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Športová kariéra šesťnásobnej majsterky sveta vo wakeskate (jazda po vodnej hladine na doske bez viazania) sa začala vodným lyžovaním v Ratnovskej zátoke. Vďaka svojim úspechom 
mala možnosť pravidelne trénovať na Floride aj Filipínach, ale stále sa rada vracia na piešťanskú Sĺňavu. V prvú májovú nedeľu tam organizuje beh, ktorý bude súčasťou celosvetového 
charitatívneho podujatia. O ňom aj o svojich ďalších plánoch hovorí Zuzana Vráblová.

 / Tento rok sa prvýkrát v Piešťanoch 
bude bežať Wings for Life World Run. 
Čo je cieľom tohto podujatia?

Ide o celosvetový charitatívny pro-
jekt, z ktorého celý výťažok putuje na 
výskum poškodení miechy. To je hlavná 
myšlienka, ale dôležité je aj to, že sa spá-
jajú ľudia po celej planéte – v rovnaký 
deň a v rovnakú hodinu robia niečo 
dobré pre seba aj pre iných. Posledné 
dva roky som bola v Amerike, kde to vy-
chádzalo na siedmu hodinu ráno, v Pieš-
ťanoch pobežíme hodinu po poludní. 
Niekde bežia aj v noci, dôležité je, že 
všetci pôjdeme naraz. Cez aplikáciu 
Wings for Life World Run bude možné 
počúvať livestream, kde sa dozvieme, v 
ktorej krajine je najlepší bežec, ale pôjdu 
tam aj rozhovory s ľuďmi s poškodenou 
miechou. Má to veľmi dobrú atmosféru, 
človek sa cíti byť súčasťou niečoho veľ-
kého.

 / Tento beh nemá cieľovú rovinku, 
všetci naraz vybehnú a po čase za 
nimi vyštartuje stíhacie auto, ktoré 
postupne zrýchľuje. V Piešťanoch to 
bude virtuálne vozidlo, ktoré bude 
účastníkov „prenasledovať“ cez apli-
káciu. Koľko kilometrov ste na týchto 
behoch absolvovali vy?

Ja mám od malička problém s vytrva-
losťou, ale v jednom ročníku som od-
behla 7 kilometrov, o rok neskôr to bolo 

10 kilometrov a pred časom som si to 
cez aplikáciu skúšala a bolo to už 13 ki-
lometrov. Sú ľudia, ktorí chcú túto myš-
lienku podporiť a idú chôdzou, takže 
potom absolvujú 3 až 5 kilometrov. Zá-
leží na tempe každého účastníka, kedy 
ho fiktívne autíčko dobehne. Aplikácia 
vám ukáže, kedy vás dobieha a môžete 
zrýchliť. Pobeží sa okolo Sĺňavy so štar-
tom z BB Wakesoul v Ratnovskej zátoke 
smerom k mostu. Tí, ktorí skončia pri-
bližne v polovici, sa môžu na miesto 
štartu vrátiť motorovým člnom, ktorý 
bude premávať od bufetu Dino.

 / Je beh po wakeskatingu vaším 
druhým najobľúbenejším športom?

Musím povedať, že určite nie. Nie je 
to moja najobľúbenejšia aktivita, radšej 
sa bicyklujem alebo si vyberám iné špor-
ty, ale v rámci akcie Wings for Life ma 
beh veľmi baví.

 / Pobeží sa okolo Sĺňavy, kde sa za-
čala aj vaša športová kariéra.

Prvýkrát som sa postavila na vodu, 
keď som mala šesť rokov. Vtedy už exis-
toval aj vodnolyžiarsky vlek. Bývali sme 
v Ratnovciach a rodičia sa snažili mňa aj 
brata viesť k športu. Keď som sa na to 
postavila, myslela som si, že idem rých-
losťou sto kilometrov za hodinu. Spadla 
som hneď pri prvom stĺpe a viac som 
tam nechcela ísť. Brata to ihneď chytilo. 

O rok-dva neskôr sa konal kemp, na kto-
rý nás rodičia prihlásili a už to bolo lep-
šie. Potom som prešla do Klubu vodné-
ho lyžovania v rámci Lodenice. Zároveň 
som robila aj snowboarding, pri ktorom 
som sa neskôr zranila. Z vodného lyžo-
vania mi preto vypadla moja najsilnejšia 
disciplína – skoky do diaľky. Vyskúšala 
som wakeskate. Začalo ma to napĺňať a 
veľmi baviť. Základ z vodného lyžovania 
bol určite dôležitý.

 / Túto zimu ste v Tatrách prekvapivo 
vymenili vodný vlek za psí záprah. 
Aké to bolo?

Všetci vedia, že som milovník psov, a 
preto sme spojili tieto dve moje vášne. 
Bol to veľký zážitok aj preto, že som strá-
vila 3 dni so psíkmi. Dôležité bolo nájsť s 
nimi kompromis. Vyhovuje im totiž vy-
šliapaný terén a mne, naopak, trochu 
hlbší sneh, do ktorého sa viem zaprieť. 
Bola to nepochybne zaujímavá skúse-
nosť, aj keď to nie je niečo, z čoho by mal 
vzniknúť nový šport.

 / Podobných nápadov máte za sebou 
viac. Na doske ste jazdili aj po potoku 
Dubová.

