preto musia vyriešiť
bezpečnosť samotných cyklistov aj
šoférov.
„Toto sú technické veci, ktoré zatiaľ neriešime, ale určite budeme.
Najskôr chceme pripraviť podklad
na vypracovanie zmluvy o nájme,“
dodal starosta Trebatíc s tým, že ak
tuálne je prioritou presadiť vstup na
cyklostrasu pri Stredisku skleníkové
ho hospodárstva SMP. Združenie sa
mospráv má podľa jeho slov peniaze
na financovanie projektovej doku
mentácie, ale pomôcť by v tom mo
hol Regionálny operačný program

alebo plánovaný dotačný program
ministerstva dopravy.
Pilotný projekt
Zelená cesta si chce železnicu pre
najať. Podvaly a koľajnice budú na
hradené asfaltom, trať však zostane
majetkom štátu. Umožňuje to novela
zákona o dráhach, ktorú poslanci
schválili v septembri. Súhlasili s tým,
aby na nevyužívaných železničných
tratiach vznikali dočasné komuniká
cie pre cyklistov alebo chodcov. No
vela počíta s tým, že trate sa zakon
zervujú a v prípade potreby ich v bu
dúcnosti obnovia.
Dovtedajšie znenie zákona dovo
ľovalo výstavbu komunikácií na tra
tiach iba po ich zrušení vrátane od
stránenia všetkých súčastí. Samotné
zrušenie trate je pritom nezvrátiteľný

krok a jej nové vybudovanie by si vy
žadovalo podstatne vyššie náklady.
Dlho očakávaný chodník pre cyk
listov spájajúci Piešťany, Trebatice,
Krakovany a Vrbové by mohol byť
jedným z pilotných projektov po
schválení tejto zmeny zákona. Kvôli
jeho realizácii vzniklo združenie Ze
lená cesta, do ktorého sa zapojili
všetky dotknuté samosprávy. Nová
legislatíva umožňuje práve takýmto
združeniam budovať dočasné komu
nikácie na dlhodobo nevyužívaných
tratiach.
Zámer nahradiť železnicu chod
níkom pre cyklistov podporili v roku
2017 formou petície stovky ľudí. Má
však aj odporcov, ktorí by radšej me
dzi Piešťanmi a Vrbovým videli pre
mávať vlaky.
mar
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Spravodliví medzi národmi sú ďalší dvaja Piešťanci,
zachránili židovskú rodinu z Vrbového
Historické fotky Piešťan
vychádzajú knižne

Peter a Anna Brezovskí pomohli židovskej rodine počas holokaustu. Štát Izrael za to každému z nich udelil titul Spravodlivý medzi národmi. Ich mená budú vytesané do Múru cti v areáli pamätníka Jad Vašem v Jeruzaleme.
Pomáhali nezištne
Židovská rodina z Vrbového si
počas vojny prenajala dom oproti
domu manželov Brezovských v Pieš
ťanoch. Janku Blumovú a jej dcéry –
dvojičky Lili Wernerovú a Annu
Weisovú spolu s jej manželom Arpá
dom v dobe najväčšieho ohrozenia
ukryli Peter a Anna Brezovskí vo
svojej pivnici. Zásobovali ich jedlom
a keď Anna v roku 1943 zomrela, po
mohli ju tajne pochovať.
V septembri 1944 sa prišla k Bre
zovským ukryť aj ďalšia časť rodiny –
Fürstovci (Lilina a Annina sestra
Margita s manželom a synmi). Poda
rilo sa im totiž ujsť z pracovného tá
bora v Seredi. Margita sa však roz
hodla, že zmenia miesto úkrytu. Jej
muž hlasno chrápal a bála sa, že by
to mohlo ohroziť všetkých.
Nasledujúci deň sa rodina rozde
lila. Všetkých však onedlho zadržalo
Gestapo a opäť sa stretli v Seredi.
Odtiaľ ich neskôr deportovali do
koncentračných táborov. Holokaust
prežili všetci z nich okrem starej ma
my. Zavraždili ju v Osvienčime.
Ocenenie z rúk izraelského veľvy
slanca prebral v bratislavskej Redute
vnuk ocenených Pavol Krásny. „Naši
starí rodičia sa do určitej miery obe-

