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Na Ovenáliách padol rekord
Ovčiarske slávnosti alebo Ovenálie sa vo
Východnej tešia čoraz väčšej obľube a aj tohto
roku privítali do priestorov amfiteátra stovky
návštevníkov. Okrem iných hostí sa prítomným
prihovoril aj starosta obce Juraj Blaško a v bohatom kultúrnom programe nechýbali ani vystúpenia domácich folkloristov. Divácky obľúbené výstavy zvierat, súťaže vo varení guláša,
o najkrajšiu syrovú tortu, či v ťahaní syrovej
nite, ukážky ovčiarskych prác, strihanie oviec,
detské atrakcie – to všetko tvorí pestrú mozaiku zaujímavostí a originalít, ktoré zaručujú, že
počas Ovenálií sa diváci nudiť nebudú. Práve
súťaž v ťahaní syrovej nite bola tohto roku
obzvlášť zaujímavá, pretože jej víťazka Jana
Ligasová vyrobila syrovú niť dlhú 138 metrov
a vytvorila tak nový rekord za doterajších deväť
ročníkov.
(red), foto: archív MKS

• Starosta obce Východná Juraj Blaško sa divákom Ovenálií prihováral
v tradičnom kroji.

Festival folklóru sa blíži

Už o pár dní sa Východná opäť premení na dejisko
najväčšieho a najstaršieho
folklórneho festivalu na
Slovensku. Tento ročník
si so sebou nesie číslovku
63. Festivalový program sa
uskutoční v dňoch 29. 6. – 2.
7. 2017, teda už od štvrtku
do nedele. Piatok, sobota
a nedeľa sa opäť nesú v znamení tradičných programov popretkávaných

množstvom sprievodných podujatí, tvorivých dielní, škôl tanca,
workshopov a akcií pre
deti i dospelých. Štvrtok
bude patriť najmä finalistom úspešnej televíznej šou Zem spieva. Od
19.00 h je pripravený
špeciálny spomienkový
zostrih a neskôr vystúpenia finalistov
pod holým nebom vo Východnej. Večer

Kosili muži aj žena

• Kosec Martin Matejko - víťaz v kategórii do 60 rokov.

Kosecké preteky, ktoré obec organizuje už pár rôčkov, si zatiaľ len pomaly hľadajú priaznivcov a svoje miesto
v kalendári obecných podujatí. Svojich
skalných fanúšikov a nadšencov však
už majú, a tak si mohlo v predvečer
Ovenálií (10. 6.) zmerať svoje sily niekoľko súťažiacich na tretích majstrovstvách v kosení.
Na spestrenie podujatia predviedli
naši folkloristi tradičné zvyky pri senných robotách. Potom sa už chlapi chopili kosy a tráva padala jedna radosť.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

zavŕši tanečná zábava. V piatok budú
už od rána fungovať rôzne sprievodné
podujatia, výstavy a popoludní začínajú i vystúpenia na scénach. Otvárací program na Veľkej scéne začne
o 18.30 h. V sobotu pokračuje folklórny
ruch v celom areáli amfiteátra, obľúbený sprievod obcou začne o 14.00 h. Nedeľa je venovaná najmä deťom, ktoré sa
predstavia aj v záverečnom programe
na hlavnej scéne o 14.30 h.
Vstupné na Veľkú scénu na jednotlivé dni, ktoré zahŕňa aj vstup do areálu
je: štvrtok, piatok a sobota – 12 €/deň
(zľavnené 8 €), nedeľa 0 €, permanentka na všetky dni 30 € (zľavnená 20 €).
Vstup do areálu (na všetky štyri dni,
neplatí na Veľkú scénu) – 4 € (zľavnený 2 €). Návštevníci s trvalým pobytom
v obci Východná majú po predložení
občianskeho preukazu vstup do areálu voľný a vstupenku na Veľkú scénu
zľavnenú. Zľavnené vstupné platí aj pre
deti od 6 do 15 rokov, držiteľov karty
ISIC, ITIC, EURO 26, dôchodcov, ZŤP.
Deti do 6 rokov majú vstup zadarmo.
Ďalšie informácie o programe, festivale, či zľavách nájdete na stránke
www.festivalvychodna.sk.
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Kosili muži aj žena

