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Kultúrno – spoločenský život 
 
Jazzová sezóna v Trenčíne začala už 6. januára 2006 v 

trojkráľový večer v priestoroch Trenčianskeho múzea, keď sa 
predstavila nová spevácka nádej slovenského jazzu 23-ročná 
Zuzana Vlčeková z Prievidze, ktorá vystúpila ako hosť 
jazzovým fanúšikom dôverne známej bratislavskej skupiny 
Vlado Vizár Jazz Quartet. Študentka muzikálového herectva 
na pražskom Konzervatóriu Jaroslava Ježka sa v roku 2005 
stala víťazkou medzinárodného festivalu populárnej piesne 
Zlatá črievička v Partizánskom, odkiaľ postúpila na súťaž 
v USA. Vo svete jazzu zaujala na prehliadke Nové tváre 
slovenského jazzu, kde nedávno získala Cenu za vokálny 
výkon. Pri hľadaní šance predstaviť sa slovenskému publiku 
neodolala ani reality show Superstar. V komornom prostredí 
múzea sa predstavila v troch blokoch s klasickými jazzovými 
štandardmi, medzi ktorými nechýbala Gershwinova 
Summertime, v rytmicky neobvyklom aranžmá klaviristu 
Petra Jankecha, Old Devil Monn Burtona od Lanea 
E.Y.Harburga alebo doslova interpretačný skvost My Funny 
Valentine od Lorenza Harta a Richarda Rodgersa, v ktorej 
Zuzana rozospievala celú svoju výrazovú paletu. Vďaka 
intonačnej istote, výbornému frázovaniu a jazzovému cíteniu, 
pripravila Trenčanom hudobný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 
Spolupráca talentovanej speváčky a ostrieľaných jazzmanov v 
skupine Vlado Vizár Jazz Quartet (Vlado Vizár na trombóne, 
Peter Jankech na elektrofonickom klavíri, Andrej Šebo na 
kontrabase a Jano Babič na bicích nástrojoch) bola skvelou 
šancou, aby sa na Slovensku po dlhých rokoch absencie 
vyprofilovala vokalistka, ktorá by sa mohla úspešne presadiť 
aj na medzinárodných jazzových pódiách. Výnimočný koncert 
pripravila Trenčianska jazzová spoločnosť. 

Trenčianske noviny 09.01.2006 
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Pomocná evidencia 11/1/06 
 
Trenčianska astronomická spoločnosť, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka a Astronomický klub pri 
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne pripravili pre všetkých 
záujemcov astronómie „astronomický deň“. V rámci dňa sa 

uskutočnili v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka pred-
nášky od renomovaných astronómov – 
Jozefa Drgu, Karola Petríka, Júliusa 
Krempašského a Petra Kluvánka. Po 
prednáškach sa ich účastníci pre-
miestnili do Gymnázia Ľ. Štúra, aby sa 
zúčastnili slávnostného pomenovania 
a pokrstenia hvezdárskej pozorova-
teľne, ktorá bola odovzdaná do užívania 
v závere roka 2005. Slávnosť otvoril 
zástupca riaditeľa Gymnázia Ľudovíta 

Štúra Ing. Emil Novák, ktorý vo svojom príhovore priblížil 
záslužnú prácu na poli astronómie profesora trenčianskeho 
gymnázia Alojza Cvachu, ktorému sa podarilo v roku 1974 
zadovážiť hvezdársky ďalekohľad, pôvodne určený pre 
hvezdáreň v Hlo-
hovci, a od tejto 
doby cez jeho op-
tiku mohli sledo-
vať všetci záujem-
covia krásu hviez-
dneho neba. Čin-
nosť astronomic-
kého kabinetu za-
nikla po roku 
1989, keď objekt, 

Ing. Emil Novák 

Jíří Grigar krstí ďalekohľad hviezdnym prachom 
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v ktorom bol kabinet umiestnený bol reštituovaný a vrátený 
jeho pôvodnému majiteľovi. Nastalo dlhých 15 rokov, kým sa 
na Gymnáziu Ľ. Štúra nevytvorili priaznivé priestorové 
a materiálne podmienky na obnovenie činnosti. V závere 
svojho príhovoru navrhol, aby nová hvezdárska pozorovateľňa 
na budove Gymnázia Ľ. Štúra bola pomenovaná po zakla-
dateľovi Astronomickej spoločnosti v Trenčíne stredo-
školskom profesorovi Aloizovi Cvachovi, čo prítomní prijali 
potleskom. Slávnostný večer pokračoval pokrstením hvez-
dárskeho ďalekohľadu hviezdnym prachom známym českým 
astronómom Jířím Grigarom, ktorý sa preslávil svojím 
náučno-vedeckým televíznym seriálom „Okná sveta dokorán“. 
Záver astronomických patril prednáške Jířího Grigara 
„Storočie panspermie“. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 18. januára 2006 ožili výstavné 
priestory Mestského kultúrneho stre-
diska na Mierovom námestí č. 22 ver-
nisážou autorskej filatelistickou výs-
tavou Iva Velikého, ktorú uskutočnil 
pri príležitosti svojich 65 narodenín. Po 
privítaní Mgr. Teréziou Nikovou 
účastníkov vernisáže sa ujal slova 
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 
Mgr. Peter Kocnár, ktorý predstavil 
autora výstavy. Zvýraznil, že táto 

výstava je naplnením záujmovej činnosti jej autora, 
predovšetkým v oblasti kultúry. „Keď hovoríme kultúra, tak 
myslíme tým široký záber jubilanta od recitácie umeleckého 
slova v slovenčine a francúzštine až po propagáciu diela spi-
sovateľa Jozefa Čapka, národného hrdinu M. R. Štefánika 
a spisovaveľa Vojtecha Zamarovského“. Na záver príhovoru 

Ivo Veliký 
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zaželal Ivovi Velikému veľa zdravia a tvorivých síl. Autorskú 
výstavu Iva Velikého predstavil jej kurátor Jozef Korený. 
Predstavil jubilanta v netradičnej filatelistickej výstave, ktorá 
svojou vypovedajúcou hodnotou otvára dušu autora jeho 
vzťahu k literatúre, výtvarnému umeniu, ktoré našli svoje 
zobrazenie v poštovej známke. Činnosť jubilanta ocenila vo 
svojom príhovore pracovníčka Národno-osvetového centra 
v Bratislave Mgr. Jana Čajková, ktorý sa v šesťdesiatich 
rokoch pravidelne zúčastňoval prehliadok poézie na 
Hviezdoslavovom Kubíne. Bol človekom, ktorý prišiel 
oslovovať myšlienkou, hlbokou humánnosťou a citlivosťou. 
Priniesol do recitovania múdry a ľudsky rozmer. V závere 
svojho príhovoru odovzdala poctu za šírenie umeleckého slova 
a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry v mene gene-
rálneho riaditeľa Národno-osvetového centra v Bratislave dr. 
Jána Tazberíka. Posledným z oficiálnych hostí vystúpil 
riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený, ktorý ju-
bilantovi za pro-
pagáciu umelec-
kého slova odov-
zdal pamätnú pla-
ketu Trenčianske-
ho osvetového 
strediska. V záve-
re sa poďakoval 
všetkým, ktorí 
prišli na vernisáž 
Iva Velikého, že 
prijali jeho pozvanie sa jej zúčastniť, poďakoval všetkým 
sponzorom za pomoc pri realizácii výstavy. 

Vlastné poznámky 
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V nočných hodinách 21. januára 2006 uviazla v pletive na 
Partizánskej ulici v Trenčíne divá sviňa. Na túto nešťastnú 
udalosť upozornili záchranárov o 21,45 hod. mestskí policajti. 
Preľaknuté zviera ležalo zakliesnené v plote v malej uličke 
smerujúcej na Juh od lesoparku Brezina. Ako uviedol veliteľ 
zásahu Ladislav Somr, diviak bol rozzúrený a veľmi 
vystresovaný, pričom vydával obrovskú silu, aby sa oslobodil. 
Práve jeho vzdor zapríčinil, že sa značne poodieral o pletivo, v 
ktorom bol uväznený. V skutočnosti mal zablúdený diviak 
šťastie v nešťastí. „Bol k nemu veľmi zlý prístup, aby sa 
uskutočnilo jeho vyslobodenie, tak sa uvažovalo aj o 
odstrele“, prezradil Ladislav Somr. Na miesto bol privolaný aj 
člen poľovníckeho združenia, ktorý ale zistil, že zúbožený 
diviak je v skutočnosti diviačica, ktorá môže mať niekde malé. 
Po tomto zistení sa preto ďalej pokračovalo v jej 
zachraňovaní. Podarilo sa ju dostať k plotu, odtiaľ natiahnutím 
šponovacieho drôtu a jeho prestrihnutím nožnicami bola 
diviačia mama uvoľnená a odbehla do lesa za svojimi 
blízkymi.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
 
Medzi osobnosťami, ktoré pri príležitosti vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky vyznamenal prezident Ivan 
Gašparovič bol aj historik a heraldik profesor Jozef Novák. 
Prezident mu za rozvoj Slovenska udelil Pribinov kríž 3. 
stupňa. Dnes vysokoškolský pedagóg a profesorský garant 
histórie na Univerzite Komenského sa narodil v roku 1930 vo 
Vrútkach. Študoval však na Rehoľnom slovenskom gymnáziu 
piaristov v Trenčíne, neskôr na druhom štátnom gymnáziu v 
Trenčíne. Po ukončení Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pôsobil na univerzite ako 
vysokoškolský učiteľ v odbore pomocných vied historických. 
Jeho záujem o heraldiku z neho urobil predsedu 
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Genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici Slovenskej a 
od roku 2001 je jej čestným predsedom a patrí k najlepším 
heraldikom na Slovensku a dodnes pracuje ako odborný 
poradca súčasnej heraldickej tvorby. Spracoval osem publi-
kácií o erboch a pečatiach miest a obcí, o štátnych znakoch v 
Čechách a na Slovensku, či o rodových erboch na Slovensku. 
Jozef Novák sa veľkou mierou pričinil o to, že za čias 
komunizmu zostal Trenčínu erb v jeho pôvodnom tradičnom 
vyobrazení. Modrý štít so strieborným baránkom bol tra-
dičným znakom Trenčína už v 16. storočí, za čias komunizmu 
však bola iniciatíva zmeniť ho. MUDr. Juraj Čelko vo svojej 
knihe „Môj svet a ja“ ironicky na túto dobu spomína, citujem 
„V roku 1977 bol v Trenčíne rozvinutý textilný a strojársky 
priemysel, čo sa v mestskom znaku vôbec neodrážalo. Erbu 
tiež chýbal akýkoľvek symbol socializmu. Vadil im 
veľkonočný baránok a kríž ako symbol cirkvi, aj šesťcípa zlatá 
hviezda ako symbol židovstva a chýbal im symbol socializmu. 
Preto chceli z baránka urobiť ovcu chovanú pre vlnu ako 
symbol Meriny – textilného priemyslu, navrhovali vymeniť 
zlatú hviezdičku za červenú päťcípu a do dolnej časti erbu 
umiestnili červené ozubené koleso ako znak továrne na výrobu 
obrábacích strojov. Takýto návrh bol poslaný na Heraldickú 
komisiu Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej 
republiky s očakávaním rýchleho schválenia. Vtedajší 
podpredseda heraldickej komisie, uznávaná autorita Jozef 
Novák však diplomaticky zasiahol, aby zabránil takejto 
barbarskej zmene a tak na zasadnutí v marci 1978 komisia 
návrh zamietla.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 35/1/06 

 

V bývalom Závodnom klube Merina, dnes Somer, 
v Trenčíne sa dňa 21. januára 2006 otváral trenčiansky 
jazzový Piano club. Priestory hneď v prvý večer otestovala 



 556 

osoba najpovolanejšia, bratislavský jazzman Peter Lipa so 
svojím bandom. Ako sa ukázalo, klub spĺňa aj tie 
najnáročnejšie kritériá pre jeho činnosť. K dispozícii je nain-
štalovaná kvalitná profesionálna zvuková aparatúra, dojem z 

koncertu 
umocňuje 

veľkoplošná 
video projek-
cia po stranách 
pódia a vlastný 
svetelný park. 

Nesklamala 
ani akustika 

priestoru. 
Samozrej-

mosťou je prí-
jemný bar v dostatočnej vzdialenosti od pódia, nevnucujúci sa, 
ale pozorný personál a primeraný počet stolov a miest na 
sedenie. Priestorný foyer z druhej strany baru umožňuje 
vzdialiť sa z klubu do závetria a pritom mať dianie na pódiu 
na dohľad. Jedným slovo - klub, ktorý môže Trenčanom 
závidieť ktorékoľvek európske mesto. Vidieť i počuť, že ho 
majú „na svedomí“ ľudia, ktorým hudba nie je cudzia. Jedným 
z nich je Jozef Igaz, pred rokmi sám aktívny hudobník. O 
plánoch Piano clubu nám prezradil: „Naším zámerom je 
vytvoriť viac-menej muzikantský klub, ktorý v Trenčíne 
chýbal. Žánrovo sa určite nebudeme obmedzovať. Hrať sa tu 
bude od dychovky, cez country, jazz až po rock a metal. 
Priestor tu dostane aj divadlo, tanečné súbory a diskotékové 
programy. Hrávať by sa malo v piatok a sobotu. V súčasnosti 
je pripravený program na najbližších 7 - 8 týždňov.“ 
Otvorenie klubu prinieslo plný dom spokojných jazz 
milujúcich návštevníkov a pozvaných hostí. V každom 
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prípade, trenčianskemu jazzovému publiku doposiaľ podobný 
priestor chýbal. Dúfajme, že ho svojou priazňou a hojnou 
návštevnosťou pomôže udržať pri dlhom živote. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 33/2/06 
 
Každý rok majú súťaže v make-up inú tému, na ktorú musia 

vizážistky nalíčiť 
svoje modelky. 
Tohtoročná téma 
bola „Ruská krása 
20-tych rokov“. Do 
výberového kola, o 
postup na majstrov-
stvá Slovenska, kto-
ré sa uskutočnia po-
čas odborného koz-
metického veľtrhu 
„Beauty Forum 

Slovakia“ dňa 10. marca 2006 sa prihlásilo 16 súťažiacich. 
Do Trenčína na výstavisko prišlo napokon v sobotu 21. ja-
nuára 2006 13 súťažiacich. Spomedzi nich odborná trojčlenná 
porota vybrala šesť postupujúcich. Medzi dvoma náhrad-
níčkami ma majstrovstvá Slovenska sa ocitla aj mladá 
Trenčanka, študentka tretieho ročníka Združenej strednej 
školy hotelových služieb a obchodu v Trenčíne, odbor 
kozmetička Ivona Kopuncová. So svojou modelkou Luciou 
Beňovou trénovala dva mesiace, kým si natrénovala jednotlivé 
ťahy tak, aby v limite 30 minút vytvorila na tvári modelky 
požadovaný make-up. Podľa podmienok súťaže mala mať pleť 
porcelánový vzhľad, líca mali byť zvýraznené červeňou na 
tvári tak, aby vynikli lícne kosti. Na pery museli súťažiace 
použiť odtiene tmavočervenej, vínovočervenej alebo bordovej 

Ivona Kopuncová vpravo so svojou modelkou vľavo 
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farby. O tom ako sa so súťažou vysporiadala povedala „Zo 
začiatku som sa témy obávala, ale zašla som aj s modelkou do 
knižnice, naštudovali si, ako vyzerali ženy v tejto dobe, ako sa 

obliekali, rozobrali 
sme do detailov, ako 
budem líčiť, aké šaty 
si modelka oblečie,“ 
Najviac práce mi dali 
oči, ktoré museli byť 
okrúhle a pôsobiť tro-
chu temne,“ prezrá-
dza. Preto zvolila tma-
vé temné tóny očných 
tieňov. Súťažiace mo-

delky dotvorili celkov vzhľad aj vhodným oblečením, úpravou 
vlasov do typických vodových vĺn alebo čiapkou, ktoré boli 
vtedy veľmi aktuálne a módne. Nechýbali ani honosné róby či 
kožušiny. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 33/2/06 
 
Vedenie Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne zapožičalo 

Tekovskému  múzeu v Leviciach dva obrazy „Dedina s kosto-
lom“ od Janka Alexyho a „Pod hoľou“ Edmunda Gwerka, 
ktoré boli súčasťou jej zbierkového fondu od roku 1986. Z 
utorka 17. januára na stredu 18. januára 2006 neznámi 
páchatelia v Leviciach ukradli päť vzácnych obrazov, medzi 
ktorými boli aj spomínané obrazy. Nepatrili síce medzi 
najvzácnejšie, no ich hodnota je i napriek tomu podľa 
riaditeľky galérie PhDr. Danicu Loviškovú nevyčísliteľná, 
ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Je to obrovská škoda.“ I 
napriek potrebnému dostatočnému elektronickému 
zabezpečovaciemu systému aj mechanickému zabezpečeniu 

súťažiace so svojimi modelmi 
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boli z areálu Levického hradu odcudzené oba obrazy, ktoré 
boli naposledy vystavované v roku 2003. Obrazy najlepších 
maliarov 20. storočia boli v Tekovskom múzeu ako súčasť 
výstavy „Tridsiate roky v slovenskom maliarstve“, ktorá mala 
trvať iba do 31. januára 2006. Riaditeľ Tekovského múzea Ján 
Dano je presvedčený, že páchateľ nekradol námatkovo. Išiel 
na istotu. Ukradnuté obrazy boli na rozličných miestach a 
musel si ich pozrieť už vopred ako návštevník výstavy. O 
premyslenosti činu svedčí aj skutočnosť, že zlodej všetko 
stihol do troch minút a ušiel dierou v plote. Polícia okamžite 
vyhlásila celokrajskú pátraciu akciu. Boli vyrozumené všetky 
krajské policajné riaditeľstvá a bola požiadaná o spoluprácu a 
o pomoc železničná polícia, ako aj hraničné priechody pri 
pátraní. Ako uviedla riaditeľka Slovenskej národnej galérie, 
fotografie ukradnutých obrazov idú okamžite do databázy 
Interpolu. Všetky galérie a aukčné siene sú o nich už 
informované. „Myslím, že obrazy sú teraz uložené na tichom 
mieste na dosť dlhú dobu, no verím v schopnosti polície,“ 
dodala riaditeľka trenčianskej Galérie M. A. Bazovského 
PhDr. Danica Lovišková.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 38/1/06 
 
Dňa 26. januára 2006 sa v priestoroch Verejnej knižnice 

Michala Rešetku v Trenčíne uskutočnil krst „prvotiny“ Miloša 
Ondruška „Začiatok obdobia dažďov“, mladého nádejného 
spisovateľa a člena literárneho klubu Omega v Trenčíne. 
Knižku prišiel lentilkami pokrstiť spisovateľ Rudolf Dobiáš, 
„duchovný otec“ Omegy, ktorá združuje amatérskych 
spisovateľov a milovníkov literatúry. Samotný autor sa 
prezentácie z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť, no jeho 
verše za búrlivého potlesku odzneli aj napriek jeho neúčasti. 
Predseda literárneho klubu, básnik a literárny kritik Ján 
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Maršálek zhodnotil Ondruškovu poéziu „Hoci je napohľad 
prostá vo výraze, vniká do hĺbky a dotýka sa dôležitých 
otázok. Lyrický subjekt hľadá, prechádza hlbinami i 
plytčinami, modlí sa, hreší, nachádza i stráca, ale hľadať 
neprestáva. Kráča životom s bosým srdcom a holou dušou.“ 

Trenčianske noviny 30.01.2006 
Pomocná evidencia 46/3/06 
 
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien sa konala  

v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy v dňoch 28. a 
29. januára 2006. Organizátorom tejto výstavy bola Slovenská 
kynologická jednota v spolupráci s Regionálnou organizáciou 
Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne pod vedením 
Ing. Jaroslava Matyáša, riaditeľa výstavy. Na výstavu bolo 
prihlásených 2292 psov, 226 plemien, ktoré boli posudzované 
osobitne podľa veľkosti, sfarbenia a druhu osrstenia. 
Prihlásených psíkov posudzovalo 23 rozhodcov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Litvy. Na výstavu sa prihlásili vystavovatelia 
zo štrnástich štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie bola 
zastúpená Česká republika – 977 psov, Poľsko – 75, Rakúsko 
– 54, Maďarsko - 43. Slovenskí kynológovia na výstavu 
prihlásili 1109 psov. Najviac psov bolo prihlásených 
z plemien : Golden Retriever – 73, Rhodesian Ridgeback – 65, 
Yorkshire Terrier – 58, Labrador Retriever – 45, Bernský 
salašný pes a Stredoázijský ovčiak po 43 psov. Doposiaľ sa na 
výstavu prihlásili aj málo sa vyskytujúce plemená, ako napr. 
Katalánsky ovčiak, Nórsky losí pes, Spinone Italiano a 
Taliansky stavač. V prvý deň boli vystavované: ovčiarske a 
pastierske psy, špice a pôvodné plemená, duriče a farbiare, 
stavače, prinášače (retrievery), sliediče, vodné psy a 
spoločenské plemená. V druhý deň boli vystavované pinče, 
bradáče, molosy, švajčiarske salašné plemená, teriéry, jaz-
večíky a chrty. Súťaže prebiehali  o Najkrajšieho dorastenca, 
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Najkrajšieho mladého psa, Najkrajšiu chovateľskú skupinu, 
Najkrajší pár psov, o víťaza súťaží Junior Handling, o víťazov 
jednotlivých skupín plemien FCI a o víťaza výstavy. V rámci 
záverečných súťaží prebiehali aj Súťaž národných plemien, 
ktorej sa zúčastnili nasledovné plemená – Slovenský čuvač, 
Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač a Česko-
slovenský vlčiak. V nedeľu boli vyhlásené výsledky celo-
ročnej bodovanej súťaže Junior handling 2005. 

