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Horniaci a Dolniaci
Nad mužmi netreba príliš uvažovať. Podľa operačného systému sa
delia na Androidov a Mongoloidov.
Lenže s príchodom jari a odhadzovaním zimných kabátov vychádza najavo aj iné rozdelenie – na Horniakov a
Dolniakov.
Typického Horniaka spoznáte tak,
že pri zoznámení ženu slušne požiada, aby predpažila. Týmto spôsobom
skúma, aký druh ovocia mu pripomínajú výčnelky na jej hrudi. Horniak je
v siedmom nebi, ak výčnelky pripomínajú prerastené melóny. Nepohrdne ani citrónmi. Maličké bobuľky ako
jahody a ríbezličky mu ale spôsobujú
nespavosť.
Dolniaci sú zameraní na spodnú
časť ženského tela. Obdivujú ho najradšej zozadu počas chôdze dotyčnej na vysokých štekloch. Ideálne
sa im zdá pozadie v tvare mandolíny,
husieľ alebo violončela. V núdzi stačí
aj kontrabas. Oveľa menej ich priťahuje tvar plochého bendža. Ich záujem o partnerku celkom zhasne, ak je
nástroj ukrytý v širokom kufri.
V dnešnej dobe, keď mladí muži
bezhlavo napodobňujú obrodeneckých velikánov a pestujú si štúrovské
brady, sa vynorila ešte jedna celkom
nová kategória. Nazývame ju Romantici. Romantika sotva niekedy
prichytíte, ako pohľadom skenuje
druhotné pohlavné znaky. Partnerke
sa díva vždy uprene do očí. Hypnotizuje ju. V princípe sú za jeho čudným
správaním len dva dôvody. Buď je
Romantik veriaci a vyhýba sa hriechu, alebo trpí strabizmom. Kukučín
mal na to výraz „šmŕľavý“. Dnes to
voláme škuľavosť.

Peter Remiš
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Kata Sedlak: Chcem poukázať na absenciu dobra
Pred štyrmi rokmi si povedala, že chce svoje fotografie uverejniť v prestížnom magazíne Leica Fotografie International. Zakrátko svoj cieľ splnila, jej diela si všimli aj ďalší editori (Vougue
či National Geographic) a ocenila ich porota Slovak Press Photo. Aktuálne vystavuje v pražskej Leica Gallery. Výstava má názov Detstvo a Kata Sedlak nám na nej prostredníctvom fotografií svojich detí ukazuje obyčajnú radosť.
// Aké je to vystavovať v Leica Gallery,
kde pretým mali svoje autorské výstavy
Vano, Pinkava či Luskáčová?
Je to pocta. Mala som obavy, či tam
vôbec patrím, ale potom som si povedala,
že keď moje fotky publikoval magazín
LFI, tak asi áno. Je to ako keby malé dieťa
prišlo na vysokú školu. Voči fotografom,
ktorí v Leica Gallery vystavujú, mám reš
pekt.
// Publikovať v LFI bol tvoj cieľ, výstava túto métu ešte predčila. Na vernisáž
prišli aj svetovo uznávaní fotografi Jan
Šibík a Tono Stano.
Vystavovať v Leica Gallery bol môj
druhý cieľ. Ten tretí je vydať knihu foto
grafií. Na vernisáž prišla aj Milota Hav
ránková, ktorá je pre mňa absolútnou
ikonou – aj ako žena, pedagogička foto
grafie. Pozerať sa na ňu a celú jej tvorbu,
to je zázrak. Ani som nevnímala, že mám
výstavu, radosť z týchto ľudí bola taká ob
rovská. S Janom Šibíkom som v kontakte
už dlhšie, napísal mi po Slovak Press Pho
to a pýtal sa, prečo som nevyhrala. To sú
tie vety, ktoré ťa posunú ďalej napriek to
mu, že najbližšie okolie hovorí, že nerobíš
nič, nemá to význam a nič nezarobíš.
// Výstava má názov Detstvo a venuje
sa presne tomu, o čom detstvo je –
hrám, dobrodružstvám, bezprostrednej radosti. To je opak toho, čo zobra-
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zuje súčasná dokumentárna fotografia.
Každý fotograf sa dokumentom snaží
na niečo poukázať. Ja hľadám niečo, čo
nám chýba. Chcem poukázať na tú naj
horšiu vec tejto doby – absenciu obyčaj
na, dobra, čistého detstva. Mám pocit, že
deti dnes žijú predstavy rodičov. Celá vý
stava je o tom, aby som ukázala, aké to
čisté detstvo je. Sú tam základné pocity
detí, ktoré na dokumentárnych fotografi
ách často nevidíme; vždy tam musí byť
nejaký konflikt, nešťastie, smrť. Akoby ľu
dia chceli stále vidieť niečo zlé.
// Táto výstava je súčasťou dlhodobého
projektu. Ako sa začal a ako by sa mal
skončiť?
Začalo sa to tým, že som matka troch
detí a postarať sa o tri deti nie je ľahké. V
rodine sa nám stala tragédia, zomrela
moja matka. Súrodenca už nemám, zo
stal mi len otec a matka mi chýba dodnes.
K tomu odišiel z domácnosti muž. Ja som
človek, ktorý čím ide hlbšie, tým má viac
nápadov. Zobrala som foťák a začala som
si všímať úplne iné veci, emócie, radosť.
Tomáš Halász mi poradil, aby som sa pri
hlásila do súťaže Slovak Press Photo a po
tom to už bol boom. Detstvo je najosob
nejšia téma v mojom živote a dotýka sa
ma aj osobne. Preto by som tento projekt
chcela potiahnuť, až kým najmladší Alan
nebude dospelý. Keď to bude hotové, kaž
dému z nich odovzdám knihu a poviem

