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ČAKÁ NÁS HISTORICKY
VÝZNAMNÝ ROK

editoriál

Z

bohom 2017, vitaj rok 2018!
V dňoch, kedy sa mení letopočet, ľudia radi bilancujú,
spomínajú, ale aj plánujú. Aký bol
rok 2017? Individuálne si asi dokáže
odpovedať sám. A čo sa udialo vo
svete?
Už v januári sa novým americkým
prezidentom stal politický hromotĺk
Donald Trump. Oveľa menej známy
pán Steinmeier sa stal prezidentom
Nemecka. V Taliansku sa uvoľnila
lavína, ktorá zničila hotel a uväznila
v ňom desiatky ľudí. V apríli zažil teroristický útok Petrohrad.. Majstrami
sveta v hokeji sa stali Švédi. Novým
francúzskym prezidentom sa stal
Emmanuel Macron.
Svet aj Slovensko prišlo o niekoľko
osobností. Napríklad: moderátor
a politik Róbo Beňo, kardinál Miroslav Vlk, Chuck Berry, Helmut Kohl,
Paolo Villaggio, Marián Varga, Wabi
Daněk, Tom Petty, či Jana Novotná.
Smutný zoznam ľudí, bez ktorých
je náš svet určite menej pekný
a zaujímavý. Som však presvedčený,
že sa nám v roku 2017 narodilo aj
množstvo detí, z ktorých vyrastú rovnako úžasné a inšpiratívne osobnosti
umenia, športu aj politiky.
O čo sa týka roku 2018, oprávnene
sľubuje, že naplní rôzne očakávania.
V prvom rade o lepších podmienkach pre život na Slovensku. Stále
počúvame, ako sa našej ekonomike
neuveriteľne darí, ale na druhej
strane namiesto vyšších platov
sledujeme len rast cien - potravín,
elektriky, plynu, tepla apod. Verím,
spolu s vami, že tento rok pocítia
úspech Slovenska ja naše peňaženky.
Letopočet s číslom 8 na konci už aj
na Slovensku priniesol významné
zmeny. Poväčšinou, žiaľ, k horšiemu
(1948, 1968). Je načase, aby tentokrát priniesol zmenu k lepšiemu. Ale
aj tak je zo všetkého najdôležitejšie
zdravie. A práve toho vám, v mene
celej redakcie Spišského Patriota,
prajem, milí čitatelia, čo najviac.
-leb-

Nech sa už v začínajúcom roku 2018 udeje čokoľvek, bude pre nás, Novovešťanov, určite významný.

P

rvý z dôvodov vysvetľuje
Rasťo Javorský, náš zástupca v mestskom i župnom
parlamente: „V prvom rade
si pripomíname 750. výročie písomnej
zmienky o meste. Z rôznych archeologických výskumov vieme, že osídlenie
na území mesta a jeho okolí bolo dokázané ešte oveľa skôr. Naposledy pod
Blaumontom archeológovia našli dôkazy o aktívnom živote ľudí už z doby
bronzovej. Teda históriu, ako pevný
základ pre súčasnosť a budúcnosť,
máme dokázateľne bohatú.“ Múdri
ľudia sa nechajú históriu inšpirovať
a učia sa z nej. Mesto a jeho obyva-

telia si zaslúžia, aby sme sa našim
predchodcom snažili aj my, súčasní
Novovešťania, minimálne vyrovnať.
Dopĺňa Rasťo Javorský: „Sedemstopäťdesiat ročná história zaznamenaná
písomne je však niečo na čo môžeme
byť právom hrdí. Keď sa trochu „povrtáme“ v starých písomnostiach, zistíme, že naše mesto bolo vždy lídrom
nášho regiónu. Boli sme sídlom spišských miest, ako jedný z prvých sme
mali verejné osvetlenie, atď. Je škoda,
že nás v súčasnosti predbiehajú iné
spišské mestá. Pritom predpoklady na
úspechy má naše krásne mesto vynikajúce.“

Chce to ale viac snahy a aktivity. Ale
nie iba zo strany mestských úradníkov.
My ostatní nemôžeme iba čakať zo
založenými rukami. O to viac, že rozhodnutia úradníkov nemusia byť vždy
tie najlepšie. Viac občianskej sktivity
by potešilo aj poslanca Javorského:
„Častokrát sa stretávam s reakciou:
Však čo zmôžeme, oni si robia aj tak čo
chcú… Častokrát majú ľudia pravdu,
ale uvediem jeden príklad, kedy snaha obyčajných ľudí mala zmysel. Vianočná výzdoba - vianočný stromček.
Viacerí z vás zaregistrovali keď mesto
postavilo niekoľkoročný svetelný vianočný stromček k „veľkej križovatke“.

Povedzme si úprimne, vyzeral hrozne.
Ja som sa osobne hanbil. Za nás, za
mesto, za poslancov... Niekoľko aktívnych ľudí na sociálnych sieťach poukázalo na túto „hrôzu“. Výsledkom je
opakovane zdobený „živý“ vianočný
strom pred radnicou a pekný, aj keď
na túto križovatku trochu malý, svetelný anjel. To je reálny výsledok aktivity
občanov mesta. Občanov, ktorým nie
je jedno ako to u nás je. Prajme si, aby
ich bolo čoraz viac.“
Rok 2018 je pre  naše mesto významný
aj pre to, že v tomto roku sú komunálne voľby. My občania rozhodneme aké
mesto chceme. Aké vízie jeho rozvoja

prinesú kandidáti na primátora a poslancov. Či len obohrané evergreeny,
alebo aj konečne niečo nové. V posledných rokoch akoby naše mesto
začalo strácať dych. Tí, čo boli pred
nami (Poprad) sa nám vzďaľujú a tí
čo boli za nami (Levoča) nás začínajú
dobiehať. Mesto tak trochu pripomína detskú hračku, ktorej dochádzajú
baterky. My rodičia vieme, čo robiť
- vymeniť baterky za nové. A hračka
zostane nielen krásna, ale začne opäť
naplno svietiť, blikať, či trúbiť. Opäť
sa stane neprehliadnuteľnou. Nech
sa takou opäť stane aj naša milovaná
-lebSpišská Nová Ves.

Spišský Patriot

2       

január 2018

Novoročné prianie

PRVOU NOVOVEŠŤANKOU JE LAURA GREGOVÁ

N

a prvú dámu, narodenú v novom
roku, sme si veru počkali. A ako sa
vraví, na dobré sa dlho čaká. Tak sa
šťastní a hrdí rodičia, Katka a Marián Gregovci dočkali. Ich prvorodená dcérka, Laura Gregová sa vypýtala na svet, 2. januára
o 8:43 hod. Laura sa narodila s váhou 2 900
gramov a merala 46 centimetrov.
Laurina mamka Katka nám prezradila, že na
vytúžené bábätko sa s manželom veľmi tešili. „Je to naše prvé bábätko, som šťastná, že
je v poriadku,“ vyznala sa rodička. Šťastný
otecko sa na svoju krásavicu nevedel vynadívať. „Je to niečo krásne, neopísateľné. Som
veľmi šťastný, že sú obe v poriadku. Už, aby
som ich mal obe doma,“ povedal.