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 42/1/06 
 
Po  predchádzajúcich  kvalitných monografiách o hudob-

ných a tanečných tradíciách  
v okolí Topoľčian, na My-
javskej pahorkatine a v blíz-
kom okolí Trenčína predložil 
popredný slovenský folkloris-
ta choreograf a tanečník Jozef 
Lehocký z Trenčína projekt 
podobného charakteru zame-
raný tentoraz na obce ležiace 
pod Strážovskými vrchmi. Ide 
doteraz o nespracovanú 
oblasť.  Autor tento obsažný 
dokumentačný materiál zís-
kaval niekoľko rokov cieľa-
vedomou zberateľskou prá-

cou takpovediac z pravej ruky priamo v teréne v obciach  
Košecké Podhradie, Kopec, Horná Poruba, Dubnica nad 
Váhom, Kolačín, Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná 
Poruba. Publikácia Ľudové piesne spevné a tanečné tradície 
trenčianskeho Považia je tretím zväzkom sedemdielnej  
zväzkovej edície. Edícia s takýmto zameraním je doteraz na 
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Slovensku ojedinelou regionálnou monografiou. V roku 2004 
prinieslo Info Trenčín o tomto projekte obsiahly rozhovor. 
Základom tretieho zväzku edície je 370 väčšinou doteraz 
nepublikovaných ľudových piesní a odborné autorove reflexie 
vo vzťahu k miestnym hudobným a tanečným tradíciám. Ing. 
Jozef Lehocký sa v nej zameriava prednostne na rodinné 
a kalendárne zvykoslovie, a to nielen pohľadom do minulosti, 
ale aj cez optiku ich prežívania, uchovávania resp. 
transformácie v prítomnosti. Autor zachytáva zaujímavé 
národopisné informácie o spevných a tanečných príležitostiach 
pri výročných a rodinných zvykoch, zábavách s pôsobivým 
autentickými výpoveďami informátorov zapísaných v nárečí 
regiónu podľa výslovnosti spevákov a informátorov, ilus-
trovanými dobovými fotografiami 
k uvedeným príležitostiam. Na 
farebných fotografiách publikácia 
zachytáva aj kroje z dedín v nej 
uvádzaných. Všetky piesne a au-
tentické rozprávania v knihe boli 
získané od najstarších pamätníkov 
v 70. a 80. rokoch 20. storočia 
a sú zaznamenané na magneto-
fónových pásoch. Pridržiavanie sa 
nárečia informátormi a spevákmi 
bolo rôzne, ovplyvnené životnými 
okolnosťami. Medzi jednotlivými 
dedinami je zjavný rozdiel najmä 
vo výslovnosti spoluhlások d, t, n, 
l. Napríklad v Omšení je tvrdá a v susednej Dolnej Porube 
mäkká a z druhej strany, v Kopci je tvrdá. Publikácia je 
naplnená hodnotným faktografický materiálom so široko-
spektrálnym využitím vo viacerých rovinách. Je kvalitnou 
monografiou  etnografického  charakteru významne obohacu-
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júcu mapu hudobného a tanečného folklóru Slovenska. 
Odborníci na ľudový folklór a tradície ju vrelo odporúčajú 
širokému okruhu folkloristov, ale i školským a osvetovým 
zariadeniam všetkých typov a tiež ako inšpiráciu pre prácu 
miestnych folklórnych kolektívov. Ing. Jozef Lehocký v sú-
časnosti už pracuje na štvrtom zväzku edície, v ktorej 
spracováva do knižnej podoby oblasť okolia Nového Mesta 
nad Váhom. Do roku 2009 by mali svetlo sveta uzrieť ešte  tri 
diely ľudových piesní, spevných  a tanečných tradícií spod 
Bielych Karpát a edíciu by mala zakončiť publikácia mapu-
júca oblasť spod Považského Inovca. 

Info Trenčín 02.02.2006  
Pomocná evidencia 51/1/06 
 
V Trenčíne vznikol ojedinelý projekt vďaka podpore Mesta 

Trenčíne a pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne, ktorá je 
vlastníkom svetoznámej Silbersteinovej budovy na Mierovom 
námestí. V jej suteréne, v kinosále, v ktorej doposiaľ fungo-

valo kino Metro 
vznikol nový 
subjekt Art kino 
Metro, ktoré sa 
bude s týmto 
priestorom deliť 
aj s Hudobným 
divadlom Tren-
čín. Oba užíva-
teľské subjekty sa 
dohodli na uží-
vaní priestorov 
tak, že pondelky, 

stredy, piatky a nedele budú odteraz v Metre filmové a naopak 
utorky, štvrtky, soboty a nedeľné popoludnia ponesú prí-
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vlastok divadelné. Premenu komerčného kina na Art kino 
Metro má v réžii umelecké združenie LampArt, ktoré dostalo 
od mesta priestory do bezplatného prenájmu. Nové Art kino 
Metro sa združenie rozhodlo pokrstiť bezplatným uvedením 
viacgeneračného animovaného francúzskeho filmu „Trio 
z Belleville“ režiséra Sylvaina Chometa. V piatok dňa 3. fe-
bruára 2006 sa odštartovala iba neoficiálna prevádzka Art kino 
Metro. Skutočná premiéra bude až na jar. Vedúci umeleckého 
združenia LampArt Mgr. Art. Branislav Hollý zdôvodnil, že 
čas do premiéry sa využije na zmenu imidžu priestorov kina. 
Už od februára 2006 Trenčania môžu toto kino navštíviť 
štyrikrát do týždňa. Piatky a nedele sú prispôsobené víken-
dovému duchu, a preto v tieto dni sa budú uvádzať divácky 
menej náročné úspešné tituly nezávislej svetovej kinema-
tografie. Od jari k tomu pribudnú aj pravidelné poobednajšie 
premietanie filmov pre pamätníkov a naopak aj pre mládež. 
Metro nebude len nezávislým kinom. LampArt v spolupráci s 
filmovými školami v Zlíne a Bratislave pripravuje sériu 
prednášok z oblasti filmového priemyslu. V pláne sú výstavy 
fotografií vo vstupnom foayé. Art kino Metro tento rok budem 
centrom prehliadky amatérskych študentských filmov. Rokuje 
sa tiež o tom, aby Metro bolo naďalej jedným z festivalových 
kín Medzinárodného filmového festivalu Art film a na jeseň 
bude Metro hostiť ďalší ročník Festivalu francúzskych filmov. 
Mesto Trenčín svojím rozpočtom zabezpečilo činnosť Art 
kino Metro 250 tisíc Sk a činnosť Hudobného divadla 1 
miliónov Sk. 

Trenčianske noviny 31.01.2006 
Pomocná evidencia 47/2/06 

 
V roku 2006 sa na Trenčianskom hrade nebude rekon-

štruovať nijaký objekt, naplánované sú iba výskumy. Uviedla 
to vedúca oddelenia kultúry a tradícií Trenčianskeho samo-
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správneho kraja Ing. Marta Šajbidorová. Dôvodom je 
nedostatok finančných prostriedkov. Na základe trojstranného 
rokovania medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 
pamiatkovými úradmi a Trenčianskym samosprávnym krajom 
bolo rozhodnuté, že sa vykoná statické  zabezpečenie a 
vypracuje sa projektová dokumentácia hospodárskej budovy 
na hornom hrade. Vykoná sa tiež archeologický, archi-
tektonicko-historický, archívny, geologický a statický výskum 
hradu. Trenčiansky samosprávny kraj dal vypracovať na 
začiatku minulého roka projekt rekonštrukcie a revitalizácie 
hradu, s predpokladaným financovaním nórskym regiónom 
Trondelag v predbežnej výške šesť miliónov eur. Trenčiansky 
hrad si v mesiaci január 2006 prezreli uznávaní odborníci 
reštaurátorskej spoločnosti Restoration Workshop of Nidaros 
Cathedral z Trondheimu. Slovenskí pamiatkári však k projektu 
vyjadrili zamietavý postoj, pretože sa domnievajú, že by 
výrazne znížil historickú hodnotu hradu. Trenčiansky samo-
správny kraj v záujme riešenie sa obrátil na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky, ale postúpil žiadosť prerokovať 
Krajskému súdu v Trenčíne. Ak by súd Trenčiansky samo-
správny kraj vyhrá, celá vec sa vráti na Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne na prehodnotenie. Rekonštrukciu a revita-
lizáciu hradu podporuje aj Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky „Je potrebné hľadať riešenia trvalo udržateľného 
vývoja hradu, ktoré nevhodným spôsobom neovplyvnia 
technický stav a typický výraz tejto dominanty,“ konštatovala 
hovorkyňa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mar-
tina Pavlíková. Predpokladá sa, že na opravu z nórskych 
fondov získa Trenčiansky samosprávny kraj na obnovu hradu 
okolo 40 miliónov korún.  

Trenčianske noviny 30.01.2006 
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Výstavná miestnosť na Mierovom námestí v Trenčíne bola 
dňa 6. februára 2006 
miestom vernisáže 
výtvarných prác tren-
čianskej rodáčky Ve-
roniky Vaculovej, 
ktorá po maturite na 
Strednej priemysel-
nej škole odevnej, 
odbor modelárstvo 
a návrhárstvo odevov 
v Trenčíne rok študo-

vala architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bra-
tislave a potom sa upísala súčasnému štúdiu na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave u profesora Bergera. O svojej 
tvorbe konštatuje, že „všetky moje doterajšie obrazy vychá-
dzajú zo skutočnej predlohy, ide o moju výtvarnú reakciu na 
vizuálny vnem.“ Inšpiráciu čerpá od starých majstrov výt-
varného umenia, akými boli Jan Vermeer van Delft, Diego 
Velasques da Silva, či Tizian. Študuje kompozíciu ich 
obrazov, maliarske techniky i technológie, prácu s glazúrami a 
podmaľbami. Jej dominantnou témou sú zátišia, o ktorých 
hovorí, že „pri zátišiach by som chcela zostať aj naďalej, 
ponúkajú mi veľa možností v kompozícii i farebnom riešení.“ 
Jej doterajšiu životnú cestu zhodnotila riaditeľka Strednej 
umeleckej školy v Trenčín Mgr. Mária Vilkovská, keď vo 
svojom príhovore vyjadrila radosť z predstavovania 
výtvarných prác svojej bývalej žiačky, ktorá po ukončení 
školy si zvolila úplne inú budúcu životnú dráhu, na akú sa 
pripravovala. Ďalej pokračovala, že „to čo tu dnes vnímame 
vlastnými očami, si myslím, že si vybrala dobre. O správnosti 
jej rozhodnutia nás všetkých presvedčili vystavené výtvarné 
diela. Sú výrazom zrelého pohľadu na svet, citlivého nará-

blahoželanie od riaditeľky Mgr. Márie Vilkovskej 
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bania s farbami i ako sa snaží sprostredkovať realitu, ale 
môžeme vidieť posun do abstrakcie. Počas štúdia na strednej 
škole bola vždy milou, veľmi pracovitou a húževnatou oso-
bou. Jej prístup k získavaniu vedomostí bol veľmi príkladný“. 
Jej prvé verejné vystúpenie na otvorenej scéne mesta Trenčín, 
v ktorom žije a tvorí široké spektrum výtvarných umelcov, 
pribudol teda ďalší umelec so smelými ambíciami. Príhovor 
ukončila želaním Veronike veľa umeleckých úspechov. Záver 
vernisáže patril poďakovaniu od mladej ambiocíznej 
výtvarníčky Veronike 
Vaculovej všetkým prí-
tomným za prijatie poz-
vania na vernisáž výsta-
vy, za možnosť vystavo-
vať svoje výtvarné diela v 
Trenčíne, ako aj za 
úprimné slová Mgr. Má-
rie Vilkovskej. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.02.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06 
 

Popoludnie dňa 8. fe-
bruára 2006 bolo ve-
nované vo Verejnej 
knižnici Michala Re-
šetku v Trenčíne podu-
jatiu pod názvom 
„Krása čipky a slova“, 
v ktorej si jej účastníci 
pripomenuli 100. výro-
čie narodenia regionál-

nej osobnosti, rodáčky z Moravského Lieskového Eleny 
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Holécyovej. Na podujatí na stenách i na stole boli zverejnené 
prekrásne výšivky, ktoré zhotovili ženy trenčianskeho regiónu. 
Život Eleny Holécyovej priblížila vo svo-
jom príhovore predsedníčka Krajskej únie 
žien Slovenska v Trenčíne PhDr. Janka 
Jablonská a bývalá stredoškolská pro-
fesorka Mgr. Mária Kubelová. Zaují-
mavé boli výpovede aktivistiek žien Jar-
mily Fabianovej a Alžbety Mrázovej, 
ktoré venujú svoj voľný čas paličkovaniu. 
Veľa účastníčok vyjadrili svoje poznatky 
a skúsenosti z tvorby čipiek paličkovaním. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  59/1/06 

 

Dňa 8. februára 2006 sa uskutočnila vo vestibule 
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne prezentácia publikácie pod názvom 
„Nezabudnime !“ od štvorice autorov Ing. J. Holičku, 

MUDr. M. Ma-
lya, Ing. M. 
Ondráša a Ľ. 
Hossa spraco-
vanej a vydanej 
na objednávku 
Oblastného vý-
boru Slovenské-
ho zväzu proti-
fašistických bo-

jovníkov 
v Trenčíne, aby 

prostredníc-
tvom fotodokumentácie pamätníkov, pamätných tabúl, krížov 
a náhrobníkov, nám žijúcim pripomenulo obete druhej sve-

zľava – Ing. M. Ondráš, Ing. J. Holička, I. Veliký a MUDr. M. Malya 
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tovej vojny na východnom a západnom fronte a národno-oslo-
bodzovacieho hnutia v okresoch Trenčína a Bánovce n/B. 
Práve na túto skutočnosť upozornil člen Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne 
vo svojom príhovore pplk. v zálohe Pavol Liška, ktorý okrem 
iného kriticky poukázal i na skutočnosť, že je v našej spo-
ločnosti veľa takých ľudí, ktorí hrôzy vojny neprežili, keď 
odkaz nezmyselne zavraždených obetí znevažujú vyzdvi-
hovaním účasti Slovenského štátu po boku nemeckej koalície 
a vraždenie nevinných ľudí považujú za výmysel. Na toto 
vystúpenie nadviazal Ivo Veliký recitáciou básne „Pomníky“ 
od Margity Dobrovičovej a štatisticky vyčíslil tvorbu pamät-
níkov v oboch okresoch, keď na ich území bolo vybudovaných 
a inštalovaných 38 pomníkov, 52 pamätných tabúľ, 3 ná-
hrobníky, 2 pamätné kríže a 4 spoločné hroby. Nakoniec na 
otvorenú scénu prizval prítomných autorov spomínanej publi-
kácie Ing. Jána Holičku, Ing. Miroslav Ondráša a MUDr. 
Miroslava Malaya, aby sa podelili s účastníkmi prezentácie 
publikácie o svojich skúsenostiach pri jej tvorbe,  a zoznámili 
so svojimi plánmi do budúcnosti. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.02.2006 
Pomocná evidencia 52/1/06, 71/1/06 
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Dňa 9. februára 
2006 výstavné 
priestory Mestskej 
galérie v Trenčíne 
sprí-tomnila vernisáž 
21. výstavy 
„Stretnutie – Setkání“. 
Pred jej slávnostným 

otvo-rením 
prítomných návštev-

níkov naladilo kvarteto Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne a potom už 
slovom privítal všetkých hostí 
a návštevníkov riaditeľ Trenčianskeho 
os-vetového strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený, ktorý okrem iného povedal, 
že výstava pod prozaickým názvom 
Stretnutie – Setkání sa stala dlhodobo 
miestom prezentácie umeleckých diel 
popredných amatérskych umelcov 
palety a foto-grafie z okresov Trenčín a Uherské Hradište za 
ročné obdobie. Poďakoval Mestu Trenčín, že prispením grantu 
umožnilo realizovať túto výstavu. K prítomným sa potom 
prihovoril spisovateľ Rudolf  Dobiáš, ktorý konštatoval, že 
„na svete je toľko krásy a lásky, preto je zbytočné nezmyselne 
zomierať  a táto výstava je toho dôkazom“. K slovu sa dostal 
aj dlhodobý organizátor výstavy, hosť spoza hraníc Moravy 
Miroslav Potyka, ktorý predstavil diela vystavujúcich 
moravských umelcov. Umelcov trenčianskeho regiónu 
predstavila Jaroslava Tichá. Záver vernisáže výstavy patril 
skutočnému stretnutie priateľov z oboch strán hraníc. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.02.2006  

Mgr. J. Švikruha – Impresie z kúpeľov 

zľava – M. Potyka, R. Dobiáš, J. Tichá, Mgr. V. Zvalený 
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Pomocná evidencia 69/3/06 
 
Dňa 13 .februára 2006 sa stretol primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií, 
spolkov, agentúr i samostatne vystupujúcimi umelcami.  
Primátor hostí informoval o zámere s priestormi bývalého kina 
Metro. Mesto Trenčín komunikuje s manaž-mentom 
Slovenskej sporiteľne a.s. o odkúpení týchto priestorov pre 
potreby menšinových kultúrnych žánrov, malých javiskových 
foriem a umeleckého kina pre náročného diváka. Členov 
trenčianskej kultúrnej obce zaujímala aj budúcnosť bývalého 
kina Hviezdy. Od štatutára mesta sa dozvedeli, že tento rok sa 
bude spracovávať projekt pre stavebné povolenie na 
rekonštrukciu objektu. Vzápätí ich vyzval ku spoločnej 
diskusii o projekte, aby sa včas zadefinovalo, akým kultúrnym 
účelom bude Hviezda po rekonštrukcii slúžiť. Na stretnutí sa 
diskutovalo aj o kultúrnych strediskách v jednotlivých častiach 
mesta. Podľa mienky primátora, odkedy sa dali do výpožičky, 
podstatne sa zlepšila ich programová ponuka. Pozitívne sa 
prejavil fakt, že ľuďom, ktorí priamo robia kultúru, sa uvoľnili 
ruky v prospech kultúrnych a spoločenských aktivít.  
Priaznivcov kvalitnej hudby príjemne prekvapila informácia, 
že Mesto Trenčín plánuje v tomto roku kúpu koncertného 
krídla, ktoré by vyriešilo dlhodobý problém mesta s kvalitným 
klavírom. Dočasne by mal nájsť svoje miesto v nových 
priestoroch základnej umeleckej školy, s najväčšou 
pravdepodobnosťou v Kasárňach SNP. Mesto Trenčín po 
prevzatí týchto priestorov tam okrem iného plánuje umiestniť 
do dokončenia rekonštrukcie Hviezdy mestskú koncertnú sieň.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 20.02.2006 
Pomocná evidencia 85/3/06 
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Hudobné divadlo 
v Trenčíne uviedlo na 
sviatok sv. Valentína          
14. februára 2006 Ma-
chiavelliho šťavnatú ko-
médiu Mandragora spolu 
so súťažou o nápoj lásky, 
ako prvé v roku 2006. 
Ďalším programom diva-
dla bude v apríli uvede-

nie bábkových pašií, v septembri príde na rad Stodolov Jožko 
Púčik, a potom v novembri divadelníci predstavia novú ko-
mickú dvojicu Don Quijote a Sancho Panza. V predvianočnom 
období poteší priaznivcov muzikálu rozprávková Popoluška. 

Vlastné poznámky  
 
Štvorsálové kino Istropolis Cinema Center v obchodnom 

dome MAX v Trenčíne s celkovou kapacitou 668 miest večer 
dňa 16. februára 2006 konečne otvorili, keď predtým bolo už 
viacero upresňujúcich termínov, ale pre nedodanie techniky 
boli všetky zavádzajúce. Prvým premietaným filmom je kino 
hit Narnia – Lev, šatník a čarodejnica, ktorý zatiaľ trenčianski 
diváci nemali možnosť vidieť. Multikino začína v polud-
ňajších hodinách plnohodnotnú prevádzku. Počas víkendu 
budú predstavenia začínať ešte skôr. „V príjemnom prostredí 
s obrovskými plátnami a digitálnym zvukom, na kvalitných 
pohodlných sedadlách si budú môcť diváci vychutnať všetky 
premiérové kinohity, ktoré prinášajú distribučné spoločnosti 
do našich kín,“ informovala Denisa Doktoriková z Istropolis 
Cinema. Neskôr pribudne v komplexe kinosál aj kinokaviareň. 
Vstupné na premietania je 99 Sk, v pondelok je zľava na               
69 Sk. Spoločnosť Istropolis Cinema funguje na slovenskom 
trhu už od roku 1993. Doteraz sa zaoberala hlavne 
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prevádzkovaním jednosálových kín. Od novembra 2005 
prevádzkuje osemsálové multikino v Polus City Center 
Bratislava. V decembri minulého roka otvorila viac sálové 
kino v nákupnom centre MAX v Poprade. Ďalšie budú 
postupne nasledovať v novootváraných nákupných centrách v 
Nitre, Banskej Bystrici a Žiline. 

TASR 17.02.2006 
 
Nadšené standing ovation ukončilo koncert Diabolských 

huslí a ich hostí, ktorý sa konal v stredu 15. februára 2006 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej 
republiky. Aj napriek vysokému vstupnému a olympijskému 
hokejovému zápasu Slovensko - Rusko bol vypredaný do 
posledného miesta. Nikto z prítomných divákov však svoje 
peniaze neoľutoval. O skutočne impozantný úvod večerného 
koncertu sa postarala svetelná show za zvukov bubnov a 
činelov, po ktorej sa z umelej hmly na pódiu vynorili 
Diabolské husle a koncert otvorili slávnym Šabľovým tancom 
z opery Gajané od Arama Chačaturiana. Po ňom nasledovali 
ďalšie dve skladby tohto svetoznámeho arménskeho autora. 
Najočakávanejšími skladbami koncertu však boli 
predovšetkým úpravy ohnivého cigánskeho folklóru, ktorý 
orchester interpretuje s neobyčajnou virtuozitou, čo 
trenčianske publikum oceňovalo búrlivým potleskom. Medzi 
sólistami sa okrem kapelníka Jána Berkyho-Mrenicu 
mladšieho, zaskvel aj cimbalista Ernest Šarközi a hráč na 
klarinet a tárogató Zoltán Grunza. Príťažlivosť koncertu však 
nespočívala iba v bravúrnom vystúpení orchestra, ale v aj v 
jeho atraktívnych hosťoch - opernom spevákovi Petrovi 
Dvorskom a vynikajúcej speváčke Lucii Bílej, ktorá do bloku 
štyroch piesní zaradila aj Gershwinovu Summertime. Asi 
najväčším prekvapením večera však bolo vynikajúce 
vystúpenie flamencovej tanečníčky Bettiny Castano a jej 
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doprovodnej skupiny, ktorú tvoria dvaja gitaristi, spevák a 
tanečník. Temperamentná vášnivá španielska hudba a tanec si 
bez výnimky podmanil vďačné trenčianske publikum hneď po 
prvom čísle. K vrcholom vystúpenia Bettiny Castano patril 
tanec na Cigánsky plač, pri ktorom ju doprevádzali Diabolské 
husle spolu s gitaristami. Dvojhodinový strhujúci koncert 
priniesol Trenčanom hudobný zážitok, na aký sa tak skoro 
nezabúda. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 90/1/06 
 
V trenčianskom klube Lúč od pondelka 13. februára 2006 

vystavovala 20-ročná neprofesionálna výtvarníčka z Lubiny 
Linda Chovancová. Jej maľby možno mnohých vyľakali či 
pobúrili. V úplnom kontraste s jej krehkou mladistvou krásou 
kričí z jej obrazov zúfalstvo, strach a depresia. Textilný dizajn, 
ktorý Linda vyštudovala na Strednej priemyselnej škole 
odevnej, považuje iba za odrazový mostík k svojej umeleckej 
dráhe. Vlaňajší pokus študovať filmovú animáciu v Zlíne 
nevyšiel, no prihlášku na umeleckú vysokú školu si Linda 
podala i tento rok. Zatiaľ je skôr samorastom, ktorému 
nemožno uprieť dávku talentu. Charakteristickým pre jej 
maľby sú trpiace ženské telá, ktoré Linda často spája s 
mužskými hlavami. Figúram deformuje nosy, čím podvedome 
do diel prenáša zážitok na úraz z detstva, ktorý poznačil jej 
tvár. Mladá maliarka v Lúči prezentovala aj svoju šokujúcu 
maturitnú prácu na tému „Depresia“, ktorá zachytáva embryo 
v bruchu matky v rôznych, niekedy až hororových podobách. 
Depresia abstraktných výjavov plynie z maliarkinho vnútra. 
Do malieb sa snaží prevteliť nielen svoje pocity, ale i 
myšlienky svojej generácie. V takomto kontexte je ošklivosť 
iba póza, pod ktorou sa zrejme skrýva provokujúci a 
rebelujúci mladý človek. Ako sama priznáva, z ponurých tém 
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ju pomaly lieči jej vek. Linda Chovancová nemá vzor a vo 
svojom výraze sa stále iba hľadá. Absolventka základnej 
umeleckej školy si zaumienila tvrdou prácou preraziť v 
umeleckom svete.  