Wakeskating nie je šport, kde by fun-
govali tréneri a prísny harmonogram. U 
nás je to skôr freestyle, ale to nezname-
ná, že tomu netreba venovať veľa času. 
Aj v rámci prípravy nás preto zaujímajú 

netradičné miesta. Mali sme projekt, v 
rámci ktorého sme pozývali jazdcov zo 
zahraničia a ja som vyhľadávala miesta 
po Slovensku a Česku, kde by sme jazdi-
li za navijakom. Je fajn nájsť kaskády, 
kde je možné robiť aj nejaké triky. 
Wakeskating nie je len o výsledku z pre-
tekov, ale najmä o nápadoch a zábave.

 / Počas predošlých rokov ste veľa 
času trávili v zahraničí, pravidelne tré-
nujete na Floride. Aké máte plány na 
túto sezónu? Bude vás možné častejšie 
vidieť na doske v Ratnovskej zátoke?

Určite budem aj veľa cestovať, so 
sponzorom plánujeme rôzne projekty v 
zahraničí, ale základňu budem mať ten-
to rok na Slovensku i vďaka rôznym 
podujatiam. Takým naj bude Wakeskate 
session v BB Wakesoul v Ratnovskej zá-
toke.

 / Ako vyzerá Wakeskate session? Je 
otvorená aj pre verejnosť?

Je to stretnutie jazdcov, na ktorom 
chcú spoločne dosiahnuť čo najväčší 
progres. Budeme tam mať fotografa, 
možno nejaký koncert, ale je to najmä o 
tom, že budeme spolu jazdiť. Prídu cha-
lani z Čiech aj Chorvátska. Od utorka 
2.  júla do piatku to bude komornejšie, 
ale v sobotu by sme chceli spraviť rôzne 
aktivity pre Piešťancov, aby tento šport 
zaujal aj ľudí z mesta a prišli sa pozrieť. 

Zároveň spravíme súťaž, v ktorej sa 
predvedú najlepší jazdci.

 / Na Slovensku asi nie je iná špor-
tovkyňa, ktorá sa môže pýšiť šiestimi 
titulmi majsterky sveta. Pokúsite sa 
túto bilanciu ešte vylepšiť?

Wakeskate nie je pre mňa o tituloch. 
Stále venujem veľa času samotnému jaz-
deniu, pretože ma naozaj baví, ale v po-
sledných rokoch taktiež rada organizu-
jem rôzne podujatia. Najbližších maj-
strovstiev sveta sa ešte asi zúčastním, ale 
nechávam tomu voľný priebeh, rovnako 
ako doteraz. Nedávno som mala mož-
nosť využiť vodný skúter a veľmi som si 
užívala, keď som za ním mohla ráno o 
šiestej vyštartovať po pokojnej hladine 
Sĺňavy. Prišli aj kamaráti zo zahraničia a 
veľmi sme si to užili. Vo svete sú wake-
parky, kde sú podmienky úplne iné, ale 
vyzerá to tak, že s novými prevádzkova-
teľmi sme aj my na dobrej ceste. Sĺňava 
má skvelú atmosféru, mám to tu veľmi 
rada.

Charitatívny beh Wings for Life  World 
Run sa v Piešťanoch uskutoční v nedeľu 
5. mája. Štart je o 13.00 h z BB Wakesoul 
v Ratnovskej zátoke. Aplikáciu, ktorá je 
na beh potrebná, si účastníci môžu stiah
nuť z Google Play aj App Store.

Martin Palkovič

Zuzana Vráblová: Sĺňava má skvelú atmosféru

Dukát a mikimaus

Stalo sa to ešte v minulom storočí 
vo vojenskom útvare 3866. Raz ráno 
si ma predvolal veliteľ roty a postavil 
ma pred hotovú vec – ideš na holič
ský kurz. Dnes prídu bažanti a na nich 
sa to naučíš.

Kurz bol dosť jednoduchý až pri
mitívny. Strčili mi do ruky holičskú 
mašinku, naučili ma funkciu on/off a 
išlo sa na vec. Nožnice sa nepripúš
ťali. Doobeda som sa stal profíkom a 
stihol som ostrihať asi 50 tekvíc.

Bažantom som nedal priveľa mož
ností. Mohli si vybrať len dva strihy: tri 
milimetre alebo dohola.

Vďaka tomuto kurzu som sa po 
návrate do civilu stal hviezdou našej 
famílie. Získal som funkciu rodinného 
kaderníka. Môj otec a strýkovia k bež
nému holičovi už ani nepáchli.

Ako uvádza Wikipédia, pri pleša
tosti rozoznávame dva základné mor
fologické typy: dukát a mikimaus. 
Du kát sa začína na temene, zatiaľ čo 
mikimauz, respektíve kúty sa začí
najú nad líniou čela.

Všetci moji rodinní abonenti mali 
sklon k plešine miešaného typu. Mo
jou úlohou bolo zamaskovať tento 
hendikep nejakou formou prehadzo
vačky. Bola to náročná, často nadľud
ská úloha. Vyžadovala veľa zručnosti 
a fantázie.

Zhostil som sa toho však bravúr
ne. Vďaka môjmu holičskému ume
niu sa napríklad strýkovi Fedorovi 
podarilo poblázniť jednu mladú bri
gádničku z Ilavy a doviesť ju k oltáru.