im, že keď raz tu nebudem, nech sa k sebe
správajú slušne a nehádajú sa o hlúpos
tiach, ako to dospelí súrodenci často ro
bia. Môžeme deťom nechať domy, po
zemky autá, ale to nie sú hodnoty. Pre
mňa je najväčšou hodnotu zanechať im
slušnosť.
// Na fotoaparáte vraj nezáleží, ale ty
máš k svojej Leice vrelý vzťah.
Mne Leica dodala veľkú silu a hodno
tu aj v súvislosti s tým, že ju používali sta
rí fotografi. Stala sa mi osudovým ťahad
lom. Vysnívala som si, že moje fotky uve
rejnia v LFI a že budem mať výstavu v
Leica Gallery. V jeden deň som zavesila
na Facebook, že budem mať narodeniny
a túžim mať fotky publikované v LFI, ale
na to potrebujem Leicu. Stal sa zázrak.
Pomohli mi ľudia, ktorí verili mojim fot
kám, a ešte v ten týždeň som si išla po
Leicu. Do roka a do dňa boli moje fotky v
LFI.
// Hovoríš, že si treba dávať ciele, ktoré
sa nedajú dosiahnuť rýchlo, ale už po
roku si publikovala v LFI a po štyroch
rokoch máš výstavu v Leica Gallery.
Ľudia si nevedia predstaviť, koľko je za
tým driny. Treba na tom makať strašným
spôsobom a veľa obetovať. Bolo to veľmi
rýchle, preto som sa výstavy bála. Obáva
la som sa, že to nemá dostatočnú úroveň.
Ale má. Chcela by som ľuďom odkázať, že
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je veľmi náročné v sebe nájsť to, čo člove
ka napĺňa, a začať sa tomu na sto percent
venovať napriek všetkým problémom.
// Čo plánuješ po pražskej výstave?
Uvidíme tvoje fotky v Piešťanoch?
Rozprávali sme sa o tom, ale priznám
sa, že sa trochu Piešťan bojím. Neviem, či
je mi tu dopriate. Bola by som rada, keby
Piešťany boli pyšné na to, že ich niekto re
prezentuje vo svete. Už deň pred výstavou
prejavila záujem o ďalšie fotky Leica Fo
tografie International. V jeden deň bol
ich Facebook a Instagram plný mojich fo
tiek. Chcú ich prezentovať opäť v LFI a
hlavne ich chcú ponúknuť iným galériám
vo svete.
// A čo ďalšie témy a projekty? Budú
pokračovať Dvojičky, ktoré zaujali aj
editorov National Geographic?
Som z dvojičiek. Sestra bola celý život
chorá a v osemnástich nás opustila. Mys
lela som si, že téma Dvojičiek mi to celé
akosi pomôže pochopiť, ale vôbec to ne
fungovalo. Náš vzťah bol totiž úplne iný a
mne nikdy neprišiel ako neštandardný.
Dnes môžem ďakovať, že som sa naučila
komunikovať s človekom, ktorý neroz
práva. Práve to mi pomohlo aj vo fotke –
nevyrušovať rečou a nechať druhého žiť
jeho život a pokúsiť sa ho zachytiť. Ne
chcem celý život postaviť len na fotogra
fovaní, mám veľa nápadov a v Piešťanoch