Balneologické múzeum Imricha
Wintera vo svojej najnovšej publikácii prináša zábery Piešťan z obdobia
od konca 19. storočia až po zánik
prvej Československej republiky.
„Prinášame výber viac ako 600
historických fotografií a chceme poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o
zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sme sa i na originalitu,
vyberali sme zábery, ktoré boli doteraz publikované len málo alebo neboli
vôbec publikované,“ predstavil knihu
riaditeľ múzea Vladimír Krupa.
Osobitné kapitoly sú venované
rieke Váh, železničnej a leteckej doprave, kúpalisku Eva aj samotnému
múzeu. Nechýbajú zábery tradičnej
architektúry či moderných stavieb,
ktoré menili vzhľad obce. Ďalšie
časti rozprávajú o vzácnych návštevách, o práci v kúpeľoch, ale aj o živote Rómov.
Publikácia Piešťany vo fotografii
(od záveru monarchie po zánik prvej
ČSR) vychádza s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Jej
prezentácia sa uskutoční 14. februára o 16.30 h v Galérii Fontána.
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tovali, pretože prijali na seba časť rizika,“ povedal v dokrútke, ktorú o
príbehu manželov Brezovských pri
pravila RTVS. Na odovzdávanie pri
šiel aj Naftali Fürst, ktorého Brezov
skí zachránili. „Keby sa v tom čase
správali aj iní Slováci tak ako Brezovskí, nebolo by zavraždených
70-tisíc židov zo Slovenska,“ pove
dal. Naftali Fürst prežil seredský tá
bor, Osvienčim, Buchenwald aj po
chod smrti. Mal vtedy iba jedenásť
rokov.
Najviac je Slovákov
Príbeh manželov Brezovských a
rodiny, ktorú pomohli zachrániť, pri
niesol Ústredný zväz židovských ná
boženských obcí v Slovenskej repub
like. Titul Spravodlivý medzi národ
mi udelili 16. januára v Bratislave
ďalším pätnástim Slovákom. Spolu
ich je už takmer 600 a nechýbajú
medzi nimi ani viacerí Piešťanci.
Titul udeľuje štát Izrael osobám
nežidovského pôvodu, ktoré prispeli
k záchrane Židov počas holokaustu.
Najviac ocenených je práve zo Slo
venska. Ich mená sú vytesané do
Múru cti v Záhrade spravodlivých v
Jeruzaleme.
mar
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O prácu obvodného detského lekára nemajú medici záujem. V Piešťanoch súčasní lekári nemajú nástupcov.

/ TÉMA

Problém: Detských lekárov nemá kto nahradiť, mladých je málo
Piešťanskí detskí lekári majú vek na odchod do dôchodku, nahradiť ich nemá kto. O povolanie detského lekára študenti medicíny nemajú záujem. Odrádza ich nízky plat a zaťažujúca byrokracia.
Rodičia riešia, komu zveria svoje deti
do zdravotnej starostlivosti, ak súčasní
lekári odídu do dôchodku. Väčšina pieš
ťanských detských pediatrov má totiž
buď zákonný nárok na odchod do dô
chodku, alebo je tesne pred ním. Zatiaľ
ich nemá kto nahradiť. Trnavský samo
správny kraj (TTSK), pod ktorý zdravot
né ambulancie patria, o akútnom nedo
statku mladých lekárov vie a hľadá rieše
nie. „Na zvýšenie motivácie rezidentov
vyvíjame aktivitu v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a zdravotnými
poisťovňami,“ uviedol hovorca TTSK
Patrik Velšic.
V trnavskom kraji v súčasnosti pôso
bí 115 detských obvodných lekárov, z
nich dvaja majú do 40 rokov. Ďalších 38
lekárov má vek od 60 do 65 rokov. Ak
tívni sú aj starší, nad 70 rokov ošetruje
deti 18 lekárov. V okrese Piešťany pracu