Dievčatko až o päť rokov zistilo, že 
jej hustovlasý fešák je vlastne plešatý 
päťdesiatnik. Ale to si mohla už aku
rát tak pískať.

Peter Remiš
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Piešťanci sa zapojili do projektu Tvoj Buddy

Kúpeľnú kaplnku rekonštruujú, o svadby v nej 
je napriek tomu záujem

Rezort Piešťany bude 
viesť Michal Bezák

Valné zhromaždenie oblastnej 
organizácie cestovného ruchu ak
ceptovalo nomináciu mestského 
zastupiteľstva a za predsedu pred
stavenstva zvolilo viceprimátora Mi
chala Bezáka, ktorý v tejto funkcii na
hradí Petra Tremboša. Išlo o druhú 
nomináciu odobrenú piešťanskými 
poslancami. Niektorí členovia Rezor
tu Piešťany totiž vo februári nesúhla
sili s tým, aby túto organizáciu viedla 
Zuzana Svrčeková.

„Mám pred tým veľký rešpekt, ale 
zároveň je to oblasť, v ktorej som 
doma,“ povedal Michal Bezák, ktorý 
pred komunálnymi voľbami praco
val pre holding Synot. Ten pôsobí v 
hernom priemysle, ale zameriava sa 
aj na cestovný ruch. Nový predseda 
predstavenstva Rezortu Piešťany 
má vďaka tomu skúsenosti s projek
tom obnovy kúpaliska Zelená žaba v 
Trenčianskych Tepliciach aj s vede
ním hotela Elizabeth v Trenčíne.

„Rezort Piešťany by mal dávať 
väčší dôraz na marketing a nemal by 
slúžiť ako servisná organizácia,“ do
dal Michal Bezák. Svoje konkrétne 
zámery chce najprv prezentovať čle
nom organizácie, ktorú okrem mes
ta Piešťany tvoria aj obce Moravany 
nad Váhom, Veľké Orvište, Ostrov, 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, 
Hotel Máj, Hotel Park, Zuckmann 
Villa a vydavateľstvo Winter média, 
a. s.

mar

Letci si uctia Štefánika

Pri príležitosti 100. výročia úmr
tia Milana Rastislava Štefánika sa v 
sobotu 4. mája o 13.00 h uskutoční 
slávnostný prelet kombinovanej zo
stavy lietadiel, ktorý pripravuje Ge
nerálny štáb Ozbrojených síl Sloven
skej republiky.

Formáciu povedie slovenské le
tectvo symbolicky strojom talian
skej výroby C27 Spartan, za ktorým 
poletí dvojica najnovších stíhačiek 
Eurofighter Typhoon talianskeho le
tectva.

Nasledovať bude trio stíhacích 
lietadiel Mirage 2000, ktoré do piet
nej zostavy nominovalo Francúzsko. 
Za nimi budú mať svoje miesto zá
stupcovia Českej republiky s doprav
ným lietadlom C295 CASA v sprie
vode dvoch stíhacích strojov Aero 
L159 Alca. Záver leteckej piety bude 
patriť opäť Slovensku a jeho trojici 
stíhačiek typu MiG 29.

Prelet bude súčasťou podujatia 
Festival letectva, ktorý sa počas 
prvého májového víkendu uskutoční 
na piešťanskom letisku. Pozorovať 
ho budú môcť aj účastníci pietnej 
spomienky na Bradle. Na programe 
sú aj výhliadkové lety pre verejnosť.

ts

Piešťanskí dobrovoľníci pomáhajú deťom z detských domovov pri vstupe do reálneho života. Prostredníctvom projektu Tvoj Buddy sa 
stávajú ich priateľmi a mentormi. Stretávajú sa s deťmi z Centra pre deti a rodinu v Trebaticiach a vytvárajú s nimi priateľské vzťahy. 

Buddy je dobrovoľník, ktorý 
umožňuje dieťaťu z detského domova 
mať s ním kvalitný a naozajstný vzťah 
so všetkým, čo k tomu patrí – tráviť 
spolu celkom dobrovoľne voľný čas, 
dôverovať si, rozumieť si a vedieť, že 
sa môžu od seba veľa naučiť. Do pro-
jektu, ktorý sa rozširuje v detských 
domovoch po celom Slovensku, sú 
zapojené aj Piešťany. V projekte zatiaľ 
pôsobia dvaja Piešťanci Miroslav 
Béreš a Peter Dráb – chlapi, ktorí na-
šli v sebe silu a čas na takýto náročný 
krok. Stále však chýbajú piati muži – 
dobrovoľníci. Pred dvoma rokmi v ja-
nuári sa myšlienky projektu Tvoj 

Buddy chytili dve dobrovoľníčky, od-
vtedy sa rozrástol o ďalších ľudí. V 
minulom roku sa pridali tri dvojice.