Rok 2017 bol na gynekologicko- pôrodníckom oddelení v Spišskej Novej Vsi mimoriadne plodný. Narodilo sa tu 1300 novorodencov, čo je o osemdesiat detí viac, ako
vlani. Z toho, 662 bolo chlapčekov a 638
dievčatiek.
Demografická krivka vzrástla. Ide totiž o najvyšší počet pôrodov za posledné roky. Z dievčenských mien dominovali najviac mená
ako Laura, Katarína, Sofia, Ema a Simona
a z chlapčenských to boli Damián, Adam, Samuel, Tobias a Jozef. Rodičia svojich potomkov v roku 2017 nazvali aj veľmi netradične.
A to Aylin, Aya, Essly, Ruben, Mateo, Áron,
či Timon.
-sim-

šuškanda

T

áto šuškanda už vlastne ani šuškandou
nie je. Viaceré časopisy aj internetové
portále priniesli informácie. Na stránke
www.aktualne.sk nájdete aj článok s názvom
„Záhada smeráckej poľovníčky“. Ten rozoberá
aktivity našej pani viceprimátorky, Lei Grečkovej. Je to zaujímavé, hoci nie príliš povzbudivé čítanie, ktoré by malo zohriať srdcia spišskonovoveských lokálpatriotov. Prináša tiene
pochybností nad čistotou a transparentnosťou
správania sa vysokých mestských úradníkov.
Ďalšiu časť šuškandy tvoria citácie zo spomínaného článku o tom ako pani Grečková spája
svoju prácu s koníčkom, ktorým je poľovníctvo. Poľovnícke združenie, ktorého je členkou
si veľmi výhodne prenajal od spoločnosti Lesy
mesta SNV lukratívny revír.
Lea Grečková nezastáva len post viceprimátorky mesta, zároveň je členkou združenia Chov
a Lov. Podľa Michala Piška z Transparency
International Slovensko Grečkovej sedenie na

dvoch stoličkách nie je s kostolným poriadkom.
„Okolnosti transakcie môžu vzbudzovať podozrenia z malej domov, keďže zástupcovia mesta
ako prenajímateľa a poľovníckeho združenia
ako nájomcu sú prepojení svojimi funkciami
v strane Smer a dokonca osobne,“ podčiarkol
odborník. Zároveň naráža na fakt, že šéfom
poľovníckeho združenia je Grečkovej životný
partner, takisto veterán v smeráckych radoch,
Ján Babič.
Za povšimnutie stojí cena prenájmu spomínaného revíru, ktorý má rozlohu 2 244 ha a slúži
najmä pre vysokú zver. Jeden hektár v súčasnosti vychádza poľovnícke združenie na 1,90
eura, teda ročne približne 4 263 eur.
Podľa exposlanca Jána Mičovského, ktorý sa
dlhodobo venoval tematike prenájmu revírov,
je cena prinízka. „Dobrý revír s takouto výmerou by sa dal prenajať určite za viac ako štyri
tisícky ročne, pokojne aj za dvadsať- či tridsaťtisíc…“

„Chceš vedieť, kto si?
Nepýtaj sa! Konaj.
Nie slová,
ale činy ťa definujú.”
Foto: Internet
Exposlankyňa za Smer, ktorá doúradovala
v parlamente minulý rok, doslova využíva
„plody“ revíru plnými dúškami. V roku 2013
s partnerom Jánom Babičom odkúpili od štátnych lesov chalupu za 6 859 eur ako prebytočný
majetok štátu.
-leb-

KADERNÍCTVO LADY JE NA SCÉNE UŽ 26 ROKOV
PRVÉ KADERNÍCTVO V SPIŠSKEJ, KDE ZAČALI PREDLŽOVAŤ VLASY
Šesť žien - v zostave Mária Maštalská, Janka Marová, Vierka Maťašovská, Jana Pjonteková, Marika Šišková
a kozmetička Norika Iskrová si po nežnej revolúcii, v roku 1991 otvorili prvé kaderníctvo v Spišskej Novej Vsi.
ktoré sme spolu prežili. Úcta a vďaka za dôveru patrí aj našim milým klientkam,“ uviedla
šéfka kaderníctva. Tým ponúkajú tieto služby.
„Módne účesy - denné, spoločenské, svadobné,
nové trendy, používanie kvalitnej vlasovej kozmetiky, predlžovanie keratínom, s ktorým sme
začali, mimochodom, ako prví v Spišskej Novej
Vsi, kreativita, komorné, až rodinné prostredie,“ vymenovala. Za svoje know how považujú kvalitu a nie kvantitu. V kaderníctve Lady,
na ulici Nad Medzou sa na vás tešia aj v novom
roku Janka Pjonteková, Marika Šišková, Janka
Marová a kozmetička Veronika Košárová.
-sim„Po revolúcii, keď rušili štátne podniky i komunálne služby, sme začali koketovať s myšlienkou, že otvoríme súkromne kaderníctvo v
našom meste. Bolo nás šesť žien, ktoré v tejto
pohnutej dobe s veľkým otáznikom išlo do rizika. Všetky sme mali rodiny, malé deti a pred
sebou veľkú výzvu. V roku 1991 sme sa stali
živnostníčkami a na ulici Odborárov, v bývalej materskej škôlke ŽB sme otvorili naše prvé
kaderníctvo,“ opísala nám začiatky, Jana Pjonteková.
Zdá sa, že odvážne podnikateľky sa rozhodli
správne. Klientela sa im rozrastala a objed-

návkový diár mali aj na dva mesiace dopredu
úplne plný. V roku 2005 sa presťahovali do
vlastného. „Boli sme síce zadĺžené, ale vo svojom. Naše klientky prišli za nami, našli si každú
jednu z nás,“ povedala Janka Pjonteková.
Postupom času v Spišskej Novej Vsi pribudlo
kaderníctiev, salónov a vlasových štúdií. „Udržali sme sa v tvrdej konkurencii a „bojovali“
ďalej. Šesť živnostníčok, matiek, manželiek a
odborníčok, za ktoré hovorí číslo 26 rokov. Prišli aj mračna, búrky, no vždy napriek všetkému
vyšlo slnko. Zvládli sme to a vydržali spolu.
Čas plynul a my ďakujeme za tých 26 rokov,

S

príchodom
nového roka je
zvykom dávať
si rôzne predsavzatia.
Ander by povedal, že
on si nedal žiadne,
keďže na Slovensku
sa už všetko predsa
vzalo. Naša dvadsaťpäťročná krajina
zažila mečiarovských
privatizérov i ficových oligarchov, ale jej príbeh pokračuje ďalej
a záleží na nás aký bude. Nie je na škodu dávať
si niektoré priania opakovane. Napríklad to
o lepšom Slovensku.
Obyčajne si dávam jednoduché novoročné predsavzatia, ktoré si potom aj dosť ľahko splním.
Tentokrát mám však brutálne ciele. Chcem
byť iný ako som, ako Mandela Nelson. A mať
krajšie líca a spievať ako Nohavica a mať o pár
centimetrov menej z nosa a korčuľovať ako
Marián Hossa. Preto chcem byť iný ako som,
takým ako vraví Thomas Jefferson.