• Eva Jurčová predviedla, že aj ženy vo Východnej vedia
kosiť.
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Súťaže sa zúčastnilo osem mužov a zahanbiť sa nedala ani
zástupkyňa ženského pokolenia Eva Jurčová, ktorá síce nesúťažne, ale zato zručne predviedla, že vo Východnej vedia
kosiť aj ženy. V kategórii seniorov si prvé miesto vybojoval

• Kosec Ján Lehotský - víťaz v kategórii seniorov.
Ján Lehotský, v kategórii mužov si zlato „vykosil“ Martin
Matejko, medzi juniormi suverénne zabodoval Pavel Krupa. V detskej kategórii zvíťazil Igor Brezina. Viac fotografií
a dokonca aj videá z kosenia nájdete na facebooku Obec
Východná.
(mm), foto: mks

Y KRÁTKO Z KULTÚRY Y KRÁTKO Z KULTÚRY Y
V apríli a v máji sa konal zber obnoseného šatstva v našej obci. Chceme
poďakovať všetkým, ktorí „urobili v
skriniach poriadok“ a šatstvo doniesli
na obecný úrad. Zozbierali sme skoro
70 vriec šatstva, ktoré prostredníctvom
Pomocného anjela bude rozdelené do
domovov sociálnych služieb na Orave.
Ďakujeme!
Koncom mája (25. 5.) sa ženská spevácka skupina zúčastnila v Banskej Bystrici na XXV. celoslovenskej prehliadke
kolektívov ZPOZ Človek človeku, kde
bola ocenená za svoju prácu pre skrášlenie občianskych obradov v obci. Ďakujeme všetkým zúčastneným členkám za
úspešnú reprezentáciu obce.
• Uprostred mája (14. 5.) sa v Evanjelickom dome konal tradičný program ku
Dňu matiek. Zapojili sa malí i veľkí, aby spoločne potešili mamičky i staré mamy.
Viac fotografií nájdete aj na facebooku Obec Východná. Posedenie pri príležitosti Dňa
matiek si zorganizovali aj členovia Jednoty dôchodcov (15. 5.).

• Pracovníci obecného úradu v spolupráci s úradom práce dokončili opravu
kováčskej dielne – vnútorných priestorov,
aby mohla byť otvorená pre návštevníkov
počas konania folklórneho festivalu.
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Potok čistia spoločne

Starostovia poznávali
samosprávy severských krajín
Koncom mája sa starosta obce Juraj
Blaško zúčastnil pracovnej cesty spolu
s ďalšími starostami Združenia miest
a obcí Liptova do krajín severnej Európy.
Dvadsať liptovských starostov a primátorov spoznávalo pomery a fungovanie
samospráv v Litve, Lotyšsku a Fínsku,
kde navštívili ich hlavné mestá (Vilnius,
Riga a Helsinky). Účelom cesty bolo vidieť život v jednotlivých mestách, s ich
problémami a možnosťami riešenia, ktoré by bolo možné aplikovať aj v našich

podmienkach. Starostovia si počas týždňovej pracovnej cesty vymieňali svoje
skúsenosti aj z domáceho prostredia.
Starosta Východnej najviac oceňuje prístup severanov k životnému prostrediu
a krajine: „Bol som prekvapený čistotou,
poriadkom, údržbou zelene aj budov
a ciest. Obyvatelia automaticky separujú, pri kontajneroch nie je neporiadok,
ľudia sú poriadkumilovní. Celkovo sú
tie krajiny čisté a pôsobí to veľmi dobre,“
zhrnul Juraj Blaško.

