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Život oplýva veľkou  štedrosťou. Niekedy, zdanlivo paradoxne, si ju vôbec 

nevšimneme a očakávame čosi úplne 

iné, nevediac, že to, čím sme boli práve 

obdarovaní, je pre nás osožné a určite 

potrebné, hoci nás taký dar neteší, 

dokonca niekedy aj bolí, pretože ľudský 

duch je stále nespokojný a nepokojný, 

občas svojhlavý, často túžiaci po 

niečom, čo ešte nemá alebo nemôže mať. 

Život sa však nad človekom zhovievavo 

usmeje a seje, rozdáva ďalej, nedbajúc 

na ľudskú vrtošivosť a nevďačnosť, 

pretože vie, že príde čas, keď sa človeku 

zrak rozjasní a pochopí veľkú hru Života. 

Napriek svojej nevyspytateľnosti 

človek dostal vzácny dar – iného človeka 

a postupne vytvoril spoločenstvo, ktoré 

zrodilo priateľov a priateľstvo.  Mať 

dobrého priateľa vo chvíľach búrok aj 

slnečného jasu je nielen dar, ale aj šťastie. Nezisková organizácia Čakanka sa 

teší z hlbokých a úprimných priateľstiev mnoho rokov, pretože pri zrode jej 

prvých aktivít pred niekoľkými desaťročiami stáli nerozluční a dlhoroční 

priatelia z detstva, ktorí sa nezľakli ťažkostí, námahy a vytrvalej práce. Ich 

hlboké priateľstvo vytvorilo pevné základy a z nich vyrástli činnosti 

športové, neskôr aj kultúrne, respektíve umelecké, všetko v duchu dávno 

overenej kalokagatie, harmónie telesnej a duševnej krásy. Postupne pribudli 

ďalší verní priatelia a spolupracovníci a Čakanka sa profilovala stále 

zreteľnejšie do súčasnej podoby. 

K najskalnejším členom Čakanky, n. o., nesporne patrí Ing. Július 

Haringa. Narodil sa uprostred vrcholiacej jesene 30. októbra 1951 v Nitre, v 

meste pod Zoborom. Základnú školu navštevoval v Chrenovej, peknej dedinke 

na pokraji historickej Nitry. Potom ho jeho zmysel pre tvary a formy zaviedol na 

strednú stavebnú školu. Neutíchajúca túžba po poznaní sa prejavila v 

pokračujúcom štúdiu na Českem vysokém učení technickém v Prahe. Po 

ukončení vysokej školy sa vrátil do rodiska, kde pôsobí a žije dodnes. Činorodý 

duch mu nedovolil stať sa pasívnym. Rozvíjal všetky svoje vlohy a bol pri zrode 

dvoch najstarších podujatí Čakanky: Diskokilometra a Zoborského 



silvestrovského behu. Počas 37 rokov Diskokilometra, behu na 1000 m, stál 

na všetkých rozhodcovských postoch, ale malí aj veľkí pretekári si ho pamätajú 

predovšetkým ako vtipného štartéra, ktorý sa usiluje zapôsobiť na bežcov čo 

najpozitívnejšie. Inak ho nevnímajú ani amatérski a profesionálni bežci na ZSB. 

Staršia generácia si ho pamätá ako rozhodcu v cieli na Pyramíde, kde so 

svojím starším synom Mariánom mrzli po mnohé roky. Rovnako mladšieho syna 

Martina zapojil do športových aktivít. Pravidelne ho vídať počas ZSB na 

stanovišti prezentácie turistov. Neskôr narodeným bežcom ZSB zostáva 

v pamäti chuť vynikajúceho bylinkového čaju pána Haringu, pripraveného 

podľa tradičnej receptúry predkov, ktorý pôsobí na všetkých pretekárov po 

namáhavom behu ako vzácny elixír. 

Okrem dvoch základných športových podujatí Čakanky bol Július 

Haringa činný tiež ako tréner a nezabudnuteľný vedúci družstva mladších 

dorastencov a žien. Svoj vzťah k slovenskej prírode prejavil počas 

štvorročného cyklu, nazvaného Čunder, kde mladí ľudia mali možnosť poznávať 

krásu našich hôr. Šport mu skutočne priľnul k srdcu. Dokazuje to  autorstvom 

myšlienky natočiť filmy s názvom História nitrianskej atletiky. Že má beh 

mimoriadne rád, svedčí jeho účasť na 

Medzinárodnom maratóne mieru 

v Košiciach. Zabehol ho dvakrát, aj v roku 

1980, keď otvorili ročník ocenený medailou. 

Július Haringa je všestranná 

osobnosť.  O pravdivosti tohto tvrdenia  

hovorí záľuba vo výtvarnom umení. Stal sa 

„dvorným autorom“ návrhov na pamätné 

listy Diskokilometra, ZSB a diplomov 

literárnej súťaže Čakanky. Jeho kresby 

a maľby sa vyznačujú pôvabom, cítiť z nich 

lásku k prírode. Symbol Čakanky 

pochádza tiež z jeho umeleckej dielne a rúk. 

Na svoje sny z detstva o maľovaní 

nezabúda, venuje sa stále intenzívnejšie 

výtvarnej tvorbe, o čom svedčia jeho obrazy 

a účasť na amatérskych výstavách. 

V dňoch 25. apríla až 16. mája 2018 sa 

zúčastnil Krajskej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Nových Zámkoch. Diela amatérskych 

výtvarníkov boli vystavené v novozámockej cisársko-kráľovskej jazdiarni. Práce 

Júliusa Haringa získali Cenu za kolekciu. K pozoruhodným vystavovaným 

dielam patrí obraz s názvom Nikto nikde. Autor kombinovanou technikou 

sprostredkúva pohľad na romantickú ulicu vo Vieste z oblasti Gargano. 

Zmysel pre  slovesné umenie prejavil V Divadle Andreja Bagara v Nitre, 

kde originálnym spôsobom predstavil poetickú tvorbu Milana Vinca 

Částu. Jeho nezvyčajný pohľad na poéziu vyšiel knižne v roku 2012. 



Chutný bylinkový čaj v chladný 

silvestrovský deň nie je náhoda. Július Haringa 

nadviazal na dvesto rokov starú rodinnú 

tradíciu a venuje sa pestovaniu liečivých 

rastlín aj príprave rôznych čajových zmesí. 

Okrem toho o liečivých rastlinách prednáša vo 

viacerých okresoch Nitrianskeho kraja, napr. 

v Nitre, Trnave, Leviciach a Zlatých Moravciach. 

Lásku k prírode dokazuje v každom 

ročnom období. V zime dáva prednosť bežkám 

a v mladosti sa  zúčastňoval na všetkých 

vytrvalostných behoch na Slovensku. 

V obdobiach vegetačného rastu rád trávi voľné 

chvíle vo svojej záhrade.  

Od vzniku Čakanky, n. o., je členom  

správnej rady a svojím povestným humorom a štipkou irónie vytvára jedinečnú 

atmosféru na každom podujatí neziskovej organizácie. Talentom, schopnosťami, 

nápadmi a prácou neustále obohacuje jej činnosť. 

Život skutočne oplýva štedrosťou. Čakanke daroval verných a nadaných 

priateľov, ako je pán Haringa, vďaka ktorým môže rozvíjať svoje duchovné 

a kultúrne hodnoty i športovú činnosť, pestovať v človeku  kalokagatiu, krásu 

telesnú aj duševnú. 

 

 