mi chýba priestor, kde by sme mohli odo
vzdať naše vedomosti iným ľuďom a nau
čiť ich alebo priblížiť im svet, ktorému sa
my venujeme. Poskytnúť priestor na to,
aby sme sa naučili niečo nové aj my. To je
teraz moja vízia, pretože viem, aké ťažké
je prechádzať si tým všetkým bez pomoci.
Martin Palkovič

Kata Sedlak
• žije a tvorí v Piešťanoch
• samostatne vystavovala v Stredoeurópskom dome fotografie, v Carlton
Gallery aj v Galérii Fontána
• v rámci skupinových výstav boli jej
diela prezentované vo viedenskom
Leopold Museum, na podujatí Leica
Meet Exibition London aj na Slovak
Press Photo 2016 v Klompching
Gallery New York
• na Slovak Press Photo 2015 získala
Cenu divákov v kategórii Každodenný
život
• v roku 2017 bola finalistkou súťaže
Pulitzer Center – National Geogra
phic na tému Strong Woman
• jej fotografie sú v súkromných
zbierkach v Prahe, Viedni, Londýne,
Bratislave aj v Piešťanoch a publikovali ich v Leica Fotografie International, The Leica Meet, Mens Health aj
v National Geographic
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ZUŠ-ka je katapultom talentov už 75 rokov
Niekoľko minút trvajúcim standing ovation sa zavŕšili oslavy 75. výročia vzniku Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. Na slávnostnom
galavečere vystúpili tí najlepší z tanečného aj hudobného odboru. Zlatým klincom programu boli štyri skladby v podaní sláčikového orchestra pod vedením učiteľa Oldřicha Fialu, vystúpenie skupiny Rock Star a tanečného súboru Austedis.

