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/ STĹPČEK
Freddieho okuliare
Jedného dňa som podľahol pokušeniu, že potrebujem novú gitaru.
Niežeby moja stará nebola dosť dobrá, ale predsa len viac ako inštrumentalista som sa preslávil ako notorický
trhač strún. Potrebujem náhradný
nástroj.
Ako na zavolanie mi vtedy udrela do očí akcia v čínskom e-shope.
Značková gitara za stovku? No nekúp
to! Ochotne som poslal chlapcom do
Pekingu kilečko a tešil som sa, ako
budem ohurovať fanúšičky nástrojom, na ktorý síce neviem hrať, zato
ale bohovsky vyzerá.
Už na druhý deň mi banka zablokovala kartu, ale stále som naivne
veril, že nemôžem byť predsa taký somár. Hlavne keď ma e-shop uisťoval,
ako sa tovar presúva cez pol zemegule až do Piešťan.
Nakoniec mi po mesiacoch prišiel
balík, vlastne minibalíček. Obzeral
som ho z každej strany a nechápal
som, ako doň natrepali polmetrový
krk a telo gibsony. Prepadlo ma neblahé tušenie. V škatuľke nebolo ani
stopy po nástroji. Miesto toho v sebe
skrývala slnečné okuliare. Podobné,
aké nosil slávny Freddie Mercury. K
okuliarom bol priložený krátky odkaz:
Milý Peterko, gitarista z Teba aj tak nebude, ale nevzdávaj to. Ešte môžeš byť
slávnym spevákom. Držím palce. F.
Bohužiaľ, frontman skupiny Queen
z neba asi nedovidel na Zem a nevedel, že ma už v puberte kvôli väčšej
hlave volali Teflón. Tie malé okuliarky
som preto vydezinfikoval savom (proti HIV) a venoval do bazáru.
Gitaru zháňam ďalej. Neviete o nejakej?

Peter Remiš

/ ROZHOVOR

Yaro Kupčo: Najradšej mám cesty, po ktorých ešte nikto nešiel
S Yarom sme sa stretli na jeho najnovšej vernisáži v piešťanskej Galérii Fontána. Práve predstavoval novú kolekciu fotografií z Tatier. Hoci už roky býva v Piešťanoch, neustále ho to ťahá
do hôr. Aj z mesta má najradšej park. Láska na celý život.
// V akom období vznikali fotky na
vašu výstavu?
Fotky som robil asi 14 rokov. Fotím
na veľký alebo stredný formát klasickým
starým foťákom. Snímky robím v tmavej
komore, takže zachovávam autorský proces od začiatku do konca. Už pri štítoch
Álp som využil čiernobielu techniku,
preto aj Tatry sú čiernobiele. Zdá sa mi,
že takto dostávajú ideálnu podobu. Iné je
to pri krajinkách alebo snopoch sena,
kde jednotlivé fotografie dotváram aplikovaním zlatej farby. V takom prípade
ide o akési oteplenie prostredia a ozvláštnenie celkovej atmosféry.
// Vašou srdcovkou sú najmä tatran
ské štíty. Bolo ťažké sa rozhodnúť,
ktoré fotografie vybrať?
Myslím si, že Vysoké Tatry poznám
veľmi dobre. Samozrejme, tie najznámejšie štíty ako Gerlach, Kriváň, Slavkovský
alebo Lomnický sú známe každému.
Skôr som sa zameral na tie, ktoré nie každému hneď rezonujú. Máme tu napríklad Východný štít nad Železnou bránou. Štít s takýmto zvláštnym názvom
skutočne existuje. Dal som mu prednosť
pred známymi štítmi a nafotil som ho.
// Ako vzniká vaša fotka?
Proces tvorby fotografie sa začína hľadaním vhodného miesta a uhlu, z ktorého záber vytvorím. Potom musím zistiť,
kedy je najvhodnejšie svetlo. Bez ideál-