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 86/1/06 

 
 

S pohármi koly a pukancami v rukách prichádzali prví 
návštevníci otestovať nové štvorsálové kino v obchodno-

zábavnom centre 
MAX v Trenčíne 
počas prvého pre-
vádzkového ví-
kendu. Trenčian-
skej verejnosti sa 
uviedlo vo štvrtok 
16. februára 2006 
o 18. h kino hitom 
„Narnia“, „Lev, 
šatník a čarodej-
nica“. Návštev-

nosť v prvý deň premietania bola zábehová. Trocha  ju po-
kazilo hokejové stretnutie, ale počas víkendu už bola náv-
števnosť pomerne slušná, tak zhodnotil Richard Kliment zo 
spoločnosti Istropolis Cinema, prevádzkovateľ kín v Maxe. 
Premiérový film hrali vo všetkých sálach, hoci dve menšie 
ešte neboli celkom dokončené. Ku kompletnému vybaveniu 
multikina pribudne neskôr kinokaviareň. Komplex štyroch 
kinosál ponúka celkovo takmer 700 miest (od 96 v najmenšej 
po 274 v najväčšej sále). Každá sála je vybavená obrovským 
plátnom. Premietacie zariadenia sú v najnovšej verzii, 
zvuková technika ponúka dokonalý priestorový zvuk v 
najvyššej digitálnej kvalite. Podľa Klimenta bude kino pre-

Vstup do kina v obchodno-zábavnom centre MAX 
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mietať v týždni po 15. h, cez víkend aj skôr. Posledné pred-
stavenie začnú o 21. h. Vstupné na premietania je jednotné 99 
Sk, v pondelok je zľava na 69 Sk. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 86/2/06 

 

Dňa 16. februára 2006 sa uskutočnila prednáška PhDr. Ma-
riána Zemeneho „Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne“. 

V jeho úvode vystúpilo sexteto 
zložené z hudobníkov Trenčian-
skeho komorného orchestra a po 
privítaní riaditeľkou Trenčianske-
ho múzea Katarínou Babičovou 
a vedúcou Útvaru marketingu 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Renátou Kaščákovou prednáša-
júceho uviedol PhDr. Milan Šiš-
miš. Z jeho informácie sa poslu-
cháči prednášky dozvedeli, že 
tento rodák z Trenčianskej Teplej, 

v minulosti študent gymnázia v Trenčíne a dnes  žijúci v Nitre, 
úspešne vo svojich dielach priblížil výsledky svojej vedeckého 
bádania práve o Trenčíne. No a potom už v hodinovej pred-
náške PhDr. Marián Zemene priblížil poslanie a udržiavanie 
mestského opevnenia v Trenčíne v minulosti, či jeho postupné 
chátranie, keď stratilo svoj ochranný význam rozvojom 
strelných zbraní. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 24. februára 2006 sa v trenčianskom Piano clube pred-

stavila kontroverzná piešťanská hip-hopová a rapová skupina 
Kontrafakt. Jej korene siahajú do prvej polovice 90-tych rokov 
minulého storočia. Jej mediálny prelom nastal v roku 2003 po 
zaradení videoklipu „Dáva mi“ do vysielania komerčných 

PhDr. Marián Zemene 
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televíznych staníc. V roku 2004 kapela vydala debutový al-
bum E.R.A., v tom istom roku získala cenu Musicbox Awards 
2004 pre najúspešnejšiu slovenskú skupinu. Trenčiansky 
koncert Kontrafaktu začal presne o pol noci a trval 45 minút. 
Za tú dobu raperi Rytmus a Ego stihli prekonať svetový rekord 
v používaní vulgarizmov, čo však skalným fanúšikom skupiny 
ani v najmenšom neprekážalo a s radosťou prijímali výzvy na 
zapájanie sa do odpovedačiek na repliky z pódia. Bolo až 
úsmevné sledovať, ako ľahko sa inokedy umiernené teena-
gerské stredoškolské publikum necháva strhávať postpu-
bertálnou obscénnou šou kapely. Kontrafaktu však nemožno 
vytknúť nedostatok profesionality. Kapela šľape ako dobre 
vyladený stroj, raperi ovládajú svoje remeslo naozaj výni-
močne, Discjokey Aneš pracuje s gramofónmi a zvukovou 
technikou s majstrovskou dokonalosťou, aj keď by to občas 
chcelo viac nápaditosti, aby nehrali stále „tú istú pesničku“. 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
Pomocná evidencia 99/4/06 

 

Dňa 27. februára 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler za prítomnosti vedúceho Útvaru kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára 
a tajomníčky zboru pre občianske záležitosti Bc. Eleny 

Gabajovej stredo-
školskú profesorku 
Gymnázia Ľ. Štúra 
v Trenčíne a ume-
leckú vedúcu fol-
klórneho súboru 
Trenčan Eleonóru 
Kubalovú pri prí-
ležitosti jej život-
ného jubilea 85 ro-
kov. Pri tejto príle-
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žitosti zaspomínala práve na začiatky, ktoré ju viedli 
k založeniu folklórneho súboru Trenčan. „Motívov, resp. 
inšpirácií k založeniu folklórneho súboru Trenčan bolo viac. 
Boli to v roku 1946 pódiové vystúpenia stredoškolskej 
mládeže v Zlíne, v roku 1948 Poľnohospodárska výstava 
v Prahe, kde vystupovala Živena – predchodca dnešnej 
Lúčnice a veľa iných súborov. Medzi nimi ma zaujala najmä 
folklórna skupina Kubran, známa z nášho regiónu. Boli to aj 
prvé školenia ľudového tanca, rytmiky a gymnastiky poria-
dané Maticou Slovenskou, na ktorých som získala prvé hlbšie 
poznatky o ľudovom tanci. Trenčianske gymnázium malo 
v školskom roku 1948/49 družbu s gymnáziom v Tábore. Po 
návšteve gymnazistov z Tábora sa potrebovali aj naši študenti 
predviesť s kultúrnym programom u nich, preto si nacvičili 
niekoľko ľudových tancov. Keďže som v tom období pôsobila 
na trenčianskom gymnáziu ako profesorka  telesnej výchovy 
a zemepisu, požiadali ma na jeseň 1949 aby som sa ich ujala 
a odvtedy so súborom pracujem. Tento návrh podporilo aj 
vedenie školy už i preto, lebo mladí ľudia v tomto období boli 
pre nácviky nezvyčajne zapálení, úžasne motivovaní, chceli 
veľa dobrého vytvoriť. Na nácvik sme mali k dispozícii 
školskú telocvičňu. Prvé nacvičené čísla sme prezentovali 
najmä v blízkom okolí Trenčína, ale už v prvom roku exis-
tencie súboru sme sa 
prepracovali až do ce-
loštátneho kola súťaže 
tvorivosti mládeže, na 
ktorom sme získali 2. 
miesto, čo bol pre za-
čínajúci súbor veľký 
úspech. Súbor Trenčan 
sa po prvýkrát objavil 
na vystúpeniach v za-
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hraničí v roku 1953, na Svetovom festivale mládeže 
a študentstva v Bukurešti, kde ako jeho hosť mal obrovský 
úspech. V roku 1957 bol vybratý i na ďalší festival do 
Moskvy, kde v medzinárodnej tanečnej súťaži získal bronzovú 
medailu s titulom laureát Svetového festivalu mládeže a štu-
dentstva. „Neskôr sme mali možnosť ukázať umenie tren-
čianskeho regiónu i v západnej Európe a doteraz súbor absol-
voval v zahraničí viac ako 550 predstavení v 25 krajinách 
Európy, Ázie  a Afriky“. Keďže je Trenčan študentským 
súborom, každým rokom po maturite sa časť študentov 
odchádza a namiesto nich nastupujú náhradníci. Zdanlivý 
problém zohratosti a harmónie sa ctižiadostivosťou študentov 
nácvikmi za určité obdobie sa tento nedostatok odstráni. Teší 
to, že sa do súboru Trenčan hlásia deti, ktoré skončili svoje 
aktivity v trenčianskych folklórnych súboroch Radosť 
a Kornička, u ktorých sú vypestované pohybové návyky 
i hudobné a rytmické cítenie. No do súboru sa hlásia deti, 
ktoré takúto prípravu nemajú, ale majú chuť, vôľu a dobrú 
výdrž, tak sa prípadné rozdiely postupne vyrovnajú. Členovia 
folklórneho súboru Trenčan po ukončení svojej aktívnej 
činnosti v Trenčane našli svoje uplatnenie v rôznych vyso-
koškolských súboroch Gymnik, Lúčnica, Technik a ďalšie. 
Veľa z tých, ktorí pôsobili v Trenčane však nezostalo len pri 
tancovaní, hraní a spievaní,  ale stali sa z nich po skončení 
vysokých škôl úspešní a všeobecne uznávaní odborníci 
v rôznych odboroch. Viacerí pracujú aj v jednotlivých 
oblastiach ľudovej kultúry. Veľa z nich sa tiež venuje vo 
vlastných folklórnych súboroch deťom a mládeži a ako vedúci 
a pedagógovia tak odovzdávajú ďalším generáciam svoj vzťah 
k ľudovému umeniu, ktorý si vytvorili práve v Trenčane.“ Na 
záver výpovede sa osemdesiatpäť ročná pani Eleonóra 
Kubalová priznala, že ešte aj dnes prichádza dvakrát do týždňa 
na nácvik členov súboru Trenčan, a dozerá na jeho priebeh. 
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S tým cvičením je to horšie, lebo telocvikárom najčastejšie 
odchádzajú nohy, ale myseľ je svieža, má ešte veľa plánov.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.03.2006  

 

Viete, kde vo februári kvitnú mandľovníky? Kde práve 
teraz dozrievajú pomaranče, mandarínky či citróny? Keby ste 
túto otázku dali deťom z trenčianskeho folklórneho súboru 
Kornička, bez zaváhania by vám odpovedali, no predsa na 
Sicílii ! Vedia to preto, lebo to videli na vlastné oči a sami ich 
aj ochutnali. Veď len pred týždňom sa vrátili z medzi-
národného folklórneho festivalu „I Bambini del mondo “, 
ktorý sa konal začiatkom februára 2006 v sicílskom meste 
Agrigento na brehu Stredozemného mora. Festival detských 
folklórnych súborov z celého sveta sa tu konal už po šiestykrát 
ako súčasť 61. ročníka veľkej Slávnosti mandľovníkového 
kvetu „Sagra del mandorlo in ore“. Okrem detí z Korničky 

,ktorí patrili 
k najmladším 

účastníkom fes-
tivalu, prijali 
pozvanie orga-
nizátorov ďalšie 
detské súbory - 

Rumunska, 
Ukrajiny, Tuvy 
z južnej Sibíri a 
z Japonska. Na 
spoločných vys-

túpeniach ich dopĺňali deti zo šiestich domácich sicílskych 
súborov. Miesto konania festivalu – Agrigento je správnym 
centrom rovnomennej provincie. Jeho história siaha až do 
6.storočia pred n. l. a vrchol svojej slávy dosiahlo z vlády 
tyrana Empedokla. Zlatú éru, počas ktorej žilo v rozkvi-

Vatikán – Námestie sv. Petra 
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tajúcom meste údajne až 200 tisíc obyvateľov, dnes pripo-
mínajú pozostatky siedmich dórskych chrámov vo Valle dei 
Templi (Údolie chrámov). Svojou rozlohou a mierou 
zachovalosti patrí dnes Údolie k najbohatším zoskupeniam 
gréckych chrámov na svete. Práve údolím dýchajúcim 
stáročiami viedol jeden z festivalových sprievodov, ktorý 
nesporne patril k najväčším zážitkom detí na festivale. Medzi 
slnkom zaliatymi majestátnymi pozostatkami tisícročných 
chrámov sa miešali rytmy a melódie z rôznych kútov sveta. 
V tej hudobnej vrave sa nestratili ani autentické pesničky z 
Trenčína, Selca či Dubodiela v podaní spievajúcich muziantov 
a tanečníkov z Korničky. Krojované sprievody využívajú 
organizátori zahraničných festivalov ako účinný spôsob 
pozvánky na hlavné večerné predstavenia. Tak si ich aj v 
Agrigente na hlavnej ulici Via Atenea, vedúcej naprieč celým 
centrom mesta, užili deti z Korničky ešte niekoľko, od rána až 
do obeda, ale aj od večera až takmer do polnoci. Do sýtosti si 
mohli vychutnať atmosféru opakovaných krátkych vystúpení 
pod holým sicílskym nebom za spontánneho potlesku náhod-
ných okoloidúcich i obyvateľov mesta, ktorí vyšli do ulíc s 
cieľom pozrieť sa na roztancované a rozospievané deti. Mnohé 
z nich, najmä tie mladšie, neraz prekvapila bezprostrednosť a 
srdečnosť miestnych obyvateľov, ktorí sa s krojovanými 
deťmi fotili a filmovali. Vyvrcholením programu detského 
festivalu „Deti sveta “ boli dve večerné predstavenia, najprv 
v modernom Kongresovom paláci a o deň neskôr v 
historickom Teatro Pirandello. Hľadiská oboch kultúrnych 
stánkov s kapacitou cez tisíc miest boli zaplnené do 
posledného sedadla. Na obrovských kompletne nasvietených a 
dobre ozvučených javiskách sa postupne v krátkych 10 až 15 
minútových blokoch predstavili všetky pozvané súbory. 
Napriek pokročilým, už takmer nočným hodinám, premohli 
deti z Korničky únavu a v oboch programoch sa vypäli 
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k maximálnym výkonom. S odhodlaním podmaniť si 
talianskeho diváka obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii. 
Dôstojne tak reprezentovali nielen Trenčín, ale celé 
Slovensko. No nekonečné čakanie na spoločné závery 
neudržateľne privieralo viečka nie jednému malému kor-
ničkárovi. Po príchode na hotel by neváhali spadnúť do 
postele len tak, v kroji s klobúkom na hlave a so stužkami vo 
vlasoch. Nakoniec však všetci zvládli i posledné prezlečenie 
ťažkého festivalového dňa do pyžama. Po dvoch nabitých 
záverečných nociach súbor čakali ešte dve – tento raz strávené 
na sedadlách a v uličke autobusu. Veď cesta z talianskej 
Sicílie na Slovensko merala viac ako 2200 km! Aj pri striedaní 
dvoch šoférov bolo potrebné naplánovať jednu povinnú osem 
hodinovú prestávku. No práve vďaka nej dostali korničkári 
šancu pobudnúť na pár hodín vo večnom meste – v Ríme a 
poprechádzať sa ulicami odkrytých Pompejí, ktoré v roku 79 
n. l. pod nánosmi popola pochovala rozzúrená sopka Vezuv. 
Zo slnečného ostrova Sicília, kde vzduch voňal 
mandľovníkovými kvetmi, 
dozrievajúcimi citrusmi a 
kde ortuť teplomera stúpala 
nad 15 °C sa Kornička 
vrátila takmer po dvoch 
týždňoch domov, kde sa 
skoro nič nezmenilo, okrem 
toho, že snehu bolo dvakrát 
viac ako keď odchádzali. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 1. marca 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáž výstavy insitného maliara a drevorezbára 
Jozefa Pavlíka. Bola to už jeho druhá samostatná výstava 
v Trenčíne. Jeho tvorbu priblížila vo svojom vystúpení 
Božena Juríčková, pracovníčka Záhorského múzea v Skalici. 

návšteva v Pompejách 
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Najprv sa venoval drevorezbárstvu a možno povedať veľmi 
úspešne, keď so svojimi dielami vystavoval na Veľvy-
slanectve Slovenskej republiky v Belehrade. V tomto prostredí 
sa stretol s insitným umením v Padine a Kovačici, ale oslovilo 
ho až po vážnom zranení ruky, po ktorej nasledovala  
operácia. Takto pred rezbárskym náčiním sa začala rysovať 
neistá perspektíva. Fascinácia naivného maliarstva Banátskej 
roviny vytrvalo rezonovali vyplniť zdravotný handicap. Na-
miesto rezbárskeho dláta vzal do rúk štetce, namiesto lipo-
vého kláta vzal do rúk 
maliarske plátno a so-
lolit, terpentín a fa-
rebné pasty. Fyzicky 
prístupnejšia realizá-
cia na ploche obrazu 
stáva sa rovnocenným 
priestorom sebarefle-
xie, miestom nového 
poznávania a seba-
poznávania. Insita sa 
stáva miestom neskrývaného nadšenia z tajomstiev kolorizmu, 
potešenie z vlastného tvorenia, tým aj umeleckého znovu-
zrodenia. Tento štýl mimo iných štýlov, prúdov a diskusií je 
miestom, v ktorom maľuje podľa svojej predstavy a nie 
základe optiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 97/1/06, 108/2/06 
 
V stredu 1. marca 2006 bola Základná škola Trenčín, 

Východná ulica miestom, kde sa vyberali semifinalisti do 
regionálneho kola speváckych talentov mládeže Tren-
čianskeho kraja My Pop Star. Výberové kolo, do ktorého sa 
prihlásilo 62 školákov z Trenčína a jeho okolia, sa uskutočnilo 
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v Centre voľného času pri Základnej škole Trenčín, Východná 
ulica. Mladí speváci boli rozdelení do dvoch kategórií - mladší 
žiaci vo veku od 11 do 14 rokov, v ktorej bolo prihlásených 51 
žiakov a starší žiaci vo veku od 15 do 18 rokov, v ktorej bolo 
prihlásených iba 11 žiakov. O umiestnení v súťaži rozho-
dovala odborná porota pod vedením riaditeľa Základnej 
umeleckej školy v Považskej Bystrici Stanislava Kardoša. Do 
súťaže sa prihlásilo spolu cez 260 žiakov, z ktorých ale bolo 
iba 10 % chlapcov. Všetci speváci si mali možnosť vybrať po 
dve piesne, medzi ktorými dominovala slovenská tvorba 
najmä interpretovaná skupinou Gladiátor, spevákmi Zuzanou 
Smatanovou, Janou Kirschner i Paľom Haberom. Úroveň 
speváckeho umenia bola u prítomných detí skutočne vysoká a 
vybrať „hviezdnu rotu“ by bolo veru náročné. Do 
regionálneho kola súťaže postúpila z Trenčína Dagmar 
Kopáčiková.  

Trenčianske noviny 06.02.2006 
Pomocná evidencia 06.03.2006 

 

Dňa 3. marca 2006 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne spoločná vernisáž k samostatným 
výstavám akademického maliara Milana Hnata a 
trenčianskeho výtvarníka - keramikára Jána Hubinského. 