Škôlku na Považskej
opraví mesto z vlastného
Materská škola, ktorá je od leta
zatvorená, neprejde rekonštrukciou
financovanou z eurofondov. Nutné
opravy bude radnica hradiť z vlastného rozpočtu, aby sa deti mohli do
škôlky vrátiť čo najskôr.
Mesto Piešťany za predchádzajúceho vedenia získalo viac ako 600-tisíc eur na rozsiahlu rekonštrukciu
Materskej školy Považská. Stavbu
odovzdalo uprostred letných prázdnin, ale víťaz výberového konania
na nej ani nezačal pracovať. Deti
napriek tomu musia od septembra
navštevovať náhradné priestory v
Materskej škole Valová. Ak by radnica v projekte pokračovala, zostali
by tam aj v nasledujúcom školskom
roku. Mesto preto radšej siahne do
svojho rozpočtu a škôlku opraví v
menšom rozsahu.
„Rozhodli sme, že Materskú školu Považská dokončíme z vlastných
zdrojov, pretože nám ušli všetky časové lehoty. V tomto projekte preto
nebolo možné pokračovať,“ povedala
prednostka mestského úradu Denisa Bartošová. Predbežný rozpočet
je podľa jej slov približne 35-tisíc eur.
Podobnou sumou by sa samospráva podieľala na realizácii projektu,
na ktorý získala minulý rok finančné
prostriedky z fondov Európskej únie.
Mesto nechá vymaľovať triedy
a vymeniť pätnásť okien, čím bude
čiastočne dosiahnutá úspora energií.
Nevyhnutnou rekonštrukciou prejde
kotolňa aj elektrické rozvody, bude
vymenená dlažba a armatúry v kuchyni i na toaletách. Informovala o
tom hovorkyňa mestského úradu
Drahomíra Moretová, ktorá dodala:
„Prioritou vedenia mesta je otvoriť
brány škôlky v novom školskom roku
– teda k 1. septembru 2019.“
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Jedným z najúspešnejších tenečných predstavení ZUŠ Piešťany je Luskáčik. Minulý rok ho s deťmi znovu naštudovali učiteľky Dagmar Kuběnová, Miriam
Šupenová a Monika Ondrášiková.
Veľkolepé podujatie prišli osláviť
súčasní aj bývalí žiaci. Mnohí z nich
dnes pôsobia profesionálne na oper
ných či tanečných pódiách. Jubileum
školy spestrili vystúpeniami, s ktorý
mi dosiahli úspech na rôznych súťa
žiach. Súčasťou osláv je výstava žia
kov výtvarného odboru s názvom Ži
vot v našej škole.
Umelecká škola v Piešťanoch
chýbala
„Kým v iných mestách už bola
rozvinutá kultúra, kde sa vyučovanie
vykonávalo systematicky a odborne,
u nás sa obmedzovalo len na ojedinelé prípady,“ zachytáva situáciu v
meste miestna kronika. Piešťanom
však viac než nadaní žiaci chýbali
kvalitní pedagógovia.
História školy sa píše od 14. mar
ca 1944, keď sa prvý raz otvorili brá
ny školy. Činnosť školy bola od prvo
počiatku bohatá. „Svojimi sólovými,
zborovými a komornými vystúpeniami prispievala k bohatému kultúrnemu životu mesta. 1. decembra 1962
sa stala plnoorganizovanou školou
so všetkými štyrmi odbormi – hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým,“ približuje hi
stóriu školy jej súčasný riaditeľ Kamil
Vavrinec.
Najstarší učiteľ začínal ako
organista
Najdlhšie pôsobiacim učiteľom je
Michal Šintál. Už ako chlapec bol
veľmi talentovaný organista. Neskôr
vyštudoval Vyššiu hudobnú školu
pre učiteľov v Bratislave a od roku

1963 vyučoval na Ľudovej škole
umenia v Trenčíne. „Počas celej doterajšej úctyhodnej päťdesiatpäťročnej
pedagogickej činnosti viedol žiacke
dychové súbory a spevácky zbor,
vzdelával a pripravil veľké množstvo
žiakov na ďalšie umelecké štúdium i
pôsobenie,“ doplnil riaditeľ.
Neskôr Michal Šintál nastúpil ako
učiteľ do vysunutého pracoviska
piešťanskej umeleckej školy vo Veľ
kých Kostoľanoch. Tu zakladá a ve
die Dychovú hudbu Rovina, ktorá

účinkuje dodnes. Predstavila sa aj na
galavečeri.
Jedna z najväčších v republike
Piešťanská ZUŠ-ka je dnes jedi
nou v okolí, ktorá prijíma päťročných
žiakov aj dospelých, a to výlučne iba
po úspešnom absolvovaní komisio
nálnych prijímacích skúšok. Pre veľ
ký záujem však škola i tak musí kori
govať počty uchádzačov. Žiakov naj
viac láka hra na klavíri, keyboarde a
spev. Svoj nový boom zažíva akorde

