
                                 SPIDERMANI NA KORČULIACH 
 
 
Vidieť Spidermana na ľade a ešte k tomu na korčuliach je pre niektorých iba fantázia....,no 
v Centre voľného času Trend Detva sa fantázie menia na skutočnosť... Nebolo tomu inak ani 
21.2.2012 o 9,30 na Zimnom štadióne v Detve, kde sa stretli malí „škôlkári“ v úlohe 
„Spidermanov“, aby si zasúťažili  v športovo – zábavnej olympiáde „ Spidermani na 
korčuliach“. Olympiáda je už tradičným podujatím, ktorú organizuje Centrum voľného času 
Trend Detva v spolupráci s Hokejovým klubom HC 07 Detva.  Každý rok si v nej merajú sily 
predškoláci Materských škôl nášho mesta. Aj tento rok reprezentovali svoje škôlky šikovné 
„drobce“ v štyroch  6-členných družstvách, pričom úlohy kapitánov sa zhostili hokejisti nášho 
prvoligového A – teamu HC 07 Detva. Ich ďalší spoluhráči sa zhostili tiež nemenej 
zodpovednej úlohy porotcov, a to konkrétne Jaroslav Kóňa, Kamil Mahdalík a Ladislav 
Paciga. Štvrtým členom poroty bol prednosta MsÚ Detva Ing. Jozef Ďurica. Celé športové 
zápolenie sa nieslo v „spidermanovskom„ duchu a boli mu prispôsobené aj súťažné disciplíny 
( Tlesknutie s kapitánom – Spidermanom, Ťahanie pavúka, Stena pre Spidermana, Slalom 
Spidermana ). Aká by to však bola atmosféra bez diváckej podpory, o skutočne skvelú 
atmosféru sa nám postarali  deťúrence z Materských a Základných škôl nášho mesta, za čo im 
patrí naše poďakovanie. Ich nadšené povzbudzovanie však neostalo bez povšimnutia, lebo aj 
tento rok bola vyhlásená divácka súťaž o  „naj povbudzovanie“ a „naj transparent“. Tretie 
miesto si odniesli diváci MŠ na ul. Bernoláka, druhú priečku si „vypovzbudzovali“ deti zo ZŠ 
na ul. Kukučínova a prvenstvo zaslúžene poputovalo ZŠ na ul.  Obrancov mieru. Za takto 
skvelej atmosféry sa podávali aj skvelé výkony, malí „Spidermani“ súťažili s obrovským 
nasadením ku ktorému ich burcovali ich pani učiteľky, ktoré koordinovali priebeh súťaže. 
Pekným spestrením vydarenej akcie bolo aj vystúpenie Krasokorčuliarskeho klubu z Detvy 
a zo Zvolena, aj spevácky výkon súrodencov Oláhovcov, ktorí navštevujú krúžok u nás 
v Centre. Na záver sa rozdávali krásne diplomy, medaile, ceny, ktoré do súťaže venoval Grant 
nášho podujatia spoločnosť KOFOLA. Víťaznému družstvu sa ušla aj sladká 
„spidermanovská“ torta upečená ako sponzorský dar od našej maminy Janky Borákovej.       
A konečné poradie ? 
 

1. miesto družstvo MŠ na ul. Nám.SNP s kapitánom Erikom Chalupským 
2. miesto družstvo MŠ  na ul. M.R.Štefánika s kapitánom Denisom Mojžišom 
3. miesto družstvo MŠ  na ul. Bernoláka s kapitánom Jakubom Golianom 
4. miesto družstvo MŠ na ul. Obrancov mieru s kapitánom Ivanom Zorvanom 

        
Každá súťaž má svojho víťaza a svojho porazeného..., no naša Zimná olympiáda každý rok 
vyvráti toto tvrdenie...,lebo nebolo porazeného a víťazi boli všetci malí „Spidermani“. Ten kto 
tam bol, a videl tie detské výrazy odhodlania „za veľkú vec“ mi to určite potvrdí. A ten kto 
nebol, nech sa už teší na ďalší ročník Zimnej olympiády, pod taktovkou Centra voľného času 
Trend Detva a Hokejového klubu HC 07 Detva. 
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