7/2019

neho svetla by som nenafotil nič. Stáva
sa, že treba prísť skoro ráno, lenže vtedy
môže byť svetlo difúzne alebo, naopak,
veľmi ostré. Pôsobí na to veľmi veľa vplyvov. Raz je pri štíte oblak, inokedy jasná
obloha. Je na fotografovi vystihnúť najlepší okamih.
// Koľko záberov je potrebných na to,
aby vznikla menšia výstava?
Najskôr som vyberal z niekoľkých tisícov záberov. Počet fotografií som prísnym výberom zúžil na päťsto a z nich
som spravil osemdesiat veľkých fotografií. Až z nich na túto výstavu putovalo
dvadsaťtri kúskov.
// Vyprofilovali ste sa ako fotograf –
krajinkár. Často vás prirovnávajú k
americkej legende krajinnej fotogra
fie Anselovi Adamsovi. Je pre vás in
špiráciou?
Spomínam si, že keď som po prvý raz
uvidel jeho tvorbu, vypadli mi oči. Viem,
že jeho úroveň nikdy nedosiahnem, ale
snažím sa, aby som sa k nej aspoň čo najviac priblížil. V oblasti prístupu k fotografii a technike je mojím jediným vzorom. Obdivujem tú poctivú remeselnú
prácu; tú poctivosť, s akou dokázal zachytiť prírodné krásy krajiny. Technická
dokonalosť jeho fotografií je ťažko dosiahnuteľná.
// Máte aj iné vzory?

Priznám sa, že nepoznám veľa fotografov – iba Plicku, Martinčeka a Fialu.
Neštudujem ich. Áno, človek by mal hľadať inšpiráciu aj u druhých, ale nechcem
kopírovať. Uvedomujem si, že by som sa
mohol od nich mnoho vecí naučiť, ale
zas možno by som závidel, že to neviem
robiť tak ako oni. Preto si hľadám a razím
svoju cestu.
// Ako vnímate Piešťany ako fotograf
a dlhoročný obyvateľ?
Piešťany nefotím. Spravil som dve fotografie. Prvá je klasická platanová alej
pri hoteli Thermia Palace. Vznikla úplne
náhodne. Prišla ku mne fáma, že tieto
stromy majú vyrúbať, tak som vzal foťák
a spravil niekoľko záberov. Na druhej fotografii sú stromy On a ona pri kúpalisku
Eva. Piešťany vnímam ako miesto a
mesto, kde rád žijem a som tu spokojný.
Je to ale mesto, ktoré si do záberov vyberá množstvo fotografov a to ma neláka.
Túžim objavovať nové miesta.
// Máte silný vzťah k prírode. Ako
vnímate súčasné systematické rúba
nie lesov?
Moja rodina vlastní pod Kriváňom
časť lesov. Prastarý otec tam chodieval
ešte ako osemdesiatpäťročný kosiť lúky,
takisto ťažiť v lese a vysádzať nové stromy. Drevo zvážali na koňoch. Teraz sa
zváža nákladiakmi, ktoré celý terén zničia. Som presvedčený o tom, že by sme sa
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o lesy mali starať ako naši starí rodičia.
// Portréty nerobíte, lebo sa držíte zá
sady Indiánov: Fotografia kradne ľu
ďom dušu...
Mne sa páči práca, ktorú robí Martin
Ričány (Projekt 365 tvárí z Piešťan, pozn.
red.), pretože sám by som na také niečo
nemal síl. Oslovovať a presviedčať toľkých ľudí by ma skôr unavilo ako tešilo.
Krajinu predsa len presviedčať nemusím.
(smiech) Čo ma hnevá, je to, že dnes ľudia fotia aj bez toho, aby vás vôbec oslovili. Zakrádať sa za niekym a prenasledovať ho s fotoaparátom – to už je o strate
úcty k súkromiu človeka.
// Pred pár rokmi ste absolvovali ces
tu po juhozápade USA. Cestovali ste
po známej Route 66, po ktorej puto
vali aj beatnici. Neskôr ste v spolu
práci s básnikom Mariánom Hatalom
pripravili zaujímavý projekt s básňa
mi beatnikov a fotografiami. Plánuje
te niečo podobné spraviť aj so sloven
skými básnikmi?
To bola len akási epizóda. Takéto
multimediálne dielo už nie je celkom
moja parketa, necítim sa v ňom doma.
Skôr to bola náhoda. Z cesty som bol veľmi nadšený, navštívili sme v San Franciscu štvrť, kde dodnes žijú členovia hnutia hippies. Sú už síce starí a skomercionalizovaní, ale duch hippies je v nich ešte
stále prítomný.