Rok 2018 bude aj rokom Spišskej Novej Vsi.
Čaká nás rozsiahla rekonštrukcia cestnej infraštruktúry (ciest a chodníkov), príprava projektov
na vynovenie futbalového štadióna, či oslavy
spojené s výročím prvej písomnej zmienky.
Každá oslava často zvádza k rozšafnosti (suma
40 000 eur, slovom štyridsaťtisíc, na akciu živé
sochy sa ináč nedá nazvať!), preto je na mieste
pripomenúť kompetentým múdrosť našich rodičov- prikrývaj sa takou perinou, na akú máš.
A čo by som zaželal nášmu mestu?
Pomôžem si príbehom.
Pri bráne istého mesta sedí starý muž a víta
prichádzajúcich. Blíži sa istý cudzinec a pýta sa:
„Akí ľudia žijú v tomto meste, dobrí alebo zlí?“
„Takí, akí žili v meste z ktorého prichádzaš“,
odpovedá starec. „V mojom predchádzajúcom
meste boli len samí dobrí ľudia. Boli láskaví,
milí, pomáhali si jeden druhému. Bola radosť
tam žiť,“ odpovedá cudzinec. „Môžem ti teda
naisto zaručiť, že ľudia v tomto meste budú takí
istí. Iba dobrí, milí a láskaví“, odpovedal starec.
Vtom sa približuje ďalší človek. „Akí ľudia žijú
v tomto meste?“ pýta sa aj on starca. „Takí, akí
žili v meste, v ktorom si žil doteraz“, odpovedá starec. „No to vám teda ďakujem. Ľudia
v mojom predchádzajúcom meste boli hrozní.
Na nevydržanie. Som rád, že som odtiaľ preč.
Sama zloba, neochota, nežičlivosť, závisť.“
„Myslím, že ľudia v tomto meste nebudú o nič
lepší,“ hovorí starec.
Aj keď tento príbeh je veľmi zjednodušený,
myšlienka, ktorú nám podáva je jasná. Svet
a ľudia okolo nás sú takí, akí sme my. Ak my
v sebe nosíme pokoj, potom ho budeme nachádzať všade, kde prídeme. Ak my sami nemáme
pokoj vo svojom srdci, potom ho nenájdeme
nikde okolo seba.
Milí Novovešťania, prajem Vám pokojné srdcia
a mesto, v ktorom je radosť žiť.
S úctou Andrej Cpin
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fotoreportáž:
Štastný Nový Rok 2018

AKO TO VyZERÁ
NA LYŽIARSKYCH SVAHOCH
Pri pohľade z môjho okna smerom na kopce pod Muráňom to vyzerá skôr na blížiace sa jarné práce a aj písať
o zimnej lyžovačke sa mi zdá akosi neprirodzené. Ešte, že mám okolo seba aj mládež, čo ma poučila, že
umelý sneh vydrží všeličo, dokonca aj takéto plusové usmoklené dni.

A

tak vám ponúkam prehľad o tom, ako to vyzerá, respektíve vyzeralo
v čase okolo Vianoc na lyžiarskych
svahoch v blízkosti nášho mesta. A so skromnou, ale hlbokou

spomienkou na decembrové, či
januárové dni, keď sme chodili
bez problémov lyžovať na biely
zasnežený a vymrznutý Blaumont.
Lebo v časoch, keď nám ešte nevládlo globálne oteplenie planéty,

sa aj hneď za mestom dalo spúšťať
po prašane a potom šliapať nazad
hore do kopca, lebo o vlekoch sa
nám ani nesnívalo. Len sa bojím,
že o pár desať rokov sa budú nasledujúce generácie síce môcť vy-

vážať v januári s množstvom kabínkových lanoviek, ale už len na
dažďom premočené stráne. Alebo
nejaký chytrák vymyslí dažďové
lyže.

HNILČÍK- MRAZNICA
vzdialenosť od SNV: 18 km
svah hore: 1035 m
svah dole: 705 m
vleky: 2
dĺžka zjazdovky: 1650 m
stav snehu: 25 cm
skipasy: 9- 14 Euro
služby: skiservis, požičovňa lyží, ubytovanie, občerstvenie

LEVOČSKÁ DOLINA
vzdialenosť od SNV: 17 km
svah hore: 876 m
svah dole: 634 m
vleky: 4
dĺžka zjazdovky: 850 + 710 m
stav snehu: 30 cm
skipasy: 12-18 Euro
služby: skiservis, požičovňa lyží, lyž.škola, občerstvenie

PORÁČ- BRODOK
vzdialenosť od SNV: 17 km
svah hore: 810 m
vleky: 3
stav snehu: 20 cm
služby: občerstvenie

KROMPACHY- PLEJSY
vzdialenosť od SNV: 30 km
svah hore: 912 m
svah dole: 470 m
vleky: 5
dĺžka zjazdovky: 1000 m
stav snehu: 80 cm
skipasy: 13-19 Euro
služby: skiservis, požičovňa, lyž. škola, ubytovanie, občerstvenie

svah dole: 784 m
dĺžka zjazdovky: 1000 m
skipasy: 2- 12 Euro

MLYNKY- BIELE VODY
vzdialenosť od SNV: 32 km
svah hore: 850 m
svah dole: 760 m
vleky: 2
dĺžka zjazdovky: 1000 m
stav snehu: 35 cm
skipasy: 6-13 Euro
služby: skiservis, požičovňa lyží, lyžiarska škôlka, občerstvenie
Ja len pevne verím, že kým sa vám
noviny dostanú do rúk, nebude to
na našich „spišských zjazdovkách“
vyzerať horšie, skôr lepšie. Už aj

preto, lebo som sa na január dohodol so svojou bežkárskou učiteľkou
Marikou, že ma pretiahne niekde
nablízku po bielej stope. A obaja

MLYNKY- GUGEĽ
vzdialenosť od SNV: 30 km
svah hore: 996 m
svah dole: 730 m
vleky: 3
dĺžka zjazdovky: 1000 m
stav snehu: 80 cm
skipasy: 8,50-17 Euro
služby: skiservis, občerstvenie
sme zvedaví, či to bude možné, aj
na tak propagovaných tratiach pri
Grajnári.
Zatiaľ si môžem tak akurát vyspe-

vovať: Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička, ľahnem si do posteli, kde ma čaká p...erinka.    
Michal Buza st.
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S HUSĽAMI PO SVETE - TURNÉ S IL DIVO
V ďalšom pokračovaní série S husľami po svete Vám priblížim atmosféru veľkého koncertného turné orchestra.
Il Divo
Kto alebo čo je Il Divo? Verím, že
nie každý človek pozná toto spevácke
zoskupenie, ale predsa len u ženskej
časti obyvateľstva je šanca určite väčšia. Il divo (taliansky mužská diva)
je medzinárodná operná pop-vokálna
skupina, ktorá bola založená v roku
2003 Simonom Cowelom a nahráva
pre značku Sony BMG. Il Divo tvoria
štyria speváci, a to španielsky barytonista Carlos Marín, švajčiarsky tenor
Urs Bühler, americký tenorista David
Miller a francúzsky popový spevák
Sebastián Izambard. Za desať rokov
existencie predali viac ako 28 miliónov albumov, získali cez 130 platinových a zlatých platní absolvovali štyri
svetové gigantické turné, kde na všetkých kontinentoch odspievali takmer
900 koncertov a ich albumy sa predávajú vo vyše 33 krajinách sveta.
Požiadavky spevákov
Títo chlapci rozhodne majú   za tie
roky slušne vypestované maniere
a agentúram predložia dlhý lajster požiadaviek, čo im treba, čo netreba, čo
môže a čo nemôže byť. Želajú si čisté,
nefajčiarske autá s profesionálnymi anglicky hovoriacimi - vodičmi. V autách musí byť minibar s chladenými
nealko nápojmi. Pre týchto fešákov sú
pripravené priestranné luxusné apartmány a okrem nich požadujú ďalších
17 izieb pre svoj tím. Vo všetkých
priestoroch chcú mať čerstvo vytepované koberce, eko kozmetiku a odpadkové koše na zmiešaný aj triedený odpad. V kúpeľniach musí byť dovedna
100 bielych osušiek, 12 bielych a 12
čiernych uterákov. Okrem telefónov
a internetového pripojenia chcú mať
speváci vo svojich izbách aspoň štyri
elektrické zásuvky, okrem iného aj na
fén či kávovar. V apartmánoch nesmie
chýbať dvojmetrový jedálenský stôl
pokrytý ľanovým obrusom, veľké zrkadlá, mikrovlnky, televízory s DVD
prehrávačmi a kvalitné hifi systémy.
Pred večerným vystúpením si musia
speváci dopriať relax v podobe masáže. Okrem toho chcú mať k dispozícii
80 kíl ľadu, z toho aspoň 10 kíl má
byť pripravených v čase ich príchodu
na hotel. Speváci napokon požadujú aj
veľkú miestnosť, kde bude po koncer-