Milí občania a priatelia Východnej,
ako sprievodnú akciu Folklórneho festivalu
pripravuje MKS výstavu starých výšiviek a vytkávaní.
PROSÍME ochotných občanov, ktorí majú doma
„staré“ výšivky, obrusy, vytkávané látky a zapožičali by ich na túto výstavu, aby sa prihlásili
v MKS (čím skôr). ☺
ĎAKUJEME!

Začiatkom júna (3. 6.) zorganizovalo
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Východná už tradičnú
brigádu na čistenie Východnianskeho
potoka. O ôsmej hodine rannej vyštartovali spred obecného úradu dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli svoj voľný
čas venovať zmysluplnej aktivite. Rozdelení do šiestich skupiniek sa vybrali
k prideleným úsekom vodného toku,
aby odviedli kus dobrej práce. „Pokračovali sme najmä na miestach, ktoré
sme vlani nestihli dokončiť. Zamerali
sme sa aj na miesta, kde kanál býva často poškodený, kde sú nízke brehy a pracovalo sa aj v obci, kde sa odpratávali
z vodného toku veľké kamene, ktoré
priniesla veľká voda. Pracovali aj dva
bagre – Roman Pavelica z Uhorskej Vsi
a Branislav Michalíček z Važca. Kanál,
kadiaľ tečie voda, je umelo vytvorený,
veľakrát v roku ho opravujeme, ale
chceme ho zachovať, aby v týchto
miestach voda bola,“ priblížil detaily
predseda PSBU Juraj Halahija.
Urbárnici, poľovníci, športovci, hasiči, folkloristi, Cykloparobci aj futbalisti
pracovali do poludnia v lokalitách Burindova, Úvaľanec a Zaskalnisty. Ruku
k dielu priložilo 80 ľudí – tohto roku
sa medzi mužmi objavilo aj zopár žien.
Po práci si dopriali zaslúžený oddych
pri spoločnom posedení s občerstvením
a gulášom, o ktoré sa postarali obecný
úrad, urbár a Poľnohospodárske družstvo Východná.
„Všetkým ďakujeme za to, že sa zúčastnili brigády. Pri tejto aktivite nie je
ani tak dôležitý počet účastníkov, ale
skôr to, že ľudia chcú prísť, že im záleží
na obci a prostredí. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu aj v budúcnosti,“ dodal J.
Halahija.
(red)

CVIČENIE pre ženy
Milé dámy, dievčatá,
ženy, mladšie aj staršie,
pozývame vás na hodiny
cvičenia
(kalanetika, Pilates...)
Záujemkyne sa môžu
prihlásiť v MKS.
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KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
FUTBALOVÝ TURNAJ (1)
Koncom mája sa žiaci základnej školy zúčastnili na XXVII. ročníku futbalového turnaja O putovný pohár riaditeľa
Špeciálnej základnej školy L. Hrádok. Turnaj sa konal na
viacúčelovom ihrisku CVČ v Liptovskom Hrádku. Našu
školu – špeciálne triedy, reprezentovali žiaci Kristián Lacko, Adrián Lacko, Nicolas Lacko, doplnení o kamarátov zo
ZŠ Samuela Zubaja, Matúša Zubaja, Igora Brezinu, Jozefa
Zubaja a Lukáša Holíka. Druhým miestom vo svojej skupine
sme si vybojovali účasť v zápase o tretie miesto v turnaji, to
sme žiaľ prehrali a naši chlapci nakoniec skončili na štvrtom
mieste. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.
(pl)