// Študujete si miesta, kam vyrazíte?
Bol som na Korzike s kamarátom,
ktorý si naštudoval bedeker. Na tom malom ostrove sme najazdili viac ako 1 200
kilometrov. (smiech) Šiel podľa toho, čo
si naštudoval. „Jaro, tam sú megality,
tam musíme ísť,“ presviedčal ma. Tak
sme sa predierali húštinou, po tristo metroch sa pred nami objavila lúka s desiatimi kameňmi. V bedekri to ale opísali ako
Stonehenge. Odvtedy pri cestách improvizujem.
// Podarilo sa vám takto objaviť nové
miesta alebo pohľady na opozerané
krajiny alebo štíty?
Spomeniem napríklad Kriváň. Vo Východnej sú dve drevenice a spred jednej
fotí každý. Dal som si tú námahu a prešiel k druhej, ktorá je o tristo metrov ďalej, a spravil som záber odtiaľ. Čudujem
sa, že doteraz tak nikto neurobil. Z tohto
miesta som ešte fotografiu nevidel. Niekedy stačí naozaj len trošku poblúdiť a
človek natrafí na niečo výnimočné.
// Plánujete aktuálne nejakú ďalšiu
cestu za fotografiami?
Zvažujem pobaltské krajiny. Ešte pred
pár rokmi ma to tam neťahalo, ale rád by
som nafotil najvyšší kopec, ktorý má iba
200 metrov, a najširší vodopád v Európe
– má výšku 1 meter, ale šírku až 150 metrov.
Rasťo Piovarči
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Vytvorila záchrannú aplikáciu, ktorá pomáha
strateným domácim miláčikom
Piešťany hore nohami. Spomeniete si ešte na zúfalé pátranie po stratenej mačke? Po celom meste viseli plagáty s jej fotografiou. Alebo
nedávno stratený pes husky. Len nedávno sa potuloval po Piešťanoch. Mal obojok a vidieť ste ho mohli na Trajane aj pri futbalovom štadióne, až kým sa k nemu neprihlásil majiteľ.

Letisko prehralo súd
o odmeny
Okresný súd Piešťany priznal
bývalému členovi predstavenstva
spoločnosti Letisko Piešťany Vladimírovi Krátkemu odmeny vo výške
38-tisíc eur plus úroky z omeškania.
Nárokovať si odmeny teraz môžu aj
ďalší. Vladimír Krátky, ktorý je v súčasnosti hlavným kontrolórom mesta Trnava, si odmeny nárokuje za
obdobie od augusta 2010 do júna
2012. Okresný súd mu ich v stredu
3. apríla priznal, ale rozsudok ešte
nenadobudol právoplatnosť.
„Aj napriek tomu, že súd tento nárok V. Krátkemu uznal, trnavská župa
stále trvá na tom, že vyplatenie odmien ľuďom, ktorí priviedli letisko na
pokraj zániku, je nehorázny,“ reagoval vo svojom stanovisku predseda
TTSK Jozef Viskupič.
V zdôvodnení rozsudku sudca
uvádza, že hospodárske výsledky
firmy nie vždy závisia od činnosti riadiacich orgánov, ale vplývajú na ne
aj iné faktory. Najväčší akcionár letiska podľa J. Viskupiča zváži ďalšie
právne kroky a „po dohode s vedením Letiska Piešťany sa voči tomuto
rozhodnutiu odvolá.“ Celková výška
nevyplatených odmien pre bývalých
členov vedenia letiskovej spoločnosti prevyšuje 500-tisíc eur.

mar

Denne sa na sociálnych sieťach
objaví niekoľko desiatok príspevkov
o nájdených či stratených zvieratách.
Aj pre takéto prípady navrhla dobrovoľníčka – ochranárka zvierat Adel
Bednáriková aplikáciu Hľadáme labky. Pomáha napríklad aj v Dočasnom domove pre havinkov Piešťany.
Dobrovoľníctvu sa venuje tri roky a
za ten čas už zachránila desiatky psíkov.
Všetko na jednom mieste
Nová aplikácia funguje od začiatku apríla. Ľuďom umožňuje nahlasovať stratené alebo nájdené zvieratá
po celom Slovensku. „Doteraz podobná aplikácia na Slovensku chýbala. Ľudia využívajú pri pátraní po
stratených domácich miláčikoch najmä sociálne siete, vytvárajú skupiny
na Facebooku, ale tam sa o tom nie
každý dozvie,“ vysvetľuje Adel Bednáriková. Preto sa rozhodla vytvoriť
platformu, kde by mohli ľudia stratených a nájdených miláčikov zapísať a
nahrať ich fotografiu.
„Ani jedna skupina nie je dostatočne veľká a schopná filtrovať zvieratá podľa určitých parametrov, teda
v takom množstve príspevkov nevieme nájsť dané zvieratko. Verím, že
aplikácia pomôže tento problém aspoň sčasti vyriešiť,“ vysvetľuje mladá
ochranárka. Do aplikácie Hľadáme
labky zatiaľ môžete nahlásiť stratených psíkov, mačky a papagáje. Práce na aplikácii však Adela nezastavila

