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Pred tridsiatimi rokmi vymenil Ján Horňák pretekárske motokáry za veterány. Založil úspešnú firmu a vybudoval múzeum, kde vystavuje staré modely áut. Každoročne organizuje prehliad-
ku Piešťanské Zlaté stuhy – Concours d'Élégance. Obľúbené podujatie sa tento rok koná 6. až 8. júna a vyvrcholí oňohostrojom nad hladinou rieky Váh.

 / V tomto roku všetko nasvedčovalo 
tomu, že Zlaté stuhy nebudú. Nako-
niec vám však šťastie prialo. Aká bola 
cesta k tohtoročnému podujatiu?

Organizácia a financovanie sú každý 
rok čoraz náročnejšie. V minulom roku 
som verejne prisľúbil, že 27. ročník bu-
de. Teším sa, že sme získali takmer 60 
účastníkov z Nemecka, Čiech, Rakúska 
a Slovenska. Prídu na veľmi zaujíma-
vých veteránoch. V Piešťanoch budeme 
mať až 14 áut vyrobených do roku 1919. 
Tieto najstaršie vozidlá sú moja srdcová 
záležitosť, ale, samozrejme, teším sa aj 
na autá vyrobené do roku 1945 a mlad-
šie. Za historické vozidlo sa totiž pova-
žuje každé auto, ktoré je „staré“ najme-
nej 35 rokov. 

 / Dá sa z takého množstva vybrať 
jedna rarita, na ktorú sa rozhodne 
oplatí prísť pozrieť? 

Na Kúpeľný ostrov prídu dve autá 
značky Ferrari zo začiatku deväťdesia-
tych rokov. Sú to luxusné modely, ktoré 
sa nevyrábajú sériovo, ale iba na objed-
návku, preto sú vzácne. Spomeniem 
modely Rolls-Royce, Praga Lady, Jaguar 
alebo kedysi populárnu Tatru 603 či le-
gendu sovietskych automobilov Volgu 
21. To bolo prvé auto, ktoré začali vyvá-
žať do zahraničia a ľudia si ho obľúbili. 

 / Sú všetky autá stále plne funkčné?
Áno, no nie všetci majitelia idú s ni-

mi na toto podujatie po cestách. Najmä 
tie najstaršie kúsky privezú na príves-
ných vozíkoch. Každý veterán však mu-
sí spĺňať všetky technické požiadavky 
súčasnej doby. Mladšie ročníky zvládnu 
omnoho viac kilometrov bez akýchkoľ-
vek problémov. Na svojich kolesách prí-
du do Piešťan aj späť. 

 / Výnimočnosť áut robí v tieto dni 
výnimočnejšie aj samotné Piešťany.

Mnohí si toto podujatie natoľko ob-
ľúbili, že si zabezpečujú ubytovanie v 
hoteloch vopred. Inšpirovali sme aj Ko-
šice, ktoré robia podobné podujatie. 
 Celá akcia je otvorená pre verejnosť, je 
bezplatná. Nie je to priestor, kde sa zís-
kavajú financie. Myslím si, že je to jedna 
z top udalostí roka v Piešťanoch. Na Kú-
peľnom ostrove vystavíme stabilné mo-
tory, ktoré sa v minulosti používali na 
poháňanie mašín na sekanie dreva, ale-
bo poháňali mláťačky. Historické vo-
zidlá si všetci návštevníci budú môcť 
prezrieť v parku a počas jazdy mestom. 

 / Stretnutia majiteľov krásnych auto-
mobilov majú v Piešťanoch dlhú his-
tóriu. Kam siahajú počiatky?

Všetko sa to začalo v roku 1932, keď 
sa v Piešťanoch po prvý raz uskutočnilo 
podujatie, na ktorom sa zišli majitelia 
nových vozidiel. Pokračovalo to ďalej, 
až kým všetko neprerušila druhá sveto-
vá vojna. Piešťanské Zlaté stuhy, ako ich 

poznáme dnes, pri svojom vzniku nad-
viazali na podujatie, ktoré v 80. rokoch 
robili nadšenci pod vedením Vojtecha 
Anderleho. Avšak to boli jednodňové 
zrazy. 

 / Je náročné zorganizovať takúto ak-
ciu v súčasných podmienkach?

Záleží to hlavne od šikovnosti ľudí, 
ktorí musia mať záujem. Mojou výho-
dou je, že som súkromný podnikateľ, 
podujatie robím pod značkou mojej fir-
my a využívam na to vlastné financie. 
Ale, samozrejme, sú potrebné aj peniaze 
od sponzorov. Verím, že v piešťanskom 
veteránskom klube bude vždy niekto, 
kto podporí myšlienku tejto akcie aj na-
ďalej. 

 / Vybudovali ste Classic Car Muse-
um, v ktorom trvalo vystavujete nie-
koľko veteránov. Aký je záujem?

Myšlienka múzea aj Zlatých stúh 
spočíva v tom, že približujeme istú for-
mu histórie nielen obrazom, ale aj slo-
vom. Ľudia sa môžu týchto áut dotknúť, 
vyfotiť sa s nimi, prípadne sa občas aj 
zviezť. To sú autá, ktoré sa páčia každé-
mu. Majú charakteristickú atmosféru, 
ktorú dopĺňa vôňa oleja a benzínu. 