EXKURZIA
V polovici mája sa žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Kráľovej Lehoty. V rámci predmetov
regionálna výchova a výchova umením sa oboznámili s expozíciou venovanou miestnym rodákom – Kriste Bendovej
a jej bratovi Oldřichovi Bendovi. Pamätné izby boli vytvorené v bývalom byte v budove železničnej stanice, kde obaja
súrodenci prežili svoje detstvo. Nakrátko sme sa zastavili aj
pri hrobe pani spisovateľky na miestnom cintoríne. Exkurziu
sme zakončili prehliadkou obce.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA (2)
Poznatky z dopravnej výchovy sú pre žiakov veľmi dôležité. Aj preto k nám do školy prišla policajná preventistka
Anna Poljaková. Tak ako po minulé roky, aj teraz oboznámila žiakov prvého stupňa s teoretickou časťou dopravnej
výchovy, zameranou najmä na zásady bezpečného správania
sa v cestnej premávke. Teóriu deti zvládli a neskôr si na dopravnom ihrisku preskúšali aj praktickú časť.

MODRÝ GOMBÍK
Naša škola sa v týždni od 15. do 21. mája zapojila do
celoslovenskej zbierky Týždeň modrého gombíka UNICEF.
Našej UNICEF hliadke v zložení Klaudia Brabcová, Pavlí-
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na Gajdošová a Lenka Jurčová sa podarilo v škole i v obci
vyzbierať 63,30 €. Tieto peniaze boli zaslané na pomoc pre
ukrajinské deti. Tým, čo prispeli, patrí veľká vďaka.

POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA (3)
V prvý júnový deň sa v Liptovskom Mikuláši konala
súťaž pre žiakov druhého stupňa Poľovníctvo a príroda.
Žiaci súťažili vo vedomostnom teste z poľovníctva a prírody
a z poznávania lesných živočíchov, drevín, bylín, húb a psov.
Športové disciplíny boli zamerané na chodúle a streľbu zo
vzduchovky. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev po 3 žiakov
(celkovo v rámci jednotlivcov súťažilo 72 žiakov). Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Stanislav Koreň, Lenka
Jurčová a Katka Pavlíková. Po veľmi vyrovnanom boji sme
si nakoniec ako družstvo vybojovali krásne tretie miesto.
U jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Stanislav Koreň – 4.
miesto (tretie miesto mu ušlo len o 0,6 bodu).
(dm), foto: ZŠ
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Prehliadka najmladších recitátorov
Koncom mája sa na pozvanie pani
riaditeľky zo susednej Materskej školy
v Kráľovej Lehote štyri deti z našej
materskej školy zúčastnili prehliadky
najmladších recitátorov. Okrem nás
prišli na prehliadku aj deti z Materskej
školy vo Važci. V materskej škole si aj
takouto formou pripomínajú tvorbu ich
rodáčky, spisovateľky Kristy Bendovej,
a my sme po prednese básní spoločne
navštívili jej rodný dom, kde sme si
prezreli fotografie z jej života a jej
diela. Prednes básne si pripravili dve
dievčatá z 2. triedy – Karolínka Filipová
a Terezka Ščerbová a dve dievčatá z 3.
triedy – Emka Kupčová a Kristínka
Juríková. Všetci recitátori dostali za
účasť diplom a darčekovú taštičku
s prekvapením aj sladkou odmenou
od OÚ v Kráľovej Lehote. Ďakujeme
za pozvanie.
(ah), foto: mš

Z obecného zastupiteľstva
9. 5. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Spracovanie návrhu a obstarávateľskú činnosť pre Zmeny a doplnky
č. 2 Územného plánu obce Východná
v lokalite za základnou školou, kde
sa zmení funkčné využívanie územia
zo „šport“ na „bývanie“ (HBV a IBV).
(Plánovanej výstavbe bytového domu
predchádza administratívna činnosť, ktorej
súčasťou je zmena územného plánu. Predpokladaný čas na vykonanie zmien je štyri
mesiace. Súbežne so zmenou územného
plánu bude vypracovaná aj štúdia a architektonické návrhy – alternatívy možnosti
výstavby a usporiadania budov.)
• Zmluvu o spolupráci na príprave
a realizácii 63. ročníka Folklórneho
festivalu Východná 2017 medzi obcou
Východná a Národným osvetovým
centrom Bratislava.
• Prenájom garáže, ktorá je umiestnená na parcele C-KN 301 Ivane Juríkovej (Východná 174) na dobu neurčitú
s výpovednou dobou tri mesiace.
• Poskytnutie dotácie vo výške 150 €
pre OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovský Mikuláš
na vydanie publikácie „Odznaky partizánskych veliteľov na Slovensku“.
• Poskytnutie dotácie vo výške 4 050 €