a postupne ju rozširuje o ďalšie možnosti.
Ako funguje aplikácia Hľadáme
labky?
Aplikáciu si nainštalujte do vášho
smartfónu. Vďaka jednoduchému a
intuitívnemu ovládaniu môžete nahlásiť stratené alebo nájdené zvieratko. Doplniť môžete aj informácie o
lokalite, hlavných poznávacích zna-

koch, rase či sfarbení. Aplikácia užívateľovi sama napovie, čo má robiť.
„Ak niekto nahlasuje zranené alebo
uhynuté zvieratko, treba to uviesť,
pretože aj takéto zvieratko môže niekto hľadať,“ dodáva Adel.
Databáza stratených a
nájdených
V databáze nájdených a stratených nájdu majitelia zvierat infor-

mácie o nájdení. Je dôležité uvádzať
aj telefonický alebo emailový kontakt, aby sa mohli nálezca a majiteľ
spojiť. Na priame kontaktovanie slúži špeciálne tlačidlo.
Vznik aplikácie Hľadáme labky
hradila Adela sčasti z vlastných zdrojov, ale prispeli jej aj sponzori. Aplikácia je dostupná zadarmo na
Google Play a Apple store.
ras
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Zmrzlina zdražela, jeden kopček si zlížeme
za 80 centov
Ceny obľúbenej zmrzliny sa v Piešťanoch po roku opäť vyšplhali na svoje maximum. Zmrzlinári si pýtajú za kopček studenej pochúťky v
priemere 80 centov. Štvorčlenná rodina si tak pri najskromnejšej verzii musí na zmrzlinu vyčleniť viac než 3 eurá.
v Piešťanoch v priemere asi 40 centov. Počas siedmich rokov jeho cena
vzrástla o 100 percent. Starší si spomenú, že v roku 1989 stála porcia
zmrzliny 1 korunu (3 centy). V tom
období bolo populárne zmrzlinárske
auto, ktoré rozvážalo ľadovú pochúťku po Piešťanoch a okolí.
Kopček zmrzliny má objem približne 1/30 litra, závisí to však od veľkosti zmrzlinových klieští. Za posledné roky sme si už zvykli na väčšie
porcie aj vyššiu cenu. Zmrzlinu v minulosti konzumovali iba kráľovské a
šľachtické rodiny. Pôvod má už v starovekej Číne, Indii a Ríme. Pôvodne
to bol ochutený sneh, až neskôr sa zaviedli rôzne receptúry. Začiatkom
20. storočia bol patentovaný zmrzlinový kornútok.
ras

Program OLKS je známy
Český popový spevák, ktorého v
80. rokoch minulého storočia preslávili skladby Hurikán, Kde jsi? a Oheň,
voda, vítr bude hlavnou hviezdou
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
(OLKS) 2019. Podujatie sa uskutoční počas prvého júnového víkendu.
Ani na tento rok organizátori
žiadne zásadné zmeny v OLKS
nechystajú. V sobotu 1. júna je naplánované požehnanie prameňov
a sprievod. Skomplikovať by ho nemala ani plánovaná oprava Kolonádového mosta. O hlavný ceremoniál
v Hudobnom pavilóne sa postarajú
pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Piešťany. „Tento rok je
rokom periodickej tabuľky, v tomto
duchu bude i program,“ informovala
Marta Jurčová.
Popoludňajší program otvoria
ukážky historického tanca v podaní skupiny Bojník, pokračovať bude
koncertmi Cimbal Brothers a Veroniky Rabady. Ďalšími oznámenými
interpretmi sú víťaz televíznej šou
X-Factor Peter Bažík, finalistka Superstar Natália Hatalová a víťazka
Československo má talent Nikoleta Drummer Šurinová. Hlavnou
hviezdou sobotného programu bude
Dalibor Janda so skupinou Prototyp.
Na nedeľu je naplánované vystúpenie speváckeho tria La Gioia.