ón. „Som veľmi vďačný všetkým pedagógom, ale aj rodičom, ktorí nám
so vzdelávaním pomáhajú,“ dodal
Kamil Vavrinec.
Žiak, ktorý ukončí štúdium na
piešťanskej ZUŠ-ke, je samostatne
uvažujúci, zodpovedný, tvorivý, tole
rantný, komunikatívny, s výhľadom
na ďalšie umelecké štúdium alebo
aspoň na udržiavanie dosiahnutých
spôsobilostí v konkrétnej umeleckej
oblasti.
ras

Na snímke Natália Kupková a Samuel Bojnanský.

Brigáda v prírodnom kine
Dlho chátrajúci priestor dostal v
posledných rokoch novú tvár vďaka
samospráve aj miestnym dobrovoľníkom a podnikateľom. Ak chcete
prispieť k tomu, aby sa tam túto
sezónu premietalo, príďte v sobotu
6. apríla o 9.00 hod. na brigádu.
Radnica v uplynulom roku kúpila
premietaciu techniku aj plátno a v
prírodnom kine nechala nainštalovať osvetlenie. Pribudlo nové oplotenie, spevnené chodníky a opravou
prešla aj premietacia kabína.
Kino by mohlo začať slúžiť fanúšikom filmu už počas tejto sezóny.
Pomocou dobrovoľníkov treba ešte
rozhrnúť štrk v hľadisku a vyčistiť
priestor od lístia. V ďalšej fáze budú
osadené lavičky. V prípade potreby
sa ďalšia brigáda uskutoční o týždeň neskôr.

mar

2

/ AKTUALITA

Najnižšie mzdy a najvyššie ceny bytov
Zamestnanci pracujúci v okresoch Trnava, Skalica a Hlohovec zarábali vlani v priemere viac než ľudia pracujúci v piešťanskom regióne.
Priemerná mesačná mzda v kúpeľnom meste a jeho okolí medziročne vzrástla na 1 105 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.
Zamestnanci v Trnavskom kraji
mesačne zarábajú v priemere 1 119
eur. Najlepšie sú na tom pracujúci v
okrese Trnava (1 260 eur). Nasledujú
okresy Skalica (1 232 eur), Hlohovec
(1 188 eur), Piešťany (1 105 eur), Ga
lanta (1 016 eur), Senica (1 002 eur) a
Dunajská Streda (920 eur).
Priemerná mesačná mzda zamest
nanca v Trnavskom kraji bola vlani
1 119 eur. Medziročne vzrástla o 82
eur. Ešte minulý rok bola priemerná
mesačná mzda zamestnancov pracu

júcich v piešťanskom regióne 1 002
eur. Informovala o tom Alena Vadovi
čová z trnavského pracoviska Štatis
tického úradu SR.
Kúpeľné mesto vo výške priemer
nej mzdy zaostáva za Trnavou, Skali
cou aj Hlohovcom. Náklady na kúpu
bytov v Piešťanoch sú však v porov
naní s týmito mestami najvyššie. V
Piešťanoch to bolo na začiatku tohto
roka v priemere 1 800 eur/m2, v Trna
ve 1 552 eur/m2, v Hlohovci 1 248
eur/m2 a v Skalici iba 825 eur/m2. Vy
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plýva to z cien uvádzaných v inzerá
toch v databáze nehnutelnosti.sk.
Podľa štatistického úradu mali v
Trnavskom kraji vlani najvyššie prie
merné mzdy pracovníci v informač
ných a komunikačných činnostiach
(1 678 eur), nasledovali odborné, ve
decké a technické činnosti (1 521
eur), finančné a poisťovacie činnosti
(1 334 eur), priemyselná výroba
(1 289 eur), verejná správa a povinné
sociálne zabezpečenie (1 252 eur),
dodávka elektriny, plynu a pary