 / Veterány sú pre nadšencov život-
ným štýlom. Neťahá sa to občas až k 
snobizmu? 

Stretol som sa s takýmito úvahami. 

Nenazval by som to tak, snobizmus 
dnes vládne inde. Ľudia majú oveľa väč-
šie majetky v pozemkoch a nehnuteľ-
nostiach. Majitelia veteránov ich ne-
predvádzajú na verejnosti preto, aby sa 
chválili. Chcú verejnosti priblížiť, ako 
tieto stroje fungujú. Musia sa s nimi 
zžiť, inak im to nikto neuverí. Aj Classic 
Car Museum vzniklo preto, aby zostalo 
toto technologické a kultúrne dedičstvo 
zachované. Aby sa sem mohol každý 
prísť pozrieť na to, čo dokázali vyrobiť 
naši predkovia. 

 / Ekonómovia odporúčajú investície 
do veteránov, pretože ich hodnota ve-
kom neustále rastie. Čo vy na to?

Niekto investuje do diamantov, do 
obrazov a my do áut. Áno, je to výborná 
investícia, ale vyžaduje si to neustálu 
starostlivosť o vozidlá, ktoré podliehajú 
prísnym historicko-technickým kontro-
lám. Takéto autá sa ani nekradnú, hoci 
nejaké veľmi zriedkavé pokusy boli. 

 / Vo vašej garáži sme videli rozrobe-
né autá. Na čom aktuálne pracujete? 

Spravili sme generálku motora MG, 
robíme na závodnom bavoráku. Spo-
jazdniť chceme tiež Fiat Dino, ktorý 
sme si doviezli z Talianska. Je to model, 
ktorý bol predchodcom značky Ferrari. 
Keď Enzovi Ferrarimu zahynul syn Di-
no, vyrobil prvý šesťvalcový motor. Ne-
máme k nemu žiadnu technickú doku-

mentáciu, preto si práce vyžadujú veľa 
premýšľania nad tým, ako má všetko 
správne fungovať. 

 / Až do roku 1989 ste sa venovali 
pro fesionálnemu pretekaniu na moto-
kárach. Prečo upadol záujem o tento 
šport?

To asi iba u nás, na Slovensku. V Ta-
liansku, Francúzsku alebo Španielsku sú 
tisíce nadšených pretekárov. Vzhľadom 
na ich platové pomery je tento druh 
športu dostupný. Keď som pretekal, roč-
ne ma to stálo asi 120-tisíc korún. Za ta-
kéto sumy sa vtedy stavali domy. Už 
som to nebol schopný finančne utiah-
nuť, tak som skončil. Dnes je situácia eš-
te horšia. 

 / Ste rodený Piešťanec. Čo je na na-
šom kúpeľnom meste pre vás najprí-
ťažlivejšie? 

Kúpeľný ostrov s parkom. Patrí k 
Piešťanom a pre Zlaté stuhy si iné 
miesto neviem predstaviť. V tomto roku 
sme hľadali aj náhradné miesto, ale, na-
šťastie, dohodli sme sa s kúpeľmi a všet-
ko bude na správnom mieste. Keď po 
zotmení nasvietime hotel Thermia Pala-
ce a pred ním budú zaparkované veterá-
ny, to je atmosféra, ktorú nezažijete nik-
de inde na svete. To je to čaro, ktoré ma-
jú iba Pieš ťany.

Rasťo Piovarči

Ján Horňák: Pre Zlaté stuhy si iné miesto neviem predstaviť

Údenáč z Kopaníc

Moji priatelia asi postrehli, že som 
sa stal chalupárom. Rád by som ale 
uviedol veci na pravú mieru. Áno, 
chcel som si užívať víkendy v lone 
prírody. Bohužiaľ, ukázalo sa, že má-
ločo je od tejto romantickej predstavy 
vzdialené viac ako chalupárčenie.

Lebo až na Kopaniciach si uve-
domíte, že doma (vo svetoznámom 
kúpeľnom meste) sedíte väčšinou v 
teple a vykurujú vás susedia v pane-
láku.

V lone prírody si treba najskôr za-
kúriť. A darmo ste sa na skautingu 
učili zakladať ohník a určovať sever. 
Tu platia asi iné fyzikálne zákony a 
vietor ženie dym z komína späť do 
chalupy.

Zbytočne striedavo zatvárate a 
otvárate dvere. Je to účinné asi ako 
homeopatikum na zlomenú nohu.

A zatiaľ čo sa chalupa pomaly, ale 
isto mení na plynovú komoru, hlavou 
vám prebleskne osud Kurta Cobaina, 
Dana Nekonečného a iných tragic-
kých postavičiek.

Už vidíte tie titulky: Nedočkal sa 
počas života uznania...

Spomeniete si aj na majstra, ktorý 
chcel komín na chalupe vyfrézovať. 
Teraz by ste tomu chlapcovi vybozká-
vali jeho zlaté ručičky. V poslednom 
poryve zúfalstva sa chytáte kominár-
skej štetky a hráte sa na profesionála.

Po pár hodinách príde kapitulácia. 
Vyúdený ako ruský tankista hľadáte 
kľúče od auta. Našťastie, štartuje.