te after party, na ktorú si chcú pozvať
sto ľudí. A netaja sa tým, že sa už nevedia dočkať fanúšičiek.
Koncerty
Počas prvých koncertov s Il Divo som
si v hľadisku všímal, blažené tváre
žien a skormútené tváre manželov sediacich vedľa nich. Určite to postrehlo
aj Il Divo a pristúpilo k tomu veľmi
sofistikovane. Na turné si začalo volať
okúzľujúce speváčky, aby aj mužské
oko sa malo načo pozerať počas koncertov a nabažiť sa ženskej krásy.
Niektoré fanúšičky boli obzvlášť vytrvalé. Tím Il Divo nám prezradil, že
tou najvytrvalejšou bola pani Tamaki
Iizuka a jej kamarátky z Tokia. Táto
Japonka bola už na vyše 150 koncertoch po celom svete a ja z jej odhodlanej tváre usudzujem, že v dohľadnom čase jej pribudnú ďalšie rekordy
v počte návštev koncertov Il Diva.
Druhé koncertné turné, ktoré som s Il
Divo absolvoval ako člen orchestra aj
ja, malo názov A Musicial Affair 2014
World Tour. Ako hosť na ňom spievala aj   filipínska muzikálová hviezda,
speváčka Lea Salonga. Hrali sme slávne broadwayské hity z muzikálov ako  
Fantóm opery, West Side Story, .Evita,
Wicked., Cats, či Bedári. Okrem nich
aj piesne od Eltona KJohna, skupiny
ABBA, Celine Dion a You‘ll Never
Walk Alone, hit liverpoolskej skupiny
Gerry & The Pacemakers z roku 1963.
Interpretov na pódiu pri klaňačke obdarúvali množstvom kvetov, darčekov, nechýbali ani lietajúce podprsenky a nohavičky. Obrovské množstvo
plyšákov, papierikov s telefónnymi
číslami od fanúšičiek lietali okolo našich nástrojov niekoľko minút. Il Divo
mal špeciálne jedného pracovníka na
to, aby všetky darčeky pozbieral a postaral sa o ich ďalší osud. Človek sa
cítil na pódiu ako pri nejakej detskej
hre na vojnu, keď sa ohadzuje so všetkým, čo príde pod ruku.   V tú chvíľu
mal človek pocit ako vo filme, kde nebyť SBS služby, tak nás tam fanúšikovia snáď do jedného zjedia.
Mestá – koncerty
Počas spolupráce s Il Divom som
absolvoval niekoľko jednorázových
koncertov, ale aj európske odnože ce-

losvetových turné, ktoré mali slušnú
porciu koncertov a kilometrov. Pre
predstavu uvádzam  mestá a koncertné haly v poradí, v akom prebiehalo
turné.

Hartwall Areena, Turku – Turku Hall,
Horsens – Forum, Malmö – Malmö
Arena, Amsterdam – Ziggo Dome,
Frankfurt – Festhalle, Brusel – Forest
National, Leipzig – Leipzig Arena.

Il Divo & Katherine Jenkins
Tour 2013
Gdansk – Ergo Arena, Berlín – Max-Schmeling Halle, Kolín – Lanxess
Arena, Mníchov – Olympiahalle,
Hamburg – O2 Arena, Tampere –
Tampere Hall Auditorium, Helisnky –

Il Divo & Lea Salonga A Musicial
Affair 2014 World Tour
Belehrad – Kombank Arena, Ľubľana
– Arena Stožice, Bratislava – Zimný
štadión Ondreja Nepelu, Lodž – Atlas
Arena, Záhreb – Zahreb Arena, Praha
– O2 Arena, Zürich – Hallestadion,

Berlín – Max Schmeling Halle, Stuttgart – Hanns Martin Schleyerhalle,
Oberhausen – Kônig Pilsner Arena,
Hamburg – O2 Arena, Brussel – Palais Areal Expo, Amsterdam – Ziggo
Dome.
Ďalšie zaujímavosti z turné s Il Divo
vám ponúknem v najbližšom čísle
Spišského Patriota. A v Novom roku
2018 prajem veľa zdravia a krásnych
zážitkov.
Peter Šterbák
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ROBO PUKLUŠ PRECESTOVAL CELÝ SVET
SYMPATICKÝ DOBRODRUH NAVŠTÍVIL UŽ 37 KRAJÍN SVETA

R
JOLANU JAVORSKÚ INŠPIRUJE
AMERICKÁ TANEČNÍČKA
TANEC JU VŽDY ROZVESELÍ

D

vanásťročná dievčina
s netradičným
krstným menom - Jolana,
je gymnazistkou na Javorke.
Okrem kopy gymnaziálneho
učiva ju zlákal tanec. Tomu
sa venuje od svojich štyroch
rokov. „K tancu ma priviedla
moja mamka. Prihlásila ma do
tanečného klubu LaDanza a neskôr do ZUŠ- ky. Učí ma pani
učiteľka Čikkelová. Dobrý základ mi dalo i 6 rokov gymnastiky u pani učiteľky Kovalčíkovej. Som vďačná, že som stretla
také skvelé a kreatívne učiteľky
a trénerky, ktoré mi dávajú toľko príležitosti prejaviť sa,“ prezradila mladá slečna.
V klube LaDanza tancuje spoločenské a moderné tance.
„V ZUŠ- ke je to skôr scénika
a balet. Tancujem 8 rokov a ešte
stále ma to veľmi baví. Keď som
smutná a začnem tancovať, tak

som šťastná,“ opísala svoje pocity pri tanci Jolana Javorská.
Tanec je jej srdcu veľmi blízky
a dokáže ním najľahšie vyjadriť
samú seba a svoje pocity.
Jolankin tanečný vzor je americká tanečníka Maddie Ziegler.
„Je to môj najväčší idol. Tá
baba tancovala vo filmoch,
v rôznych televíznych šou. Inšpirujem sa jej pohybmi a štýlom tanca,“ povedala.
Medzi Jolankine najväčšie
úspechy v tanci patrí druhé
miesto v súťaži v Bojniciach.
„Bolo to duo so Sofiou Salayovou a tiež stvárnenie jednej
z hlavných postáv v tanečnom
predstavení Rómeo a Júlia.“
Jolana má s tancom ešte veľa
snov a plánov. „Chcela by som
tancovať niekde v zahraničí.
Dúfam, že sa raz tancovaním
budem aj živiť.“ Tanca sa rozhodne nemieni vzdať.
-sim-