(1 162 eur).
Naopak, najnižšiu mzdu dostávali
zamestnanci pracujúci v oblasti uby
tovacích a stravovacích služieb (719
eur), ďalej v administratíve (845 eur),
v umení, zábave a rekreácii (856 eur),
v stavebníctve (868 eur), vo vzdeláva
ní (908 eur), v zdravotníctve (961
eur), v pôdohospodárstve (997 eur),
vo veľkoobchode a maloobchode
(999 eur), v dodávke vody (1 002 eur)
a v doprave a skladovaní (1 080 eur).
mar
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Počet osobných bankrotov v okrese Piešťany prudko rastie
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„Ani v najťažšej chvíli si už úver nevezmem,“ hovorí Piešťanka, ktorá
bola vlani nútená vyhlásiť bankrot. Len za prvé dva mesiace vyhlásilo v piešťanskom okrese bankrot 19 ľudí. Medziročne
13
11 spoločnosť CRIF-Slovak Credit Burreau, ktorá analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008.
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Futbalový klub PFK Piešťany má nového prezidenta
Koncom roka 2018 ohlásil prezident futbalového klubu PFK Piešťany Erik Hlavatý v statuse na sociálnej sieti svoj koniec v štruktúrach
klubu. Interne sa táto zmena komunikovala dlhšie. Do vedenia bol výborom zvolený Ján Stachura, ktorý v klube trénuje mladších žiakov
i prípravku. Od začiatku februára zastáva funkciu prezidenta PFK Piešťany.

/ PODUJATIA
Yaro M. Kupčo:
Vysoké Tatry

29. 3. o 17.30 h / KSC Fontána

Vernisáž výstavy Yara M. Kupča,
ktorý je fotografom prírody, zachytávajúcim krajinu od nájdených zátiší
až po panoramatické pohľady. Jeho
fotografie sú špecifické aj spôsobom
prezentácie – sú tónované dohneda
sépiou a následne zlatom.

Richard Wagner: Valkýra
30. 3. o 17.00 h / Dom umenia

Priamy prenos z Metropolitnej opery New York – obnovená inscenácia
slávneho príbehu Sieglindy, ktorú násilne vydali za nemilovaného muža.
Pravú lásku spozná, až keď sa zamiluje do Siegmunda, ktorý je na úteku
a neskôr sa z neho vykľuje jej dvojča.

100 rokov od vzniku ČSR,
M. R. Štefánik a jeho zásluhy
2. 4. o 17.30 h / PIC

Stretnutie s Pavlom Kanisom a generálom Svetozárom Naďovičom spojené s premietaním filmu o Milanovi
Rastislavovi Štefánikovi s názvom
Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť. Podujatie spoluorganizujú Seniorský parlament a Spoločnosť M. R. Štefánika.

Coming Out

2. 4. o 19.00 h / Elektrárňa Piešťany

Show Viktora Horjána. Ľudsky vykresľuje známe osobnosti v každodennom živote. Hostia pravdivo odpovedajú na jeho otázky. Pozvanie prijali
herečky Emília Vášaryová a Zuzana
Kronerová. O hudobný program sa
postará Orchester Jeana Valjeana.

// Boli ste pri reštarte v roku 2016.
Dva a pol roka sa aj Vašou zásluhou posunul futbal o level vyššie.
Erik Hlavatý spomínal, že vízia
klubu bude pokračovať v nastolenom trende, keďže klub preberie
„spriaznená osoba“. Kam budú
smerovať vaše prvé funkcionárske
kroky?
Za všetko nech je príkladom prá
ve odhŕňanie snehu, keď vo februári
v nedeľu ráno prišiel Erik pomáhať
spoločne s ďalšími dobrovoľníkmi.
Dôležité je, aby mali deti kde hrať.
Prvé kroky smerujú k nastoleniu dl
hodobých vízií, stabilizovaniu klubu
a postupnému zlepšeniu športovej
úrovne. Za dôležité považujem zosú
ladenie fungovania klubu so záko
nom o športe. V pláne je postupná
modernizácia areálu. Moderné prv
ky sa snažíme vštepovať aj do klubo
vých štruktúr – sú nimi online do
chádzka na tréningy, motivačné
odmeny pre najväčších poctivcov,

