
 

 

Nad Kalváriou si opäť zalietali šarkany  

 

Ak by tam kdesi sedeli Picasso, Rembrandt, vanGogh či niektorý iný z majstrov 
pastelov či štetca, zaručene by mali námetov nadostač, samozrejme, každý podľa svojho. 
Majestátny vŕšok na ružomberskej Kalvárii v ostatnú sobotu bol akoby vyžiadaný na takýto 
účel. Nádherná prírodná scenéria, z východnej strany umocňujúca pohľad na mesto, slnečné 
počasie s blankytne modrou oblohou, pod ktorou sa vznášali šarkany. Práve tie boli hlavnými 
hrdinami akcie, ktorú tradične v posledné septembrové sobotňajšie dopoludnie organizuje 
Centrum voľného času Elán, konkrétne pedagogické pracovníčky zodpovedajúce za oblasť 
prírodných vied a techniky. 

Šarkaniáda, taký je oficiálny názov podujatia, opäť raz priniesla skvelé zážitky. 
Zhruba pre päťdesiat detí a ešte väčší počet ich rodičov či starých rodičov. „Je to tu naozaj 
nádherné. Urobili sme veľmi dobre, že sme sem šli. Malá je nadmieru spokojná a ja sa 
taktiež vyžívam,“ započuli sme jedného muža pri rozhovore v mobilnom telefóne.  

V prvých dňoch toho týždňa bolo počasie vyslovene zlé. Organizátorom sa nevdojak 
vybavovali aj pochmúrne predstavy, žeby museli akciu zrušiť. V piatok im však nebíčko 
našeplo, že to asi s počasím nebude až také zlé. Ba dokonca, prekvapilo ich dokonale. Ortuť 
v teplomere síce nehodlala lámať rekordy na toto ročné obdobie, zato však bolo 
prenádherne. Akurát šibal vetrík mal zrejme väčšie povinnosti kde inde. Celkom skúpi však 
zasa nebol, poslal aspoň zopár svojich pomocníkov. 

Deti mali za úlohu priniesť si so sebou doma vyrobené šarkany a potom sa s nimi 
predviesť. Niektorým to šlo lepšie, iným menej, ale keď bolo treba, pomohli ich rodinní 
príslušníci.  

V jednom momente zostali oči tých malých i dospelých akoby prikované k oblohe. 
Štyria paralidingisti prišli ako na objednávku. Na ceste kamsi si nad kopčekom urobili krátku 
prestávku a z výšky sa kochali s deťmi spoločne. Jeden z nich vyletel až tak vysoko, že 
v jednom momente ho skoro ani nebolo vidieť. 

Spokojné deťúrence si okrem malebných dojmov odniesli domov aj plyšovú hračku, 
lízatko a diplom na pamiatku. Bolo to vskutku milé a vydarené podujatie. 

           

 

 