obo Pukluš sa cíti ako
usmievavý tulák, ktorý chce vidieť a zažiť
všetko, a neverí ničomu, až kým
to neokúsi na vlastnej koži. Už
ako malý chlapec bol skautom.
„Osvojil som si základné pravidlá prežitia. Pocit, keď stojím
na ceste a idem len za hlasom
svojho srdca a neviem kam, je
ten najlepší pocit, čo som kedy
zažil. Bez peňazí, s ruksakom
na chrbte a len s odvahou sme
cestovali po celom Slovensku.
Celé letné prázdniny sme trávili v horách, lesoch, stanoch
pri ohni a nepotrebovali sme
nič viac. Žiť pod holým nebom
a byť v spojení s prírodou je pre
mňa niečo neopísateľné. A každým rokom posúvam svoje hranice,“ rozpráva Robo Pukluš.
Robo si cestovanie nepredstavuje tak, že bude vylihovať
na pláži, brázdiť na ťavách po
púšti, či prevážať sa na lodi po
jadrane. „Cestovanie nie je len
o oddychu a dobrom čase, ale
aj o prekážkach a nie raz aj
o fyzickej a psychickej bolesti.
Vždy som si cestovanie predstavoval reálnejšie. Keď som
mal osemnásť rokov, prišiel
som bez peňazí stanovať na
opustenú pláž, na grécky ostrov
Kos. S plačom som volal mamke, nech mi kúpi letenku späť.
Doma sme nemali peniažky, čo
som si navaril, musel som si aj
zjesť. Posledný deň som reval
ako malé dieťa- teraz však od
smútku, že musím odísť. Našiel
som tam krásnych ľudí, ktorých

budem mať v srdci do konca života.“ Postupom času si Róbert
urobil bakalára na vysokej škole v Brne. Počas štúdia využil
možnosť študovať v zahraničí cez program Erasmus. „Žil som
v Lotyšsku. Precestoval som
východnú i severnú Európu.
Dostal som sa až k arktickému
oceánu.“ Po skončení školy ho
to ťahalo do spojených štátov
amerických. Pracoval blízko
Yellowstonu. „Precestoval som
si Wyoming Utah Montatu. Pár
týždňov som žil v pralese na Jamajke s rastafariánmi. Potom
som zase stopoval po západnej
Európe a neskôr som zakotvil
v austrálskom Sydney, kde som
už dva roky.“
V Sydney študuje hotelový
a reštauračný manažment. Na
živobytie si privyrába v reštaurácii, pod taktovkou jedného
z najlepších šéfkuchárov v Austrálii. Keď má prázdniny, cestuje s ruksakom po oceánskych
ostrovoch.
Na klímu u protinožcov si Robo
už zvykol. Slnko páli oveľa viac
ako u nás, málo kedy tam prší.
V Austrálii je vraj nepríjemne
v zime. Oproti Európe je na
tomto kontinente všetko obrovské. „Naozaj sú tu 10 krát väčšie pavúky na stenách, obrovské
lietajúce šváby, netopiere. Keď
netopiere v noci rozpažia krídla, nepreháňam, niektoré ich
majú aj cez jeden meter dlhé.
Na strach tu nie je čas. Čo sa
má stať, sa stane,“ odvetil
s úsmevom.

Najviac sa mu v Austrálii páči
odpoveď- žiadne starosti.
„Všetci sú tu usmievaví, vždy
ma tu vítajú, chcú vedieť odkiaľ som a čo robím. Žije tu
mix kultúr- moslimovia, židia,
kresťania, budhisti, ateisti,
čierni, bieli, žltí, červení, lesby,
gayovia, transsexuáli. Nikomu
tu nič nevadí, žijú si tu pekne
v harmónii.“ Podľa sympatického mladíka je jedinou cestou
k šťastiu to, aby sa všetci ľudia
mali radi a boli na seba dobrí.
Robova filozofia tkvie v tomto.
Čím človek viac cestuje, viac
vidí a spoznáva ostatné kultúry
a svety, dokáže chápať a prijímať rozdielnosť ľudí oveľa prirodzenejšie, nájsť vo všetkom
dobro a ďalej ho rozosievať
medzi ľuďmi. Život mladíka
vystihuje citát Thomasa Paineho. „Svet je mojou krajinou
a robiť dobro je mojim náboženstvom. Thomas Paine zhrnul moju dušu- čo cítim a čomu
verím pred 200 rokmi do jednej
vety,“ odpovedal. Sám o sebe
tvrdí, že je len taký Hippisák,

ktorý žije bez starosti a s úsmevom na tvári.
Róbert navštívil neuveriteľných
37 krajín. Od nášho Slovenska,
cez saharské púšte, americké veľhory, jungle Karibiku,
najfarebnejšie lúky Japonska,
pralesy v Malajzii, či opustené
ostrovy Filipín. „Všetky krajiny
sú magické, všetky sú iné a inakosť je to, čo milujem. Jediná
jedna krajina je nad všetky ostatné, a tou je Slovensko. Žijú
tu ľudia, ktorých nadovšetko
milujem, ktorí ma učili hodnotám a vďaka nim som týmto človekom.“ Robov dobrodružný
život sa ale príliš jeho mamine
nepáči. O svojho syna sa vždy
bojí. „Mamka stále plače, bojí
sa, čo vystrájam, kde sa nachádzam. Ani po toľkých rokoch si
na to stále nezvykla,“ priznal.
Robo zbožňuje pivo a japonskú
kuchyňu. Túži navštíviť ešte
veľa miest na svete. „Raz, keď
ukojím môj cestovateľský apetít, jediné miesto, kde sa chcem
vrátiť je domov. Chcem žiť pri
mojich najbližších.“ 
-sim-

pozvánka na kultúru: Bol som pri tom
Pripomeňme si, že mesto Spišská Nová Ves nevyniká len
najvyššou kostolnou vežou
Slovenska, najdlhším gotickým
námestím a že nie je len bránou
do Slovenského raja. To čo ho
robí atraktívnym a príťažlivým (aj pre jeho obyvateľov)
je jednoznačne bohatý kultúrny život. Len pre zaujímavosť
uvádzam, že v našom meste sa
o kultúru starajú: Mestské kultúrne centrum, Spišské osvetové stredisko, Múzeum Spiša,
Galéria umelcov Spiša, Spišské divadlo, Spišská knižnica,
Slovenské technické múzeum,
Divadlo Kontra, 3D kino Mier,
Star century cinemas, Centrum
voľného času, Základná umelecká škola a navyše ešte aj
mnoho ľudí, čo už dávno pochopili, že nie len jedlom a pitím je človek živý. I keď pár
dní pred Vianocami som mal
dojem, že najnavštevovanejšími kultúrnymi stánkami Novovešťanov boli nákupné centrá.
A tak môžem začať tým, kde
SOM NEBOL PRI TOM. Ne-

budem menovať, aby som im
nekazil kšefty. Bol som ale:
V SPIŠSKOM DIVADLE

Najprv na Dámskom krajčírovi, potom na Škriepkach na
korze a nakoniec vo vestibule divadla, spolu s pani Kozákovou z prevádzky, ktorá
odovzdala výhercovi našej
spoločnej súťaže, pánu Giľákovi vstupenky na niektorú
z rozprávok v divadelnej sezóne 2017- 2018. Lebo práve
jeho sme vyžrebovali z piatich
štastlivcov, ktorí správne odpo-

vedali na našu otázku, kde je
chyba v texte. Lebo si z detstva
pamätal, že Dedo Vševed mal
naozaj tri a nie dva zlaté vlasy.
Gratulujeme a nech mu jeho
vlasy na hlave vydržia čo najdlhšie a najtmavšie.
V MÚZEU SPIŠA
V troch miestnostiach na poschodí múzea nainštalovali
pracovníci
prírodovedeckej
sekcie, predovšetkým vizuálne
zaujímavú výstavu, venovanú
dravcom a sovám, pod názvom
DRAVÉ VTÁKY V PRÍRODE.
Vystavené exponáty pochádzajú z domáceho depozitára, texty
a obrázky zo spolupráce s múzeom Tanap-u. Výstava určite
neokúzli pompéznym výtvarným spracovaním, je ale zaujímavá expozične a najmä informačne. Vedeli ste napríklad, že
sovy dokážu otočiť hlavu o 270
stupňov?, že svet okolo vidia
čierno- bielo?, že lietajú nečujne? Nuž, čosi sa mi marí zo
školy, len som zmeravel, keď
som sa dočítal, že sova, sediaca