modernizácia webu, viac akcií pre
verejnosť, vylepšenie letných kem
pov a mnoho ďalších vecí.
// Onedlho sa začnú ligové súboje. Aké budú futbalové ciele v jednotlivých kategóriách?
Cieľom bude udržať, prípadne eš
te vylepšiť pozície, na ktorých sa na
chádzame. Podotýkam, že z devia

Plánov je viacero. Niektoré sa od
víjajú od toho, či mesto získa dotáciu
na atletickú dráhu. Modernizácia
vnútorných priestorov je zase navia
zaná na získanie grantu, o ktorý sa
klub uchádza v projekte podanom
na úrade vlády. Okrem toho sme sa
zapojili do participatívneho rozpoč
tu mesta Piešťany aj Trnavského sa
mosprávneho kraja, kde sme pred
niesli projekty, ktoré by skrášlili areál
štadiónu a boli prínosom pre všetky
športy v ňom, ako aj pre širokú ve
rejnosť.

Ján Stachura, nový prezident PFK Piešťany.
tich oficiálnych súťaží, do ktorých sú
naše družstvá zapojené, sme po jese
ni v každej kategórii umiestnení do
šiesteho miesta, čo je takmer neuve
riteľné, keď sa človek ohliadne tri ro
ky späť. Vtedy hral klub len štyri sú
ťaže, pričom v dvoch z nich bol na
hranici vypadnutia. Naším cieľom je
skĺbiť kvalitu s kvantitou a vytvoriť

Postupu piešťanských šachistov predchádzal
dramatický zápas
Posledné kolo 4. ligy prinieslo so sebou intenzívne napätie. Vyrovnaný zápas sa šachistom zo ŠK Kúpele Piešťany podarilo prelomiť až
po troch hodinách nádherným útokom. Na domácej pôde hostili nádejné družstvo z Holíča.

4. 4. o 17.30 h / PIC

Prezentácia publikácie Renáty Bie
likovej o existujúcich i zaniknutých
mostoch na rieke Váh v Piešťanoch.

Kubo

5. 4. o 19.00 h / Dom umenia

Whiskyho cestovateľské
kino

9. 4. o 19.00 h / Piešťanský pivovar

6 000 kilometrov najazdených po
celom Maroku, šialený Marakéš, Féz
a labyrint uličiek jeho obrovskej mediny, výstup na štvortisícový Jebel
Toubkal, atlantické aj stredozemné
pobrežie, Veľký a Stredný Atlas, Ríf,
Antiatlas, Sahara... Aj o tom bude reč
na Whiskyho cestovateľskom kine.

red

// Témou nielen v Piešťanoch sú i
viaceré športoviská či ihriská. Plánujete v blízkej dobe niečo pristaviť aj v areáli futbalového klubu?

/ ŠPORT

História piešťanských
mostov

Nové muzikálové spracovanie divadelnej hry Jozefa Hollého je oslavou
slovenského folklóru a vzdaním holdu
velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény Jozefovi Kronerovi. Piesne zložila Sima Martausová. O kostýmy sa postarala Adriena Adamíková,
režisérom muzikálu je Ivan Blahút.

také podmienky, aby mohol hrať fut
bal každý a zároveň aby mali tí najta
lentovanejší dostatočné podmienky
na svoj rozvoj.

