
Retropárty pomohla tým, ktorí pomoc potrebujú 

 

 

Párty v retro štýle bol návrat k oblečeniu minulých dôb, 

oprášeniu príbehov z minulosti Liptova, ale najmä 

pripomenutie, že zdravie je bohatstvo, ktoré nemusí byť také 

samozrejmé.  

 

Práve podtón smerom k zdraviu bol v pozornosti II. ročníka 

benefičného podujatia pod názvom Retropárty 2014 organizovanej 

Komunitnou nadáciou Liptov. Večer v retro štýle priniesol 

nielen zábavu, ale najmä zamyslenie nad hodnotou zdravia aj 

vďaka úvodnému filmu Ľubora Patscha Konečná diagnóza? Vo filme 

o svojej ceste zo zdravia k skleróze multiplex rozprávali 

najmä dievčatá a ženy z liptovskomikulášskeho Klubu sklerózy 

multiplex. Slová Dášky Paškovej, krásnej mladej ženy, ktorá 

ochorela pred rozletom do dospeláckeho života, ostali hlboko 

v pamäti. Zdôraznila, že ani vysoká škola nie je tou hodnotou, 

keď do života príde choroba, ktorú by si bolo treba naplniť.  

 

Silné ľudské príbehy 

Výťažok z Retroparty v sume dvetisíc eur poputoval práve do 

Klubu sklerózy multiplex v Liptovskom Mikuláši. Pôjde na 

rekondičné pobyty jeho členov. Slogan KNL – Darovať je viac 

ako dostať – potvrdil svoju platnosť aj v prípade darovania 

päťsto eur Daliborovi Novotnému, hrádkockému rezbárovi, na 

elektromobil, s ktorým sa bude môcť pohybovať nielen po 

cestách, ale môže s ním aj do prírody.  

„Dalibor urobil úžasnú vec. Vyrobil sedací bicykel. 

Pôvodne ho robil pre seba, keď však zistil, že ho nebude môcť 

vzhľadom k svojmu postihnutiu používať, daroval ho Ivanovi 

Šobáňovi, liptovskému básnikovi, ktorý je odkázaný na barle. 

KNL v spolupráci s firmou ESOX bicykel zdokonalila a Ivan je 

šťastný novému rozmeru života, ktorý má vďaka bicyklovaniu“. 

Toto je dôkaz, ako spolu môžeme urobiť veľa a ako si navzájom 

môžeme pomáhať. Stačí na to len trocha empatie 

a spolusúčinnosti. 

 Práve tento Daliborov čin povzbudil Miroslava Trepáča 

a Zoltáňa Lengyela, aby spolu s ich firmou pomohli rezbárovi 

zhotoviť elektrický invalidný vozík. „Dalibor všetko vygoogli, 

my urobíme,“ teší sa na spoluprácu M. Trepáč. Silné ľudské 

príbehy spojili darcu i obdarovaného.  

 

Najprv program, potom tanec 

Bohatý kultúrny program pripravili rôzne zoskupenia. Nechýbalo 

Jessy z Liptovského Hrádku,tanečný súbor Lysec z obce Belá,o 

hudbu sa postarali manželia Vozárikovci a Hrádocká Dychovka, 

odmoderovali Palko Vrbičan a Evka Záhradníková – všetci 

účinkujúci bezodplatne pomohli. O občersvenie sa postarala 

pizéria FANAB z Liptovského Hrádku,študenti Hotelovej Akadémie 



z Liptovského Mikuláša  o vyzdobenie sály a obsluhu – aj tieto 

subjekty nám svoju prácu darovali. 

 

V KNL je pre nás veľkým povzbudením odozva od obdarovaných. 

Dobročinnosť nie je ľahká práca, má však v tejto dobe svoje 

opodstatnenie. Aj pri RETRO PÁRTY sme si mnohí uvedomili, že 

pomáhať máme dokiaľ sme zdraví. Nikdy nevieme, kedy budeme my 

potrebovať pomoc. A to, že Darovať je viac ako dostať – v ten 

večer pocítili všetci zúčastnení.  

   

  
  
 

 