Dnes má projekt Tvoj Buddy pod 
sebou päť detí z piešťanského detské-
ho domova. Dobrovoľníci sa s nimi 
pravidelne stretávajú. Základnou 
podmienkou je, aby dieťa malo viac 
ako dvanásť rokov. Dôvodov je mno-
ho, jedným z nich je ten, že je to vek, 
keď sa už nevytvárajú také silné ci-
tové väzby, ktoré by mohli spôsobiť 
psychické problémy. Jednoducho po-
vedané, dobrovoľníci nikdy nedoká-
žu nahradiť otcovský a materinský 
vzťah. Podľa slov dobrovoľníkov sa 

ťažko buduje i priateľský vzťah s tý-
mito deťmi. Prvé obdobie stretávania 
sa je náročné na psychiku oboch 
strán. Úloha dobrovoľníka nesie so 
sebou zodpovednosť. „Pre dieťa je 
tento človek priateľ, príbuzný a men
tor – to sú tri úlohy. Pomáha mu zo
rientovať sa v živote. Rozprávajú sa o 
tom, čím by mohol byť, spoločne ob
javujú jeho talenty a smerujú ho k to
mu, aby úspešne vstúpil do života,“ 
vysvetľuje jedna z realizátoriek pro-
jektu Sylvia Hamadejová. 

Piešťanec Peter Dráb je otec so 
správnymi hodnotami. Má svoju ro-
dinu a aktívne sa venuje podnikaniu. 

Do projektu ho pritiahlo odhodlanie 
pomáhať. „Hľadal som, kde sa mô
žem realizovať. Vidím, že ľudia okolo 
mňa majú nejakú hodnotu. Chcem 
mať priamu skúsenosť a je jedno, či je 
to dieťa z domova, alebo je sociálne 
znevýhodnené. Všetci majú hodnotu 
a musíme ísť k nim. Tvoj Buddy spá
ja ľudí, ktorí vidia hodnotu v deťoch. 
Chcem sa s nimi začať deliť a formo
vať ich,“ hovorí.

Chlapec, s ktorým komunikuje, sa 
podľa neho zatiaľ nevie zaradiť do 
spoločnosti. To je podľa tímu Tvoj 
Buddy veľký problém detských do-
movov. Deti dostávajú plnú starostli-
vosť, po opustení domova však zo-
stávajú bezradné a končia často v so-
ciálne slabých skupinách. „My si teda 
nielen zdieľame pocity, ale ich aj for
mujeme. Potrebujú kamoša, ktorý im 
povie, že si ho váži a má hodnotu. 
Preto sme tu, aby sme hľadali cestu, 
ako ich posunúť ďalej. Dôležitý je 
ľudský dotyk,“ dodáva Peter.

Kto sa môže stať 
dobrovoľníkom projektu?

Proces výberu dobrovoľníka, kto-
rý začne komunikovať s dieťaťom, je 
náročný. Veková hranica nie je tou 
najpodstatnejšou podmienkou, hoci 
ideálne je mať nad 25 rokov. „Dôleži
tá je zrelosť osobnosti. Človek musí 
byť už nohami pevne na zemi, mať 
stále hodnoty, vedieť, kam smeruje je
ho život, i vytvárať vzťahy,“ vypočíta-
va vlastnosti správneho dobrovoľníka 
Sylvia. Počas šesťmesačného skúšob-
ného obdobia môže dobrovoľník svo-
je rozhodnutie zmeniť. V tomto štá-
diu s ním spolupracuje psychológ. 
Tvoj Buddy chce totiž vytvárať silné 
autentické vzťahy.
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Mnohým návštevníkom a veriacim sa zdá, že rekonštrukcia Kaplnky Božského Srdca Ježišovho trvá už príliš dlho. Arcibiskupský úrad v 
Trnave potvrdil, že práce idú v súlade so stanoveným plánom. Všetky činnosti súvisiace s rekonštrukciou budú ukončené koncom tohto 
roka.

Kaplnka Božského Srdca Ježišov-
ho patrí medzi kultúrne pamiatky a 
pamätihodnosti Piešťan, preto na celú 
rekonštrukciu dohliada Krajský pa-
miatkový úrad Trnava, s ktorým sta-
vebník konzultuje všetky vykonávané 
práce. 

Rekonštrukciu fasády kaplnky vy-
konáva spoločnosť Riverstone, s. r. o. 
zo Zavara. „Fasáda kúpeľnej kaplnky 
je veľmi členitá, musíme spraviť veľa 
umeleckých prác a niektoré prvky 
zreštaurovať do detailov,” uviedol ho-
vorca Arcibiskupského úradu v Trna-
ve Dušan Kolenčík. Najcitlivejším 
miestom stavby sú vitrážové okná, 
ktoré arcibiskupský úrad zrenovuje 
do pôvodnej neogotickej podoby. Ok-
ná má na starosti firma Arte Vetro, 
s. r. o. z Drietomy. Práce na fasáde a 
oknách by mali byť ukončené medzi 
prvými, a to koncom mája. 

Najväčší problém spôsobuje deväť 
metrov vysoká vežička. Statik v po-
sudku označil jej stav za nevyhovujú-
ci. Rekonštrukciu musia urobiť odde-
lene. Práce potrvajú do konca letných 
prázdnin. Náklady na opravy sa dote-
raz vyšplhali na približne 50-tisíc eur.

Kamenný sokel a nádvorie pred 
kaplnkou sú na pozemku Piešťan, 
preto je ich rekonštrukcia v kompe-
tencii radnice. Mesto vypracováva 
štúdiu a projekt, ktorým nadviaže na 

park. „Celá projektová a finančná re
alizácia nádvoria a okolia je teraz v 
kompetencii mesta, ktoré vyšlo rím
skokatolíckej Farnosti sv. Cyrila a 
Metoda Piešťany v ústrety v snahe 
skrášlenia mesta na najviac frekven
tovanej návštevníckej zóne mesta,” 

dodal hovorca. Rekonštrukcia neod-
rádza ani záujemcov o sobáš. O svad-
bu v kaplnke majú svadobčania rov-
naký záujem ako pred začatím staveb-
ných prác. 