Doma v zrkadle vidíte, ako za z 
romantika stal sadzami zababraný 
cynik. V jeho očiach svieti otázka: 
„Bolo ti to treba?! Nabudúce seď rad-
šej pred telkou a pozeraj Farmu!“

Peter Remiš
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Nasprejované meno na panelákoch bolo skutočné, 
muž sedí vo väzení

Vodnopólisti pripravujú kúpalisko Eva na 85. sezónu

V európskych voľbách 
volíme 14 poslancov

Európske voľby sa konajú v sobo-
tu 25. mája. Právo voliť majú všetci 
občania Európskej únie s trvalým 
pobytom v SR, ktorí v termíne ko-
nania volieb dovŕšili 18 rokov. Vo 
voľbách do Európskeho parlamen-
tu vyberajú voliči zo Slovenska 14 
poslancov. Je to o jedného viac ako 
pred piatimi rokmi. Mandáty získa 
13 zvolených kandidátov, štrnásty 
mandát bude Slovensku pridelený 
po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Ak nebudete v deň volieb doma, 
môžete najneskôr do 24. mája na 
mestskom úrade osobne požiadať 
o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Ten umožňuje voliť v ktoromkoľvek 
okrsku na území Slovenska. Piešťa-
ny majú 28 okrskov na tých istých 
miestach ako v prezidentských a ko-
munálnych voľbách.

V európskych voľbách v roku 
2014 malo Slovensko najnižšiu 
účasť z celej EÚ. Svoje právo využilo 
iba 13,05 % voličov. V meste Piešťa-
ny odovzdalo vtedy hlas 3 849 ľudí, 
čo predstavovalo 15,55 % oprávne-
ných voličov. Najväčší podiel hlasov 
získala vtedy v našom meste stra-
na Smer-SD (22,20 %). Nasledovalo 
KDH (18,80 %) a SDKÚ-DS (11,64 %).
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Dve desiatky panelákov aj Dom umenia nedávno zdobili nasprejované nápisy s menom údajného dílera pervitínu. Pisateľ pripojil aj adre-
su. Polícia začala okamžite pátrať po tvorcovi nápisov, ale preverovali pravdepodobne aj osobu zverejneného dílera. Ten je totiž už vo 
výkone trestu odňatia slobody. 

To, či začala polícia po zverejnení 
mena preverovať danú osobu, sa 
nám zistiť nepodarilo. Krajská ho-
vorkyňa polície potvrdila, že „osoba 
označená v nápisoch je aktuálne vo 
výkone trestu odňatia slobody.“ 
Trestné stíhanie však začali aj voči 
pisateľovi odkazu na panelákoch. 
Zatiaľ nie sú známe výsledky vyšet-
rovania.

Lucia predávala  pervitín 
niekoľko rokov, eskortovali 
ju do väzby

Počas druhého májového štvrtku 
vtrhli do bytu Lucie R. na sídlisku 
Adam Trajan kukláči. Polícia ju pria-
mo na mieste zaistila. Lucia mala pri 
sebe niekoľko dávok pervitínu. Pri 
domovej prehliadky našli aj striekač-
ky a ďalšie príslušenstvo na distribú-
ciu drog. Kriminalisti uviedli, že pre-
dávala viac ako päť rokov pervitín v 
Piešťanoch a okolí. 

Informáciu o Luciinej dílerskej 
činnosti vedela polícia už oveľa skôr, 
ženu však mohli zatknúť až po prí-
prave nevyhnutných úkonov. „Vyšet
rovateľ ju na základe dôkazov obvi
nil z obzvlášť závažného zločinu ne
dovolenej výroby omamných a 
psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držania a obchodo
vania s nimi a zároveň podal podnet 
na väzobné stíhanie obvinenej z dô
vodu, že by v páchaní trestnej čin
nosti naďalej pokračovala,“ píše sa v 
policajnej správe. Súd ju poslal do 
väzby. Hrozí jej 10 až 15 rokov za 
mrežami. Prípad však uzavretý nie 
je. Polícia na ňom intenzívne pracuje 
a neposkytuje žiadne ďalšie informá-
cie k priebehu vyšetrovania ani k 
počtu zadržaných dávok. 

Počet prípadov klesol
Počas štyroch mesiacov odhalili 

policajti 29 prípadov drogovej trest-
nej činnosti v okresoch Piešťany, 
Hlohovec a Trnava. V minulom roku 
to bolo celkovo 61 prípadov nedovo-
lenej výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo pre-
kurzorov, ich držania a obchodova-
nia s nimi, čo je o 15 menej ako v 
roku 2017.

„Drogová trestná činnosť má isté 
špecifiká v štatistickom vykazovaní 
oproti iným druhom kriminality. Po
lícia eviduje tie drogové trestné činy, 
ktoré sama odhalila, kým iné druhy 
kriminality vo väčšine prípadov hlá
sia poškodení,“ uviedla policajná ho-
vorkyňa.

Špecifické mesto 
V roku 2013 sa robil prieskum a 

rozbor odpadových vôd. Do porov-
nania sa dostali Piešťany a Bratislava. 
Vtedy v Piešťanoch zistili väčšiu 
spotrebu pervitínu ako vo väčšine 
európskych miest. Európska správa o 
drogách z roku 2018 naznačuje po-
kračujúci trend. Nárast už nie je taký 
výrazný ako v predchádzajúcich ro-
koch. Baštou pervitínu naďalej zo-
stáva Česká republika.