je 15 detských lekárov. Na jedného det
ského lekára v Piešťanoch pripadajú
stovky detí.
Čo odrádza mladých lekárov od
pediatrickej praxe?
Nezáujem o špecializáciu obvodného
pediatra potvrdila aj piešťanská detská
lekárka Katarína Rohoňová: „Mladých
so špecializáciou je málo a aj tí, čo sú,
idú radšej na oddelenia, kde zarobia
viac. Nemajú záujem o takúto prácu. Je
finančne nezaujímavá a organizačne
náročná. Nechce sa im do toho.“ Obvod
ný lekár má celú ťarchu chodu ambulan
cie na vlastných pleciach. Od zabezpeče
nia zdravotnej sestry cez účtovnícke
záležitosti až po nákup zdravotných po
trieb.
Kým v minulosti museli na príkaz
štátu slúžiť ako obvodní lekári, dnes je

Rozdelenie detských lekárov
v TTSK podľa veku
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situácia odlišná. Stále je však pre lekárov
finančne výhodnejšie zamestnať sa na
oddeleniach, ako ísť na obvod. V deväť
desiatych rokoch ambulancie prešli na
formu spoločností s ručením obmedze
ným a práca obvodného lekára sa po
stupne stala pre mnoho nevýhod nezau
jímavou. „Neviem si predstaviť tú kritickú situáciu, ktorá nastane, ak naša
generácia odíde. A to je otázka troch rokov. Nasledovníci nie sú,“ dodala pe
diatrička s tridsaťpäťročnou praxou.
Ako lekár pôjde na misie
Piešťanec Pavol Blaškovič študuje
medicínu v Bratislave. Hoci podľa neho
je pediatria jednou z najkrajších špecia
lizácií, neuvažuje o nej. Deväť rokov sa
venuje misionárskej činnosti a po absol
vovaní štúdia plánuje pôsobiť na misiách
ako odborný lekár. „Na Slovensku to

vnímam tak, že lekár musí byť silná
osobnosť a musí mať odvahu ísť niekedy
aj proti systému a ignorovať tlaky, ktoré
sú naňho vyvíjané. Lekár dnes stráca
svoje postavenie, ktoré mu umožňuje
vnímať prácu ako poslanie,“ povedal.
Sektor zdravotníctva dlhodobo boju
je s nedostatkom kvalifikovaného per
sonálu, najmä lekárov a zdravotných
sestier. Na zhoršujúci sa stav neustále
upozorňuje Slovenská lekárska komora
(SLK) aj Asociácia súkromných lekárov
Slovenska. Podľa SLK v najbližších ro
koch bude treba doplniť 663 všeobec
ných lekárov pre deti a dorast. Minister
stvo zdravotníctva v tlačovej správe z
apríla minulého roku uvádza, že rezi
dentský program ukončilo 81 absolven
tov z oblasti všeobecného lekárstva a pe
diatrie.
Rasťo Piovarči
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Piešťanská hádzaná vstala z popola
Muži sú v extralige aktuálne na šiestom mieste, ich domáce zápasy sú tretie najnavštevovanejšie. Dva ciele, ktoré si na začiatku sezóny
dal klub MHK Piešťany, zatiaľ napĺňa.

/ PODUJATIA
Open Mic Live

2. 2. o 16.00 h / Elektrárňa Piešťany
Piešťany Open Mic Live je fašiangový festival lokálnej hudobnej tvorby,
ktorý ponúka tradičné a alternatívne
koncerty kapiel a pesničkárov. Podujatie je určené pre každého, kto chce
predstaviť vlastnú tvorbu prostredníctvom krátkeho vystúpenia.