Do fasády kaplnky zasiahli v mi-
nulosti aj komunisti, odnieslo si to vy-

obrazenie svätého Štefana. Prišiel o 
svoju korunu, ktorá bola atribútom 
štátnej moci. Arcibiskupský úrad už 
dlhšie uvažuje nad výstavbou kaplnky 
na sídlisku Adam Trajan. Nateraz 
však táto myšlienka ostáva otvorená. 
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Oprava Kolonádového mosta vráti unikátnej pamiatke pôvodný vzhľad

Zastupiteľstvo 11. apríla schválilo zme-
nu mestského rozpočtu, na základe ktorej 
môže byť 776-tisíc eur z úverových zdro-
jov využitých na rozsiahlu rekonštrukciu 
Kolonádového mosta. Tieto peniaze sa 
prirátajú k dotácii vo výške 950-tisíc eur, 
ktorú radnica ešte za prechádzajúceho ve-
denia získala od ministerstva kultúry.

Primátor Peter Jančovič v najbližších 
dňoch podpíše zmluvu s víťazom verejné-
ho obstarávania – firmou Swietelsky Slo-
vakia. Tá by mala tento rok opravovať aj 
spodnú časť Krajinského mosta. Vďaka 
dotácii z eurofondov vo výške 3 milióny 
eur ju plánuje realizovať Trnavský samo-
správny kraj. Aktuálne prebieha kontrola 
verejného obstarávania.

Autorom projektu rekonštrukcie Ko-
lonádového mosta je piešťanský architekt 
Bohuslav Pernecký. Na realizáciu budú 
dohliadať odborníci z Krajského pamiat-
kového úradu Trnava. Podľa zverejnenej 
projektovej dokumentácie bude stavba po 
oprave vzdušnejšia, množstvo pôvodne 
presklených plôch je totiž aktuálne zatre-
tých alebo zastavaných. Najmä pri pohľa-
de od Lida má most podstatne iný výraz 
ako po svojom dokončení.

Podujatia nie sú ohrozené
Napriek tomu, že stavebné práce na 

Kolonádovom moste sa začnú už v máji, 
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny (1. júna) 
aj Piešťanské Zlaté stuhy (6. až 8. júna) sa 
uskutočnia podľa plánu. Rekonštrukcia 
neohrozí ani odhalenie sochy Ľudovíta 
Wintera (11. mája). Obmedzenia pre 
chodcov začnú platiť až po stretnutí mi-
nistrov spravodlivosti krajín Vyšehrad-
skej štvorky, ktoré sa koná začiatkom 
druhého júnového týždňa. Most však bu-
de vždy aspoň sčasti priechodný, k jeho 
úplnému uzavretiu nedôjde.

Stavebné práce majú trvať 15 mesia-
cov, ale dodávateľská firma podľa pred-
nostky mestského úradu Denisy Bartošo-

vej prisľúbila, že sa ich bude snažiť stihnúť 
dokončiť skôr. Najneskôr na konci júla 
2020 by preto mala byť národná kultúrna 
pamiatka spájajúca centrum Piešťan a 
Kúpeľný ostrov opravená.

Problémom sú piliere
Rekonštrukcia sa netýka poruchy, kto-

rú ešte v roku 2007 opísali odborníci zo 
Žilinskej univerzity v správe o diagnosti-
ke Kolonádového mosta. Píšu v nej, že 
„odplavenie materiálu dna koryta rieky 
okolo niektorých pilierov je najzávažnej
šou poruchou spodnej stavby, ktorá môže 
spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa 
nezabránilo pokračovaniu procesu vypla
vovania materiálu okolo pi liera.“ 

Odporúčajú preto zasypať priestor 
okolo pilierov lomovým kameňom, ale 
ešte predtým vykonať prehliadku s pomo-
cou potápačov. „Podľa našich informácií 
vzdutie hladiny vzhľadom na vodnú 
nádrž Sĺňava je také vysoké, že aj pri zní
žení hladiny to na pilieroch spraví možno 
20 alebo 30 centimetrov, čiže to rozhodne 
nebude mať veľký prínos. Skôr pomôže 
zmena prietokov, aby sa mohla voda, kto
rá je v týchto miestach veľmi kalná, do
časne vyčistiť. To by umožnilo prieskum 
pomocou potápačov,“ vysvetlila prednost-
ka a dodala, že sa ešte uskutočnia rokova-
nia so zástupcami Slovenského vodohos-
podárskeho podniku. Predpokladané ná-
klady na opravu týchto porúch sa blížia k 
sume 500-tisíc eur a mesto s nimi pri plá-
novanej rekonštrukcii nepočíta. Tieto pe-
niaze bude preto musieť na Kolonádový 
most vynaložiť v budúcnosti.

Pitný pavilón aj galéria
Stavba, ktorá patrí k vrcholom funk-

cionalistickej architektúry na Slovensku, 
vznikla na objednávku Ľudovíta Wintera 
v rokoch 1931 až 1933. Jej neodmysliteľ-
nou súčasťou je socha Barlolamača od vý-
znamného slovenského sochára Roberta 

Kühmayera aj lepty podľa návrhu akade-
mického maliara Martina Benku.