Výstavu Milana 
Hnata otvorila a 
autorsky pripravila 
PhDr. Alena Hej-
lová. Milan Hnat je 
absolventom Vyso-
kej školy výtvar-
ných umení v Bra-
tislave a v súčas-
nosti pracuje ako 
odborný asistent na 

Milan Hnat :  Prídem ako zlodej III. 
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Katedre výtvarnej tvorby Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Jeho výstavná kolekcia, umiestnená vo výstavných 
priestoroch na prvom poschodí, zahŕňa predovšetkým roz-
mernejšie plátna. Svoju výstavu nazval citátom z Biblie 
Prídem ako zlodej... Aj témy obrazov sú podľa slov autora 
voľne inšpirované biblickými predstavami o „posledných 
veciach“. Vyjadrené sú však súčasným výtvarným jazykom 
postaveným prevažne na plošnej grafickej skratke, 
pripomínajúce graffity sprejerov na omietkach či ornamenty a 
figúry známe z výtvarného prejavu juhoamerických Indiánov. 
Na otázku, či prílišná dekoratívnosť obrazov evokujúca re-
klamné výrazové prostriedky neprebije zamýšľaný obsah, nám 
Milan Hnát odpovedal: „Na tom je to postavené, že v jednom 
obraze spájam absolútne protikladné veci. Aj preto, že súčasný 
divák je zvyknutý obrazy vnímať ináč, ako za čias 
Rembrandta. Nemá čas na zložité veci. Je to podobné ako v 
hypermarkete - oči najskôr zaregistrujú najfarebnejšie, 
najvýraznejšie podnety. Málo kontrastné veci už akoby 
nevnímajú. Nejde mi však o samoúčelnosť. Pritiahnuť diváka 
je prvým predpokladom, aby začal rozmýšľať, čo moje obrazy 
vyjadrujú.“ Podkrovie galérie pa-
trilo výstave Jána Hubinského, naz-
vanej Písané hlinou. Výstavu Jána 
Hubinského návštevníkom pred-
stavila a autorsky pripravila PhDr. 
Elena Porubänová. Ako povedala 
autor nepatrí k akademicky vzde-
laným výtvarníkom, jeho tvorbe 
však nechýba iskra, originálne ná-
pady, ani potrebná remeselná zruč-
nosť. Vystavené keramické objekty, 
figúry, ale aj čajníky, dózy a vázy 
sú charakteristické nezameniteľným 

Ján Hubínsky :  A urobili capa záhradníkom 
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vtipom, humorom a oslobodzujúcou iróniou. Trojrozmerné 
figurálne kompozície nachádzajú svoje dvojrozmerné od-
povede v kresbách, niektoré keramické objekty sú zasa akoby 
zhmotnenými kreslenými vtipmi bez slov. V centre expozície 
nájdeme aj jemne provokujúcu priestorovú inštaláciu postavy 
s „tieňom“ z kamienkov, ktoré priamo provokujú k interakcii 
návštevníka, aby z kamienkov vyskladal svoju vlastnú 
predstavu. Ján Hubinský hovorí, že sa so svojimi dielami len 
hrá. Keď sa pokúšal tvoriť, bolo to o ničom. Zistil, že na 
vážnu tvorbu a na zarábanie peňazí človek musí ísť úplne 
inak. Keď sa chcú robiť takéto veci, ako sú na výstave, 
jednoducho sa treba hrať. Spájať dokopy hru a zarábanie je o 
ničom. Je šťastný, keď inštalácia osloví diváka. Čakáte, že 
divák bude dávať pozor, aby do kamienkov nezakopol, ale aj 
jeho to odrazu tak nadchne a potrebuje sa s tým hrať. 
Príjemným spestrením vernisáže bolo vystúpenie mladého 
trenčianskeho violončelistu Libora Kociána, študenta Vyso-
kej školy múzických umení v Bratislave.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.03.2006 
Pomocná evidencia 93/1/06, 94/1/06, 112/1/06 

 

Pokým si trenčianske jazzumilovné publikum v decentnom 
Piano clube vychutnávalo decentný jazz bratislavského Vlado 
Vizár Jazz Quartetu so speváčkou Zuzanou Vlčekovou, v 
klube Lúč sa stretli priaznivci nezávislej hudobnej scény na 
dlho očakávanom koncerte maďarskej alternatívnej legendy 
Trottel. Kapela z Budapešti nie je trenčianskemu publiku 
neznáma. V roku 2000 si zahrala na Pohode a o tri roky neskôr 
v Kine Hviezda. Jej začiatky siahajú do roku 1985, od roku 
1989 skupina koncertuje a vydáva albumy. Odvtedy odohrala 
okolo 500 koncertov v Maďarsku i zahraničí, vystúpila na 
väčšine významných európskych festivalov a vydala 9 albu-
mov. Aktuálny koncertný program, s ktorým sa v sobotu                
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4. marca 2006 predstavila v Trenčíne, nadväzuje na jej CD 
Stereodream Experience, vydané v roku 2002. Maďarskí 
hudobníci svoju hudbu označujú krkolomným názvom 
experimental jazz punk psychedelic underground etno core, z 
čoho je zrejmé, že ide o fúziu rôznych hudobných štýlov 
pretavených na vlastný obraz do podoby progresívnej tanečnej 
hudby. Súčasné 5-členné obsadenie kapely odohralo strhujúci 
koncert plný nespútanej energie, ktorý prekonal všetky 
očakávania. Vo zvuku kapely dominovala kombinácia živej 
rytmiky bicích nástrojov Gábora Mihalicsa a basgitary 
zakladateľa kapely Tamása Rupaszova a naprogramovaných 
syntetizátorových sekvencií podfarbených zvukomalebnými 
plochami klávesových nástrojov. Nad tým sa klenuli 
sugestívne melodické linky etnojazzového saxofónu mladej 
hudobníčky Rity Kardos a elektrickej gitary. Hlavnou 
postavou kapely bol spevák, rapper a huslista Američan Todd 
Williams, ktorý od roku 1992 žije vo východnej Európe a k 
Trottel sa pridal pred piatimi rokmi. On je tým pravým 
frontmanom udržiavajúcim kapelu i publikum v maximálnom 
nasadení a vzájomnej výmene energií gradujúcej k záverečnej 
extáze, v čom mu úspešne sekundoval Kaktusz, gitarista, 
klávesák a hráč na didgeridoo. O tom, že hudobníci i 
fanúšikovia splynuli v jeden pulzujúci organizmus, svedčia aj 
dva návraty kapely na pódium a prídavky, pri ktorých 
vzájomná inšpirácia a nadšenie na pódiu a v publiku boli 
nedeliteľné! Úlohy predskokana sa úspešne zhostilo tren-
čianske bigbítové trio Ľubor Martin Mikrostar s frontmanom 
Ľuborom Benkovičom, bývalým textárom Bez ladu a skladu, 
skvelým 16-ročným bubeníkom Martinom Kodom a bas-
gitaristom Martinom Skovajsom.  

Trenčianske noviny 27.02.2006, 06.03.2006, 06.03.2006 
Pomocná evidencia 99/2/06, 110/1/06 
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Trenčianska nadácia v roku 2006 vydala v poradí tretiu sadu 
pohľadníc Fotografie Jána Halašu, čím nadviazala na 
aktivitu Trenčianskeho neformálneho združenia, ktoré v roku 
2000 vydala sadu reprodukovaných fotografií pod názvom 
Trenčín očami Marie Holoubkovej. V edícii Trenčianskej 
nadácie v minulom období vyšli reprodukcie fotografií Maxa 
Sterna a pohľadnice s výtvarnými prácami trenčianskych 
výtvarníkov a žiakov trenčianskych škôl pod názvom Môj 
Trenčín – môj hrad. Výber 12-tich fotografií tvorí iba veľmi 
malú časť jeho rôznorodej činnosti. Trenčiansky lekárnik 
PhMr. Ján Halaša (1893 – 1981) bol autorom viacerých 
vlastivedných publikácií a turistických sprievodcov. Založil 
Fotoskupinu Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá 
združovala osobnosti nielen trenčianskej, ale i slovenskej 
fotografie vojnového a povojnového obdobia.  

Trenčianske noviny 06.03.2006  
 
Viac ako dva a pol tisíc nadšených fanúšikov privítalo dňa 

9. marca 2006 v trenčianskej športovej hale československú 
spevácku legendu Mira Žbirku. V koncertnom programe 
zaznel výber z najúspešnejších pesničiek spevákovej 25-ročnej 
sólovej kariéry. Nechýbala medzi nimi ani nestarnúca Balada 
o poľných vtákoch a Atlantída, navrch pridal aj slávnu 
beatlesovskú Hey Jude. Keď zažijem taký koncert ako dnes v 
Trenčíne, nehanbím sa povedať, že som šťastný.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
 
Dňa 16. marca 2006 Trenčianske múzeum bolo miestom 

vernisáže výstavy fotografií dvojici trenčianskych fotografov 
Jána Hajducha a jeho syna Petra Hajducha. Výstava svojím 
spôsobom si pripomenulo 100. výročie narodenia významného 
slovenského fotografa, trenčianskeho rodáka Jána Hajducha  a  
jeho rozsiahlej tvorbe. Ján Hajduch patril do skupiny 
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fotografov, ktorý tvoril spolu s neza-
budnuteľným PhMr. Jánom Halašom. 
I súčasný umelecký fotograf tren-
čiansky rodák Ján Kállay vo svojej 
autobiografii spomína ako ho Ján 
Hajduch zaúčal do vyvolávania foto-
grafií. Výber z množstva negatívov a 
sklených platní pripravil jeho syn Peter, 
ktorý na základe tematických celkov 
vyčlenil doposiaľ menej známe fotografie. Na výstave ne 
chýbali zábery Trenčína z 30-tych a 40-tych rokov minulého 
storočia, pohľady na Váh s plťami a pltníkmi, ani fotografie so 
sociálnou tematikou. Výstavná kolekcia z tvorby Petra Haj-
ducha, ktorý v minulom roku oslavoval 65. výročie životného 
jubilea, priniesla fotografické impresie z potuliek po Japonsku 
z roku 1983, cyklus fotografií o Leningrade, alebo unikátne 
reportážne zábery z búrania berlínskeho múra. Rozšíril 
publikáciu „Slovenské hrady“, ktorú vydal v dávnej minulosti 
jeho otec. 

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 105/1/06, 135/1/06 
 

Dňa 16. mája 2006 usporiadala 
Stredná umelecká škola v Trenčíne 
vernisáž výstavy pod názvom „Zmena 
mena“, ktorou bývalá Stredná prie-
myselná škola odevná v Trenčíne ši-
rokej verejnosti pripomenula zmenu 
svojho názvom v závere roku 2005. Pri 
tejto príležitosti riaditeľka školy Mgr. 
Mária Vilkovská konštatovala, že 
„zmena mena nastala 1. januára 2006, 
kedy sme sa rozlúčili so Strednou 
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priemyselnou školou Trenčín a prijali sme nový názov Stredná 
umelecká škola Trenčín. Zmena, ktorú si dnes pripomíname 
nenastala zo dňa na deň. Obsahová zmena sa však stále tvorí, 
transformácia študijných odborov stále prebieha. Od roku 
1987 postupne prevládli na škole umelecké študijné odbory, 
ktorých je päť :  odevný dizajn, scénický kostýmový dizajn, 
fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo a propa-
gačná grafika. Ostatné technické študijné odbory sú tri -  
odevníctvo, technické a informatické služby v odevníctve a 
grafické  systémy v odevníctve. Premenovaním Strednej 
priemyselnej školy na Strednú umeleckú školu sa zreálnil 
súčasný stav a škola sa zviditeľnila na vzdelávacom trhu. 
Ocenenie medzinárodnej certifikácie IES 12. mája 2003, 
zvýšilo možnosť uplatňovania absolventov školy na 
európskom trhu práce. Získaný rating hodnotí školu ako 
kvalitnú vzdelávaciu organizáciu na veľmi dobrej profe-
sionálnej úrovni. Pri príležitosti zmeny mena školy sa usku-
točnila vernisáž výstavy 17 pedagógov výtvarných umelec-
kých predmetov školy.  

Pomocná evidencia 106/1/06 

Na piatok 17. marca 2006 pripravil trenčiansky Piano club 
trojkoncert Blue night, ktorý potešil všetkých fanúšikov 
kvalitnej bluesovej a jazzovej hudby. Hlavnou hviezdou 
večera bol fenomenálny bratislavský harmonikár Erich Boboš 
Procházka so svojou kapelou Frozen Dozen. Tento uznávaný 
virtuóz fúkacej harmoniky patrí k vyhľadávaným koncertným 
a štúdiovým hudobníkom. Podieľal sa na viac ako 100 
štúdiových projektoch, preto ho možno počuť z albumov Petra 
Lipu, Richarda Müllera, Andreja Šebana, Pavla Hammela, 
skupiny Vidiek a podobne. V roku 2004 získal výročnú cenu 
Aurel za najlepší inštrumentálny výkon, na rovnakú cenu je 
nominovaný aj v tomto roku. Bluesový večer odštartoval 
domáci Aurelius Q, na záver vystúpil Blue Hajšo Band. 
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Trenčianske noviny 13.03.2006 
 

Verejná knižnica Michala Rešetku usporiadala sériu 
podujatí v rámci „Týždňa slovenských 
knižníc“. Na podujatí „Malý recitátor“ sa 
prezentovali s prednesom básní deti z tren-
čianskych materských škôl. Deti základných 
škôl mali svoje stretnutie v Kultúrnom 
stredisku Dlhé Hony, kde v literárno-

výtvarnom kvíze súťažili o rozprávke H. CH. Andersena 
„Dcéra Močiarneho kráľa“. Zaujímavými boli besedy s tren-
čianskou poetkou Jankou Fabovou o knihe „Mesto v srdci“ 
a jej vzťahu k Trenčínu a Kubre a spisovateľom Jaroslavom 
Rezníkom spojenou s prezentáciou jeho 
najnovšej knihy pre deti „Rozprávky 
o Mladuškovi“. Týždeň slovenských 
knižníc bol spojený s oslavami 10. vý-
ročia trenčianskeho literárneho klubu 
Omega, na ktorom sa stretli členovia 
literárnych klubov Trenčianskeho kraja 
so spisovateľmi Ondrejom Čiliakom, 
Rudolfom Dobiášom, Igorom Hochelom, Jaroslavom 
Rezníkom a vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom. 
Vyvrcholením sa stalo kreatívne, hravé, interaktívne medzi-
národné podujatie s bohatým celonočným programom a cha-
tovaním detí z 380 prihlásených knižníc pod názvom „Noc 
s Andersenom“ na  oslavu H.CH. Andersena.  

Pomocná evidencia 120/1/06 
 
Medzi najmenšie výtvarné diela úspešne propagujúce mesto 

Trenčín a trenčiansky región patria aj poštové známky, obálky 
prvého dňa vydania poštovej známky a príležitostné pečiatky. 
Podľa štatistiky, ktorú si vedie známy filatelista Jozef Korený 
od roku 1993 bolo vydaných 22 známok s výtvarnými 
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motívmi miest, osobností alebo historických udalostí 
viažucich sa na trenčiansky región. Medzi ne patria aj také 
výtvarné skvosty, ako napríklad známka s portrétom Ľudovíta 
Štúra, ocenená 3. miestom na súťaži Grand Prix De 
L´Exposition WIPA o najkrajšiu známku sveta vo Viedni v 
roku 1995, najkrajšia známka sveta z roku 2003 s motívom 
obrazu Ladislava Medňanského „Za humnami“ alebo známka 
zobrazujúca rímsky nápis z roku 179 na trenčianskej hradnej 
skale, ktorá získala cenu ministra dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky ako najkrajšia známka 
roku. Jej autor, akademický maliar Marián Čapek zo Žiliny, 
zároveň získal cenu za najlepší výtvarný návrh na známku. 
Výtvarne hodnotné sú aj známky s portrétmi Milana 
Rastislava Štefánika, kardinála Alexandra Rudnaya, ale aj 
motívom obrazu Malatina od Miloša Alexandra Bazovského. 
Poštové známky tak neplnia iba funkciu poplatku za služby pri 
preprave listových a balíkových zásielok doma i do zahraničia, 
ale zároveň sú nezastupiteľnými obrazovými vyslancami 
informujúcimi o významných udalostiach, miestach, či 
osobnostiach z histórie a súčasnosti Slovenska.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 123/1/06 
 
V stredu dňa 15. marca 2006 sa vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne stretli študenti so spisovateľkou 
Máriou Pomajbovou. Toto stretnutie prevažne ženského pu-
blika zloženého zo žiakov 7. ročníka Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica a maturantiek z Stredného od-
borného učilišťa železničného v Trenčíne bolo 
jedným z mnohých stretnutí v rámci Mesiaca 
knihy. Spisovateľka Mária Pomajbová je 
autorkou kníh Ženská duša pod lupou a Láska 

za sklom, v ktorých sa venuje skúmaniu vzťahov mužov a 
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žien. Počas hodinovej besedy sa pokúsila načrtnúť hlavné 
príčiny komplikácií vo vzťahoch, pričom jedným z hlavných 
dôvodov zlyhaní je podľa nej nepripravenosť mladých dievčat 
na vzťah s druhým pohlavím. Riešenie vidí autorka v zdravom 
sebavedomí a úcte k partnerovi. Na otázku, či je feministka 
odpovedala prítomným zá-
porne. „Muž má byť hlavou 
rodiny a keď si to zaslúži, 
žena ho musí rešpektovať, 
no práve žena má tu moc 
udržať rodinu pokope. Ako 
sociálna pracovníčka pora-
denského referátu v Novom 
Meste nad Váhom sa často 
stretáva s problémovými vzťahmi, a tak sa o svoje skúsenosti 
chce podeliť. „Tieto besedy beriem ako spôsob prevencie,“  
vysvetlila spisovateľka. 

Trenčianske noviny  20.03.2006  
Pomocná evidencia 135/2/06 

 

Dňa 15. marca 2006 otvoril riaditeľ Trenčianskeho osve-
tového strediska Mgr. Vladimír Zvalený výstavu krajského 

kola 21. ročníka celoslo-
venskej výtvarnej súťaže 
pod názvom „Vesmír oča-
mi detí“, na ktorej sa pre-
zentovali so svojimi výt-
varnými prácami deti pred-
školského veku, žiakom zá-
kladných škôl a základných 
umeleckých škôl okresu 
Trenčín a Nové Mesto nad Veronika Kotrhová z Materskej školy Trenčín – Zlatovce  
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Váhom. Podujatie moderovala Mgr. Viera Varínska, ktorá 
oznámila výsledky súťaže v jednotlivých vekových 
kategóriach : 
- v kategórii materských škôl sa zúčastnilo súťaže 26 

materských škôl, ktoré do nej poslali 202 výtvarných prác. 
Z nich najvyššie ocenenie s postupom do celoslovenského 
kola získali : 
1. Veronika Kotrhová z Materskej školy Trenčín-Zlatovce 

za dielo „Vesmír“, 
2. Karol Osvald z Materskej školy Trenčín, Stromova ulica 

za dielo „Môj priateľ vo vesmíre“, 
3. Denis Solník z Materskej školy Kristíny Royovej 

Trenčín, Ulica Pod Sokolice za dielo „Keď k ním prídem 
na návštevu“ 

4. Christian Gavenda z Materskej školy Trenčín, Ulica 
Jána Halašu za dielo Na návšteve“, 

5. Vanesa Dunčková z Materskej školy Trenčín, 
Šafárikova ulica za dielo „Obor zo zelenej planéty“; 

- v kategórii základných škôl, žiaci 1. až 4. ročníka sa 
súťaže zúčastnilo 22 základných škôl, ktoré poslali do nej 
176 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie s postupom 
do celoslovenského kola získali : 
1. Nikola Polášová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta, 
2. Monika Sedláčková zo Základnej školy Jána Lipského 

Trenčianske Stankovce za dielo „Priateľ z vesmíru“, 
3. Daniel Gago zo Základnej školy Michala Rešetku Horná 

Súča za dielo „Vesmírny pastier“ 
4. Michaela Tureková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Natešení mimozemšťania“, 
5. Vladimír Mozola zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Mimozemšťania“; 
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- v kategórii základných škôl, žiaci 5. až 9. ročníka sa 
súťažilo zúčastnilo 19 základných škôl, ktoré do nej poslali 
151 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie s postupom 
do celoslovenského kola získali : 
1. Matúš Fábik z Materskej školy Základnej školy 

Trenčianska Turná za dielo Mliečna dráha“ 
2. Michaela Ježíšková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Mimozemská rodina“, 
3. Krsitína Galisová, zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Vesmírna prechádzka“, 
4. Lucia Ondrišáková, zo Základnej školy Michala 

Rešetku Horná Súča za dielo „Lunochod“, 
5. Patrik Varačka zo Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica za dielo „Na Mesiaci“;  
- v kategórii základných umeleckých škôl, žiaci 1. až 4. 

ročníka sa súťaže zúčastnili 3 základné umelecké školy, 
ktoré poslali do nej 42 výtvarných prác. Z nich najvyššie 
ocenenie s postupom do celoslovenského kola získali : 
1. Marián Gallo zo Súkromnej základnej umeleckej školy 

Adia Trenčín za dielo „Vesmírni priatelia“, 
2. Veronika Babrnáková zo Základnej umeleckej školy 

Kristíny Royovej  Trenčín za dielo „Kohútkovo“, 
3. Hana Štefánková zo Súkromnej základnej umeleckej 

školy Adia Trenčín za dielo „Vo vesmíre“, 
4. Andrea Petrášová zo Súkromnej základnej umeleckej 

školy Adia Trenčín za dielo „Život vo vesmíre“; 
- v kategórii základných umeleckých škôl, žiaci 5. až 9. 

ročníka sa súťaže zúčastnili 3 základné školy, ktoré poslali 
do nej 18 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie 
s postupom do celoslovenského kola získali : 
1. Lukáš Bažant zo Základnej umeleckej školy Kristíny 

Royovej  Trenčín za dielo „Domáci  miláčik na 11.“ 
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2. Sabína Fabianová zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Vo vesmíre“, 

3. Roman Hlubina zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Na cudzej planéte“ 

Vlastné poznámky 
 
Takmer desať rokov trvalo, kým sa na Trenčianskom hrade 

podarilo zreštaurovať vzácnu pred románsku rotundu a 
dostavať tak južnú časť Barborinho paláca. Celkové náklady 
predstavujú vyše 15 miliónov korún. Návštevníci sa do 
rotundy nedostanú, pretože to nie je stavba. Zachoval sa iba 
pôdorys v tvare štvorlístka, ktorý bol zreštaurovaný a 
prekrytý. Nasvietené múry bude môcť verejnosť obdivovať 
len zvonku. Model rotundy umiestnia v novej dvojpos-
chodovej dostavbe Barborinho paláca, ktorú chce múzeum 
využiť na zriadenie archeologickej expozície. Sprístupnená by 
mohla byť v mesiac máj 2006 a budú v nej vystavené nálezy z 
archeologického výskumu na hrade, ktoré ešte nikde neboli 
prezentované. Múry rotundy, ktorá je najstaršou stavbou na 
hrade, boli objavené pri archeologickom výskume v 70-tych 
rokoch. Dlhé obdobie bola prekrytá doskami. Práce na 
reštaurovaní sa začali v roku 1997. Rotunda pochádza možno 
už z 9. storočia, teda z veľkomoravského obdobia. K tejto veci 
povedala PhDr. Tamara Nešporová, že „v 11. storočí 
rotunda už rozhodne stála, pretože hroby v jej okolí, kam 
pochovávali príslušníkov šľachtického dvora, sú najneskôr z 
tohto obdobia. Rotunda na hrade je jedinečná práve svojim 
vnútorným interiérom, ktorý nemá analógiu nikde v strednej 
Európe. Rotunda slúžila na hrade niekoľko storočí, 
zlikvidovali ju pri výstavbe Barborinho paláca okolo roku 
1430“.  

www.aktuality.sk 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov ôsmi učitelia výtvarného 
odboru Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne ponúkli širokej verejnosti na 
svojej výstave, ktorej vernisáž sa konala 
vo výstavných priestoroch Mestskej 
galérie v Trenčíne dňa 24. marca 2006,  
svoje práce pod názvom „Naša paleta“. 
Touto výstavou ukázali, že popri svojej 
pedagogickej práci sa venujú voľnej 
maliarskej a grafickej tvorbe. Úvodné 
slovo k výstave predniesol Mgr. Jozef 
Švikruha. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 150/1/06 
 
Dňa 24. marca 2006 v trenčianskom Piano clube tento raz 

patril Bálu v štýle oldies. Viac ako dvesto fanúšikov nestar-
núcej rockandrollovej muziky potešila ostravská revivalová 
kapela Rock & Roll band Marcela Woodmana, milovníkov 
swingovej hudby a českých hitov z 50-tych a 60-tych rokov 
zabával Prozatímní orchestr Vladimíra Figara. Viacerí 
tancachtiví Trenčania sa na bál dostavili v slušivých dobových 
kostýmoch. O tom, že po celú noc vládla perfektná zábava 
svedčí aj to, že posledné tóny ohnivého rockandrollu dozneli 
okolo tretej hodiny ráno. 

