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20. júla 2022 | Rimavská Sobota | Správy z regiónu | Tenis |

Pavel Keľo, hráč Tenisovej akadémie v Rimavskej Sobote, si úspešne počínal na celoštátnom turnaji mužov najvyššej kategórie A v
Levoči, kde ziskom striebornej a bronzovej medaily potvrdil svoje výborné postavenie v slovenskom rebríčku.

V dvojhre ako 8. nasadený hráč mal prvé kolo voľné - buy. V osemfinále hladko vyradil Rolanda Hlaváča (TC Slávia UPJŠ Košice) 6:0
6:3. V štvrťfinále naňho čakala nasadená jednotka pavúka Peter Červenák (TK Jednotka Bratislava), s ktorou si poradil v 2 setoch 6:0 7:6
a postúpil do semifinále. V ňom podľahol 4. nasadenému a neskoršiemu víťazovi Tomášovi Pavlovskému (TC Baseline Banská Bystrica)
v ťažkom a vyrovnanom trojsetovom zápase 2:6 6:4 3:6, čím získal bronzovú medailu.

V štvorhre spolu s Igorom Némethom (TA M. Ryšavého Bojnice) tvorili 2. nasadený pár. V semifinále pokorili dvojicu Samuel Stolárik -
Michal Pažický (obaja MŠK Poprad-Tatry) 6:3 6:2 a postúpili do finále.

V ňom museli skrečovať kvôli zdravotným problémom spoluhráča, čím získali striebornú medailu. Mladý tenista tento rok už štartuje v
mužskej kategórii, a práve tento prechod býva u tenistov najťažší. Pavel ale potvrdzuje svoje vysoké postavenie v slovenskom rebríčku,
keďže v svojom ročníku u mužov mu patrí priebežné 2. miesto v dvojhre a 5. miesto v štvorhre. Z turnaja si okrem pohárov a bodov
odniesol aj finančnú odmenu.
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Areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach ozvláštnia viaceré objekty umelcov

2 min. čítania

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa už niekoľko rokov okrem vedeckej, odbornej a popularizačnej
činnosti venuje, tak ako mnoho iných botanických záhrad vo svete, aj sprístupňovaniu umenia pre svojich návštevníkov, ktorým skĺbenie
krásy prírody s krásou vytvorenou človekom prináša nevšedný umelecký zážitok.

„Po vlaňajšej mimoriadne úspešnej výstave maliara Andreja Dúbravského pod názvom ‚Hlina a hmyz‘ v jednom zo skleníkov Botanickej
záhrady UPJŠ sa tento rok výtvarnými, presnejšie sochárskymi, dielami presunieme do exteriéru Botanickej záhrady. Od 21. júla do 23.
októbra 2022 budú mať návštevníci BZ UPJŠ možnosť vidieť diela v rámci projektu SCUPA,“ vysvetľuje na úvod riaditeľ Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

„Projekt SCUPA – Sculpture park Botanická záhrada prinesie pilotnú výstavu sôch a objektov vo vonkajších priestoroch areálu Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach. Idea parku sôch prináša koncipovanú expozíciu v čiastočne voľnej, ale zároveň kultivovanej krajine, ktorú
ponúka tamojší areál a arborétum. Projekt vznikol v rámci spolupráce VUNU Gallery a BZ UPJŠ a v rámci neho sa predstaví šesť
košických autorov a jedna autorka naprieč rôznymi generáciami a prístupmi k médiu sochy,“ približuje kurátor výstavy Mgr. art. Nikolas
Bernáth.

Medzi mladšími autormi, ako sú Katarína Bajkayová, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Michal Machciník, Kanrec Sakul a Boris
Sirka, bude mať v Sculpture Parku zastúpenie aj minimalistické geometrické dielo zo 60. rokov 20. storočia jedného z nestorov košickej
sochárskej tvorby, neoavantgardného umelca Juraja Bartusza. Areál BZ UPJŠ zaplní až do jesene celkovo osem expozícií.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia. Výstavu
bude možné navštíviť počas otváracích hodín vonkajšieho areálu Botanickej záhrady UPJŠ medzi 9. a 18. hodinou v cene bežnej
vstupenky. Vernisáž výstavy sa uskutoční 21. júla 2022 o 18. hodine, vstup je voľný.

Zdroj foto: Botanická záhrada UPJŠ
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