Návrh pôvodného projektanta vrchnej 
časti mosta uvažoval s dvoma tunelmi po 
stranách a vozovkou v strede. Túto myš-
lienku však Ľudovít Winter zavrhol, pre-
tože by bol v tuneloch prievan a ľudia by 
na seba nevideli. Až Emil Belluš, vtedy 
 ešte veľmi mladý architekt, vyriešil návrh 
nadstavby podľa predstáv zadávateľa. 
Most rozdelil na dve časti – promenádnu 
a dopravnú. Ako hlavný dizajnový prvok 
bolo použité číre sklo, ktoré stavbe dalo 
jej charakteristickú ľahkosť. 

„Predpokladáme, že ľavá časť vnútor
ných priestorov bude mať charakter in
formačného centra. Časť, ktorá sa nachá
dza bližšie ku kúpeľom, by mala byť otvo
rená kreatívnym a tvorivým ľuďom. V 
Piešťanoch máme v tomto smere obrovský 
potenciál,“ povedala prednostka Denisa 
Bartošová s tým, že o konkrétnom využi-
tí interiérov zatiaľ nie je rozhodnuté.

Návrh architekta Emila Belluša počítal 
s pitným pavilónom za sochou Barlola-
mača. „Aj v minulosti bol problém s tým, 
ako do tohto pitného pavilónu priniesť 
vodu. Blízko je vrt, ale, pokiaľ viem, ne
má čerpaciu skúšku a je nepoužiteľný na 
tento účel. V predchádzajúcom období 
autor rátal s dovážaním liečivej vody do 
nádrže, ale museli by byť dodržané hy
gienické štandardy,“ dodala prednostka, 
podľa ktorej by bol pitný pavilón pre Ko-
lonádový most bezpochyby prínosom.

Rekonštrukcia každopádne vráti prie-
storu za sochou jeho pôvodný vzhľad. Ar-
chitekt Bohuslav Pernecký totiž v technic-
kej správe píše, že pavilón bude „očistený 
od všetkých dodatočných nevhodných ná
nosov (medzistrop, priečky, zablendované 
okná, dikoplastové nátery a pod.) tak, 
aby opäť vytvoril tú konštrukčnú čistotu 
a krištáľovú priehľadnosť, ktorá mostu 
priniesla aj názov Sklený most.“

Martin Palkovič

Priestor za sochou Barlolamača bude opäť presklený, ako to plánoval autor projektu Emil Belluš. Pribudnú aj ďalšie pôvodne sklené plochy, ktoré dodajú najlepšej ukážke slovenskej funk-
cionalistickej architektúry vzdušnejší vzhľad. A možno jej vďaka tomu ľudia začnú opäť častejšie hovoriť Sklený most.

Bellušovo dielo
Už tradične patrí posledný septem

brový víkend v Piešťanoch podujatiu Deň 
architektúry, ktoré organizujú architektky 
Eva Rohoňová a Lívia Gažová v spoluprá
ci s občianskym združením Kruh. Jeho 
súčasťou je cyklojazda a workshop. Vlani 
bolo podujatie venované funkcionalistic
kej architektúre a s finančnou pomocou 
radnice vznikol pracovný list venovaný 
dielam Emila Belluša, ktorý ilustrovala 
Alica Kucharovič. Autorky v ňom vysvet
ľujú princípy funkcionalizmu a venujú sa 
dvom Bellušovým stavbám.

„List sme použili pri prechádzke s deťmi 
a s pomocou rôznych zadaní sme im vy-
svetlili, prečo je náš most taký významný. 

Atraktívne spracovanie prispelo k záujmu 
detí, ale aj dospelých,“ hovorí Eva Roho
ňová.

Čistota funkcionalistického  konceptu 
je podľa nej pri Kolonádovom moste 
vyvážená Bellušovým sklonom k tradi
cionalizmu. Ten sa prejavil pri výbere 
umeleckého prvku, ktorým sú postavy 
vyleptané do skla. Návrh vytvoril Martin 
Benka. Forma leptov do skla bola zvolená 
preto, aby sa nezamedzilo priehľadnos
ti promenády. Lepty pred skazou v roku 
1945 zachránil technický vedúci kúpeľov 
Filip Hanic, ktorý v ohrození života dielo 
odinštaloval z podmínovaného mosta v 
predvečer detonácie.

Z pracovného listu sme vybrali nákres jedného z Benkových leptov, skúste obrázok dokončiť.
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Deň Zeme
27. 4. od 13.00 do 18.00 h /
Elektrárňa Piešťany
Elektrárňa v spolupráci so zero waste 
potravinami Onakô pripravila pred
nášky, predajné stánky aj workshopy 
pre malých i veľkých. Súčasťou Dňa 
Zeme bude podujatie Rozprúdime 
regióny, ktorého cieľom je zviditeľniť 
tradície zo slovenských regiónov.

Garry & The Home Grown
27. 4. o 20.00 h / Lajfky v Edene
Autorské skladby s príchuťou soulu, 
funku a blues britskoslovenskej for
mácie Garry & The Home Grown pô
sobiacej v Banskej Bystrici.