Vlastné poznámky 
  
Dňa 27. marca 2006 Verejná knižnica 

Michala Rešetku v Trenčíne uskutočnila 
v rámci Týždňa knižníc podujatia pod 
názvom Malý recitátor, ktorého zúčastnili 
deti Materskej školy Trenčín, Ulica M. 
Nešporu, Materskej školy Trenčín, Šver-

Dana Erteľová – Neha  
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mova ulica a Materskej školy Trenčín, Kubranská cesta. 
Všetky deti sa prezentovali s prednesenými básničkami. Ich 
výkon oceňovali ostatné deti potleskom a zástupkyňa ria-
diteľky Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária 
Špániková a vedúca oddelenia pre deti a mládež Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurčeková 
oceňovali čokoládovým príveskom. 

Vlastné poznámky 
 

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne dňa 29. marca 
2006 stretnutie literárnych klubov Trenčianskeho kraja, aby si 
pripomenuli spoločne jubilejné 10. výročie Literárneho klubu 
Omega v Trenčíne. Podujatie bolo o to zaujímavejšie, pretože 
jeho hosťami boli spisovatelia Ondrej Čiliak, Rudolf Dobiáš, 

Igor Hochel a Jaroslav Rezník. Podujatie mode-
rovala zástupkyňa riaditeľky Verej-
nej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne Mária Špániková. Po 
úvodných príhovoroch riaditeľky 
Verejnej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne Mgr., Lýdie Brezovej 

a vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Marty Šajbidorovej sa predstavili pred-
sedovia literárnych klubov Marta Viteková z Nového Mesta 
nad Váhom, Prievidze, Ján Maršálek z Trenčína, ktorí infor-
movali o svojej literárnej tvorbe. Žiaľ zdá sa, povedal spiso-
vateľ Igor Hochel, že si mladí literáti z klubov čítajú texty len 
pre seba, chýbajú ich čitatelia. A nakoniec do vienka podujatia 
vstúpili prítomní spisovatelia, aby informovali o svojej tvorbe.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.04.2006 
Pomocná evidencia 142/1/06, 179/1/06 
 

ník 

Ing. Marta Šajbidorová 

Mgr. Lýdia Brezová 
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Dňa 30. marca 2006 sa v rámci Týždňa 
slovenských knižníc uskutočnilo stretnutie 
s moderátorkou, redaktorkou a spisovateľkou 
Emmou Tekelyovou spojenej s besedou, pre-

dajom a autogramiádou  jej 
najnovšej knihy „Sláva na 
splátky“. V úvode podujatia 
vzácneho hosťa privítala ria-
diteľka knižnice Mgr. Lýdia 
Brezová. Životnú i spisovateľskú cestu 
hosťa priblížila pracovníčka knižnice Janka 
Poláková. No a potom už dostala slovo 

Emma Tekelyová, ktorá zoznámila prítomných so svojou 
životnou filozófiou, pohnútkach k písaniu, a prečo sama začal 
tvoriť.  Sama o tom povedala, že to z nej vychádza samé, tak 
ako muzikant chce vyjadriť svoje vlastné pocity hrou na 
hudobnou nástroji, alebo skladateľ svojou napísanou skladbou. 
Priestor dostalo aj publikum, ktoré ju zasypalo množstvom 
otázok, aby sa to - čo  dozvedelo, čo nebolo ešte zverejnené 
v médiach. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia , 143/1/06, 176/1/06, 178/2/06 

 

Pravdu povediac, že návštevou kurzu zdobenia vajíčok 
v Kultúrnom stredisku Trenčín – Kubra dňa 30. marca 2006 

som sledoval dve skutočnosti, jednak 
niečo odpozerať pre inšpiráciu a niečo z 
techniky, (odborníci tomu hovoria prie-
myselná špionáž) a jednak si odfoto-
grafovať zaujímavé exponáty z práve 
prebiehajúcej výstavy veľkonočných 
motívov. Najprv som sa však zastavil 
vo výstavnej miestnosti, kde na mini-
málne desiatich stoloch sa prezentovali 

Emma Tekelyová 
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malý a veľkým návštevníkom všakovaké predmety z veľko-
nočnou tematikou ako napríklad kraslice, výzdoba 
slávnostného stola, postavičky zo šúpolia, upečený veľko-
nočný baránok a podobne, ktoré pripravili občania z mestskej 
časti Trenčín – Kubra.  Pre menšie deti však boli najväčším 
lákadlom živé zajačiky a kuriatka, lebo práve pre mestské deti 
je tento živý artikel mimoriadne atraktívny. Po prehliadke 
výstavy som vstúpil do miestnosti zrušenej kuchyne po 
bývalej materskej škole, v ktorej lektorka práve postavila na 
zapnutý elektrický varič s hrniec vo vode namočenými šup-
kami z cibule, o ktorých povedala, že odvar je prirodzeným 
žltým farbivom na veľkonočné vajíčka. Pokiaľ sa šupky 
z cibule varili, lektorka zoznamovala dievčence i dospelé ženy 
a mňa jediného chlapa so základnými pracovnými postupmi 
a jednoduchými pracovnými nástrojmi ako sú rydlo, nožík, 
špendlík, vosk a podobne pri príprave veľkonočných kraslíc. 
Bolo to pre mňa úžasné byť pritom, ako sa pod šikovnými 
rukami lektorky menilo vajíčko na kraslicu. Tak v duchu som 
si dal otázku, že kto je táto šikovná lektorka, ktorá vie svojím 
zanieteným zaujíma-
vým slovom a svojou 
technikou vie tak zau-
jať svojich posluchá-
čov, že ani nedýchajú. 
Keďže pracovné nasa-
denie lektorky bolo tak 
pútavé pre poslucháčov 
kurzu, bolo mi ľúto ru-
šiť túto milú spoloč-
nosť mojimi otázkami. V ceste za odhalením tohto tajomstva 
nenápadne som si pozrel dno jedného prehľadného kontaj-
neru hotovej kraslice položenej na stole, zhotovenej lektorkou 
technikou nazvanej reliéfna batika, na ktorej bolo jej meno – 

mladá poslucháčka pozorne sleduje prácu lektorky 
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Bc. Mária Muráriková. Hneď som si vybavil v mysli, že to 
je tá šikovná a talentovaná pani, ktorá mesto Trenčín úspešne 
reprezentuje svojimi prekrásne vyrezávanými prácami 
z tekvíc, z uhoriek či iných prírodných materiálov na rôznych 
súťažiach a prehliadkach. 

Vlastné poznámky 
 
V noci z 31. marca na 1.apríla 2006 sa vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne ako aj v pobočkách v Opatovej 
n/V a v mestskej časti Juh uskutočnilo pre deti  medzinárodné 
podujatie Noc s Andersenom. Už od 17,00 hod. bolo počuť 

v knižnici detskú vravu a smiech, 
keď sa začala prezentácia  podu-
jatia a rodičia privádzali svoje 
deti na rozprávkovú noc. Vo 
Verejnej knižnici Michala Re-
šetku otvorili podujatie Alenka 
a Oskar z divadla Kolomaž, roz-
právkami od H. CH. Andersena. 
Po nich deti navštívil Osmijanko. 
Predstaviť mesto Trenčín a poz-
vať deti na prehliadku mestskej 
veže prišla vedúca Útvaru mar-
ketingu Mestského úradu v Tren-
číne Mgr. Renáta Kaščáková v 

rámci projektu „ Trenčín – mesto za hradbami“. Deti odpo-
vedali na jej otázky a po jej pozvaní sa začali chystať na 
dobrodružnú večernú cestu mestom, spojenú s výstupom na 
mestskú vežu. Na dvore knižnice najskôr zasadili spoločne 
lipu Andersenku a potom už rýchlo nočným mestom vystúpili 
na vežu. Po jej prehliadke už na deti čakal na Štúrovom 
námestí vodník Valentín, ktorému odovzdali v klobúku svoje 
najtajnejšie priania. Po príchode späť sa deti občerstvili 

Mgr. Renáta Kaščáková z Mestského úradu v Trenčíne medzi deťmi 
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chrumkavým rožtekmi a šalátom ktorý si sami pripravili podľa 
receptu káčera Donalda. Potom tí, čo radi kreslili, tvorili svoje 
umelecké dielka spolu s výtvarníkom Jánom Vitkom, iní 
v literárnej dielni písali o Trenčíne so spisovateľkou Ing. 
Margitou Ivaničkovou. Mimo toho sa paličkovalo, vytvárali 
sa origami i kirigami, každý si prišiel na svoje. Okolo polnoci 

draví recitátori prednášali zve-
davému publiku im srdcu blízke 
básničky i prózu. Nasledovalo 
zápolenie mladých speváckych 
talentov v SuperStar, modero-
vané trenčianskou „Adelou 
a Pycom“. Po spoločnej pes-
ničke za doprovodu gitary 
a Adelinej tanečnej kreácie 
začala diskotéka. Stále čulé deti 
sa vykrúcali a bláznili na par-
kete. Niektorí vytrvalci chatova-
li  po celú noc s deťmi v iných 
knižniciach alebo surfovali po 
internete. Noc pokročila a una-

vené,  no usmiate deti, odchádzali do spacákov odsnívať aspoň 
kúsok prvého aprílového sna. Ráno ich pošteklila v nose vôňa 
čerstvo upečených buchiet a lahodného čaju. Po takmer preb-
denej noci a raňajkách odchádzali spokojné deti  s rodičmi 
domov. V pobočke knižnice mestskej časti Opatová sa roz-
právkovej noci s Andersenom zúčastnilo 72 detí a rodičov,  
z ktorých 28 detí nocovalo v knižnici. Deťom predškolského 
veku rozprávková babička porozprávala rozprávky a nakŕmila 
ich čarovnými jablkami od 12 mesiačikov. Úlohou detí bolo 
rozprávku namaľovať. Staršie deti sa presunuli do Rozpráv-
kovej školy, kde zbierali body do preukazov úloh v komnatách 
Dobrôt, Duchov, Čarovného oka, Čarostromu, hier a v 13. 
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komnate. Po splnení úloh si mohli body vymeniť za čarovné 
nápoje v bare u Bociana. Po 21.00 hod. v knižnici zostali len 
spachtoši. Čas si vyplnili hrami na počítačoch, maľovaním 
tvárí, čítaním kníh a časopisov, prípravou večere a polnočného 
ovocného šalátu. Nočného strašenia sa zúčastnil aj najmladší  
5-ročný spachtoš Šimonko. Po veľkom výskote a rachote bola 
prečítaná hororová rozprávka na dobrú noc. Rozprávkové 
podujatie sa tak skončilo v sobotu ráno idylou všetkých detí. 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne patrila ku 487 
slovenských i zahraničných knižníc, ktoré toto podujatie 
organizovali. Tento rok mala knižnica a pobočky 204 
účastníkov, z toho 106 detí sa ráno 1. apríla zobudilo po neza-
budnuteľnej noci. Na ich kľudný spánok dohliadalo 15 pra-
covníkov. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 182/2/06, 207/1/06 
 
Dňa 5. apríla 2006 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne autorská beseda so spisovateľom 
Andrejom Štiavnickým o jeho najnovšej knihe „Zbohom 
Alžbeta Bátoriová – Strhujúci príbeh Žófie Bošňákovej 

a Anny Rosiny 
Listiusovej“. Už 

v predchádzajúcom 
stretnutí v minulom 
roku ma tento spiso-
vateľ zaujal, keď 
vtedy svojím najnov-
ším románom pri-
blížil život a smrť 
Alžbety Bátoryovej 
a šintavskej čarodej-

ová 
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nice Anny Rosiny Listiusovej, priblížil v ňom pravdivé 
pohľady na ich skutočný život, na základe pravdivých 
historických faktov. Štiavnický dlhodobým štúdiom histórie, 
už spomínaných osôb, postavil úplne do iného svetla román 
spisovateľa Jozefa Nižňanského, kde jedine osoby boli prav-
divé, ale dej zväčša vymyslený. Ako sám povedal, že Jozefa 
Nižňanského si váži, ale nemôže mu odpustiť skresľovanie 
historických faktov. I vo svo-
jom poslednom románe, v kto-
rom priblížil život Žófie Boš-
ňákovej, jej manžela grófa 
Františka Vešeliniho vykreslil 
ako človeka zhýralého, v man-
želstve labilného, frajerkára a 
podobne. Opak je však pravdou. 
Gróf František Vešelini žil 
v mimoriadne harmonickom rodinnom živote so Žófiou 
Bošňákovou. Za svoju oddanosť kráľovi sa mu dostalo od 
neho uhorsko-španielske vyznamenanie, ktoré spisovateľ 
prirovnal k dnešnej Nobelovej cene. Na záver svojej besedy 
bolo spomenuté hlavné životné krédo Žófie Bošňákovej, že 
dobré skutky človeka zostávajú živé. 

Pomocná evidencia 151/1/06 
 

Spevácky zbor slo-
venských učiteľov, fa-
miliárne nazývaný 
„eszetesu“ (SZSU), je 
reprezentačným celo-
slovenským mužským 
národným učiteľským 
speváckym zborom už 
celých 85 rokov. 
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Z histórie je známe, že dňa 3. marca 1921 sa v Trenčíne 
rozhodli učitelia trenčianskej a žilinskej župy založiť učiteľský 
mužský zbor a prijať spomenutý názov. Stalo sa tak v pries-
toroch Slovenského kruhu – budovy, ktorá stála na mieste 
súčasnej Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí. 
Podnetom na vznik takéhoto speváckeho telesa bol koncert 
Pěveckého združení moravských učitelů v Trenčíne v roku 
1920. Iniciatívy sa chopil agilný, hudobne cítiaci trenčiansky 
učiteľ Gabriel Valocký, ktorý aktivizoval spevu chtivých 
kolegov do ušľachtilej národnej hudobnej činnosti. Do spolu-
práce prizval hudobne erudovaného muzikanta, dirigenta a or-
ganizátora slovenského hudobného školstva po roku 1918 
profesora Miloša Ruppeldta. Reprezentant tohto celo-
slovensky významného mena sa s radosťou ujal funkcie diri-
genta a umelecká práca mohla začať. Využívali sa najmä 
štvrtky, keď bol na školách takzv. „feriálny“ deň, kedy sa neu-
čilo. Nácviky sa konali v skúšobnej miestnosti Slovenského 
kruhu. Prvým neoficiálnym vystúpením bol večierok domá-
ceho Slovenské-
ho kruhu dňa 11. 
augusta 1922 
v Trenčíne. Slo-
venskej verej-
nosti sa zbor po 
prvý krát pred-
stavil na slávnos-
ti odhalenia so-
chy básnika Jána 
Hollého v Madu-
niciach 14. októ-
bra 1923. Prvé celovečerné koncerty sa uskutočnili 10. no-
vembra toho istého roku v Novom Meste nad Váhom a na 
druhý deň v Trenčíne. Významných úspechov dosiahol zbor 
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pod vedením svojich dirigentov Jána Strelca, JUDr. Juraja 
Haluzického a Mgr. Art. Petra Hradila, keď získal ocenenia 
i na medzinárodných súťažiach. Pri príležitosti oslavy svojho 
jubilea Spevácky zbor slovenských učiteľov uskutočnil dňa    
9. apríla 2006 slávnostný koncert v Evanjelickom kostole a.v. 
v Trenčíne pod vedením zbormajstrov Mgr. Art. Štefana 
Sedlického a Mgr. Art. Vladimíra Bálinta, sólistami Mgr. 
Antonom Mojákom a PaedDr. Jánom Leporisom a inter-
pretované živým slovom Evy Kristínovej. Ešte pred koncer-
tom si členovia speváckeho zboru uctili svojich zakladateľov 
a ostatných žijúcich a nežijúcich členov národno-buditeľskými 
zbormi pri pamätnej tabuli na budove Slovenskej sporiteľne 

v Trenčíne. Do posledné-
ho miesta poslucháčmi za-
plnený evanjelický kostol 
potleskom privítal toto 
významné spevácke te-
leso, ktoré za uplynulých 
85 rokov krásou a plnos-
ťou mužského hlasu, čis-
totou intonácie a vysokým 
umeleckým prejavom zís-

kalo významné ocenenia na najvýznamnejších európskych 
a svetových speváckych súťažiach – Powell River v Kanade, 
Langollen vo Veľkej Británii, Gorícii v Taliansku a podobne. 
Zbor na rodnej pôde na začiatku koncertu pozdravil všetkých 
prítomných poslucháčov zdravicou „Duch národa žije v pies-
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ni“, na ktorú odpovedal spevácky pozdrav Trenčianskeho spe-
váckeho zboru skladbou „Laudate Omnes Gentes“ za diri-
govania Mgr. Márie Vakošovej. A potom sa už rozbehla 
interpretácia sedemnástich skladieb, jednej krajšej od druhej, 
od starších i mladších hudobných skladateľov, po skončení 
ktorých publikum nešetrilo potleskom a dokonca i výkrikmi 
bravo v prípade technicky náročných skladieb Verbunk od 
Ota Ferenczyho a skladby 
Ej, dziny dom... od Eu-
gena Suchoňa. Na záver 
koncertu sa jubilujúcemu 
súboru poďakovala za 
prekrásny večer štátna ta-
jomníčka Ministerstva 
kultúry Slovenskej repu-
bliky Mgr. Dana Doro-
tea - Mikulová. a zažela-
la spevákom veľa úspechov. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 197/1/06 
 

Žiadna miestna samospráva sa dnes nezaobíde bez 
finančných prostriedkov na propagáciu. Bez vhodne zvolenej 
prezentácie by mestské akcie ťažko splnili svoj účel aj v meste 
Trenčín. V roku 2005 bolo na propagáciu mesta vyčlenených 
takmer 6 miliónov 700 tisíc Sk. Dosť vysoké náklady boli 
spojené s vydaním účelovej publikácie a ďalších brožúr, ktoré 
čitateľom približovali jeho históriu i súčasnosť. V roku 2006 
podľa schváleného rozpočtu Mesto Trenčín vynaloží na svoju 
propagáciu a prezentáciu jeden milión 400 tisíc Sk. V tejto 
čiastke je zahrnutá tvorba máp, sprievodcov, turistických 
publikácii, bulletinov, kalendárov podujatí, pozvánok, sklada-
čiek, letákov, tričiek s logom mesta, reklamných a darčeko-
vých predmetov určených nielen pre Trenčanov, ale aj pre 
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turistov a návštevníkov mesta. V snahe získať dlhodobo čo 
najvýhodnejšiu cenu a množstvové zľavy na propagačné 
a prezentačné materiály, vypísalo v novembri 2005 Mesto 
Trenčín tri verejné súťaže na dodávateľov tlače plagátov, 
propagačných materiálov a tričiek s logom. Výsledná vysúťa-
žená suma predstavuje 3 milióny 200 tisíc Sk. Na prvý pohľad 
to určite nie je v súlade s rozpočtom, ale skutočnosť je však 
iná. Ak robí samospráva súťaž na takýto typ verejného obsta-
rávania, musí uviesť predpokladaný objem na 48 mesačných 
platieb. Na základe výsledku verejnej súťaže Mesto Trenčín 
uzavrelo s víťazmi všetkých troch súťaží zmluvu o budúcej 
zmluve na dobu neurčitú, ale každej konkrétnej objednávke 
bude predchádzať zmluva o dielo, kde bude suma konkre-
tizovaná. V roku 2006 podľa tohto kľúča mesto Trenčín 
preinvestuje na tlač plagátov či bulletinov, propagačných 
materiálov a výrobu tričiek s logom maximálne 955 tisíc Sk. 
Najviac plagátov si „pýta“ propagácia kultúrneho leta. Medzi 
bulletinmi mal najvyšší náklad už zrealizovaný bulletin 
k stému výročiu vodovodu v Trenčíne. Tričká s logom mesta 
sú nielen na rozdávanie, ale i vo voľnom predaji v Kultúrnom 
a informačnom centre Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska hudobná angažovaná spoločnosť sa rozhodla 

zorganizovať prehliadku súčasnej tvorby Trenčanov v oblasti 
fotografie, filmu a hudby a navzájom ju konfrontovať v 
podujatí Most, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2006 v klube 
Lúč. Stretli sa tvorcovia z Trenčína s tvorcami z iných miest 
Slovenska. Ponúkla sa jedinečná príležitosť konfrontácie via-
cerých pohľadov na umenie a umeleckú tvorbu, povedal autor 
projektu Libor Kocián, ktorému myšlienka takýmto spôso-
bom spájať tvorcov prišla na um asi pred rokom. Okrem 
vernisáže fotografií mladých autorov z Trenčína a Bratislavy, 
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program podujatia bol vyplnený prehliadkou krátkych 
študentských filmov a dva živé koncerty kapiel Luba a 
Rockaria a Cockpit fog. Naším cieľom je vytvárať a dotovať 
priestor pre tvorcov na prezentáciu vlastnej tvorby, zvýšiť 
informovanosť o kultúrnych aktivitách, iniciovať spoluprácu a 
vzájomnú komunikáciu, dodal Kocián. 