Polícia v súčasnosti drogovú scé-
nu v Piešťanoch prirovnáva k ostat-
ným slovenským mestám. Špecifi-
kom je len to, že je tu vysoká náv-
števnosť kúpeľných hostí a množstvo 
letných festivalov. V takých prípa-
doch rastie konzumácia návykových 

látok. 
Podľa štúdie z minulého roka vy-

skúšalo nelegálnu drogu 92 miliónov 
dospelých vo veku od 15 do 64 rokov 
z dvadsiatich dvoch krajín Európskej 
únie. Z toho bolo 56 miliónov mu-
žov a 36,3 milióna žien. Najčastejšie 
siahajú po marihuane.

Európska správa o drogách uvá-
dza, že „osoby nastupujúce na lieč
bu, ktoré uvádzajú hlavne užívanie 
metamfetamínu, sú sústredené v 
Českej republike a na Slovensku. 
Spolu predstavujú takmer 90 % z cel
kového počtu 9 200 klientov, ktorí 
nastúpili na špecializovanú liečbu 
závislosti od metamfetamínu v Eu
rópe.“
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Opravy potrubia, kanalizácie aj striech finišujú v týchto dňoch v objekte legendárneho kúpaliska, ktoré patrí k najlepším ukážkam sloven-
skej funkcionalistickej architektúry. Letná sezóna sa na Eve začne v sobotu 1. júna a potrvá do konca septembra.

„Berieme to ako službu,“ hovorí 
prevádzkar kúpaliska Eva Ján Adam-
kovič z Klubu vodného póla Kúpele 
Piešťany. Jediné letné kúpalisko v na-
šom meste vlastnia Slovenské liečeb-
né kúpele Piešťany (SLKP). S finanč-
nou podporou mesta ho prevádzku-
jú vodnopólisti. Informáciu o tom, 

akou sumou samospráva tento rok 
na prevádzku Evy prispeje, nám ho-
vorkyňa mestského úradu do uzá-
vierky neposkytla. 

V uplynulých rokoch prešiel roz-
siahlou rekonštrukciou vonkajší ba-
zén. Teraz podľa Jána Adamkoviča 
opravujú potrubie, kanalizáciu aj 

stre chy. „Robíme kompletnú údrž
bu,“ vysvetľuje prevádzkar.

Tešiť sa na sprístupnenie vnútor-
ného bazéna je však podľa jeho slov 
predčasné. Klub vodného póla vlani 
uzavrel s kúpeľmi nájomnú zmluvu 
na ďalších 10 rokov, avšak na ná-
kladnú rekonštrukciu zatiaľ chýbajú 

peniaze. „Mohla by to byť alternatí
va k bazénu, ktorý plánuje postaviť 
mesto. Výhodou Evy je horúca voda, 
vďaka ktorej bude prevádzka ener
geticky menej náročná, a teda aj lac
nejšia,“ hovorí J. Adamkovič.

Kúpalisko Eva začne svoju 12. se-
zónu bez vnútorného bazéna v prvú 
júnovú sobotu. Podľa prevádzkara 
bude verejnosť môcť využívať von-
kajší 50 metrov dlhý bazén do konca 
septembra. „Tak dlho nie je otvorené 
žiadne iné letné kúpalisko, je to prá
ve vďaka horúcej vode,“ dodáva Ján 
Adamkovič.

Návštevníci sa aj tento rok môžu 
tešiť na večerné kultúrne podujatia, 
ktorých tradíciu na Eve obnovili v le-
te. Vodnopólisti pripravujú aj špeci-
álny deň otvorených dverí pre deti, 
ktorým chcú predstaviť tento šport. 
V priebehu júna majú možnosť 
navštíviť kúpalisko za zvýhodnené 
vstupné organizované skupiny zo zá-
kladných a materských škôl. Aj v tej-
to sezóne bude Eva každý deň v ran-
ných hodinách prístupná pre kon-
dičných plavcov.

Kúpalisko Eva bolo posledným 
veľkým stavebným projektom Ľudo-
víta Wintera na Kúpeľnom ostrove. 
Pre verejnosť ho otvorili v júli 1934. 
Vnútorný bazén je uzatvorený od 
1. januára 2008. 
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Prechádzka rozprávkovým 
parkom

Podujatie, ktoré dokáže do cen-
tra Piešťan prilákať stovky rodín s 
deťmi, sa uskutoční 8. júna. V tento 
deň bude vrcholiť aj prehliadka his-
torických vozidiel Zlaté stuhy.

V druhú júnovú sobotu si v Pieš-
ťanoch prídu na svoje všetky vekové 
kategórie. Už dopoludnia sa mest-
ský park zmení na magickú krajinu, 
po ktorej budú deti v sprievode ro-
dičov putovať s mapou v ruke. Pôj-
de o dobrodružný výlet z rozprávky 
do rozprávky, počas ktorého musia 
malí i veľkí plniť rôzne úlohy.