Hore Váhom – dolu Váhom
1. 5. o 9.00 h / Kolonádový most
Nenáročný cyklistický výlet po zau
jímavých miestach v piešťanskom 
regióne. Trasa vedie cez obce Ostrov, 
Podolie a Čachtice do Nového Mesta 
nad Váhom; odtiaľ na Beckov a po ne
dávno otvorenej Vážskej cyklomagis
trále Nové Mesto nad Váhom – Hor
ná Streda späť do Piešťan.

Jumping Open Air – 
1. máj vitaj
1. 5. o 10.00 h / Lodenica
Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí si radi 
zaskáču na trampolínach. Tri a viac 
hodinový maratón s desiatkou profi 
inštruktorov a inštruktoriek. Viac in
formácií o akcii a rezerváciách tram
polín na tel. čísle 0949 759 901.

Metlobalový trunaj
4. 5. o 9.30 h / Elektrárňa Piešťany
Západoslovenská skautská oblasť 
pozýva na 3. ročník Metlobalové
ho turnaja v Piešťanoch. Podujatie  
nemá žiadne vekové obmedzenie, zú
častniť sa môže naozaj každý. Metlo
bal je hra známa z príbehov Harryho 
Pottera, ktorá sa hrá aj v skutočnom 
svete.

Wings for Life World Run
5. 5. o 13.00 h / BB Wake Soul
Už po šiesty raz bežci po celom sve
te vyštartujú v jeden deň a v rovnakú 
hodinu, aby podporili výskum liečby 
poškodenia miechy. V Piešťanoch 
povedie trasa okolo Sĺňavy. Bežci vy
štartujú z BB Wake Soul v Ratnovskej 
zátoke. Štartovné a poplatky poputu
jú priamo na projekty zaoberajúce sa 
výskumom miechy. 

Dialógy karmelitánok
11. 5. o 18.00 h / Dom umenia
Priamy prenos z Metropolitnej Opery 
New York. Najlepšia francúzska ope
ra 20. storočia inšpirovaná skutoč
nou udalosťou – príbehom karmeli
tánskych sestier. Dotýka sa ľudskej 
existencie a poukazuje na krehkú hra
nicu medzi životom a smrťou.

red

Novinky z Piešťan / regionálny dvojtýždenník o dianí v meste Piešťany
Vydavateľ: Zpiešťan, s. r. o. (Mateja Bela 4667/21, 921 01 Piešťany, IČO: 51184265) / zodpovedný redaktor: Martin Palkovič / redaktor: Rasťo Piovarči / grafika a jazyková korektúra: Viktor Vrábel 
Kontakt: redakcia@zpiestan.sk; 0902 106 781 / evidenčné čísla: EV 5735/18; ISSN 26444410 / náklad: 500 ks / ročník: 1. / číslo: 8 / dátum vydania: 24. 4. 2019 / cena: nepredajné
Tlač: PN print, s. r. o. / Vychádza s finančnou podporou neformálneho združenia piešťanských podnikateľov a spoločnosti Bona Publica, s. r. o.

/ PODUJATIA

/ ŠPORT

/ AKTUALITA

Kanoistka Lucia Valová je Najlepšou športovkyňou 
roka 2018 v kategórii dorastencov 

Sochu Ľudovíta Wintera odhalia 11. mája

Ocenenia z rúk primátora Petra Jančoviča si v stredu 10. apríla prevzali osobnosti, ktoré sa zaslúžili o pozitívny obraz Piešťan. Vyhodno-
tenie ankety Najlepší športovci Piešťan sa konalo po dvadsiaty šiesty raz. Poradie najlepších športovcov roka 2018 zostavila komisia pre 
šport, rekreáciu a cestovný ruch na základe predložených návrhov od jednotlivých telovýchovných jednôt, klubov, oddielov a širokej ve-
rejnosti. Konečný zoznam schválil primátor mesta.

Päťnásobná majsterka Slovenska a 
juniorská majsterka Európy v kanois-
tike Lucia Valová získala ocenenie v 
kategórii jednotlivcov. Šestnásťročná 
športovkyňa skončila na 3. mieste na 
Majstrovstvách sveta juniorov v Plov-
dive. Je prvou slovenskou kanoistkou, 
ktorá v A finále Majstrovstiev sveta 
seniorov v C1 obsadila 9. miesto. Štu-
duje druhý ročník na gymnáziu a ten-
to rok bude súťažiť na Majstrovstvách 
sveta v Szegede, ktoré sú kvalifikačný-
mi pretekmi na Olympijské hry v To-
kiu 2020. 

Ďalšie miesta obsadili:
• Adam Berlanský 
• Filip Lányi
• Nina Majerčíková 
• Tobias Munk 
• Michaela Nedorostová 
• Alex Nemec 
• Zuzana Oravcová 
• Vanesa Pomajbová 
• Daniel Rybanský 

V kategórii dospelých dostala oce-
nenie tenistka Magdaléna Rybáriko-
vá. Hráčka TK Kúpele Piešťany je fed-
cupová reprezentantka Slovenska. Na 
turnaji WTA v Birminghame porazi-
la Karolínu Plíškovú i Barboru Strý-
covú a dostala sa až do finále.