na kostole je varovaním pred
stratou blízkeho človeka. Ešte,
že sú to nočné vtáky a ja v noci
spím a že v Novej Vsi je kostol
ako sa hovorí „bars vysoký“.
V GALÉRII
UMELCOV SPIŠA
Ešte som ani poriadne nestihol  stráviť prekvapivú výstavu
Kontajnera spomienok a už je
v galérii nový výstavný hit, interaktívna zábava pre deti, ale
aj dospelých. Veď kto by sa už
rád nezahral s malými kúsočkami tvrdého papiera, ktoré treba
nakoniec poskladať do obrazu.
Výstava PUZZLE- AKVIZÍCIE V INTERAKCII 20122016 vás nielen pohltí, ale aj
prinúti zastaviť sa a zahrať sa.
A tak si môžete vytvoriť ulice vlastného fiktívneho mesta,

kde sa budete cítiť, ako doma,
vyberiete a roztriedite materiály, aby ste mali okolo seba
naozaj životné prostredie, nie
sprostredie, premietnuť si cez
tmavú komoru obraz na papier
a po jeho nakreslení sa tváriť,
ako Michalangello, či naučiť
sa miešať farby, aby bol aj váš
pohľad na svet nie len čiernobiely. Tí šikovnejší si vyskúšajú pokrok ľudstva- deľbu práce
v manufaktúre, prídu na fintu,
ktorá sa ukrýva za názvom grafika a keď už vyčerpáte všetky
možnosti vyžitia sa, strčíte hlavu do kulisy a stanete sa súčasťou obrazu, ktorý si môžete
nafotiť, aby ste potom doma
mohli ostatným členom rodiny
ukázať, kde ste strávili jedno
celé zimné popoludnie. Najmä
ak vonku počasie neukazuje
svoju prívetivú tvár a už vôbec
nenabáda k interakcii. Na tejto
„galerníckej“ akcii je veľa, čo
na videnie. Ale to, čo robí z tejto akcii udalosť, je skutočnosť,
že sa po vstupe do miestností,
kde je „výstava“ inštalovaná,

stávate sami jej súčasťou a cez
hru (Komenský by sa potešil)
sami tvoríte dielka i diela, ktoré budú (aj keď len na istý čas)
obdivovať ostatní návštevníci
galérie. Tak ako aj 57 diel od 21
vybraných autorov zo zbierok
fondu galérie, ktorí sú inšpirátormi na ceste k vašej umeleckej výtvarnej kariére.
A na záver len pripomeniem, že
tentokrát „urvem“ mojich vnukov od mobilov, lebo tých šesť
nôh ešte v roku 2017 zamieri
do Galérie umelcov Spiša.
Michal Buza st.
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ČREPINKY ZO
SPIŠSKONOVOVESKÝCH ARÉN

VARIME PODĽA ABECEDI:
HRAHOFKA OD HILDI
Z VETROVEJ UĽICI

J

e interesantne, že daftere
mena še daju rozdzeľic na
dva polki a tak še može
potim stac, že še dvome rečuju o jednej a tej istej žeňe,
ľem to ňeznaju, bo každi ju
vola dajak inakši. Ku prikladu
moju mamu zme šicke volali
jak Inge a moju šesterňicu jak
Borgi, hoc v občanke mali jednake meno Ingeborg. A tak aj
na Adelheid kričeli pri Bodenze Deli, aľe pod Materhornom
Hajdi. No a na Vetrovej uľici
v Ľevoči bivala (a to je historka dakedi z roku tišic dzevecto
pejdzešat) jedna cetka, co hodzila v parni tidzeň na bikaver
do kupeľoch na Šišpľac a šatňarki ju tam poznali jak Bruni
a v ňeparni tidzeň hodzila varic do Ľevočskeho domu, dze
ju v kuhiňi oslovovali Hilda.
Ostava ľem pridac, že na ratuši v rodnim lisce mala meno
Brunhilde, cez dzeň na kupalisku še išli ľevočske hlopi zabic
za jej paradnu figuru, zato jak
v Ľevočaku navarila na večeru hrahofku, ta obločiki na
šlafcimroch na Vetrovej uľici
mušeli zostac otvorene dokoran a jak fukal vjeter z juhu,
ta šmerdzelo až pri kosceľe na
Marijanskej hure.
Co idze do hrahofki?
žolti hrach, šmaľec, cebuľa,
murna, petruška, por, bobkovi
ľisteček, cali čarni peper, majoranka, koška zo slaňini, viršľe,
žeľene narezane z petruški, soľ,
dafto dava gruľe, Hilda davala
s hľebom,   dakemu aj s veľku
bošu a dafterim aj z laski.
Jak še toten „vetrovi“
zazrak robi?
Hrach še muši aspoň dzešec
hodzini močic vo vodze a potim ešči das dva hodzini varic,
žebi nežgvirčel medzi zubami,
ta že kedz scece mac hrahofku
dakedi kolo dvanastej na obed,
ta nastavce vekerku, jak še hvari
na polnočnu. Hrach namočce, aj
so slaňinovu skurku a bobkovim
ľistečkom do harenca s vodu,
odložce bokom a ľehňice spac,
žebi sce vladali o dzešatej na
Šišpľacu pokukac na Bruni,

jak še tam špaciruje kolo bazena v dvojďjelnich plafkoch (co
bulo ftedi kedz kus, ta take odvažne, jak nadavac na Stalina).
Jak še zamračilo a Bruni nacahňe župan, vracice še domu,
narežece cebuľu na male kusečki a možece poplakac, ľem
ňerevac, bo treba isc po šmaľec
a slaňinu a na sujdoch do pivňici
še ňešveci (a fto hňedka na uvod
dzigňe, ta už f ten dzeň ňenavari). Jak še podarilo, ta v perfšim
harencu šmaľec roztopice na peciku, cebuľu kuščičko posmažice, pridace na kocečki narezanu
murnu a petrušku, osoľice a podinstujece das fertaľ hodzini.
Inteľigenci f tim istim čaše (jak
še hvarelo v Amerike „inlajn“),
daju na pec varic aj harenc
s hrachom, slaňinu a bobkovim
ľistečkom, mudrejše to zrobja
„vavremja“, žebi ňemali potim
probľemi s kadrovim profilom. Ešči, že tota žeľeňina ma
rozum, bo mekla, mekňe a budze meknuc furt jednak dluho
v Ňujorku na volstrít ilévn, abo
v Moskve na tangaňke dvunacať, abo v Ľevoči na Vetrovej
dvanasc. Daftere teraz možu
pokukac do ďejepisu i zemepisu, žebi znali, dze zme še
prešpacirovali a za ten čas (jak
prejdu das dva hodzini) še nam
hrach fajňe uvari a aj kuščičko
rozvari, calu zmesku možece
viľac kompletňe do perfšeho
harenca, poradňe pomješac
a varic pomaľučki daľej, ľem
ňezapomňice prisipac najzdrafšu slovensku drogu- majoranku.
Potim treba zapomnuc na Hildzi-