Piešťanské Čajky –
MBK Ružomberok

5. 2. o 18.00 h / Diplomat aréna
Zápas nadstavbovej časti ženskej
basketbalovej extraligy, v ktorom
Piešťanské Čajky privítajú na domácej palubovke súperky z MBK Ružomberok.

Mjanmarsko:
cestovateľská beseda

6. 2. o 17.30 h /
Piešťanské informačné centrum
Pôsobivá história a krásne scenérie,
ktorých ústredným motívom sú tisícky budhistických chrámov. Poďte
spolu s nami navštíviť krajinu, kde
muži nosia sukne (longyi) a ženy fajčia tučné cigary.

Divadlo Dino: Pohreb

8. 2. o 19.00 h / Dom umenia
Komická príprava mäsiara Pohánku na smrť je veselým darčekom k
20. výročiu založenia divadla Dino.
Predstavenie je plné vtipných až komických situácií, ktoré smerujú k trpkému vyzneniu – k ceste do hrobu
sprevádzanej ľudskou chamtivosťou
a zlobou.

Ekotopfilm – Envirofilm

12. 2. o 16.00 h / Elektrárňa Piešťany
Medzinárodný filmový festival ponúkne návštevníkom pestrý program dokumentárnych filmov, ktoré prenesú
diváka do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti
vo vzťahu k životnému prostrediu.

Pred koncom základnej časti ma
jú piešťanskí hádzanári v tabuľke
Slovnaft Handball Extraligy 16 bo
dov, čo im prakticky zaručuje, že sa
v najvyššej súťaži udržia. Posledné
Malacky a predposledná Modra do
teraz získali 2, resp. 3 body a v nad
stavbe sa bude hrať o 12 bodov. Há
dzanárom z Piešťan teda baráž ne
hrozí.
Napriek tomu pôjde v poslednom
kole základnej časti o veľa. Klub z
kúpeľného mesta v predchádzajúcich
štyroch zápasoch totiž nevyhral,
šiestym miestom si preto nemôže byť
istý. V návštevnosti zápasov však
patrí k najlepším v extralige. Napriek
tomu, že sa často hrá v nedeľu alebo
cez týždeň a neskoro večer, piešťan
ským hádzanárom pravidelne fandí
300 až 400 ľudí.
„Cieľ bol šieste miesto. Manažér
Jozef Kapša povedal na zasadnutí
klubu, že by sme chceli byť v prvej
štvorke. Zrazu všetci spozorneli, on
dodal, že aspoň v návštevnosti,“ spo
mína na začiatok sezóny tréner
MHK Piešťany Martin Nedorost.
„Vznikla tu veľmi dobrá partia,“ ho
vorí o svojich zverencoch a dodáva:
„Pre nás bolo najdôležitejšie stmeliť
jednotlivé osobnosti.“
Popri starších a skúsených hrá
čoch (Michal Meluš, Pavol Polakovič
a Tomáš Laho) sa podľa jeho slov vy
ťahujú mladší – Michal Minarovský,
Lukáš Rakús či Marcel Majerník.
Ten je pritom jedným z posledných

Na snímke Pavol Polakovič počas zápasu MHK Piešťany – HC Sporta Hlohovec.
odchovancov piešťanskej hádzanej,
ktorej uškodila dlhoročná absencia
vhodných priestorov na tréningy aj
zápasy.
„To, čo sme rozbehli s mládežou,
je vecou posledných troch – štyroch
rokov. Momentálne máme starších a
mladších žiakov a prvý rok sme postavili aj dievčatá,“ dodal tréner mu

Klubu FBC Páv sa darí, záujem o florbal rastie
Florbalová sezóna piešťanských Pávov sa prehupla do druhej polovice. Prinášame zhodnotenie jej doterajšieho priebehu.
„Našou najmladšou kategóriou je
staršia prípravka. Od začiatku sezóny spravili veľký pokrok a je vidno,
že florbal ich baví a stáva sa ich súčasťou. Postupne prichádzajú výhry
a niekedy aj prehry, ale to k športu

patrí. Pevne veríme, že čím viac zápasov budú hrať, tým viac skúseností získajú. Florbal sa dostáva viac do
popredia, čoho dôkazom je aj nárast
záujmu detí,“ zhodnotil výkony prí
pravky hlavný tréner Michal Srnec.