Prechádzku rozprávkovým par-
kom aj tento rok organizuje partia 
nadšencov, ktorých zastrešuje Ma-
terské centrum Úsmev. Akcia sa 
koná s podporou radnice a oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 
Rezort Piešťany. Vďaka prechádzke 
rozprávkovým parkom je centrum 
kúpeľného mesta vždy plné. Tento-
raz sa v rovnaký deň uskutoční aj 
27.  ročník prehliadky historických 
vozidiel Piešťanské Zlaté stuhy – 
Concours d´Élégance. Súčasťou 
so  botného programu budú výstavy 
historických motorov, bicyklov aj 
vojnových vozidiel. Slávnostný gala-
večer sa začne o 19.30 h pred hote-
lom Thermia Palace a jeho vyvrcho-
lením bude slávnostný ohňostroj na 
nábreží Váhu.

mar
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Optimista a vizionár Ľudovít Winter sa vrátil na Kolonádový most

Ľudovíta Wintera povolal zo štúdií vo 
Viedni jeho otec Alexander, keď mal iba 
20 rokov. Odvtedy až do svojej smrti pra-
coval v prospech Piešťan. Začalo sa to 
postavením Kursalonu (1894), dnes už 
neexistujúcich Kúpeľov Františka Jozefa 
(1898) a pokračovalo hotelom Thermia 
Palace (1912), liečebným domom Pro 
Patria (1916), Kolonádovým mostom 
(1933) a Kúpaliskom Eva (1934).

„Ľudovít Winter päťdesiat rokov svoj
ho najplodnejšieho života zasvätil zápa
su za prospech kúpeľov. Ako svoje životné 
krédo si vytýčil získať Piešťanom svetové 
meno. Nikdy sa tejto myšlienke nesprene
veril, a to ani v časoch svojho najväčšie
ho utrpenia. Zmieril sa so stratou rodin
ných kúpeľných podnikov, pretrpel trý
zeň koncentračných táborov, do konca 
života trpezlivo znášal ústrky totalitného 
režimu, no svoju oddanosť a vzácny 
vzťah k piešťanským kúpeľom si zachoval 
až do smrti,“ napísal o ňom v predslove 
knihy Spomienky na Piešťany riaditeľ 
Balneologického múzea Vladimír Krupa.

V novembri 1990 pri príležitosti 120. 
výročia narodenia odhalili na liečebnom 
dome Zelený strom pamätnú tabuľu ve-
novanú jeho pamiatke. Avšak socha, kto-
rá by ho pripomínala, doteraz Piešťanom 
chýbala.

O jej vznik sa zaslúžili mladí ľudia z 
Občianskeho združenia ProWinter. Ve-
rejná zbierka trvala štyri roky, na dielo 

prispievali drobní darcovia aj veľké firmy. 
„Chcem vysloviť veľké ďakujem. Je to o 
ľuďoch. Tá socha patrí nám všetkým,“ 
povedal 11. mája pred odhalením diela 
predseda ProWinter Tomáš Bušo a do-
dal: „Pán Winter, vitajte opäť doma v 
Piešťanoch!“

Podobizeň najvýznamnejšej osobnos-
ti v novodobej histórii Piešťan je umiest-
nená na Kolonádovom moste – teda tam, 
kde Ľudovít Winter rád sedával, aby stre-
tol kúpeľných hostí a mal dobrý výhľad 
na časť toho, čo pre Piešťany urobil. Oko-
loidúci si teraz k jeho soche môžu pri-
sadnúť.

Ako prvé to urobili jeho pravnučka 
Katarína Fratríková a vnučka jeho brata 
Imricha Kristína Stankovská. Boli dojaté, 
ďakovali tým, ktorí sa svojím neúnav-
ným úsilím najviac zaslúžili o vznik die-
la. „Miloval život, svoju rodinu a vždy 
nám kládol na srdce, aby sme sa nevzdá
vali, aby sme si verili a hľadali riešenie, 
ktoré sa vždy nájde. Pán Boh nám vždy 
pomôže,“ zaspomínala na svojho prasta-
rého otca Katarína Fratríková a dodala: 
„Milí priatelia z ProWinter, patrí vám 
obrovská vďaka a rešpekt za úsilie, ktoré 
ste vynaložili, aj za to, že ste to nevzdali, 
keď prišli prekážky. Boli ste ako žiaci Ľu
dovíta Wintera. Mal veľmi rád mladých 
a iniciatívnych ľudí.“

Jeho náklonnosť k mládeži potvrdila 
aj Kristína Stankovská. Podľa jej názoru 

to dokazuje aj fakt, že pri príprave pro-
jektu Kolonádového mosta dôveroval 
vtedy ešte začínajúcemu architektovi 
Emilovi Bellušovi a návrh reklamného 
symbolu kúpeľov zveril mladému umel-
covi Arturovi Heyerovi, ktorý nakreslil 
muža lámajúceho barlu. Je preto príznač-
né, že autorom sochy je mladý sochár 
Roman Hrčka. „Bola som 25 rokov sú
časníčkou Ľudovíta Wintera a môžem 
povedať, že jeho podobu vynikajúco vy
stihol. Vďaka za vydarené dielo,“ pove-
dala Kristína Stankovská.

Najznámejší prívlastok dal Ľudovítovi 
Winterovi režisér Dušan Trančík, keď 
dokumentárny film, venovaný jeho živo-
tu a dielu, nazval Optimista. Iniciátori 
vzniku sochy upozornili aj na ďalší dôle-
žitý aspekt jeho osobnosti. Ľudovít Win-
ter bol vizionár, podobne ako ďalší veľkí 
podnikatelia tej doby – Tomáš Baťa alebo 
Henry Ford. V rámci podpory verejnej 
zbierky vznikla výstava jeho menej zná-
mych plánov a nedokončených projek-
tov. Jedným z najstarších je objekt pal-
mária, ktorý mal stáť medzi Thermiou a 
Irmou a mal byť vykurovaný termálnou 
vodou.