mar
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Prehľad cien zmrzliny
v slovenských mestách
Cenou zmrzliny sa Piešťany dostávajú na úroveň krajského mesta
Trnava, kde stojí kopček väčšinou
jedno euro. Najviac zaplatíte za túto
sladkú pochúťku v Bratislave, porcia
vás tam vyjde na 1,20 až 1,50 eura.
V niektorých piešťanských prevádzkach sa dá zmrzlina kúpiť pri
troche hľadania aj lacnejšie, námestie
s blízkym okolím však zväčša tlačí ceny smerom nahor. Drahšie si po novom kúpime aj čoraz populárnejšie

sorbety.
Ak to vezmeme z pohľadu „zmrzlinoturistiky”, za ľadovou pochúťkou
sa určite oplatí vycestovať do Zvolena, Čadce či Košíc, kde sa cena za
kopček pohybuje od 50 do 60 centov.
Kráľovnou je stále vanilková
Medzi najobľúbenejšie zmrzliny
patria klasiky ako vanilková, punčová, banánová, jogurtová či citrónová;
zo sorbetov je to napríklad mangový.
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Pri výbere zmrzliny si vždy zistite, z
čoho ju prevádzka vyrába. Dnes už
existujú zmrzliny vyrobené z výhradne kvalitných surovín, ktoré môžu
konzumovať aj ľudia s predpísanou
bezlepkovou diétou. Ak milujete
ovocné chute, pýtajte sa, z akého ovocia je konkrétna zmrzlina vyrobená.
Domácu zmrzlinu sme si kedysi
kupovali aj z auta
V roku 2012 stál kopček zmrzliny

Bratislava
Trnava
Piešťany
Košice
Bardejov
Prievidza
Zvolen
Humenné
Čadca
Bánovce nad Bebravou
Trebišov

0,80 – 1,5 €
0,70 – 1,2 €
0,80 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,40 €
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Bude pre deti konečne dosť miesta? Pomôcť má cirkevná škôlka
Výstavba Cirkevnej materskej školy je v plnom prúde. Ak všetko pôjde podľa plánu, otvoria ju v septembri. V závislosti od veku detí bude jej kapacita maximálne 63 škôlkarov. Rodičia môžu
podávať žiadosti o prijatie detí už teraz.
Pomohla Európska únia
Stavebné práce v bývalých priestoroch Cirkevnej spojenej školy (CSŠ) na
Vodárenskej ulici napredujú. V najbližších mesiacoch majú byť dokončené tri
nové triedy. Trnavská arcidiecéza, ktorá
je zriaďovateľom CSŠ, získala na ne dotáciu z fondov Európskej únie vo výške
381-tisíc eur. Sama sa na financovaní
projektu podieľa sumou 20-tisíc eur.
Víťazovi verejného obstarávania odovzdali stavbu začiatkom septembra minulého roka. Podľa zmluvy má na jej dokončenie 11 mesiacov, ale riaditeľ CSŠ si
želá, aby boli stavebné práce hotové už
koncom mája. Zostávajúci čas totiž
bude potrebovať na zariadenie nových
priestorov. „Každé dva týždne máme
kontrolný deň a práce postupujú veľmi
dobre,“ povedal pre Novinky z Piešťan
Ján Morong, riaditeľ Cirkevnej spojenej
školy, ktorý s otvorením materskej školy
počíta na začiatku Školského roka
2019/2020. Rodičia môžu žiadosti o pri-

jatie podávať do 24. mája v budove CSŠ
Piešťany na Štefánikovej ulici. Rozhodnutie o prijatí bude vydané až po kolaudácii novej budovy a po zaradení do siete škôl.
Pomáhajú starí rodičia
V uplynulých rokoch bola situácia s
umiestňovaním detí do materských škôl
v Piešťanoch napätá. Najmä deti, ktoré
dosiahli vek tri roky až v priebehu daného školského roka, neboli väčšinou do
škôlok prijaté. Rodičia, ktorí s nimi boli
dovtedy doma a brali rodičovský príspevok, museli po nástupe do práce hľadať
niekoho, kto sa o deti postará. Zákon totiž prikazuje prednostne prijímať päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú školskú dochádzku.
„Mladší syn sa narodil v marci 2016.
Na zápise sme boli minulý rok v apríli.
Chcela som, aby nastúpil do škôlky túto
jar, ale nezobrali ho. Teraz s ním musím
ísť opäť na zápis a snáď ho zoberú. Do