Ďalšie miesta obsadili:
• Jaroslav Baláž ml. 
• Lýdia Drahovská 
• Martin Kolárik
• Lukáš Lacko 
• Sára Niepelová 
• Erik Noskovič 
• Richard Vančo 
• Zuzana Vráblová 
• Nicolas Wolf

Za najúspešnejší športový kolektív 
roka 2018 vyhlásil primátor kúpeľ-
ného mesta Piešťanské Čajky, ktoré sa 
stali vicemajsterkami basketbalovej 
extraligy. Ocenil taktiež tím Tenisový 
klub Kúpele Pieš ťany – extraliga ženy, 
ktoré na MS získali bronzové medaily. 
Cenu si prevzal aj Klub vodného póla 
Kúpele Piešťany A družstvo mužov. 
Tím sa už po piatykrát zúčastnil ex-
traligy. Členovia tohto malého druž-
stva pôsobia vo viacerých výberoch 
Slovenska (kadeti, juniori aj muži).

Ocenenie v kategórii Tréner a za-
slúžilý pracovník v športe dostala tré-
nerka plávania Danica Grossmanová 
za svoju štyridsaťročnú činnosť v pla-
veckom klube. Do roku 1965 bola ak-
tívna úspešná pretekárka, v roku 1963 
reprezentovala Československo na 
Sve   tovej univerziáde v Sofii. Plávaniu 
sa venovala dlhé roky aj na súťažiach 

Masters. Od roku 1980 sa venuje mla-
dým plavcom ako cvičiteľka na pla-
veckých kurzoch a trénerka najmen-

ších v plaveckej prípravke. Tento rok 
ukončuje trénerskú činnosť

ras

Po štyroch rokoch neúnavnej práce vyvrcholí projekt občianskeho združenia ProWinter, ktorého cieľom bolo vyhotovenie bronzovej sochy 
Ľudovíta Wintera, vizionára a budovateľa piešťanských kúpeľov. Hlavnou udalosťou dvojdňového slávnostného programu bude ceremo-
niál odhalenia sochy v sobotu 11. mája o 14. hodine na Kolonádovom moste v Piešťanoch s účasťou členov rodiny Winterovcov.

„Pre ďalšie generácie bude táto so
cha slúžiť nielen ako pripomienka vý
nimočného života a odkazu Ľudovíta 
Wintera, ale aj ako inšpirácia pre nás 
všetkých, že tvrdou prácou, zaniete
nosťou a oddanosťou je možné do
siahnuť nevšedné výsledky,” hovorí 
Katarína Hallová z OZ ProWinter.

Autorom sochy je akademický so-
chár Mgr. arch. Roman Hrčka, ktorý 
už v minulosti pre Piešťany vytvoril 
niekoľko umeleckých diel. Bronzová 
socha Ľudovíta Wintera sediaceho na 
lavičke bude umiestnená na južnej 
strane Kolonádového mosta.

Dvojdňový program slávnostné ho 
odhalenia sochy je výsledkom spo-
lupráce občianskeho združenia s 
Mestom Piešťany, OOCR Rezort 
Piešťany a Slovenskými liečebnými 
kúpeľmi Piešťany. Piatkové podujatie 
sa bude konať v Dome umenia, kde je 
naplánované premietanie filmu Op-
timista s účasťou režiséra Dušana 
Trančíka a koncert kapely Preßburger 
Klezmer Band. Sprievodným poduja-
tím bude výstava o živote Ľudovíta 
Wintera vo foyer Domu umenia.

Program bude pokračovať v sobo-
tu popoludní na Kolonádovom mos-
te inauguráciou príležitostnej pošto-
vej pečiatky a následne slávnostným 
odhalením sochy Ľudovíta Wintera. 
Po skončení ceremoniálu sa návštev-
níci presunú do hudobného pavilónu 
v mestskom parku, kde si vychutnajú 
vystúpenia skupín Funny Fellows, 

Art Music Orchestra s Janou Hubin-
skou a vokálnej skupiny Fragile.

Počas celého popoludňajšieho 
programu bude mať verejnosť voľný 
vstup do expozície Balneologického 
múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. 
V parku pred múzeom bude inšta-
lovaná výstava fotografií s názvom 
Winterovci a Piešťany. Súčasťou pro-
gramu v mestskom parku budú aj 
stánky s kulinárskymi lahôdkami od 
Regal Burger, Šuhajíci pri panvici, 
Bubble Waffle, Guden Guden, Zuck-
mann Villa a Espresso pod Lipou. 
Vstup na všetky podujatia je zdarma. 

OZ ProWinter vzniklo v roku 
2011 s cieľom šíriť myšlienku o živote 
a diele rodiny Winterovcov a o ich 
prínose pre mesto Piešťany. Projekt 
Socha Ľudovíta Wintera bol spustený 
verejnou zbierkou v roku 2014. Počas 
svojho pôsobenia sa členovia združe-
nia spolupodieľali na vydaní dvoj-
jazyčnej publikácie Spomienky na 
Piešťany, v spolupráci so Slovenskou 
chránenou dielňou Piešťany vydali 
kalendár Odrazy histórie v súčasnos-
ti a každoročne prispievali k vianoč-
nej nálade svojim stánkom na via-
nočných trhoch. Vďaka podpore 
 jednotlivcov a podnikateľských sub   -
jektov z Piešťan sa im do konca roku 
2018 podarilo vyzbierať finančné 
prostriedky potrebné na dokončenie 
sochy.

tlačová správa
OZ ProWinter
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