12. 2. o 19.00 h / Dom umenia
Umelecký súbor Lúčnica uvedie
výber z najúspešnejších tanečných
choreografií z tvorby profesora Štefana Nosáľa (1927 – 2017), dlhoročného umeleckého šéfa tohto súboru.
Hlavným poslaním Lúčnice je starať
sa o uchovávanie a rozvoj národných
tradícií.

Vedecký brloh

red

nuté, dôležité bude nájsť vhodné
miesto.
Po zrušení „Nafukovačky“ to išlo
s piešťanskou hádzanou dolu vodou.
V posledných rokoch však vstáva z
popola a úspechy v extralige by k to
muto športu mohli pritiahnuť aj ďal
šie generácie.
mar

/ ŠPORT

Z tvorby Štefana Nosáľa

16. 2. o 10.00 h / Elektrárňa Piešťany
Vedia rastliny meniť farbu? Môžu
rastliny svetielkovať tak ako živočíchy? Ako možno dešifrovať tajné
písmo a akú rolu pri tom zohrávajú rastliny? Na tieto a ďalšie otázky
nájdu mladí bádatelia odpovede so
Zuzanou Compeľovou.

žov. Jeho tím trénuje a hrá domáce
zápasy v basketbalovej Diplomat aré
ne, mládež našla útočisko v hale
Gymnázia Pierra de Coubertina.
„Pre Piešťany by bolo určite dobré,
aby sa podarilo postaviť ešte jednu
športovú halu,“ myslí si Martin Ne
dorost. Rokovania na túto tému s
novým vedením radnice sú rozbeh

Senori majú po ročnej prestávke šancu postúpiť do najvyššej ligy.

Súťaž starších žiakov hrá FBC Páv
Piešťany s hráčmi a hráčkami, ktorí
sú o dva roky mladší, ako je strop tej
to vekovej kategórie. „Napriek tomu
sme viac ako dôstojný súper každého
tímu. Odrazom toho je tretia priečka

v tabuľke a boj o postup na majstrovstvá Slovenska,“ pokračoval
Michal Srnec.
Najväčšiu radosť robia piešťan
ským florbalistom dorastenci, ktorí
majú túto sezónu výbornú formu a
ešte ani raz neprehrali. „V tabuľke
sme na prvom mieste, ktoré nám zaručuje postup na majstrovstvá Slovenska. Ešte je však pred nami ďalších desať zápasov a liga je vyrovnaná, preto k všetkému musíme
pristupovať aj naďalej zodpovedne,
tvrdo trénovať a ísť za naším cieľom,“ dodal hlavný tréner.
Pozitívom je oživenie seniorského
mužstva, ktoré minulú sezónu po
vypadnutí z prvej ligy nenastúpilo v
žiadnej súťaži. Starí harcovníci zosta
li klubu verní a doplnení o juniorov
vytvorili skvelú partiu. Napriek nie
koľkým zaváhaniam si dva zápasy
pred koncom základnej časti zabez
pečili prvenstvo v tabuľke, čo zna
mená, že do bojov o medaily a prí
padnú baráž o postup do vyššej sú
ťaže zasiahnu v semifinále. Cieľom
klubu je postup juniorského druž
stva do extraligy prostredníctvom
baráže, kde sa chlapci stretnú s víťaz
mi regionálnych líg a dvomi druž
stvami z extraligy.
Ocenením práce M. Srnca bolo
jeho zaradenie do štábu Komisie
vzdelávania a talentovanej mládeže
Slovenského zväzu florbalu, kde asis
tuje pri výbere florbalistov, ktorí by
mali tvoriť jadro reprezentácie.
Stanislav Drabant
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