septembra nám s ním budú musieť pomôcť starí rodičia,“ hovorí matka dvoch
detí.
Podľa údajov z mestského úradu
navštevuje v Školskom roku 2018/2019
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy 761 chlapcov a dievčat. Z kapacitných dôvodov nemohlo byť
prijatých 71 detí, pritom 13 z nich dovŕšilo 3 roky do augusta 2018 a 21 do decembra 2018. Ostatné dosiahnu daný
vek v tomto roku. Práve otvorenie Cirkevnej materskej školy by mohlo uspokojiť aj záujem rodičov trojročných detí.
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany sa
uskutoční od 24. do 26. apríla. Súčasťou
žiadosti, ktorá je zverejnená na webe
mesta piestany.sk, je aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na
pobyt v kolektíve. Pediater musí vyplniť
taktiež údaje o povinnom očkovaní.
Radnica je zriaďovateľom piatich
škôlok, štyri majú aj elokované praco

viská. V nasledujúcom školskom roku by
nemali chýbať ani triedy v Materskej
škole na Považskej ulici, ktorá mala v
uplynulých mesiacoch prejsť rozsiahlou
rekonštrukciou financovanou z dotácie
od Európskej únie. Vedenie mesta v
marci rozhodlo, že pre problémy s dodávateľom a dodržaním stanovených termínov tieto priestory opraví z vlastných
zdrojov. „Naším cieľom, som presvedčený, že reálnym cieľom, je otvoriť brány
škôlky v novom školskom roku – teda
najneskôr k 1. septembru 2019,“ uviedol
primátor Peter Jančovič.
Ešte v roku 2005 mali piešťanské škôlky dostatok voľných kapacít a zastupiteľstvo si mohlo dovoliť jednu z nich zrušiť.
Demografická situácia sa však rýchlo
zmenila a počet žiadostí o miesto v škôlke každý rok stúpal. Za predchádzajúceho vedenia radnice pribudlo 40 miest
pre škôlkarov v prízemných priestoroch
Základnej školy na Holubyho ulici.
Martin Palkovič

Pred nástupom do škôlky
• Škôlkar by nemal používať p
 lienky
(vhodné je učiť dieťa na nočník
vo veku okolo dvoch rokov).
• Vítané sú základné hygienické
návyky – umývanie a utieranie rúk,
čistenie zubov, pýtanie sa a používanie toalety.
• Dieťa by sa malo vedieť vysmrkať,
držať a hrýzť chlieb, piť z pohára, dať
si ruku pred ústa pri kýchaní, uložiť si
hračky, snažiť sa samostatne obliekať a obúvať.
• Dieťa by si malo postupne zvykať
na neprítomnosť rodičov a malo by
popoludní vedieť odpočívať.
• Rodičia a ostatní členovia rodiny by
sa s deťmi mali rozprávať o škôlke,
ale nie ňou strašiť. Mohlo by to vzbudiť dojem, že škôlka je zlá. Správne je
prechádzať sa s budúcim škôlkarom
okolo materskej školy najmä v čase,
keď sa deti vonku hrajú.
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HS Centrum láka rodiny s deťmi na drevenú ZOO
Areál športového centra je obklopený zeleňou. Susedí totiž s biotopom Malá vrbina, ktorá je útočiskom množstva živočíchov. Zvieratá
však po novom nájdete aj pri HS Centre.

/ PODUJATIA
3x Kňazovic

2. 4. – 1. 5. / Dom umenia

Slovenská kovačická insita je ojedinelý fenomén kultúrneho dedičstva.
Ján Kňazovic je jedným z umelcov,
ktorí dosiahli najväčší úspech a uznanie svetovej verejnosti. Výstava 3x
Kňazovic predstavuje maliarsku trojgeneráciu – Jána, jeho dcéru Annu a
vnučku Natašu.