na organizáciu podujatia „IX. Celoslovenské ovčiarske slávnosti OVENÁLIE
2017“ pre Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku. (Obec zároveň pri tejto udalosti inkasuje peniaze za prenájom výstavných priestorov, čiže po zápočte vzájomných
platieb je obec pri Ovenáliách v plusových
číslach vo výške 450 €. „Sme radi, že takéto
podujatie sa deje práve vo Východnej, pretože
aj u nás je silná ovčiarska tradícia. Aj touto
cestou chceme podporovať rozvoj našej obce.
Ovenálie sú veľmi obľúbené podujatie a chodí sem aj veľa návštevníkov,“ dodal starosta
obce Juraj Blaško.)
OZ berie na vedomie:
• Poskytnutie dotácie vo výške 1 000
€ pre Jána Majerčíka na vydanie CD

nosiča s vlastnou tvorbou jedinečných
piesní.
OZ žiada:
• Starostu obce, aby sa zapojil do
vyhlásenej výzvy na rekonštrukciu
materskej školy. (Podľa slov starostu obce
sa do tejto výzvy obec už zapájať nebude,
pretože po preverení situácie sa zistilo, že
finančné prostriedky na rekonštrukcie sú už
vyčerpané. „Myslím si, že to ani nebola pre
nás vhodná výzva, pretože v rámci nej by
bolo nutné meniť okná na budove, ktoré my
už vymenené máme a tiež by bolo v rámci
projektu veľa ďalších neoprávnených výdavkov, ktoré by sme museli financovať
z vlastných zdrojov. Preto bude podľa
mňa efektívnejšie rekonštruovať materskú školu postupne z vlastného rozpočtu
a začať by sme chceli už na jeseň,“ dodal
Juraj Blaško.)

Prosíme občanov, aby nezhromažďovali vrecia s triedeným odpadom na
zberných miestach. Znečisťujú tým okolie. V obci máme zavedený separovaný zber odpadov so systémom odvozu spred každého domu počas
vývozného dňa!
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu (trávy) sa uskutočňuje každý štvrtok. Prosíme občanov, aby dodržiavali termíny vývozov!
Zároveň prosíme občanov, aby si vyčistili a vykosili svoje pozemky
a okolie.
Blíži sa folklórny festival a chceme, aby naša obec vyzerala pekne.
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V mariáši triumfovali domáci
Začiatkom júna (3.6.) sa v priestoroch kongresového centra na amfiteátri uskutočnil už 9. Ročník mariášového turnaja O pohár starostu obce
Východná. Turnaja sa zúčastnilo 27 hráčov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia
(Východná, Važec, Štrba, Liptovský
Hrádok, Kežmarok, Lučatín). Hralo sa
podľa zaužívaných pravidiel – 5 kôl po
50-tich minútach. Tento rok sa na prvých troch miestach umiestnili domáci.
Prvenstvo získal Miroslav Jurík, druhé
miesto obsadil najmladší účastník Ma-

túš Majerský a tretí skončil Michal Kokavec. Ceny a diplomy
odovzdal víťazom starosta obce Juraj Blaško. Všetci hráči strávili príjemný deň a svoju vyčerpanú energiu si doplnili bohatým občerstvením a chutným obedom, o ktoré sa postarali
Zuzana Majerská, Zuzana a Mária Jurčové. Za sponzorstvo
a pomoc ďakujeme Obci Východná, Poľnohospodárskemu
družstvu Východná, manželom Matiščíkovým, Vladimírovi
Hoškovi a Ľubošovi Sokolovi.
(jj)