Vlastné poznámky 
 
V októbri roku 2005 splnomocnený veľvyslanec USA na 

Slovensku Rodolphe Vallee navštívil Verejnú knižnicu 
Michala Rešetku v Trenčíne. V mene americkej vlády 
odovzdal knižnici finančný dar na nákup americkej literatúry. 
Z finančných prostriedkov knižnica zakúpila diela známych 
amerických spisovateľov Ernesta Hemingwaya, Maria Puza, 
Johna Grishama, Josepha Hellera, Dana Browna a ďalších 
v origináli. Väčšiu časť finančných prostriedkov však knižnica 
vynaložila na nákup 30 zväzkovej Encyclopedie Americana, 
spoločnosti Grolier, vydavateľstva Scholastic Library Publi-
shing. Encyclopedia Americana je univerzálna encyklopédia, 
ktorá je uznávaným zdrojom informácií už viac ako 175 
rokov. Prvýkrát vyšla v 13 zväzkoch v rokoch 1829-1833. 
V roku 1846 bol vydaný 14. zväzok dodatkov. V roku 1902 
bola vydaná nová verzia encyklopédie, ktorá mala 16 zväzkov. 
Dôležité nové vydanie encyklopédie vyšlo v rokoch 1918-
1920 v 30 zväzkoch. Od r. 1935 je encyklopédia pravidelne 
ročne aktualizovaná. Posledné vydanie encyklopédie z roku 
2005, ktoré knižnica zakúpila, obsahuje 25 miliónov slov a má 
26 000 strán s viac ako 23 000 ilustráciami, zahŕňajúcimi 
15 000 fotografií, 3 800 diagramov a schém a 1 200 máp. 
Encyklopédia poskytuje súhrnné informácie, ktoré sú spraco-
vané do hĺbky, spoľahlivo a aktuálne. Stovky odborníkov pris-
pievajú do encyklopédie už roky a  viac ako 45 000 hesiel je 
napísaných ľahko zrozumiteľným štýlom. Abecedne usporia-
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dané heslá sú doplnené odkazmi na ďalšie s podobnou 
tematikou a zoznamami odporúčanej literatúry pre ďalšie 
štúdium. Niektoré technické heslá sú doplnené terminolo-
gickými slovníkmi. Fotografie, väčšina z nich je však čier-
nobiela, ilustrácie a mapy sú funkčne využívané v celej ency-
klopédii na doplnenie a objasnenie textu. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 7. apríla 2006 uskutočnila Základná škola Trenčín, 
Kubranská cesta v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka literárno-
výtvarnej súťaže „A v rozprávke jej to tak“ vo výstavnej 

miestnosti Mesta 
Trenčín na Mierovom 
námestí. V úvodnom 
slove hlavná organizá-
torka z poriadajúcej 
školy Božena Daňová 
konštatovala, že i na-
priek tomu, že do sú-
ťaže sa prihlásilo 
o niečo menej literár-
nych prác, ale na kva-

lite to neubudlo. Sám spisovateľ Rudolf Dobiáš to okomen-
toval s humorom, že asi bola dlhá zima a deti sa venovali viac 
zimným radovankám ako písaniu básničiek či rozprávok. 
Potom z jeho rúk prevzalo ocenenia za najlepšie práce v lite-
rárnej časti 12 žiakov : 
- Michal Hehenberger – „Zlý sused“ zo Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská ulica; 
- Michaela Gasparová – „Ferko záchranca“ zo Základnej 

školy Trenčín, Kubranská cesta; 
- Peter Prebreza – „Krava“ zo Základnej školy Trenčín, 

Ulica Dlhé Hony; 

zľava – Mgr. J. Baláž, Mgr. B. Daňová, PhDr. .. Porubänová, R. Dobiáš, J. Poláková 
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- Tomáš Svrbík – „V rozprávke je to tak“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica; 

- Farrah Hassan – 
„Tramp“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomo-
ravská ulica; 

- Veronika Staníková – 
„Rozprávky od susedov“ 
zo Základnej školy Tren-
čín,  

- Viktória Buchelová – 
„Čierny krásavec“ zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony; 

- Anton Ďuriš – „Prekvapenie v lese“ zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská cesta; 

- Dominika Molnárová – „O kozmonautoch“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica; 

- Lýdia Bošková – „ Vrabec a mobily“  zo Základnej školy 
Trenčín, Kristíny Royovej; 

- Daniel Gaidos – „Mravce“ zo Základnej školy Trenčín, 
Kristíny Royovej. 

 Výtvarnú časť vyhodnotila PhDr. Elena Porubäno-
vá a potom ocenila týchto  20 žiakov : 

- Nikola Baroťaková zo 
Základnej školy Tren-
čín, Kristíny Royovej; 

- Emma Kavická zo Zá-
kladnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta; 

- Nikola Tabačárová zo 
Základnej školy Tren-
čín, Veľkomoravská 
ulica; 

Farrah Hassan prijíma gratuláciu od Mgr. Boženy Daňovej 

Nikola Tabáčarová prijíma gratuláciu 
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- Soňa Smolková zo Základnej školy Trenčín, Východná 
ulica; 

- Terézia Hanzlíková zo Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica; 

- Rastislav Šoltis zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta; 

- Daniel Gajdoš zo Základnej školy Trenčín, Kristíny 
Royovej; 

- Viktória Buchelová zo Základnej školy Trenčín, Ulica 
Dlhé Hony; 

- Oliver Kuník zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica; 
- Natália Husárová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta; 
- Kristián Vaniak zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta; 
- Terézia Malková zo Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica; 
- Vladimír Mozola zo 

Základnej školy Tren-
čín, Bezručova ulica; 

- Marek Cabala zo Zá-
kladnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta; 

- Dominik Krištof zo 
Základnej školy Tren-
čín, Bezručova ulica; 

- Ivan Kozový zo Zá-
kladnej školy Trenčín, Kristíny Royovej; 

- František Ondrašek zo Základnej školy Trenčín, Kristíny 
Royovej; 

- Kristíny Stránka zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta; 

Laura Žilinčanová so svojím otcom pri prehliadke svojej práce 
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- Laura Žilinčanová zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 
ulica; 

- Hanka Šimková zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta. 
Pomocná evidencia 198/1/06 

 
Spevácka súťaž MY Pop Star vo finále 

v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
dňa 5. apríla 2006 spoznala svojich ví-
ťazov, ktorí sa prebojovali sitom okres-
ných kôl a vyspievali si postupové miesta 
na niektorom z troch 
regionálnych kôl. Tie 
sa konali v Prievidzi, 

Starej Turej a v Považskej Bystrici. Účasť 
odbornej poroty bola hviezdna, v ktorej 
boli finalista Slovensko hľadá SuperStar 
Tomáš Bezdeda, hudobník Peter Sámel z 
kapely Metalinda, účastník reality šou 

Mojsejovci Guru alias Milan Danihel s predsedom poroty 
Stanislavom Kardošom. V dvoch vekových kategóriach 
súťažilo po šesť súťažiacich. V pauze medzi jed-notlivými 
kategóriami, keď sa išla porota poradiť o poradí súťažiacich, 
vystupovali deti zo Súkromnej základnej umelec-kej školy 
v Považskej Bystrici. Po vystúpeniach všetkých dvanástich 
súťažiacich vyhlásil Stanislav Kardoš  najlepších spevákov, 
ktorými sa stali v  prvej kategórii (11 až 14-roční) Veronika 
Červeňanová z Mníchovej Lehoty pred Erikom Nosovským 
z Bánoviec n/B. a Silviou Cingeľovou z Považ-skej Bystrice. 
V druhej kategórii (15-18 roční) zvíťazila Jana Havierová 
z Považskej Bystrice, pred Lukášom Cihom z Obchodnej 

Veronika Červeňanová 

Jana Havierová 
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akadémie v Ilave a treťou Veronikou Hoštákovou zo 
Stredného odborného učilišťa odevného v Trenčíne. Víťazi 
speváckej súťaže MY Pop-Star Trenčianskeho kraja čakala 
tučná odmena v hodnote 30-tisíc Sk, určená na nahranie 
vlastného CD na profesionálnej úrovni. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.04.2006  
Pomocná evidencia 201/1/06, 203/1/06 
 
Tanečné centrum Fortuna Poprad z poverenia Slovenského 

zväzu tanečného športu a v spolupráci s Mestom Poprad 
zorganizovalo dňa 8. apríla 2006 majstrovstvá Slovenskej 
republiky v desiatich tancoch (kombinácia štandardných a 
latinsko-amerických tancov). Súťažilo sa v štyroch vekových 
kategóriách – Junior 1., Junior 2., Mládež a Hlavná. 
Úspešným v hlavnej kategórii sa stal trenčiansky tanečný pár 
Róbert Pavlík s Evou Prnovou, keď zvíťazil a získal tak 
možnosť zúčastniť sa na majstrovstvách sveta a Európy. 

www/tn.mesto.sk 109.04.2006 
 
Dňa 11. apríla 2006 sa uskutočnila vo výstavnej miestnosti 

Mestskej galérie v Trenčíne vernisáž autorskej výstavy 
českého foto-
grafa Václava 
Šilhu, ktorá 
niesla názov „V 
krajine Masa-
jov“. Úvodné 
slovo k výstave 
predniesol jej 
kurátor Rado-
van Stoklasa, 
ktorý vyjadril 

Václav Šilha so svojim trenčianskym priateľom Radoslavom Stoklasom 
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radosť, že môže predstaviť v Trenčíne dielo známeho českého 
fotografa Václava Šilhu, ktorý nafotil mimoriadne zaujímavé 
fotografie zo života zvierat z východnej Afriky, vznikli v 
priebehu niekoľkých rokov v oblasti kenskej prírodnej 
rezervácie Masai Mara. Dal odpoveď i na otázku, prečo sa 
výstava uskutočňuje práve v Trenčíne. Je tak preto, lebo veľa 
Trenčanov sa nikdy nedostane do Afriky vo svojom živote 
a aspoň prostred-níctvom fotografií sa môžu dostať do reality 
prekrásnej afric-kej prírody. Nielen odborníci, ale i laici 
konštatovali, že získať kvalitné fotografie s neobvyklými, 
takmer neskutočnými zá-bermi pohybu zvierat v africkej 
divočine si vyžaduje neko-nečné hodiny čakania a trpezlivosti, 
často i životu nebezpečné. K svojej výstave sa vyjadril aj 
Václav Šilha, ktorý konštatoval, že vo veku svojich 40 rokov 
sa splnil jeho chlapčenský sen, fotografovať africkú krajinu. Je 
pravdou, že k jej splneniu prispela podporou aj jeho rodina, 
manželka s dcérou. Inšpi-ráciou sa mu stal román Vojtecha 
Zamarovského „Sedem divov sveta“, ktorá sa stala 
odštartovala záujem u cudzie krajiny a začal ich navštevovať. 
Tým siedmim divov sveta sa pre neho stala Afrika, kde sa 
rozhodol, že bude chodiť, kde bude 
fotografovať. Pri svojich potul-kách 
svetom prešiel na to, že tých divov 
sveta je oveľa viac a každý z nich by 
chcel navštíviť a poznať. Na záver 
poďakoval všetkým, ktorý sa prišli 
pozrieť na jeho fotografie, ako tiež 
Mestu Trenčín, že mu umožnilo 
vystavovať 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 193/1/06, 194/1/06 
 africký lev v priamom zábere fotoaprátu 
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Dňa 21. apríla 2006 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského zaujímavá výstava obrazov pod názvom 
„Klenoty českého moderného maliarstva 1907 – 1939“ ako 
spoločný projekt Českého múzea výtvarných umení  v Prahe, 
Krajskej galérie výtvarných umení v Zlíne a Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne. Prítomných hostí, medzi ktorými bol 

aj predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol 
Sedláček s manželkou, 
privítala riaditeľka Ga-
lérie M. A. Bazovského 
PhDr. Danica Lovíš-
ková. Ďalej uviedla, že 
dnešná výstava nadvia-
zala na úspešnú výstavu 
z minulého roka, v kto-

rej viac ako desať tisíc návštevníkov sa mohlo zoznámiť tiež 
významných českých umelcov iného časového obdobia a je jej 
jedinou reprízou. Výstavu vystavených obrazov priblížila 
živým slovom kurátorka výstavy PhDr. Alena Potůčková. 
Okrem iného povedala, že v minulosti medzi kultúrnymi 
inštitúciami oboch národov sa rozvíjali bohaté kontakty, čo 
bolo cítiť v Prahe a v iných českých mestách, kde si mohli 
návštevníci pozrieť diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, M. 
A. Bazovského a ďalších umelcov. Zdalo sa nám v Prahe, že 
v poslednom období tie živé kontakty medzi umelcami 
ochabli, čo všetko nemožno hovoriť o kontaktoch medzi 
zlínskymi, hodonínskymi a trenčianskymi umeleckými inšti-
túciami. Spoločný projekt dvoch slovenských a dvoch českých 
inštitúcií, ktorým je táto výstava sa stal najväčším spoločným 
projektom na poli výtvarného umenia. Predstavuje sa ňou 
jedna vývojová línia umelcov od expresionizmu až 

M. A. Bazovský - Zátišie 
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surealizmus. No vystavuje sa nielen na Slovensku aj v Prahe. 
Ňou moderní slovenskí maliari vytvorili panoramatický záber 
na problematiku zrodu slovenského umenia. Na záver 
poďakovala pracovníkom Galérie M. A. Bazovského v Tren-
číne za pomoc pri inštalovaní výstavy. Na záver vernisáže 
dodala PhDr. Daniela Lovíšková, že popri príležitosti 
výstavy klenotov českého moderného umenia Galéria M. A. 
Bazovského sprístupnila ďalšie neznáme i menej známe 
výtvarné diela z depozitára umelca. 

Pomocná evidencia 210/1/06, 211/1/06 
 
Dňa 21. apríla 2006 študenti odborov propagačná grafika 

a propagačné výtvarníctvo 
Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne sa verejne prezen-
tovali na výstave svojich ab-
solventských prác v Tren-
čianskom múzeu a v Kato-
vom dome za účasti svojich 
vyučujúcich a rodičov žiakov. 
Po privítaní hostí moderá-

torkou Michalou Matejkovou predniesla výber tvorbu 
z vlastnej poézie študentka Zuzana Botková a nakoniec sa 
k hosťom sa prihovo-
rila riaditeľa školy 
Mgr. Mária Vilkov-
ská Konštatovala, že 
všetci, ktorí sa tu stre-
tli, prišli preto, aby 
spolu prežili radosť 
s vystavujúcimi štu-
dentmi. Trieda, ktorú 
na škole volajú „béč-

Otakar Kubín – Sediaci muž 

 

Mgr. Mária Vilkovská 
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kari“ sa skladá z dvoch tretín grafikov a jednej tretiny výt-
varníkov. Sedemnásť grafikov predstavilo vo výstavných 
priestoroch Trenčianskeho múzea svoje výsledky praktických 
maturitných skúšok – návrh obalov na CD, logo firmy, 
grafickú úpravu a ilustráciu knihy, obalovú techniku či voľnú 
počítačovú a klasickú grafiku. Desať propagačných výtvar-
níkov si vybralo pre svoje absolventské práce Katov dome, 
ktoré sa nieslo v interpretácii literárneho diela Ovídia „Narcis 
a Echo“. Túto tému spracovali hračkou, učebnou pomôckou, 
veľkoplošnou reklamou a podobne. Vystavené práce 
študentov potvrdili ich zručnosť a umenie na druhej strane ako 
aj ich odborné vedenie zo strany učiteľov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 214/1/06 
 
Blížiaci sa 14. ročník medzinárodnej prehliadky filmu Art 

Film bude mať nové štvorsálové festivalové kino s kapacitou 
takmer 700 miest. V piatok 21. apríla ho tromi údermi na gong 
otvoria prezident festivalu Milan Lasica a umelecký riaditeľ 
festivalu Peter Hledík, tak informovali média. Prvým znením 
gongom zruší umelecký riaditeľ Peter Hledík doterajší názov 
kina Max v rovnomennom obchodno-zábavnom centre. Po 
druhýkrát rozozvučí gong prezident festivalu Milan Lasica 
prekrstí pôvodný názov kina na Max Festival, čím sa tak stane 
toto kino so svojimi štyrmi modernými premietajúcimi sálami 
kinom Art Festivalu. Po treťom gongu sa už oficiálni hostia 
a prívrženci festivalu premiestnia do jednej z premietacích sál 
a v slovenskej premiére, aby si pozreli oskarový film „Gejša“. 
Kino MAX Festival v obchodno-zábavnom centre v Trenčíne 
by sa tak stalo hlavným strediskom festivalu, ktorý sa už 
tradične konáva koncom júna v Trenčianskych Tepliciach a 
Trenčíne. Milovníci filmu si tak budú môcť vychutnať väčšinu 
snímok na obrovských plátnach a s digitálnym zvukom. Lasica 
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to skomentoval slovami „Veľmi sa mi toto kino pozdáva. Bol 
by som najradšej, keby v ňom bolo stále plno a na dobrých 
filmoch,“. Medzinárodný filmový festival Art Film sa bude v 
Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne konať v dňoch 23. júna 
až 1. júla. O hlavné ceny Modrých anjelov v kategórii najlepší 
herecký výkon, najlepšia kamera, najlepšia réžia budú súťažiť 
celovečerné hrané filmy a fiktívne dokumenty vyrobené po 1. 
januári 2005. Sprievodným podujatím je Hercova misia - cena 
pre svetové herecké osobnosti za mimoriadny prínos do 
hereckého umenia v oblasti filmu. Vlani si ju prevezmú Květa 
Fialová, Dagmar Veškrnová-Havlová a Nastassja Kinski.  

Trenčianske noviny 26.04.2006  
Pomocná evidencia 225/1/06 

 
Slovenská punk & rock´n´rollová legenda Slobodná Európa 

sa v rámci Bestofka Tour 2006 zastavila aj v Trenčíne. V 
súčasnom obsadení ka-
pely síce chýbal gitarista 
Sveťo, ktorého dočasne 
nahradil Braňo „Temo“ 
Černák, no na pódiu naš-
ťastie všetko šliapalo v 
poriadku. Každý, kto 
prišiel v sobotu 22. aprí-
la 2006 na koncert do 

Klubu Lúč, svoje rozhodnutie určite neoľutoval. V playliste sa 
objavili všetky dôležité pesničky z viac ako 16-ročnej kariéry 
skupiny. 

Trenčianske noviny 26.04.2006  
 
Významného úspechu dosiahla na medzinárodnej súťaži 

kuchárskeho a cukrárskeho umenia „Gastro Hradec 2006“ 
dňa 26. apríla 2006 Bc. Mária Muráriková z Trenčína, keď 



 620 

za svadobný dar, ktorým boli hodiny 
zhotovené z medovníka si odniesla prvé 
miesto. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 22. apríla 2006 zaľahol nad mestskou časťou Trenčín – 
Záblatie smútok nad úmrtím Zuzany Jarábkovej, známej 
v širokom okolí, ktorá žila pre folklór, kultúru a milovala svoj 
rodný domov. Pretože chcela zachovať tradície zvykov, 
obyčajov a piesní v dedine, založila folklórny súbor Rozmarín. 
Folklórny súbor vystupoval na rôznych slávnostiach, festi-
valoch a spoločenských akciách. Viedla ho dlhé roky, počas 
ktorých natočila pre Slovenskú televíziu niekoľko relácií. 
Spolupracovala na programe Matelko a v relácii pre seniorov 
Druhý dych. V rodnej dedinke vytvorila malé múzeum 
ľudovej kultúry, do ktorého prichádzali ľudia z celého Slo-
venska i zahraničné návštevy. Dokonca i televízia a rozhlas 
často navštevovali folklórnu chalúpku. Niekoľkokrát vystu-
povala na rozprávačských súťažiach. Bola pravideľnou dopi-
sovateľkou rôznych časopisov a novín. Účinkovanie Rozma-
rínu zaznamenávala po dlhé roky vo svojich kronikách. 
Zozbierala tradičné recepty z okolia Trenčína, ktoré vyšli v 
publikácii „Recepty Tetky Zuzy Jarábkovej “. Jej koláče a 
medovníky boli nezabudnuteľné, pretože do nich dávala kus 
svojho srdca. Za celoživotný prínos kultúre dostala pri 
príležitosti 80. narodenín vyznamenanie od ministra kultúry 
Slovenskej republiky.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Vstupné priestory Kultúrneho a metodického centra Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky dňa 28. apríla 2006 ožili 
mlaďou Strednej umeleckej školy v Trenčíne, keď jej absol-
venti 4. G triedy svojimi učiteľmi a rodičmi sa stretli na 
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vernisáži svojich praktických maturitných prác a na módnej 
prehliadke. Prv, však než táto módna schow prebe-
hla, prítomní hostia si vypočuli hru dua gitaristu a klarinetu zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne, recitáciu absolventa 
Paľa Berkyho, ktorého okrem iného zdobí víťazstvo na 
recitačných pretekoch „Štúrov Uhrovec“ a príhovor riaditeľky 
školy  Mgr. Márie Vilkovskej. V úvode privítala rodičov 
žiakov, učiteľov i hostí družobnej školy z Békéšskej Csaby, 
vedenú jej riaditeľom Csaba Kalašom. Vyjadrila svoju 
radosť, že opäť vyprevádza do života jeden z výborných 
kolektívov, v ktorom boli 25 vyhranených osobností na svet, 
z toho dvadsaťtri dievčat a dvaja chlapci. Tento rok netradične 
absolventské stretnutie uskutočnilo po prvýkrát v inom 
priestore, pretože pôvodný priestor – synagóga, jej majiteľ ju 
bude najbližšej dobe rekonštruovať. Pochválila, že v triede sa 
stretli vynikajúce žiačky - stále vyznamenané, výborné 
výtvarníčky, účastníčky recitačných pretekoch. V závere 
venovala rodičom myšlienku absolventky Zuzany Stachovej, 
napísanú v maturitnej písomnej práci, v ktorej prišla 
k úžasnému poznaniu : „My vieme rozlíšiť dobro a zlo, vieme 
pomáhať tým, ktorí potrebujú domov, vieme sa pobiť za 

kamaráta a nikdy by sme 
nedovolili, aby niekto 
urazil našich rodičov.“ 
A potom nasledovala 
dvadsať minútová mód-
na prehliadka, v ktorej sa 
so svojimi modelmi 
predstavili ich tvorkyne. 
Všetci s úžasom sledo-
vali, čo tieto mladé diev-

čence svojimi šikovnými rukami ušili a preto nešetrili slovami 
chvály a potleskom.  