„Piešťany, ako ich dnes poznáme, sú 
výsledkom práce Ľudovíta a Imricha 
Winterovcov. Dodnes z ich práce profi
tujú,“ upozornil riaditeľ Balneologické-
ho múzea Vladimír Krupa. Pripomenul, 
že nájomcovia kúpeľov museli od začiat-

ku prekonávať náročné prekážky. Najprv 
to bola 1. svetová vojna, potom zmeny, 
ktoré priniesol vznik Československej 
 republiky a s ním súvisiace prerušenie 
 stáročných väzieb. Nasledovalo medzi-
vojnové obdobie s celosvetovou eko-
nomickou krízou a stále sa zhoršujúcou 
politickou situáciou. „Mal to veľmi ťažké 
a musel byť veľmi schopný,“ dodal Vladi-
mír Krupa s tým, že ešte horšie to pre 
Winterovcov bolo po vzniku Slovenské-
ho štátu, keď ich začali prenasledovať. 
Dcéra Ľudovíta Wintera zahynula v kon-
centračnom tábore a zostali po nej dve 
deti. Jeho brat Imrich neprežil následky 
surovej bitky od gardistov. „Je obdivu
hodné, že nezatrpkol a stále sa zaujímal 
o Piešťany aj o kúpele, stále mal plány, 
vízie a dal na papier rady a zámery, čo 
by sa malo robiť v budúcnosti,“ prezradil 
V. Krupa.

Keď sa na konci 2. svetovej vojny vrá-
til 75-ročný Winter z koncentračného tá-
bora, vážil iba 45 kilogramov. Vo svojich 
spomienkach píše, že niekoľko týždňov 
ani nevychádzal z domu. Vysoký vek, 
podlomené zdravie a ani odmietavý po-
stoj nového vedenia mesta ho neodradi-
li. Rozbehol naraz tri projekty. Začal re-
konštruovať Zelený strom, získal späť 
Slovenským štátom vyvlastnený Floreát a 
pustil sa do výroby detskej výživy Panvi-
ta. Je neuveriteľné, že ho neodradili ani 
ďalšie prekážky súvisiace so zmenou re-

žimu vo februári 1948.
Panvitu, ktorá v tom čase začala vyrá-

bať legendárny BB Puding, komunisti 
zoštátnili. Podobne skončil aj dobre roz-
behnutý projekt Floreátu, z ktorého si 
štátostrana a jej funkcionári zobrali mi-
lión korún získaných z predaja pozem-
kov.

Ľudovít Winter vypracoval plán na 
obnovu kúpeľov, aj keď tie už patrili štá-
tu. Firmu vyvlastnil ešte Tisov režim a 
rodine, ktorá kúpele preslávila po celom 
svete, nechal iba dlžoby. Winter po vojne 
cestoval so svoji mi návrhmi do Prahy, ale 
nikto z komunistických ministrov naňho 
nemal čas.

Nasledovala nehoda, pri ktorej vypa-
dol z vlaku a zlomil si stavec. Posledné 
roky svojho života venoval boju s úradmi 
o slušný dôchodok. Jeho žiadosti odmie-
tali na všetkých adresách. O finančné re-
zervy ho pripravila výmena peňazí v ro-
ku 1953. Z budovateľa Piešťan sa stala 
nežiaduca osoba.

Aj preto Tomáš Bušo pri odhalení so-
chy povedal: „Pán Winter, vitajte opäť 
doma v Piešťanoch!“ Občianske združe-
nie ProWinter chce podľa jeho slov aj na-
ďalej šíriť odkaz rodiny Winterovcov. Po 
rekonštrukcii Kolonádového mosta má 
vzniknúť informačný panel, z ktorého sa 
okoloidúci dozvedia viac o tom, kto bol 
Ľudovít Winter a čo spravil pre Piešťany.

Martin Palkovič

Bronzová socha dlhoročného nájomcu a budovateľa piešťanských kúpeľov je na mieste, kde rád sedával, aby stretol kúpeľných hostí, a mal dobrý výhľad na časť toho, čo pre kúpeľné mesto 
urobil.
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Roberto Bossard Quintent
24. 5. o 19.30 h / La Musica
Koncert jedného z najlepších švaj-
čiarskych gitaristov, ktorý tento rok 
vydáva nový album. Jeho kvintent sa 
na jazzovom koncerte v La Musica 
predstaví v zložení Roberto Bossard 
(gitara), Toni Bechtold (saxofón), 
Lukas Gernet (piano), Dominic Egli 
(bicie) a Raffaele Bossard (kontra-
bas).

CityFest
24. – 26. 5. / Námestie slobody
6. ročník mestského festivalu v cen-
tre Piešťan, v rámci ktorého zahrajú 
kapely Tempa, Slniečko, Horkýže Slí-
že, Zoči Voči, raper Ego a mnohí ďalší. 

Drip Coffee Festival
25. 5. od 9.00 do 17.00 h / 
Elektrárňa Piešťany
Drip je o káve, atmosfére a o ľuďoch. 
Festival je primárne zameraný na prí-
pravu filtrovanej kávy, ale bude zabez-
pečený aj zdieľaný espresso bar.