Športové benefície
Kolesá všetkého druhu s jazdcami
každého veku jazdili vo Východnej
proti rakovine.
27. 5. 2017 sa na amfiteátri v rámci
kampane Na kolesách proti rakovine
konali akcie - Cyklojazda 2017 k prameňom Tri studničky organizovaná o. z.
Cykloparobok Východná a cyklistické
preteky pre všetky vekové kategórie.
Podujatie organizované v spolupráci
s nadáciou Výskum rakoviny majú za
cieľ prilákať k športu čo najviac ľudí,
propagovať zdravý životný štýl a upozorniť širokú verejnosť na problémy
zdravotne postihnutých a onkologických pacientov. Nechýba ani dobročinnosť – s cieľom zbierať financie na
zakúpenie potrebných zdravotníckych
prístrojov.
Na tieto podujatia si našlo cestu
takmer dvesto cyklistov a dobrí ľudia
prispeli do zbierky sumou 700 €. Najrýchlejším zahrala do tanca country
kapela Prameň.
V tomto roku sa konal aj 10. ročník
akcie Parasport 24 tour, ktorý sa v našej
obci zastavil už po druhý krát (29. 5.).
Privítala ich spevom ženská spevácka

¦¦¦¦
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¦¦¦¦
skupina a žiačky základnej školy s
krátkym programom. Účastníci počas
svojej cesty pomáhajú ľuďom, ktorí
sa ocitli v ťažkej životnej situácii. V
našej obci finančne podporili žiaka
základnej školy Tobiasa Petrášku a
tiež aj základnú školu. Ďakujeme, že aj
napriek svojim hendikepom pomáhajú
ľuďom a rozdávajú radosť. Športovcov
sprevádzajú aj známe osobnosti a do
Východnej zavítali Martin Harich,
Sima Martausová, či Ján Mečiar. (red)
Foto: mks

Vydarená škola v prírode
V týždni od 8. do 12. mája trávilo 13 žiakov z tretej triedy
týždeň plný aktivít v škole v prírode v Krompachoch. Deti
boli ubytované v prekrásnom prostredí Spiša v hoteli Plejsy.
Malebná príroda, čerstvý horský vzduch, milí a ústretoví
ľudia i výborná strava vytvárali príjemnú atmosféru počas
celého pobytu.
Počasie nám prialo, tak bolo veľa možností, ako využiť
voľný čas. Deti využívali multifunkčné ihrisko a okolité
rozľahlé lúky na športové súťaže a loptové hry, trampolíny
taktiež praskali vo švíkoch pri neustálom skákaní na nich.
Medzi obzvlášť obľúbenú činnosť patrilo plávanie a relax vo
vírivke v hotelovom wellness centre. Stolný hokej aj futbal,
ping - pong a bowling v športovom bare zase zlákali deti
v predvečerných hodinách. K obľúbeným večerným programom patrili karneval a izba baví izbu. Nechýbalo ani opekanie
špekačiek, ktoré nám vopred pripravil náš milý čašník Ľubko.

Aká by to bola škola v prírode bez poriadnej túry? Na túru sme
sa vybrali s cieľom zdolať najvyšší vrch v okolí – Plejsy, čo sa
nám aj hravo podarilo najmä vďaka somárikovi a koze ☺. Akí
by sme boli školáci, ak by sme vynechali prehliadku mesta?
V jeden deň sme si pozreli mesto Krompachy a ako odmena
nás čakala výborná balkánska zmrzlina. Mňam. Celkom na
záver sme ešte absolvovali výlet do vynovenej ZOO v Spišskej
Novej Vsi. Bol to nezabudnuteľný týždeň.
Všetky deti boli počas pobytu v škole v prírode dobré, slušné a disciplinované. Na izbách si udržiavali čistotu a poriadok
a správali sa priateľsky. Za to im pani učiteľky udeľujú pochvalu.
Pani učiteľky B. Lištiaková a A. Brezinová
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Nečakané úspechy na ceste
za splneným snom