Bo jak hvari klasik:
JAK ŠI ZJEDOL HRAHOFKU, TA OBUVAJ TRETRI
ŽEBI ŠI BUL RIHĽEJŠI, JAK TVOJO VLASNE VETRI
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no dvojďjelne plafki a hlavňe na
obsah v ňich a kukac sem tam na
hodzinki, bo jak prejdze hodzina a pol, pridace do poľevečki
na koľeska narezani porik a das
pejc minuti pred samim koncom
i nadrobno nasekane žeľene
z petruški a na koľeska narezanu viršľu (najľepši špisku), žebi
zme aj s vareňim zostali, jak še
hvari v rodnim kraju. Akurat, že
v Ľevoči s tim budu mac problem, bo našo mudre politicke
hlavi to vimišľeli tak famozňe,
že Novejša je v kraju Košickim,
Ľevoča v Prešovskim, no a mi
ostatne, co mame v hlave ňeľem
mozeg, aľe aj rozum, ta bivame
šicke na Spišu. Presňe tak, jak aj
Hilda, co ma sice plafki z dvoch
ďjeloch- horni „Na Košickej
turňi dva holubki šedzja“, dolni
„A od Prešova f tim poľu“ aľe
pod ňimi ľem jedno celo „Tam
okolo Ľevoči, tam še voda toči“.
A ešči jak, hlopi!
Dovarili sce, možece podavac
na stol, najľepši s veľku ložku
a poradnim krajcom domaceho hľebika. No a jak še potim
v polohe ľežmo na divanu šicko v bruhu spoji a v hlave prešpi, treba bezodkladňe stanuc
a vibehnuc na popoludňajšu do
Šišpľacu na kupalisko, bo višlo
slunko a Hilda zrucila župan.
A tak je ňeľem, že zaš na co
kukac, aľe vo vodze še da aj
fajňe vi….vetrac a od štvartej
už plafčik vibera nove vstupne,
bo v ponuke je aj perličkovi
kupeľ. A šicke co jedli na obed
totu famoznu poľevečku, ta
znaju, že placja za „hrahovi“.

Karate
Cvičenci KK IGLOW Spišská Nová Ves aj v decembri
pokračovali v medailovej žatve. 2.12.sa v Trnave konali
Majstrovstvá SR U 21, juniorov a kadetov a Spišiaci opäť
„skákali“ vysoko. Z celkového počtu 63 klubov zo Slovenska obsadili naši karatisti
skvelé druhé miesto, keď získali dovedna 10 cenných kovov. Majstrami SR sa vo svojich kategóriách stali Dominik
Imrich, Maroš Janovčík, Sára
Krivdová a Zoja Zimnikovalová. V „malom Ríme“ sa
vyhlasovali aj víťazi Slovenského pohára 2017. Domácu vitrínu bude trofej zdobiť
u Zoji Zimnikovalovej, Sáry
Krivdovej, Dominika Imricha
a Juraja Černického. „V roku

2017 sa KK IGLOW SNV zúčastnil 33 podujatí, z ktorých
priniesol úctyhodných 369
medailí. Cvičencov sme „dodali“ aj do reprezentácie SR
a žali tam nemalé úspechy.
Dominik Imrich vybojoval na
ME seniorov v Turecku bronz,
Zoja Zimnikovalová brala
bronz z MS. Na Svetovom pohári mládeže v chorvátskom
Umagu skončil Jakub Černický na striebornej priečke
a Sára Krivdová bola tretia.
Dominanciu sme sa snažili
potvrdiť na domácich podujatiach, máme štyroch víťazov
Slovenského pohára a 14 majstrovských titulov. Myslím si,
že rok 2017 môžeme hodnotiť
pozitívne, netreba však zaspať
na vavrínoch a pracovať tvrdo
ďalej. Poďakovanie patrí všet-

kým reprezentantom klubu,
trénerom, rodičom a v nemalej miere aj podporovateľom.
Verím, že rok 2018 bude ešte
úspešnejší,“ zhodnotil skvelú
karatistickú púť rokom 2017
predseda KK IGLOW Spišská
Nová Ves Jaro Javorský.
Volejbal
S decembrovou bilanciou 1-4
ukončili rok 2017 volejbalistky BK 97 STOVA Sp. Nová
Ves. Spišiačky v úvode mesiaca nestačili na obe bratislavské tímy s oboma (Slávia
EU a Strabag Volleyball club
FTVŠ   UK) prehrali zhodne
0-3. Následne nestačili ani na
Nové Mesto nad Váhom (0-3)
a jediný decembrový skalp
získali doma s Kežmarkom
pokračovanie na str. 7

ŠKRIATOK V AKCII - OPRAVA
V minulom čísle Patriota sme písale o bistre na Letnej ulici. Jeho majiteľom je pán Džabin Alijevič  z Chorvátska. V článku sa objavila informácia, že jeho bistro je albánske. Škriatok (nie
vianočný) zaúradoval. Bistro, je samozrejme, balkánske. Za chybu sa ospravedlňujeme.
-red-

Michal Buza st.

Ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú
podporu pri realizácii mojej knihy „JAK VIPIJEŠ, TA
ŠMAKUJE“.
Mišo BUZA
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(3-1). V poslednom zápase roka 2017
podľahli doma UKF Nitre 0 - 3. Spišiačkam patrí siedma priečka. Oveľa
viac sa darilo volejbalovým „mládežníčkam“. Staršie žiačky sa zúčastnili
výborne obsadeného medzinárodného  
turnaja v Prešove a v konkurencii 16
tímov obsadili skvelé 3. miesto.   „V
skupine sme porazili Poprad, Bardejov a tím z Muszyny (Poľsko). Tým
pádom sme sa ocitli v skupine o 1.- 4.
miesto. Tam sme narazili na súpera z
Jasla (Poľsko), ktorého sme po tuhom
boji v 3 setoch nedokázali zdolať, ale
baby veľmi chválim za predvedenú
bojovnosť. Opäť to bol zápas na úrov-

ni, za ktorú som veľmi rada. O konečné 3. miesto sme sa pobili s Elbou
Prešov. Tento zápas bol o to ťažší, že
sa odohrával vo večerných hodinách
a baby siahali na dno svojich psychických aj fyzických síl. Nakoniec
sme vyhrali 2:1 a tešili sa z 3. miesta.
Najlepšou hráčkou bola vyhlásená Simonka Slivošová, ktorá si to právom
zaslúžila za svoje razantné útoky stredom siete a perfektný servis. Takýmto
ťažkým zápasom som veľmi rada, lebo
dievčatá ich potrebujú hrať a hrať,
preto turnaj v Prešove hodnotím pozitívne nielen z hľadiska umiestnenia,
ale aj z hľadiska odohratých ťažkých
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zápasov,“ skonštatovala trénerka VK
Natália Bodáková.
Florbal
Len jeden zápas aj to s prívlastkom víťazný odohrali mladé florbalové šípy
v extralige mužov. Young Arrows vyhrali v dôležitom zápase v Sabinove
9-7 a v 12 člennom peletóne okupujú
deviate miesto. Ich ženské kolegyne
hrali dve decembrové kolá. Tvrdošín
zdolali Kométy 8-4 a Kysuckému Novému Mestu podľahli 3-9. Spišiačkam
patrí siedma priečka v desaťčlennej
tabuľke.
Oliver Buza

Slovenský florbalový boom spôsobilo aj kvarteto Spišiačok
Začiatkom decembra žilo Slovensko florbalom. Naše hlavné mesto sa stalo dejiskom 11. MS vo florbale žien. V Bratislave sa stretla svetová
smotánka tohto čoraz obľúbenejšieho a prestížnejšieho športu a nás teší , že až štvornásobné zastúpenie v drese s dvojkrížom na prsiach
mala Spišská Nová Ves.
určite to, že sa Česko líši od Slovenska a zase Česko od akejkoľvek ligy
vo Švédsku, mám však pred sebou
dlhú florbalovú kariéru. Za riekou
Moravou nazbieram nové skúsenosti, zlepším sa vo veciach, kde mám
ešte medzery a myslím si, že zahraničný prestup bude potom pre mňa
jednoduchší. Uvidíme, akým smerom
sa povediem. Do budúcnosti sa však
momentálne veľmi nepozerám.“