Radovan Tariška
Little Big Band

12. 4. o 19.30 h / La Musica

Radovan Tariška je renomovaný saxofonista, aranžér, hudobný producent, učiteľ a redaktor Slovenského
rozhlasu. Má na konte množstvo
ocenení (Krištáľové krídlo, Esprit a
Radio Head Awards) aj spoluprác so
špičkovými hudobníkmi. V La Musice
sa predstaví so svojím Little Big Bandom.

„Naším cieľom je, aby do tohto
strediska prichádzali ľudia nielen za
športom. Chceme prilákať deti, naučiť ich športovať a jedným z najnovších lákadiel je drevená ZOO,“
hovorí spolumajiteľ HS Centra Branislav Stankovič. Dodáva, že autorom
drevených plastík zvierat je handicapovaný rezbár Slavomír Dlubač. Z
ulice láka okoloidúcich zajac s tenisovou raketou, ale deti môžu objaviť aj
množstvo ďalších zvierat – napr. sovu, medveďa, orla či slimáka.
Určite ich poteší aj detské ihrisko
alebo voľná trávnatá plocha, kde sa
vyšantia do sýtosti. Voľne prístupné
sú cvičné steny určené pre tenisových
začiatočníkov. Neodmysliteľnou súčasťou HS Centra sú, samozrejme, tenisové a volejbalové, resp. nohejbalové kurty. Nechýba ihrisko s umelou
trávou na minifutbal ani hádzanárske
a basketbalové ihrisko či kryté kurty,
kde je možné na jar i v lete hrať bedminton. Minulý rok pribudla možnosť zacvičiť si v areáli HS Centra
workout, voľne prístupná je aj plocha
určená na petang. Stačí sa len vopred
prihlásiť.
Onedlho pribudne ohnisko, ktoré
bude nepochybne ďalším lákadlom
pre tých, ktorí v Piešťanoch hľadajú

oddych na čerstvom vzduchu. „Chceme pozvať rodiny s deťmi, aby tu
strávili príjemné chvíle. Veríme, že
mnohé z detí zostanú aj na tenise a
možno sa v budúcnosti budú venovať
tomuto krásnemu športu,“ dodáva
Branislav Stankovič, ktorý trénoval

viacerých hráčov slovenskej tenisovej
špičky, medzi nimi aj Karola Kučeru
a Karin Habšudovú.
Veľkou výhodou HS Centra je jeho poloha. Nachádza sa v športovom
srdci Piešťan hneď pri zimnom štadióne. Na bicykli i peši je ľahko do-

stupné zo širšieho centra aj z Lodenice po chodníku okolo potoka Dubová. Ak chcete svoj voľný čas stráviť s
rodinou a priateľmi aktívnym oddychom, je to pre vás nepochybne ideálne miesto.
inz

Autolinea 2019

16. 4. o 15.00 h / KSC Fontána

Vernisáž výstavy dizajnérov a žiakov
Strednej umeleckej školy v Trenčíne.
Autolinea mapuje rozpracované dizajnérske projekty vytvorené poprednými československými dizajnérmi,
ale aj nastupujúcou generáciou dizajnérov. Výstavu kurátorsky realizuje
zberateľ Peter Chudý.

Otevřené manželství

16. 4. o 19.00 h / Dom umenia

Brilantní herci Karel Roden a Jana
Krausová ako svojrázny manželský
pár v zúfalo jedovatej tragikomédii.
Ponorte sa do peripetií dvoch ľudí,
ktorí neohrabaným, ba až komickým
spôsobom hľadajú lásku a navzájom
sa pri tom ubíjajú. Hru napísal Dario
Fo spolu s manželkou Franky Rame.

Vedecká kaviareň

17. 4. o 17.00 h / Elektrárňa Piešťany

Zomrel už konečne ten Bitcoin? O
kryptomenách počúvame dnes už
takmer na každom rohu. Prečo vznikli
a aké majú výhody? Čo je to ten Bitcoin a nie je to len nejaký podvod? Má
vôbec zmysel sa o ňom naučiť niečo
viac? Dušan Matuška, ktorý sa venuje obchodovaniu s kryptomenami,
porozpráva viac o kryptomenách, o
základných mýtoch, ktoré sú s nimi
spojené a o tom, či a ako sú vôbec
pre nás užitočné.