64. music festival Piešťany: 
Lúčnica
31. 5. o 19.00 h / Dom umenia
Otvárací galavečer 64. music festi-
valu Piešťany. Po slávnostných fan-
fárach sa v Dome umenia predstaví 
umelecký súbor Lúčnica s reprezen-
tatívnym programom Z tvorby prof. 
Štefana Nosáľa. 

Knižný bazár PIWC
31. 5. od 10.00 do 17.30 h /
Elektrárňa Piešťany
Medzinárodný klub žien Piešťany 
(PIWC) pozýva na tradičné charita-
tívne podujatie, ktoré je tentoraz za-
merané na pomoc zdravotne ťažko 
postihnutej Viktórii. Práve jej bude ve-
novaný výťažok z predaja kníh. 

Otvorenie letnej kúpeľnej 
sezóny 2019
1. 6. od 10.00 h / Hudobný pavilón
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny sa 
začne tradičným požehnaním lieči-
vých prameňov a sprievodom z Kú-
peľného ostrova k hudobnému pavi-
lónu v mestskom parku. Popolud ní 
sú naplánované koncerty týchto in-
terpretov: Cimbal Brothers so Svetla-
nou Rymarenko, Veronika Rabada s 
kapelou, Peter Bažík, Natália Hatalo-
vá, Nikoleta Drummer Šurinová. Hlav-
nou hviezdou programu bude Dalibor 
Janda so skupinou Prototyp. 

Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma
8. 6. o 19.00 h / Dom umenia
Big Band Gustava Broma si pripomí-
na 80. výročie úspešnej existencie, 
počas ktorej získal celosvetové reno-
mé. V roku 2013 sa stal rezidenčným 
súborom Českého rozhlasu.
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Príbeh sochy Wintera ukazuje silu komunít

Plavci z PPK uspeli na viacerých súťažiach

Na začiatku si nejeden ťukal na čelo. Vyzbierať skoro 50-tisíc eur na bronzovú sochu zakladateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera sa zdalo neu-
veriteľné, no vďaka neúnavnej práci, sponzorom, mnohým podporným akciám a darom dokázali ľudia zo združenia ProWinter vyzbierať 
potrebnú sumu a socha Ľudovíta Wintera sa už nachádza na Kolonádovom moste.

Úspešná zbierka neukazuje len ši-
kovnosť jej organizátorov, ale aj do-
siaľ nepomenovaný potenciál Pieš-
ťan – lokálpatriotizmus. Piešťanci 
majú záujem aktívne sa podieľať na 
projektoch v meste, a to nielen poký-
vaním hláv, ale aj finančne či dobro-
voľnícky. Všimli sme si to už pri ve-
rejnej zbierke na nový ŽiWell, pri 
obnove letného kina, mnohých 
 kultúrnych podujatiach, lokálnych 
sponzorských firmách a vôbec pri 
nezištnej činnosti Piešťanského 
okruhu alebo skupiny Piešťany – 
mesto bez stresu.

Nielen profesionáli, ale aj bežní 
ľudia neváhajú venovať Piešťanom 
čas, peniaze alebo materiál. Len tak, 
pretože naše mesto majú v obľube. A 
naozaj na to narážame skoro pri kaž-
dom projekte. Na strane verejnosti je 
veľký dopyt po spolupráci, ktorý sa 
dá využiť pri pretváraní verejných 

priestorov alebo aj pri crowdfundin-
gu – verejných zbierkach na inova-
tívne projekty. Mestá na Slovensku 
využívajú na financovanie projektov 
zbierky len výnimočne, ide však o 
moderný a veľmi účinný spôsob ob-
čianskej participácie. Ľudia si pro-
jekty vezmú za svoje, majú k nim 
vzťah a zároveň sú pre mesto ukazo-
vateľom, ktorý projekt je spoločen-
sky vnímaný pozitívne. Vedeli by ste 
si predstaviť adoptovať stromy v 
 rekonštruovanom parku, sedadlá v 
kine alebo sklené výplne na moste?

Aj keď to nie je z hľadiska objemu 
prostriedkov najpodstatejší spôsob 
finacovania, môže to byť spôsob, 
akým sa môže mesto meniť k lepšie-
mu – aj s podporou silných komunít. 
Alebo ako obyvatelia môžu svoje 
mesto zlepšiť aj bez samosprávy.

Lívia Gažová,
Piešťanský okruh

Mesiace apríl a máj priniesli Piešťanskému plaveckému klubu (PPK) veľa úspechov. Darilo sa im na Orca Cupe, Veľkej cene Dolného Kubí-
na, Majstrovstvách západoslovenskej oblasti v Myjave aj na Májovom Brne.

V dňoch 26. až 28. apríla sa konali 
medzinárodné preteky Orca Cup v 
Bratislave s účasťou 74 klubov zo Slo-
venska, Maďarska, Českej republiky, 
Ruska, Ukrajiny, Slovinska, Rakúska 
a Srbska. Na pretekoch reprezentova-
la PPK Lea Chromiaková, ktorá ob-
sadila 7. miesto na 100Z a 2. miesto 
na 100M v kategórii 12 až 13-roč-
ných dievčat, pričom dosiahla pekný 
osobný rekord.