• Slovenská výprava na Majstrovstvách Európy v španielskej Santa Sussane.
Dňa 29. apríla sa v Starej Ľubovni
do Santa Sussany, ktoré boli už o týždeň.
konali Majstrovstvá Slovenska v kulCestovali sme tam lietadlom z Viedne.
turistike. V minulosti som sa zaujímal
Slovenskú výpravu tvorila skupina
o motocross, ale potom ma to viac zača59 ľudí, ktorá sa snažila o čo najlepšie
lo ťahať do posilňovne a vlastne je to už
umiestnenie. V španielsku sa zišlo cez
tretí rok, čo sa tomu venujem. Preto som
1000 pretekárov z 39 krajín Európy, takže
si stanovil cieľ a chcel som si zmerať sily
konkurencia tam bola obrovská. Umiestspolu s ostatnými športovcami na Majnil som sa tam na ôsmom mieste, čo pre
strovstvách Slovenska.
mňa bola výhra a zároveň obrovská motiTomuto cieľu predchádzali mesiace
vácia pokračovať v ceste, ktorú som začal.
prípravy v posilňovni vo Východnej a
Dalo mi to hrozne veľa skúseností, stretol
neskôr v Liptovskom Hrádku, kde som
som veľa ľudí, ktorí mali podobný sen ako
chodil 6-krát do týždňa na dve hodiny.
ja, a ktorí šli cez všetky prekážky za tým,
Do posilňovne som chodil aj vtedy, keď
čo naozaj chceli a čo ich bavilo.
som bol unavený z roboty z hory, alebo
Týmto sa potvrdilo moje presvedčenie,
nemal náladu, lebo len systematickým
že keď má človek naozaj veľký sen a je
tréningom sa môže človek posunúť tam,
ochotný preto spraviť čokoľvek a nevzdá
kde chce. Posledné mesiace boli tiež v
sa, môže to dosiahnuť. V živote sa netreba
• Lukáš Vechter – vicemajster Sloven- vzdávať, ale ísť si za tým, čo človeka baví,
znamení odriekania, dodržiavania jedálnička a chudnutia, aby mohli vyniknúť ska do 80 kg.
čo ho napĺňa šťastím, a aj keď budú chvíle,
čisté svaly. Posledný mesiac pred súťažou býva vždy najkeď bude možno pochybovať, tak na konci uvidí, že to naozaj
ťažší, celá moja strava bola len kuracina, vaječné bielka a
stálo za to.
Lukáš Vechter
zelenina, žiadne sladkosti a iné dobroty od mamy, preto to
bolo dosť náročné aj psychicky, nie len fyzicky.
Nadišiel deň D, a ja som mal v hlave milión myšlienok,
urobil som pre to dosť? Som schopný konkurovať ostatným? Čo som mal spraviť lepšie? Keď som sa postavil na
pódium, všetok strach zo mňa opadol a ja som predviedol
svoju choreografiu rozhodcom a davu ľudí, ktorí ma odmenili potleskom. Nevedel som, čo mám čakať a ako sa
umiestnim, až kým nepovedali moje meno a to, že som sa
stal práve vicemajstrom Slovenska v kulturistike do 80 kg, čo
je vlastne druhé miesto. Nemohol som tomu uveriť. Všetky
tie mesiace, čo som poctivo trénoval zrazu mali zmysel, bol
to ten najlepší pocit a odmena za všetku drinu.
Tým, že som sa stal vicemajstrom Slovenska, som sa zá• Prví traja na majstrovstvách Slovenska v Starej Ľubovni
roveň kvalifikoval na Majstrovstvá Európy do Španielska
do 80 kg.
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