V tíme s dvojkrížom na hrudi
žiarila Paulína Hudáková. Stala
sa najproduktívnejšou hráčkou
MS
Dvojičky Paulína a Kristína Hudákové, Barbora Kocúrová a Viktória
Grossová boli dokonca pri historickom úspechu slovenskej reprezentácie. Slovenky totiž obsadili piate
miesto, čo je ich najlepšie umiestnenie v histórii MS. Skončili tesne za
elitnou svetovou štvorkou (Švédsko,
Fínsko, Švajčiarsko, Česko) a svojim
vystúpením dokázali opäť raz rozpáliť a potešiť dušu slovenského fanúšika, ktorý sa im za výkony odvďačil
hojným zastúpením na tribúnach bratislavských arén. Navyše sa naša top
kanonierka Paulína Hudáková prebojovala do All stars tímu MS a pokorila rekord MS v kanadskom bodovaní. V oficiálnych kolónkach tak
pri jej mene svieti bilancia 27 bodov
za 12 gólov a 15 asistencií. Paulína
sa predstavila v našej najúdernejšej elitnej formácii, ktorá súperkám
zatápala najviac. „Tréner Jedlíčka
sa snažil všetky pätky zostaviť tak,
aby bola každá niečím nebezpečná.
Baby pôsobia v Čechách už nejeden

rok, a preto je to v hre aj vidieť. Ja
mám za sebou zatiaľ len pár mesiacov v drese Ostravy a som rada, že
som v prvej formácii „nezaostávala“
a pomohla dievčatám, tak ako pomáhali ony mne. Podstatné bolo, že
nám chémia fungovala na výbornú,“
skonštatovala odchovankyňa FbK
Kométa Spišská Nová Ves. Paulína nielenže „nezaostávala“, ona sa
stala historicky najproduktívnejšou
hráčkou MS. „Tento úspech mi dodal odvahu a motiváciu aj naďalej
na sebe pracovať, aby som sa mohla
vyrovnať ostatným skvelým hráčkam
na svete. Nebudem a ani sa nechcem takýmto úspechom uspokojovať
a budem v tvrdej práci pokračovať
ďalej,“ odhodlane dodáva.  A čo ešte
Slovenkám chýba na prienik do absolútnej svetovej špičky? „Širší káder, ktorý by bol kvalitatívne vyrovnaný, ako po florbalovej, tak hlavne
po fyzickej stránke tímom v porovnaní s Top 4. Nemôžeme zabudnúť
tiež nato, že ak sa nám pred MS zraní
hráčka formátu Zuzka Šponiarová,
pocíti to celý tím. V Top 4 je pripravená vždy adekvátna náhrada a tím
funguje dokonale. Samozrejme stále

chýbajú skúsenosti, ktoré každým rokom zbierame,“ dodala. Obe sestry
Hudákové odišli pred sezónou spolu
s trénerom Gregom a Viktóriou Grossovou zbierať potrebné skúsenosti do
Česka, ktoré je členom spomínanej  
florbalovej ženskej TOP 4. Obom
sestrám bola výkonnostne slovenská
extraliga príliš „úzka“, čo si uvedomuje aj najproduktívnejšia hráčka
MS . „S účinkovaním v Ostrave som
nadmieru spokojná. Uvedomujem si

Kristína „kočírovala“ druhú
slovenskú lajnu, Spišiačkam
posiela emotívny odkaz
V druhom útoku hrala prvé husle
Paulínina sestra Kristína. Tá nazbierala za 3 góly a 4 asistencie 7 bodov
a nemalou mierou sa pričinila o historický úspech Slovenska. Zažiarila
hlavne v zápase o piate miesto  (Slovenky v ňom zdolali Lotyšsko 6 - 4),
kedy dvoma gólmi na 4 - 3 a následne
5 - 3 zlomila  húževnatý odpor súpera. Aj ňou otriasali emócie, zápasy si
užívala plnými dúškami. „Je to obrovská pocta reprezentovať krajinu.
Nosiť štátny znak na hrudi a biť sa
o najlepší výsledok. Snažím sa vždy
podať čo najlepší výkon a pri predstave, že bojujete za národ ako je Slovensko, tak sa snažím ešte viac. Možno sme maličká krajinka, ale máme
mnoho športovcov, ktorí reprezentujú
Slovensko s radosťou a hrdosťou.
My sme tak určite činili,“   skonštatovala Kristína. Ju a jej spoluhráčky

zastavili na ceste za vytúženými medailami favorizované Fínky a práve
zápas proti florbalistkám z krajiny
tisícich jazier považuje Kristína za
ten naj. „Určite bol najemotívnejší.
Najväčší cieľ nášho trénera bol nás
namotivovať na Fínky, aby sme sa nebáli ukázať všetko, čo je v nás. Preto emócie boli v tomto zápase veľmi
podstatné. Fanúšikovia nás nesmierne posúvali dopredu. Každá z nás sa
snažila dať zo seba všetko, čo mohla.
Po zápase sme boli sklamané, ale až
potom po čase sme si uvedomili, že
to bol nás najlepší duel na turnaji.“
Ako sme už spomínali, aj Kristína od
novej sezóny „zarezáva“ v Ostrave
a aj ona prestup do špičkového českého tímu považuje za krok vpred.
„S podmienkami v Ostrave som spokojná. Myslím si, že sme sa spolu so
sestrou dobre rozhodli. A čo bude v
budúcnosti? Tak na to veľmi nemyslím, snažím sa žiť teraz v prítomnosti,
takže dopredu sa nepozerám.“   Obe
sestry pozorne sledujú aj dianie v ich
materskom klube a Kristína posiela svojim krajankám do „Kométy“
povzbudivé slová. „Výkony Spišskej
pozerám pravidelne na TV Reduta,
kde vidím aj zostrihy zápasov. Chcela
by som babám odkázať, aby na sebe
neustále pracovali a posúvali sa stále
vyššie a vyššie a aby mali čo najlepšie výsledky. Ale hlavne nech hrajú
s chuťou, emóciou a láskou.“
Oliver Buza
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Paulína Hudáková (florbal)

reprezentantka SR, majsterka SR
s FbK Kométa SNV, trojnásobná víťazka
kanadského bodovania slovenskej
extraligy, najproduktívnejšia
hráčka MS 2017

Zoja Zimnikovalová (karate)
slovenská juniorská
reprezentantka, držiteľka
bronzu z MS 2017
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Vladimír Hovaňák (basketbal)
mnohonásobný reprezentant SR,
držiteľ kompletnej medailovej
zbierky v rámci SBL

Šťastný Nový rok Patrioti
Igor Kováč (atletika)

reprezentant SR v behu na 110 m
prekážky, účastník ME, MS v atletike,
člen výpravy na OH 1992 v Barcelone
i OH 1996 v Atlante, bronzový
z MS 1997 v Aténach

Michal Sabovčík (horolezectvo)

jeden z najväčších talentov slovenského
horolezectva, držiteľ množstva
prvovýstupov, člen expedície Dhaulágiri
2017 v rámci ktorej spolu s Petrom
Hámorom vystúpil na siedmu
najvyššiu horu sveta

Miloš Lačný (futbal)

mládežnícky reprezentant SR,
odchovanec FK SNV, momentálne
hráč MFK Ružomberok, pôsobil
aj v Dundee United FC (Škótsko),
či v Sparte Praha

Pripravili: Oliver Buza, Daniel Šarga