Zuzana Majerská so svojím modelom a rodičmi 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 213/1/06 
 
Trenčianske Artkino Metro zamerané na nekomerčnú 

kinematografiu premietalo už od februára 2006, ale oficiál-
neho slávnostného otvorenia sa dočkalo až v piatok 28. apríla 
2006. Aj keď počasie v priebehu dňa postupne prešlo zo 
slnečného popoludnia do nevľúdneho daždivého podvečera, to 
na nálade neubralo mímovi Vladovi Kulíškovi, ktorý vo 
svojej typickej maske Chaplina pred kinom pozýval okolo-
idúcich do podzemia kina Metro, ani desiatkam hosťov, ktorí 
si nenechali ujsť takmer štvorhodinový program plný silných 
umeleckých zážitkov. Prvým krokom bola vernisáž výstavy 
fotografií o Srí Lanke - rok po tsunami. Priblížila život 
miestnych obyvateľov ostrova z pohľadu českého fotografa 
Jaroslava Müllera a Braňa Gála z občianskeho združenia 
Člověk v ohrození. Toto občianske združenie tam buduje 
„slovenskú dedinu“ o 50 domoch pre rodiny, ktoré prišli o 
svoje domovy. Výstavu otvoril známy slovenský dokumen-
tarista a publicista Andrej Bán, ktorý viac ako o fotografii 
hovoril o význame humanitárnej pomoci krajinám postih-
nutým živelnými pohromami alebo vojnovými udalosťami. 
Sám o výstave povedal, že práve fotografia tým, že zachytí 
istý okamih reality, má silu pohnúť človekom, na rozdiel od 
pohyblivých obrázkov v televízii alebo vo filmoch. Ak nesie 
silnú výpoveď, vryje sa do pamäti. Napokon, o tom je doku-
mentárna fotografia.“ „Fotografie na výstave by mali v prvom 
rade presvedčiť ľudí, že obetovať aspoň malé prostriedky z 
vlastných úspor na humanitárne účely je správne a zmyslu-
plné. Že sa peniaze nestratia v nejakej čiernej diere byrokracie, 
ale urobia sa za ne konkrétne veci pre konkrétnych ľudí,“ 
doplnil Braňo Gál, ktorý vo svojom naliehavom tóne nezaprie 
otca Fedora Gála, spolutvorcu Nežnej revolúcie. Po prehliadke 
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výstavy Chaplin - Kulíšek pozval na premietanie jedného z 
najslávnejších filmov Charlesa Chaplina Moderná doba z roku 
1936. Nezabudol pridať ani niekoľko pantomimických etúd v 
kinosále pred premietaním, do ktorých zapájal aj divákov. 
Chaplinov satirický filmový protest proti odľudštenej 
technickej civilizácii a automatizácii ľudského bytia opäť 
pripomenul nadčasovosť a aktuálnosť diela tohto malého 
veľkého muža svetovej kinematografie. Medzitým do kina 
Metro dorazila najočakávanejšia osobnosť večera, gitarista a 
spevák Vladimír Václavek, dnes už legendárna postava 
brnenskej alternatívnej hudobnej scény 90-tych rokov minu-
lého storočia. Jeho domovská skupina Dunaj, neskôr E alebo 
spolupráca s Ivou Bittovou, Čikori či projekty Rale a VRM 
patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo priniesla česká hudobná 
scéna posledných desaťročí. Postupný odklon od rockových 
začiatkov k súčasnému takmer minimalistickému „folku 
jedného muža“ ho pred niekoľkými rokmi opäť postavil do 
centra pozornosti hudobných fajnšmekrov. Do Trenčína tento 
raz nepricestoval sám, ale zobral so sebou vynikajúceho 
bubeníka a perkusistu Miloša Dvořáčka, s ktorým počas 
koncertu viedol neopakovateľný muzikantský dialóg plný 
tajomných, vzrušujúcich nálad, nad ktorými šepkal, recitoval a 
spieval melódie zhudobnených básní. Vladimír Václavek na 
koncerte zahral výber zo svojich troch sólových albumov a 
skôr, než sa diváci spamätali zo sugestívneho hudobného 
zážitku, bolo po koncerte a ani nestihli vytlieskať prídavok. 
Spokojní boli aj prítomní miestni muzikanti, ktorí ocenili 
kúzlenie oboch hráčov so zvukovými procesormi, pomocou 
ktorých vrstvili a násobili jednotlivé vokály i tóny gitary. 

Trenčianske noviny 03.05.2006 
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Dňa 2. mája 2006 sa uskutočnila vo výstavnej miestnosti 
Mesta Trenčín na Mie-
rovom námestí č. 22 ver-
nisáž autorskej výstavy 
amatérskeho výtvarníka 
Viktora Motusa z Báno-
viec n/B. Začiatok verni-
sáže patril vystúpeniu triu 
flautistiek zo Základnej 
umeleckej školy v Tren-

číne – Andrei Kopsovej, Monike 
Klenovej a Zuzane Paššovej. Po 
privítaní Mgr. Teréziou Nikovou 
s maliarskou tvorbou zoznámila v zas-
túpení kurátora Mgr. Jozefa Švikruhu 
predniesla Jaroslava Tichá. Vo svojom 
príhovore spomenula, že autorove dielo 
nie je pre Trenčanov neznámym, pretože 
sa pravidelne zúčastňuje na prehliadke 
umeleckej tvorby Trenčianskeho kraja či 
vo „Výtvarnom spektre“ v Delovej bašte Trenčianskeho hra-
du, alebo na jesennom „Výtvarnom salóne Trenčianskeho 
kraja“. Dnes však návštevníkom sa predstavuje so svojou 
tvorbou v ucelenej podobe. Rodák z Timoradze, pôvodom 
učiteľ, neskôr riaditeľ Základnej školy v Slatinke. Záujem 
o výtvarnú tvorbu získaval už v detstve, keď si prezeral 
ilustrácie Martina Benku či Ľudovíta Fullu, ktoré bohato 
cibrili jeho detskú dušu. Potreba výtvarne sa prejavovať 
vznikala na strednej pedagogickej škole a neskôr na peda-
gogickej fakulte pod vedením Pavla Horvátha, výborného 
akvarelistu. Vystavoval na Slovensku i v zahraničí. Za svoju 

Viktor Motus :  Manínska tiesňava 
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tvorbu dostal viacero významných ocenení. Základom ma-
liarskej tvorby je slovenská kra-
jina, v ktorej hľadá symbiózu so 
životom, snúbiacu sa krásu s 
užitočnosťou. V námetoch sloven-
ských hôľ, polí a hôr zachytáva to, 
čo sa mu najviac prihovára. Je ňou 
svieža paletná náladovosť v kra-
jine, atmosféra, farebná a kompo-
zičná harmónia. Z výtvarných 
techník najviac využíva akvarel 
a olej. Nakoniec sa k prítomným 
návštevníkov prihovoril Viktor 
Motus, ktorý hovoreným slovom 

vyjadril svoju lásku k rodnému Slovensku. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.05.2006 
Pomocná evidencia 241/1/06, 247/2/06 

 
Dňa 4. mája 2006 v Dome slovenskej kultúry v Békéšskej 

Csabe sa konala vernisáž trenčianskeho filatelistu Iva 
Velikého pod názvom „Čaro a krása najmenších obrázkov“. 
Vystavovateľ na nej prezentoval výber známok z desiatich 
tématických okruhov – Mesto Trenčín na známkach a celist-
vostiach, Slovenské výtvarné umenie na československých 
a slovenských známkach, J. A. Komenský – učiteľ národov, 
Alfonz Mucha – autor prvej slovenskej známky, Erby slo-
venských miest na československých a slovenských znám-
kach, Nositelia Nobelovej ceny na československých a švéd-
skych známkach, Obrazy Pavla Picassa na známkach sveta. 
Vernisáže výstavy sa zúčastnilo okrem cca 100 čabianskych 
Slovákov a filatelistov aj viacero významných osobností ako 
napríklad generálny konzul Slovenskej republiky Štefan Dano, 

Viktor Motus :  Pod horou 
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primátor mesta Békéšská Csaba Jánoš Papp a ďalší hostia. Pri 
príležitosti tejto výstavy vydal csabiansky filatelistický klub 
pamätný list a príležitostnú pečiatku.  

Vlastné poznámky 
 
V sobotu 6. mája 2006 v Artkine Metro sa na druhý pokus 

uskutočnila siedma premiéra Hudobného Divadla Trenčín 
„Pašie“. Autorské spracovanie tejto biblickej témy sa malo 
Trenčanom predstaviť už pred týždňom, ale ako odôvodnil 
posunutie termínu dramaturg divadla Ondrej Odokienko, 
režisér Andrej Kalinka a herec Ivan Martinka sú 
maximalisti a urobili tak v záujme kvality. Sobotňajší večer 
ukázal, že divákom sa počkať oplatilo. Ivan Martinka v 
monodráme Pašie rozohral postavu uzdraveného slepca 
Bartimeja nasledujúceho Ježiša naozaj bravúrne. Cez takmer 
bleskové multischizofrenické premeny perfektne zvládal 
vykreslenie charakterov jednotlivých postáv, pričom nechýbali 
ukážky skvelého fyzického herectva a sám celých 70 minút 
nezišiel zo scény. Predstavenie nemalo hluché miesta, vypäté 
expresívne scény sa striedali s uvoľnenejšími pasážami. K 
vrcholom patrila scéna s bábkou, či Bartimejove reminiscencie 
na staré časy pred vyliečením. Sugestívnu atmosféru 
predstavenia umocňovala strohá minimalistická scéna, prostý, 
ale účinný svetelný dizajn i naliehavá scénická hudba s domi-
nujúcim violončelom. Zdá sa, že o jednu z najvýraznejších 
udalostí tohoročnej slovenskej divadelnej sezóny sa postaralo 
práve trenčianske divadlo. Nadčasová interpretácia príbehu 
Andreja Kalinku a Ivanka Martinku o odvahe, zrade, 
zbabelosti, oddanosti a pokušení stojí za to, pričom nie je 
dôležité, či ju budete vnímať ako veriaci alebo ateista.  

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 249/1/06 
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Dňa 12. mája 2006 tí, ktorí prišli do Galérie M. A. 
Bazovského na pozvanie 
Krajskej organizácie Únie 
žien Slovenska v Trenčíne 
a Sekcie umeleckých škôl 
Slovenskej rady rodičovských 
združení v podvečerných ho-
dinách na tretí ročník kon-
certu mladých umelcov, aby 
tak spolu spevom, hudbou 

a umeleckým slovom oslávili blížiaci sa Deň matiek. V úvode 
podujatia vyslovila moderátorka podujatia Bc. Viera 
Štefulová sama sebe otázku, prečo sa človek určitých 
životných situáciach necháva unášať harmóniou veršov, či 
melódiou piesní, skrátka 
oddáva sa umeniu ?  Od-
poveď nie je jednoznač-
ná, lebo pramení v skry-
tosti duše človeka pred 
okolitým svetom, ktorá sa 
navonok rôznorodo preja-
vuje v prežitých život-
ných situáciach. Keďže 
už po tretíkrát som sa 
stretol s týmito mladými sympatickými umelcami, mal som 
tak možnosť porovnávať ich umelecký rast. Bol som milo 
prekvapený, aký úžasný kvalitatívny krok vykonali v technike 
ovládania nástroja, technike spievaného slova od minulého 
roka. Takto možno hovoriť o huslistoch Filipovi Šamorovi 
a Richardovi Retamózovi, trubkároch Tomášovi Pohúnkovi 
a Lukášovi Pohúnkovi i speváčok Eve Sýkorovej a Andrei 
Čajovej. Nakoniec sýtym barytónovým hlasom prekvapil 
poslucháč prvého ročníka Akadémie muzických umení 

Andrea Čajová 
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v Banskej Bystrici Marián Belko, ktorý sa po prvýkrát 
prezentoval na tomto koncerte. Čo dodať na záver ?  
Jednoznačne im patrilo poďakovanie za príjemné popoludnie 
hlavnej organizátorke podujatia PhDr. Janke Jablonskej, 
korepetitorkám  Mgr. art. Márii Pohúnkovej,  Viere Kostrovej 
a Milici Ilčíkovej a recitátorke Janke Polákovej a moderátorke 
Bc. Viere Štefulovej. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 244/1/06 
 
V piatok 12. mája 2006 sa stretli nadaní spisovatelia a 

básnici v trenčianskej knižnici na Hasičskej ulici na vyhod-
notení súťaže Píšem, píšeš, píšeme. Dvestodvadsaťdva detí 
základných škôl sa zapojilo do 4. ročníka literárnej súťaže 
Trenčianskeho kraja. Autori do súťaže zaslali 299 prác v 
poézii alebo v próze. Pre veľké množstvo a vysokej kvalite 
prác odborná porota tento rok odmenila viacero detí. Medzi 
témami, ktorým sa deti venovali, dominovali zážitky s 
rodinou, kamarátmi. V poézii malí básnici čerpali zo zážitkov 
zo života a vecí, ktoré majú radi. Vo vyššej vekovej kategórii 
sa porota stretla aj s vážnou spoločenskou tematikou. V 
kategórii autorov od 8 – 10 rokov sa na prvom mieste 
umiestnila Lívia Jurišová s básňou Pištovo tajomstvo a za 
prozaické dielo Rozprávky od susedov získala prvé miesto 
Veronika Staníková zo Základnej školy na Hodžovej ulici v 
Trenčíne. Vo vekovej kategórii od 11. – 15. rokov svojimi 
básňami zaujala najviac Petra Šaržíková zo Základnej školy 
na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne a za dielo Svet na 
svetom získala prvé miesto v próze Veronika Mikulová z 
Piaristického gymnázia v Trenčíne. Predsedom poroty bol 
spisovateľ Milan Húževka, ktorý sa už dlhé roky venuje 
najmä zbieraniu povestí z okolia svojho rodiska, z Púchovskej 
doliny. Popri spracovávaní originálnych príbehov často s 
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husitskou tematikou píše i vlastné rozprávky, ako napríklad 
Ríša čierneho peria.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. mája 2006 bola na Trenčianskom hrade sprístup-

nená expozícia Ilešháziovskej obrazovej zbierky a obrazov 
z ilešháziovských sídiel. Ako povedala 
v úvode vernisáže riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová, dnes po dlhom 
čase sme sa stretli na veľmi príjemnom 
podujatí, keď 
nám nič nepa-
dá z hradu. 

Trenčianske múzeum ešte 
v roku 1994 v Paláci Zápoľ-
ských bola vystavená časť 
Ilešhaziovskej obrazovej 
zbierky, v ktorej približne zo 
140 zachovalých diel bolo 
vystavených 98 obrazov. Pos-
tupom čase pribúdali ďalšie 
zreštaurované obrazov a začali 
sa hromadiť v depozitári mú-
zea. Keďže priestory Paláca 
Zápoľských neumožňovali ich 
expozičné využitie, tak sa roz-
hodlo rozšíriť expozíciu v Ľudovítom paláci o ďalších 23 
obrazov. A tak dnes umelecké diela, ktoré prešli zručnými 
rukami reštaurátorov, mohli dnes uvidieť návštevníci v ich 
pôvodnej kráse a žánrovej rozmanitosti. Históriu obrazovej 
zbierky Ilešháziovskej rodiny, ich zložité cesty v priebehu 
času priblížil vo svojom príhovore PhDr. Vlastimil Hábl. 
Najcennejšie je, že práca na reštaurovaní obrazov sa už 

Katarína Babičová 

Kalvária 
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pomaly uzatvára. Ešte zostáva dokončiť niekoľko obrazov. Pri 
práci na obrazoch sme museli neraz odstraňovať pred-
chádzajúce neodborné zásahy, aby sme ich potom mohli vrátiť 
do pôvodného stavu. „Dnešné reštaurátorské technológie nám 
umožňujú, aby tieto cenné diela mohli slúžiť pre radosť 
návštevníkov po dlhé roky“, vyjadril sa po vernisáži aka-
demický maliar a reštaurátor Vladimír Kožár. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 13. mája 2006 Delová bašta Trenčianskeho hradu bol 

miestom vernisáže 10. ročníka Výt-
varného spektra. Po privítaní hostí 
a návštevníkov Jaroslavou Tichou 
zhodnotenie neprofesionálnej tvorby 
predniesol predseda odbornej poroty 
Ing. Jozef Vidrnák. Okrem iného 
konštatoval, že odborná porota vy-

brala do súťaže 150 diel od 69 autorov. Dôraz sa kládol na 
invenciu, kvalitu remeselného zvládnutia výtvarných 
materiálov, vyváženosť obsahovej a formálnej stránky diela, 
novosť výtvarných nápadov, postupov, realizácií a myšlien-
kových výpovedí. Kladom tohto ročníka bola zvýšená účasť 
mladých autorov do 25 rokov. Porota udelila 10 cien bez 
poradia nasledovne : 

- kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania 
 Dagmar Bočáková a Markéta Gregorová; 

- kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného 
vzdelania 

 Igor Lackovič, Dušan Chilý, Tibor Hladký, Lidka Ivaňová; 
- kategória B) – autori do 25 rokov s výtvarným vzdelaním 
 Zuzana Janíčková a Peter Hitzinger; 
- kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním 

Andrej Peťkovský a Anita Šebíková;  

Ing. Jozef Vidrnák 
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Porota udelila aj 15 čestných uznaní autorom, ktorých 
tvorba v jednotlivých 
kategóriach zaujala 
a nesie pečať vyššej 
alebo vysokej výtvar-
nej úrovne nasledov- 
ne : Roman Teicher, 
Veronika Mercellová, 
Ľudmila Foltýnová, 
Čestmír Harníček, Eu-
gen Darnady, Jozef 
Petrík, Peter Zúbek. 
Alena Bušíková, Jarmila Marčišová, Jaroslav Švec, Zlatica 
Johnová, Viktor Vdoviak, Branislav Kristín, Ján Nedorost 
a Veronika Zajacová. 

Osobitné uznania si zaslúžili autori, ktorí v minulých 
ročníkoch  získali ocenenie a i v tomto ročníku ich diela sa 
stala ozdobou vystavenej kolekcie výtvarných diel – Veronika 
Markovičová, Jozef Košík, Peter Šoltó, Jozef Syrový a Peter 
Gahér. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 256/1/06 
 

Dňa 14. mája 2006 Mie-
rové námestie od 15,00 h. sa 
uskutočnilo kultúrne popo-
ludnie Dni vidieka, orga-
nizované Vidieckym parla-
mentom Trenčianskeho 
kraja, v ktorom sa predsta-
vila dolina okolo baníckeho 
mesta Handlová so svojím 

kultúrnym programom. Podujatie moderovali Igor Suchý 

ocenenie Zlatice Johnovej 

fujaristi z Handlovej 
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a Barbora Špániková z Handlovej. I napriek tomu, že 
podujatie bolo propagované, občania mesta Trenčín toto 
podujatie takmer ignorovali, dali prednosť iným aktivitám. 
A tak učinkujúci hrali sami pre seba. 

Vlastné poznámky 

 

Na tlačovej konferencii Trenčianskej jazzovej spoločnosti v 
Trenčíne dňa 16. mája 2006 informoval Ján Babič, že pri 
príležitosti nedožitých 80. narodenín jedného z najvýznam-
nejších osobností džezu Milesa Davisa sa dňa 25. mája 2006 
predstaví v Trenčíne na jedinom koncerte na Slovensku sve-
toznámy bubeník a jeho dlhoročný Davisov spolupracovník Al 
Foster. Al Foster prešiel spoluprácou so všetkými známymi 
menami, ktoré tvoria piliere svetového džezu. Podľa Babiča 
Foster spolupracoval s Milesom Davisom spolu 13 rokov, až 
do jeho smrti v roku 1991. Je to až husársky kúsok, doviezť 
sem Fostera v predvečer nedožitých Davisových narodenín, 
povedal Babič. Koncert sa podarilo na Slovensku a dokonca v 
Trenčíne zorganizovať vďaka dobrým kontaktom medzi 
Trenčianskou jazzovou spoločnosťou a európskymi promo-
térmi. S Alom Fosterom sa v Trenčíne predstavia aj hudobníci 
z New Yorku Eddie Henderson, David Jansen, Sam Yahel a 
Douglas Weiss. Koncert má potvrdiť, že mesto Trenčín je 
centrum džezového diania. Al Foster sa v Trenčíne dlho 
nezdrží, lebo po koncerte prespí v hoteli a ráno odchádza na 
ďalší koncert do Nemecka. 

www/tn.mesto.sk 16.05.2006 
Trenčianske noviny 22.05.2006 
Pomocná evidencia 279/1/06 
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Dňa 16. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
jubilejného 10. ročníka výstavy „AMFO Trenčianskeho kra-

ja“. Po privítaní hostí 
riaditeľom Trenčian-
skeho osvetového stre-
diska Mgr. Vladimí-
rom Zvaleným a po 
zhodnotení úrovne vys-
tavených exponátov 
Ing. Jánom Tlukom 
bližšie výstavu priblíži-
la Jaroslava Tichá. Do 
tohoročnej  súťaže sa 

prihlásilo 72 autorov s 382 fotografiami a jeden súbor foto-
grafií v skupine  A) – dospelí v kategórii farebná fotografia, 
čierno-biela fotografia a kategória Foto-audio a v skupine B) – 
juniori do 16 rokov a juniori do 26 rokov. Z nich odborná 
porota v zložení Ing. Č. Harníček, F. Janouš, M. Potyka a V. 
Polák odporučila na výstavu 115 fotografií od 60 autorov. No 
a potom už nasledovalo oceňovanie tých najúspešnejších 
vystavovateľov.  
V kategórii A) – dospelí, 
farebná fotografia  
Cenu bez poradia prevza- 
li : Bruno Hausner z Prie-
vidze, Vladimír Hrnčiar 
z Trenčína, Rastislav Hus-
tý z Prievidze a Július Ká-
koš z Trenčína; 
Čestné uznanie bez pora-
dia prevzali :  Peter Cagáň 
z Bojníce, Soňa Kalabová z Trenčína, Norbert Kalaba 
z Trenčína a Ivan Štefka z Trenčína; 

Pavol Bartuš z Opatoviec n/V. – Ruky zbožné 

 zľava Ing. Július Kákoš prijíma ocenenie od Ing. Čestmíra Harníčka 
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V kategórii A) – dospelí, čiernobiela fotografia 
Cenu prevzal Igor Hečko zo Starej Turej; 
Čestné uznanie bez poradia prevzali :  Jozef Jurík z Hrádku, 
Adela Čerňanová z Považskej Bystrice, Veronika Marčeková 
z Trenčína a Marián Mockovčiak z Myjavy; 
V kategórii B – juniori do 16 rokov 
Čestné uznanie bez poradia prevzali :  Matej Chrenko 
z Prievidze, Soňa Šumichrastová z Prievidze a Marcel 
Vdoleček z Prievidze; 
V kategórii b) – juniori do 26 rokov 
Cenu prevzala Hana Dovinová z Trenčína; 
Čestné uznanie bez poradia prevzali : Tomáš Fridrich z My-
javy, František Petrovský z Trenčianskych Teplíc. 