/ ŠPORT

Basketbalistky postúpili do finále, hádzanári
zabojujú o Ligový pohár
Dve piešťanské extraligové družstvá majú za sebou náročné zápasy. Basketbalistkám z tímu Piešťanské Čajky sa podarilo zdolať Young
Angels Košice a postúpili do finále ženskej extraligy. Rozprávkový sen o semifinále najvyššej hádzanárskej ligy sa nenaplnil hráčom
MHK Piešťany, ktorých čaká Ligový pohár.
Do finále po ročnej prestávke
Piešťanské Čajky v semifinálovej
sérii jedenkrát zaváhali na palubovke
Young Angels Košice, o postupe do
finále preto rozhodol až štvrtý zápas.
Zverenkyne trénera Richarda Kucsu
v ňom zvíťazili presvedčivo 86:53. O
najviac bodov sa postarala Američanka Janee Thompson. „Toto víťazstvo je výsledkom tímového výkonu.
Nebolo to také ľahké, ale dodržali
sme zápasový plán. V koncovke nám
to padalo a zabrali sme aj v obrane.

Tešíme sa teda na finále,“ povedala
po rozhodujúcom zápase autorka
dvadsiatich piatich bodov.
„Gratulujem mojim dievčatám k
dnešnému výkonu. Od začiatku sme
si vybudovali náskok a ten sme si
udržiavali. Súperky sa svojou dravosťou dvakrát vrátili do zápasu, ale na
tieto hluché chvíľky sme dokázali zareagovať a napokon sme vybojovali
dôležité víťazstvo,“ dodal tréner Richard Kucsa.
Piešťanské Čajky sa vo finále stret

Baskicko a Andalúzia

24. 4. o 17.30 h / Piešťanské informačné centrum

Pintxos a tapas, pelota a flamenco,
hipsterské Bilbao a hýrivá Sevilla.
Španielsky sever a juh sú dva odlišné
svety, ktoré majú jedno spoločné –
hrdosť na vlastné tradície. Cestovateľ
Milan Zálešák porozpráva o svojej
vášni pre oba regióny, o unikátnej architektúre aj gastronomických špecialitách.

red

nú s tímom MBK Ružomberok, proti
ktorému sa počas tejto sezóny presadzovali len veľmi ťažko. Na prvý zápas cestujú basketbalistky z kúpeľného mesta do centra dolného Liptova
13. apríla, druhý odohrajú v piešťanskej Diplomat aréne v stredu 17. apríla a budú potrebovať podporu domácich fanúšikov.
Minulý rok sa Čajky do finále neprebojovali práve cez MBK Ružomberok, v semifinálovej sérii prehrali
všetky tri zápasy. Predtým boli Pieš-

ťany vo finále trikrát za sebou, ale na
Good Angels Košice ani raz nestačili.
Ružomberok sa tešil z titulu naposledy v roku 2003.
Rozprávkový sen sa nesplnil
Cieľom nováčikov z MHK Piešťany v Slovnaft Handball Extralige bolo
6. miesto. Keď ho splnili, lákala ich
účasť v semifinále. Na konci marca
im k tomu mohol dopomôcť iba bodový zisk v Nových Zámkoch. Rozhodujúci zápas bol ešte v úvode vyrovnaný, Piešťancom sa však prestalo
dariť premieňať šance a nakoniec
prehrali 31:24. Na ich 5. mieste v tabuľke už nemohlo nič zmeniť ani posledné kolo nadstavbovej časti, v ktorom privítali Považskú Bystricu. Zápas sa kvôli výpadku elektrického
prúdu vo veľkej časti Piešťan nakoniec nedohral.
„Jediná škoda je, že sme nedokázali dotiahnuť do konca rozprávkový
sen o semifinále. Boj o 5. až 8. miesto
je pre nás úspechom. Ideme bojovať o
Ligový pohár,“ povedal tréner MHK
Piešťany a dodal, že tím ide aj do ďalšej extraligovej sezóny, ale je zatiaľ
otázne v akom zložení. V zápasoch o
Ligový pohár budú hádzanári z
MHK Piešťany súperiť s HK Agro
Topoľčany, HC Sporta Hlohovec a
ŠKP Bratislava. Bude sa hrať vždy doma aj vonku. Pre piešťanských hádzanárov sa teda sezóna ešte zďaleka nekončí. Kúpeľné mesto je v zápasoch o
Ligový pohár favoritom a fanúšikovia
sa môžu tešiť na atraktívne zápasy.
mar
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