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 ØKULTÚRA
   Viete, čo znamenajú pojmy Šaháda, Muezín, Ramadán, Ka’ba? Nie  ste si celkom istí? Práve význam týchto a iných,  
špecifických slov, sme sa mali možnosť dozvedieť v sobotu 30. septembra 2006, krátko po devätnástej hodine, teda 
po skončení „sobotňajšej“ sv. omše vo farskom kostole sv. Mikuláša na približne štyridsaťpäťminútovej prednáške 
spojenej s projekciou na tému Islam.

   Správne tušíte, ide o islamské vyznanie 

viery, o sluhov v mešite - moslimskej 

svätyni, o posvätný mesiac, v ktorom sa 

muslimovia každý deň od svitu do mrku 

postia a o svätý chrám v Mekke, ku ktorému 

sa každý rok schádzajú moslimskí pútnici 

z celého sveta. 

     Prednášku odborne pripravil a prítomným 

účastníkom prezentoval náš pán farár  

Mgr. Ľudovít Malý. Vďaka iniciatíve pána 

farára, zorganizovať túto milú, po odbornej 

stránke veľmi zaujímavú a špecifickú 

prednášku o Islame, mali možnosť všetci 

prítomní veriaci informatívne získať 

základné pojmy i vedomosti z histórie a 

súčasnosti islamského náboženstva.

Martin Gono
l Na prednáške o Islame v kostole sv. Mikuláša  zaznelo veľa  zaujímavých  faktov o islamskom 
náboženstve, kultúre a zvykoch. Na snímke prednáša vdp. dekan Ľ. Malý.    Foto: L. Košťál

 Prednáška o Islame

 Stručne z histórie Považského maratónu

 V súčasnosti ho organizuje Klub 
Považského maratónu Nové Mesto nad 
Váhom od roku 1993, kedy vznikol. Najstarší 
členovia klubu boli už pri zrode maratónu 
a svoje skúsenosti prenášajú rok čo rok na 
mladších členov klubu. Aj ich zásluhou má 
klub skúsených a obetavých organizátorov 
doplňovaných mladšími, nádejnými 
funkcionármi. 
  História Považského maratónu hovorí, 
že prvým víťazom sa v roku 1963 stal Jiří 
Ehrlich z Lokomotívy Veselí nad Moravou  
časom 2:34:58. V roku 1968 bol štartérom 
Považského maratónu legendárny 
československý atlét, olympijský víťaz Emil 
Zátopek. Počas svojej bohatej histórie 
Považský maratón úspešne absolvovali 
výborní pretekári a pretekárky z vyše 
desiatich krajín Európy. Svedčia o tom i 
najlepšie dosiahnuté výkony. V roku 1988, 
už ako tréner Waldemar Cierpinski (NDR) 
prišiel na maratón s viacerými pretekármi, 
a vtedy jeho najlepší pretekár Michael 
Heilmann z NDR dosiahol čas 2:11:34, 
čo je doteraz rekord maratónu a najlepší 

   Výstrelom pána Vrúbela zo štartovacej pištole sa 16. mája 1963 začala písať história Považského maratónu, 
čím sa zaradil na druhé miesto medzi maratónskymi behmi na Slovensku, hneď za Medzinárodným maratónom 
mieru v Košiciach. Je považovaný za najvýznamnejšie športové podujatie tohto druhu v celom považskom regióne 
a úspešne konkuruje ostatným športovo-spoločenským podujatiam.

dosiahnutý výkon na Slovensku vôbec. 
Podotýkame, že to bolo na trati úradne a 
oficiálne zmeranej. Najlepší ženský výkon v 
doterajšej histórii dosiahla aj Utte Pippigová 
(NDR), 2:36:58 v roku 1988. Žiaľ, doposiaľ 
oba najlepšie maratónske výkony prešli bez 
búrlivého potlesku krakovianskeho publika, 
pretože sa v rokoch 1987 až 1993 bežalo po 
trati Nové Mesto nad Váhom – Květná a 
späť.
  Dosiahnuť 44. rokov nepretržitej 
organizácie Považského maratónu je už 
samotný úspech. Mnohé maratóny vo svete 
majú skvelú organizáciu a účasť maratóncov, 
no chýba im práve dlhšia história.
 Klub Považského maratónu sa snaží 
neustále zlepšovať podmienky pre 
uskutočnenie maratónu na vysokej 
športovej, organizačnej a spoločenskej 
úrovni.  Jeho   snahou  je podujatie rok 
čo rok vylepšovať a skvalitňovať. Týka 
sa to najmä kvality a počtu pretekárov, 
ohodnotenia dosiahnutých výsledkov, 
technického zabezpečenia podujatia, 
propagácie mesta, úrovne starostlivosti o 

 Ø ŠPORT

pretekárov, technických pracovníkov na 
trati a v cieli.

Text prevzatý z http://www.kpm.sk
upravil Matrin Gono

ilustračné foto: -juf-    
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