Vážení priatelia pomalého fajčenia.
Pozývame Vás na VII. ročník súťaže v pomalom fajčení fajky

NEW CASTLE RYBA CUP 2021
Miesto: Hostinec Ryba, Janka Kráľa 35, Nové Zámky
Dátum: 26.6.2021
Fajka: Savinelli Rustic Model 101
Tabak: Thomas Radford – Sunday´s Fantasy
Dusátko: vlastné
Štartovné: 15,- Eur (v cene obed, tabak, zápalky)
Program a časový harmonogram:
10:00 Návšteva Kalvárie v Nových Zámkoch (Forgáchova bašta 21/17, Nové Zámky),
s prednáškou novozámockého historika Alexandra Strba Sándora o jej histórii ako aj pozemnej a
podzemnej histórii Nových Zámkov. Prednáška bude pokračovať v synagóge z roku 1880, jednej
zo štyroch synagóg na Slovensku, ktoré slúžia svojmu účelu.
12:00 – 13:00 Hostinec Ryba – registrácia na súťaž
12:00 – 13:00 Obed – pečený HAKE
13:00 Začiatok súťaže v pomalom fajčení fajky
15:00 Slávnostné vyhodnotenie
Fajka: Savinelli Rustic Model 101
Pozor, dôležité upozornenie!!!
New Castle RYBA CUP 2021 je historicky prvá súťaž na Slovensku, na ktorej sa bude súťažiť
s univerzálnou fajkou Savinelli Rustic 101. Kto je ešte nemá, zakúpi si je len raz za 30,- Eur a potom sa
s ňou môže zúčastňovať na všetkých súťažiach organizovaných klubom PC Nitra. Táto súťažná fajka je
akceptovaná aj na majstrovských súťažiach v Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku.
Kalvária v Nových Zámkoch v neskorobarokovom slohu bola postavená na násype Forgáchovej
bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Na kalváriu sa vstupuje cez reprezentačný
vchod s dvojkrídlovou bránou, postavenou v roku 1923. K vŕšku kalvárie vedú kamenné schody,
na vrchole ktorých sa týčia jednotlivé pieskovcové skulptúry.
Kalvária Nové Zámky, jej symetricky rozložených dvanásť kaplniek, kríž a sochy, ktoré sú tiež
neskorobarokovom slohu, podľa návrhov vtedajšieho miestneho farára Martina Predmerského.
Novozámocká synagóga je jednou zo štyroch synagóg na celom Slovensku, ktoré dodnes slúžia
svojmu pôvodnému účelu. Bola postavená ortodoxnými veriacimi podľa prísnych starobylých
predpisov v druhej polovici 19. storočia. Architektúrou sa radí k neorománskemu štýlu. Nad
hlavným vchodom synagógy je hebrejský nápis: „Nech vám toto slúži ako malá svätyňa“. Podľa
hebrejskej číselnej mystiky, ak tieto písmená zmeníme na čísla, dostaneme číslo 1910 – rok, kedy
bola synagóga stavebne upravená. Novozámocká synagóga sa hrdí zachovaným pôvodným
historickým inventárom, čo je u pamiatok tohto druhu na Slovensku raritou. V interiéri, ale aj
exteriéri stavby sa nachádza niekoľko pamätníkov holokaustu. Vstup 2,- Eur