Skupina starších pretekárov repre-
zentovala PPK na Veľkej cene Dolné-
ho Kubína 2019, ktorá sa konala 27. a 
28. apríla. Pretekov sa zúčastnilo 37 
klubov zo Slovenska a Českej repub-
liky. Najlepšie umiestnenia dosiahli: 
Lea Chromiaková – 1. miesto 50M, 
50Z, 200VS, 400VS, 2. miesto na 
100VS a 3. miesto na 50VS; Jakub 
Soldán – 1. miesto 400VS, 2. miesto 
200Z, 3. miesto 200M; Patrícia Lehu-
tová – 2. miesto 200M, 3. miesto 
200Z, 2. miesto 100M; Tomáš Jakub-
ček – 2. miesto 200M, 3. miesto 
400VS; Viktor Malík – 3. miesto 

200VS, 3. miesto 200PP; Daniela 
Brežná – 2. miesto 100Z a Lucia Dr-
žíková – 2. miesto 400VS.

V sobotu 4. mája sa konali Maj-
strovstvá západoslovenskej oblasti v 
Myjave, kde za PPK súťažilo 19 prete-
károv. Najlepšie umiestnenie si vybo-
jovali: Patrícia Lehutová – 1. miesto 
200VS, 100Z, 100M, 200PP, 2. miesto 
Patrícia Lehutová – 200P, Damián 
Križan 100Z, 50M, 100M, 3. miesto 
Lucia Držíková 200VS, Tereza Sivá-
ková 100Z, Damián Križan 50Z a 
Viktor Malík 100Z, 200PP.

Posledné preteky, ktorých sa plav-
ci zúčastnili, boli medzinárodné pre-
teky Májové Brno 2019, ktoré sa ko-
nali 4. a 5. mája. Ide o najlepšie a naj-
väčšie preteky pre žiacke kategórie na 
území Českej republiky. Súťažilo 55 
klubov z Českej republiky, Slovenska, 
Francúzska, Rakúska, Ruska a Ma-
ďarska, spolu 567 mladých preteká-
rov. PPK reprezentovali: Lea Chro-
miaková, Danka Studená, Danka 
Brežná, Lenka Bilená, Eliška Drahov-

ská, Jakub Soldán a Tomáš Jakubček. 
Danka Studená si vo svojej kategórii 
mladších žiačok vyplávala 1. miesto 
100M a 200M, 2. miesto 50M a 
100VS. Lea Chromiaková v kategórii 
starších žiačok získala 1. miesto 

200M a 3. miesto 200PP, 100VS a 
50M.

Všetkým pretekárom ďakujeme za 
úžasnú reprezentáciu klubu a vyplá-
vané osobné rekordy.

Michaela Čamborová
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Prvý triatlon piešťanských Čiernych labutí
Nové triatlonové preteky sa v Piešťanoch uskutočnia 7. júla. Organizátori privítajú každého, kto trochu športuje, má bicykel a odvahu to 
skúsiť. Program a trasy sú zostavené tak, aby vyhovovali každému – od začiatočníkov, cez amatérov až po profesionálov.

Pre všetkých je vhodný jedno-
ducho zvládnuteľný Sprint Triatlon, 
kde sa pláva 750 m, bicykluje 20 km a 
behá 5 km. Odvážnejší, ale i profe sio-
náli môžu skúsiť olympijský triatlon 
s dvojnásobnými vzdialenosťami a 
uchádzať sa o zaujímavé finančné vý-
hry. Na budúci rok je plánovaná aj ná-
ročnejšia trať – stredný triatlon.

„Pretekári sa majú na čo tešiť. Me
dailu získa za odvahu každý, kto sa 
zúčastní. Navyše, dostane kvalitnú si
likónovú plaveckú čiapku. Pre prvých 
150 prihlásených je pripravený bufff 
použiteľný ako čiapka i šatka,“ pove-

dala zakladateľka klubu Black Swans 
Triclub Piešťany Janka Beňačková.

Miesto štartu je vo vynovenom 
areáli Bearded Brothers Wakesoul v 
Ratnovskej zátoke neďaleko Piešťan. 
Táto poskytuje nielen plávanie v uza-
tvorenej a bezpečnej zátoke, ale aj ze-
lené trasy v okolí vhodné na beh a 
cyklistiku. Pripravené je zázemie s re-
cepciou, veľkou reštauráciou, kem-
pingom a parkovaním rovno v areáli. 
Nadštandardom bude relax zóna pre 
pretekárov, a to aj s masérmi.

Atmosféru počas pretekov doplní 
DJ, všade znejúce bubny a párty večer 

pred pretekmi, ktorá je určená tým, 
ktorí si trúfnu zabávať sa aj pretekať.

Členmi Black Swans Triclub Pieš-
ťany sú zatiaľ samí muži. Názov klubu 
a pretekov je odvodený od labutí, 
 ktoré sú pre Piešťany charakteristické. 
Väčšinou sú biele, ale výnimočne pri-
letí čierna. Také výnimočné budú aj 
akcie Black Swans Triclub Piešťany.

Viac informácií nájdete na Face-
booku a Instagrame pod názvom 
Black Swans Triclub Piešťany a na we-
bovej stránke www.blackswans.sk.

tlačová správa
Black Swans Triclub Piešťany