// Zaujímavosťou je aj TOPliga,
ktorá sa bude hrať od konca marca
na umelej tráve. Čo si od tohto
kroku sľubujete?
Je to vynikajúca platforma, ako
podporiť amatérsky šport. V posled
ných dvoch rokoch sme vzkriesili
mestskú futbalovú ligu, ktorá fun
govala na priateľských dohodách.
Teraz sme sa rozhodli pre ďalší rast,
keď sme sa zapojili do formátu, ktorý
má jasne stanovené pravidlá a dobre
vyvinutý marketing. Každý zápas je
nakrúcaný, servis je profesionálny.
Ide o oficiálnu ligu pre amatérov v
malom futbale, ktorá sa doteraz hra
la len v krajských mestách. Sme jedi
né okresné mesto, ktoré sa dokázalo
zapojiť.
Miro Béreš

Piešťanci v náročnom šachovom turnaji zvíťazli nad Holíčom.

Favoritmi ligy sú práve piešťanskí
šachisti. „Od začiatku hrali obe družstvá vyrovnaný zápas. Piešťancov
Holíčania trápili tri hodiny,“ povedal
kapitán Šachového klubu Kúpele
Piešťany Michal Vodička. Súper Ján
Ďatko na štvrtej šachovnici zaskočil
Tomáša Strapka. Ján Stehlík na
druhej šachovnici hral vyrovnanú
partiu s Piešťancom Jánom Bzdúš
kom.
Silnou oporou piešťanského tímu
je nevidiaci Vladimír Orviský, ktorý
hral na tretej šachovnici. Napriek vý
bornej pozícii sa mu nepodarilo pre
konať obranu Svrčka.
Po troch hodinách sa Piešťancom
podarilo zápas zdramatizovať. Kapi
tán piešťanského tímu Michal Vodič

ka na prvej šachovnici začal krásny
útok. Najskôr obetoval pešiaka v
Škótskom gambite, potom položil aj
strelca a nakoniec vežu. Takto vybo
joval prvé víťazstvo.
Škótsky gambit sa pri hre používa
už málokedy. Ak ho hráč vytiahne na
súpera, zväčša zostane prekvapený.
Takéto otvorenie šachovej hry zavie
dol do turnajov šachový veľmajster
Garri Kasparov.
Po prvom bode sa Piešťancom za
čalo dariť. Zvíťazil Kryštof Šiška, kto
rý nádherným obratom získal vežu.
Prehranú pozíciu obhájil Strapko,
ktorý chytil súperovu dámu. Bzdúšek
po krátkom váhaní prijal súperom
ponúknutú remízu.
ras
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Jozef Metelka je opäť majstrom sveta
Najlepší slovenský paracyklista vybojoval v holandskom Apeldoorne striebro v disciplíne 1 kilometer s pevným štartom a v stíhacích
pretekoch na 4 kilometre titul svetového šampióna.
Tridsaťdvaročný rodák z Piešťan
žijúci vo Veľkej Británii na pevnom
kilometri nestačil na svojho dlhoroč
ného súpera. Brit Jody Cundy bol o
necelé 2 sekundy rýchlejší. „Opäť
striebro. Cesta k zlatu v Tokiu 2020
sa práve začala,“ napísal Jozef Me

telka na svojom facebookovom pro
file krátko po získaní striebornej me
daily.
Majstrovstvá sveta v holandskom
Apeldoorne sa však tým neskončili,
paracyklistu ešte čakali stíhacie pre
teky na 4 kilometre. V nich obhájil

titul svetového šampióna. Vo finále
sa stretol s Georgeom Peasgoodom z
Veľkej Británie a bol rýchlejší o viac
ako 10 sekúnd.
„Som veľmi rád, že som získal už
po šiestykrát double. Nie je to žiadna
samozrejmosť, ako by sa možno zda-

lo. Každý rok je to iné, neviete, čo
vás čaká. Vždy je to iný velodróm a
pribudne aj pár nových pretekárov,“
citoval Jozefa Metelku webový portál
Slovenského paralympijskeho výbo
ru www.spv.sk.
mar
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