Podujatie spríjemnilo svojím koncertom trio flautistiek zo 
Základnej umeleckej školy Monika Klenová, Andrea Kobzová 
a Zuzana Pašová. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.05.06 
Pomocná evidencia 271/1/06, 279/2/06 
 
Všetky expozície Trenčianskeho múzea – Trenčiansky hrad, 

Katov dom, expozitúry v Beckove, Podjavorinské múzeum v 
Novom Meste nad Váhom, Bzinciach pod Javorinou, 
Čachticiach, ale i rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka v Uhrovci boli počas Dňa múzeí vo štvrtok dňa 18. 
mája 2006 otvorené bezplatne pre všetkých návštevníkov. 
Tento deň využili predovšetkým školy na prehliadku expozitúr 
a rodiny s deťmi. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 21. mája 2006 pripravila Trenčianska nadácia už 
deviaty ročník Trenčianskeho korza. Tohoročné podujatie bolo 
venované kňazovi, profesorovi a spisovateľovi, čerpajúcemu 
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z trenčianskej histórie provinciálovi 
Jozefovi Braneckému, preto aj na 
úvod zoznámili študenti Piaristic-
kého gymnázia návštevníkov korza 
zo životom významného Trenčana. 
V úvode kultúrneho programu sa 
predstavil spevácky zbor gymnázia 
s interpretáciou duchovných piesní, 
na ktorý nadviazal príhovor riadi-
teľa školy Ing. Jánom Žákovicom, 

SchP. s pozvánkou na návštevu interiéru školy. Veľa Tren-
čanov túto ponuku neodmietlo a naviac ich zážitok umocnila 
prehliadka vežičky na vrchole stavby, ktorá poskytla každému 
jej návštevníkovi netradičné pohľady na Trenčiansky hrad, 
farský kostol, Mierové námestie a Palackého ulicu. Medzitým 
prebiehal na Mierovom námestí program, v ktorom sa pred-
stavili študentky Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne v do-
bových kostýmoch, Dixieland 
z Piešťan, výtvarníci Ing. arch. 
Július Brúna a Alena Teichero-
vá so svojimi karikatúrami, iba 
16. ročný žonglér Slížo Per-
fecto, Bc. Mária Muráriková s 
predajom svojich medovníkov a ďalší. O správnu atmosféru sa 
postaral už tradičný moderátor Ferdinand Rybníček. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
 
Už šestnásty raz udeľovalo mesto Trenčianske Teplice, 

tamojšie kúpele a Kruh priateľov českej kultúry Cenu Karla 
Čapka. Toto významné výročné ocenenia dostávajú 
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osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu života a diela Karla 
Čapka a prehlbovanie česko-slovenskej vzájomnosti. 
Ocenenia za rok 2005 v pondelok 22. mája 2006 v kine 
Prameň v prevzal český spisovateľ Ivan Klíma a slovenská 
herečka Eva Rysová. Ešte pred udelením 
ocenenia sa títo sympatickí kultúrni činitelia 
stretli v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne, kde si prezreli práve inštalovanú 
výstavu českého umenia „Klenoty českého 
moderného maliarstva 1907 – 1939“ zo 
zbierok Českého múzea výtvarného umenia  
v Prahe a Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 25. mája 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne slávnostná vernisáž 
výstavy pod názvom „Dr. 
Klaun uvádza ... tri podoby 
klauna“, ktorou bola vyhláse-
ná verejná zbierka v prospech 
Fondu Dr. Klaun. Vernisáž 
svojím vystúpením spestrili 
žiaci Špeciálnej základnej ško-

ly Vladimíra Predmerského v Trenčíne divadelnou etudou 
„Stonožka“ a tancujúcimi klaunami „Line Duo“. Návštevníci 
na výstave si mohli pozrieť zbierky fotografií z divadelných 
predstavení Dr. Klauna, detských kresieb, v ktorých domi-
noval klaun a zbierka drevených plastík klaunov, ktoré zapo-
žičal ich autor, tiež prítomný na výstave Vladimír Morávek. 
Najpozoruhodnejšie však bolo, že takmer všetky vystavené 
detské kresbičky oslovili prítomných účastníkov vernisáže 
výstavy a každá z nich dostala za malý obnos nového 
majiteľa. 

úvod patril vystúpeniu „Line Duo“ 
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Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 288/1/06 
 
Trenčiansky koncert americkej bubeníckej legendy Al 

Fostera dňa 25. mája 2006 prekonal všetky očakávania. 
Svojím koncertom v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky potvrdil, že hra na bicie môže 
byť skutočným umením, ak za nástrojom sedí osobnosť a 
majster nástroja, ktorý dokáže naplniť trojjedinosť svojho 
poslania - byť skvelým sidemanom, bravúrnym sólistom (na 

koncerte sa blysol 
dvomi sólami) a 
zároveň aj inšpirá-
torom. Rovnako 
vynikajúci boli aj 
členovia jeho 
Quintetu, z kto-
rých zaujal predo-
všetkým trubkár 
Eddie Henderson a 
klavírista Sam Ya-
hel, ktorí patria k 

vyhľadávaným newyorským hudobníkom. Vystúpenie bolo 
súčasťou európskeho turné konaného na počesť nedožitých 
80-tych narodenín Milesa Davisa, s ktorým Al Fostera spájala 
13-ročná spolupráca. Po dvoch prídavkoch, v ktorých ne-
chýbala ani skladba St. Thomas od Fosterovho ďalšieho šéfa 
Sonnyho Rollinsa, slávny bubeník odchádzal z pódia so 
želaním : „Love, Peace and Jazz - láska, mier a jazz.“ Po 
koncerte nasledovala autogramiáda, počas ktorej mohli jazzoví 
fanúšikovia prehodiť niekoľko slov so skvelými hudobníkmi. 
Bezprostredný, usmievavý Al Foster si na každého našiel čas a 
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nechýbalo ani dobrosrdečné podanie rúk. V úlohe pred-
skokana koncertu sa predstavilo prešovské jazzové AMC Trio. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 297/2/06 

 

Pokus o vytvorenie rekordu v počte klaunov zhromaž-
dených na jednom mieste sa uskutočnil v sobotu 27. mája 
2006 v Trenčíne. Klaunom sa stal každý, kto si v rámci 
verejnej zbierky v prospech Fondu Dr. Klaun kúpil a samo-
zrejme aj nasadil klaunský nos. Pokus o rekord bol súčasťou 

benefičnej akcie Deň 
klaunov. Klaunovský nos 
slúžil ako cestovný lístok 
v trenčianskej mestskej 
hromadnej doprave. Auto-
busy v ten deň od 9. do 
15. hodiny odviezli za-
darmo každého, kto mal 
klaunský nos nasadený na 
vlastnom nose. Do koneč-

ného počtu bol započítaný každý, kto sa medzi 10. a 12. ho-
dinou zaregistroval s klaun-
ským nosom na jednom z re-
gistračných miest na Mierovom 
námestí a o 12. hodine prešiel 
rukami sčítacích komisárov 
pred hlavným pódiom. Dosiaľ 
bol platný rekord vytvorený v 
Martine pred niekoľkými rok-
mi, keď sa tam zhromaždilo 
565 ľudí s klaunovskými nosmi. Na šťastie podujatiu prialo aj 
počasie, keď práve deň pred podujatím celú noc výdatne 
pršalo a nad ránom dážď prestal, dokonca na oblohe sa 
ukázalo aj slniečko. Veselá nálada sa sústredila v amfiteátri, 
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kde po otvorení vystúpili tepklauni „Tap Dance Quartet“, 
kúzelník Melies, Teatro Pimprlo s divadlom „Róza a Imro“, 
pantomimické štúdio Miroslava Kasprzyka „Etudy“. Radosť 
zo dňa však panovala na celom Mierovom námestí, pretože 
v malých hlúčkoch sa deti i dospelí zhromažďovali pri výrobe 
klaunovských rekvizít, maľovaní tváre, kupovaní klaunov-
ských červených nosov, tancovanie hola-hup, žonglovanie na 
nohe, vozenie na fúriku a podobne. Prv než prišla hlavná časť 
dňa  útok na prekonanie slovenského rekordu v počte klaunov 
pred amfiteátrom na Mierovom námestí odovzdal zástupca 
firmy Domoss Technik Richard Valo symbolický šek na 
chladničku pre sociálne zariadenie DEMY v Trenčíne, ktorý 
prevzal jej riaditeľ Mgr. Tibor Gavenda. V hanbe sa nene-

chali ani zástupcovia 
firiem Hoek Slovakia, 
Vitaal, zástupcovia 
mesta Utrecht a ďalší 
hostia, ktorí darovali 
nemalé finančné pros-
triedky Nadácii Dr. 
Klaun.  No a potom už 
prišlo sčitovanie klau-
nov. Pred amfiteátrom 
na Mierovom námestí 

sčítací komisári napočítali 749 presne červených klaunov-
ských nosov a to znamená prekonanie starého rekordu a nový 
slovenský rekord. Ten 750 červený nos umiestnil recesista na 
socha Jozefa Braneckého. Deň klaunov v Trenčíne priniesol 
do Fondu doktor Klaun 86.324 Sk a 500 eur. Táto suma 
však nebol posledná, pretože zbierka pokračovala do               
30. júna 2006 a Nadácia Slovenského plynárenského prie-
myslu navýšila vyzbieranú sumu o rovnakú čiastku až do 
výšky 50-tisíc Sk. 

Ing. Janka Sedláčková preberá dar firmy Vitaal – 40 detských ivalidných vozíkov 
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Vlastné poznámky 
 
Mladí filantropi v druhom grantovom kole podporili 

čiastkou 93 200 Sk deväť z desiatich predložených projektov. 
Projekty boli posudzované podľa kritérií, ktoré si samí 
stanovili povedala koordinátorka projektu Mladí filantropi 
Trenčianskej nadácie Danka Adamusová. Hodnotená bola 
kvalita nápadu a forma spracovania. Do úvahy sa bral aj 
význam projektu pre Trenčín a jeho obyvateľov, ako i 
realizovateľnosť projektu jeho predkladateľmi. Pri výbere sa 
riadili aj subjektívnym názorom na projekt. O neschválenom 
projekte konštatovali, že ako nápad bol dobrý, ale nebol úplne 
spracovaný. Bol odporučený na ďalšie grantové kolo po 
dopracovaní projektu. Donorom projektu Mladí filantropi je 
Nadácia Slovenského plynárenského projektu, ktorá vyčlenila 
na realizáciu projektov čiastku 69-tisíc Sk. Hodnota finan-
čných požiadaviek na realizáciu jednotlivých projektov však 
túto čiastku prekračovala. Študenti – mladí filantropi chceli ale 
podporiť všetky vybraté projekty. Správna rada Trenčianskej 
nadácie preto zvýšila sumu pre schválené projekty získané z 
daru objasnila správkyňa Tren-čianskej nadácie PhDr. Alena 
Karasová. Bolo ťažké rozhodovať sa akou čiastkou podporiť 
jednotlivé predložené projekty. Boli rôznorodé - kultúrneho, 
zábavného, športového zamerania. Dva boli určené pre celkom 
malé deti. Projekty musia predkladatelia zrealizovať do konca 
augusta 2006. Niektoré sa už uskutočnili, ako napríklad Veľká 
cena Trenčína vo fitness detí a vysokoškolský majáles 
Trenčianskej univerzity. Mladí filantropi ďalej podporili : 
- Trenčiansku improligu - zábavné súťaženie amatérskych 

divadelných súborov i jednotlivcov v divadelnej 
improvizácii,  

- dramatické predstavenie Trenčianskeho hradného divadla 
Lásky hry osudné,  
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- podujatie Materského centra Srdiečko – 1. Trenčianske 
vodnícke stretnutie 

- tradičný jednodňový hudobný festival poriadaný študentmi 
gymnázia Ľudovíta Štúra GympelRock 2006. 
Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 279/1/06 
 
Ojedinelú publikáciu nazvanú Ochrana zrúcanín v kul-

túrnej krajine pokrstili v piatok 26. mája 2006 v Barborinom 
paláci Trenčianskeho hradu. Ide o prvú odbornú publikáciu 
svojho druhu vydanú na Slovensku, ktorej jej cieľom bolo 
ponúknuť širokej odbornej a laickej verejnosti ucelený pohľad 
na metodické, technologické a estetické princípy uplatňované 
pri záchrane zrúcanín. Autorom projektu sa stal Aleš Hoferek, 
ktorý spolu s Ľubomírom Chobotom 
zo Združenia na záchranu Lietavského 
hradu dali dohromady kolektív autorov a 
v rekordnom čase piatich mesiacov kni-
hu vydali. Ako nám povedal Ľubomír 
Chobot, kniha je šlabikárom pre občian-
ske združenia, ktoré sa snažia o záchra-
nu hradov. Nie je určená iba odbor-
níkom. „Vhodná je aj pre laikov, ktorí 
majú záujem o hrady a torzálnu archi-
tektúru. Dozvedia sa z nej napríklad, ako sa hrady menia na 
ruiny a akým spôsobom a prečo ich treba chrániť,“ doplnil 
Aleš Hoferek. Súčasťou akcie bola výstava panelov mapujú-
cich priebeh konzervačných prác na viacerých európskych 
hradoch, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu „Culture 2000 – 
Poznajme a chráňme európske hrady“. Slovenským partnerom 
projektu bolo Združenie na záchranu Lietavského hradu. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 296/1/06 

Aleš Hoferek 



 642 

Dňa 30. mája 2006 navštívil Verejnú kniž-
nicu Michala Rešetku spisovateľ Drahoslav 
Machala, aby sa predstavil trenčianskej verej-
nosti so svojou novou knihou „Majstri slova“. 
Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľky 
knižnice Mária Špániková a potom už vedúca 
oddelenia pre deti a mládež Darina Ďurčeková 
zoznámila zo životom a umeleckou činnosťou prezentujúceho 
hosťa žiakom základných a potom študentom stredných škôl. 
Záver úvodu podujatia patril recitácii člena krúžku Kolomaž 
Richarda Nemca. Po tomto rozsiahlom úvode sa dostal k slovu 
konečne Drahoslav Machala, aby priblížil žiakom a študen-
tom, prečo vlastne vydal svoju knihu „Majstri slova“. Ako 
sám povedal, knihou chcel ukázať aj iný život päťdesiatich 
slovenských literátov – Bernoláka, Štúra, Krasku a ďalších, 
ktorí neboli nikdy zaškatulkovaní, ktorých vždy sprevádzali 
pestvá, lásky, teda čo sprevádza po celý život každého 
obyčajného človeka. Ako príklad uviedol úryvky zo života 

Ľudovíta Štúra, Ivana Krasku, 
v ktorých nechýbali vyjadrenia 
k tajným láskam. Na mladých pos-
lucháčoch bolo vidieť, že tento spô-
sob komunikácie im vyhovoval, 
pretože mimika ich tváre bola 
neustále v napätí. V závere svojho 
vystúpenia vyslovil myšlienku, čo 
najmenej sledovať tie programy 
televízie, ktoré majú rozporuplný 
obsah, ale aby sa viac sústredili na 

čítanie kníh, ktorými sa rozširuje duševný obzor 
a vyjadrovacie schopnosti človeka. 

Vlastné poznámky   
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Dňa 2. júna 2006 v Katovom dome sa 
prezentoval na samostatnej výstave so svo-
jou sochárskou tvorbou rodák zo Starej 
Pazovej Ján Stupavský. Študoval sochár-
stvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe 
v rokoch 1973 – 1977 a vyštudoval na Fa-
kulte úžitkových umení v Belehrade v roku 
1979. V súčasnosti pôsobí v Starej Pazovej 

ako pedagóg. Je členom Združenia výtvarníkov Vojvodiny, 
Srbska, Čiech, Moravy, Sliezka a Slovenska. Pre sochárske 
práce Jána Stupavského je charakteristická materiálová stálosť 
a pevnosť, ako aj jednoduchý, elegantný a čistý tvar. Jeho 
sochárska tvorba a  je bez nápadného modelačného gesta 
a dosahuje disciplinované a nežné tvary. Okrem jednoduchej 
formy a hladkého čistého povrchu, krásu jeho prác dopĺňa 
ladné, pravidelné, hranaté členenie, rytmicky modelovaných 
detailov. Sochárske cítenie Jána Stupavského je v podstate 
monumentálne. Potvrdzuje to niekoľko pomníkov a skulpúr 
postavených na verejných miestach v Starej Pazove a okolí, 
ako i monumentálna sochárska kompozícia „Pučanie“, posta-
vená v Záhrade umenia v Prešove v roku 1992.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 310/1/06 
 

Dňa 7. júna 2006 výstavné 
priestory na Mierovom ná-
mestí     č. 22 poskytli mies-
to na prezentovanie svojich 
prác tridsiatim mladým ab-
solventom výtvarníkom 
z výtvarného odboru Základ-
nej umeleckej školy v Tren-
číne. Po privítaní hostí, 

Ján Stupavský 
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okrem iného aj primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera, učiteľom výtvarného odboru Mgr. Jozefom 
Švikruhom prácu absolventov výtvarného odboru zhodnotila 
vedúca výtvarného odboru Mgr. Izabela Bulková. Pred 
očami všetkých prítomných defilovali vystavené výtvarné 
práce. Rodičia, starí rodičia a ostatní blízki mali čo obdivovať, 
pretože práce boli skutočne veľmi krásne. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. júna 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

usporiadala stretnutie so spisovateľkou Petra Džerengová-
Nagyová, ktorej vydavateľstvo IKAR v Bratislave vydalo 
ďalšiu knihu v poradí „Za to mi to zaplatíš“. Spisovateľku 
predstavila manažérka vydavateľstva IKAR PhDr. Mária 
Lešková, ktorá okrem iného spomenula, že dnes pretraktovanú 
knihu uviedol do medzi čitateľov spevák Peter Nagy dňa 23. 

mája 2006 v kníhku-
pectve „Svet knihy“ 
v Bratislave. No a po-
tom sa k slovu dostala 

Petra Nagy-
ová, aby čo 
to prezradila 

o sebe 
a o svojej no-

vej knihe. Petra Nagy-
ová-Džerengová sa narodila 3. marca 1972 v Košiciach. Po 
maturite vyskúšala byť letuškou. Po absolvovaní Ekonomickej 
univerzity sa spolu s manželom usadili v Bratislave a pra-
covala ako redaktorka Slovenskej televízie. Málokto však vie, 
že pani Petra je aj starostlivou matkou troch detí – synov Tea a 
Lea a dcérky Lóry. Pri svojej práci často prichádzala do 
kontaktu s ľuďmi, ktorí jej vyrozprávali svoje osudy. Preto 
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bolo len otázkou času, kedy pretaví to počuté a aj zažité do 
napínavých príbehov. A tak všetky príbehy majú racionálny 
základ. Vo svojej najnovšej próze analyzuje vzťahy dvoch 
manželských párov. Obidva štartovali do spoločného života 
ako dvojice, ktoré zohrievala vzájomná láska, túžby a nádeje. 
Všednosť a tajomstvá ukryté na dne duše však skôr či neskôr 
poznamenajú ich vzťahy. Ako sa vyrovná s manželovým 
„desatorom“ sestrička Tereza ? Pokorí sa, alebo vykročí 
vlastnou cestou ? Podarí sa Mirovi odčiniť svoju neveru, alebo 
mu ju Irma nikdy neodpustí ? A čo deti ? Je pre ne miesto v 
spletitých vzťahoch dospelých ? Príbeh Petry Džerengovej-
Nagyovej je teda plný otázok, ale i odpovedí. Číta sa ľahko, 
jedným dychom. Až keď knihu odložíme, uvedomíme si, 
koľko tajomstiev skrývajú okná našich domovov. 

Vlastné poznámky 
 

Casting speváckej súťaže Juh hľadá SuperStar sa usku-
točnil na podnet Detského výboru mestskej časti Juh, v spo-
lupráci s Kultúrnym centrom Aktivity o. z. a garantom Bra-
nislavom Zubričaňákom. Porota v zložení Ľubica Kršáková,  
Dobroslava Švajdová, Dana Dolejská, Edita Kociánová, Peter 
Grábl a Tibor Bibel vybrala z viac ako 50 zúčastnených do 
finálového kola, ktoré sa uskutoční 19. júna 2006 týchto 19 
finalistov : 
1. kategória :  6 - 10 rokov Tereza Janíková, Dominika Ki-
šiacová, Karolína Kolkusová, Terézia Košovanová, Andrea 
Petrášová a Martina Pristachová.    
2. kategória : 11 - 15 rokov  Dominika Fabová, Andrea 
Justová, Tomáš Kotlárik, Michaela Kováčiková, Júlia Kreh-
líková, Iveta Kuchtová, Tereza Omelková, Barbora Sásková, 
Lenka Vlková, Lucia Žigmundová, Petra Habánková, Pavlína 
Punová a Dominika Švachová.   
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Na finálovom koncerte sa speváci 1. kategórie predstavia 
jednou piesňou – karaoke, 2. kategória  dvoma piesňami – 
karaoke, druhú dospievajú s klavírnym sprievodom Petra 
Grábla.  

Vlastné poznámky 
 

Aj keď trenčianska Galéria Miloša Alexandra Bazovského v 
stredu 14. júna 2006 práve nepraskala od návštevnosti vo 
švíkoch, ale koncert dvojice cimbalistov Viktórie Herencsár 
z Maďarska a jej žiaka Hiroshi Saita z Japonska prekonal 
všetky očakávania. Obaja umelci presvedčili, že cimbal je 
plnohodnotný nástroj, disponujúci bohatou paletou farieb, 
umožňujúci širokú výrazovú škálu na vyjadrenie aj tých 
najjemnejších hudobných polôh, ak za ním sedia skutoční 
majstri. Budapeštianska rodáčka Viktória Herencsár patrí k 
najvýznamnejším hudobníkom na tento, vo vážnej hudbe 
neobvyklý bicí strunový nástroj. Vyštudovala Hudobnú aka-
démiu Ferencza Liszta v Budapešti, od roku 1973 je sólistkou 
Maďarského rozhlasu a od roku 1975 Maďarskej štátnej 
opery. Od roku 1997 pôsobí ako docentka na Akadémii umení 
v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti je jej žiakom aj Hiroshi 
Saito. Je prezidentkou Svetovej asociácie cimbalistov, ktorú 
založila v roku 1991. Počas svojej doterajšej umeleckej 
kariéry vydala množstvo hudobných nosičov a získala rad 
ocenení. Hiroshi Saito má za sebou Hudobnú akadémiu v 
Osake, hru na cimbal študoval aj v Hudobnej akadémii 
Ferencza Liszta a teraz v Banskej Bystrici. Ako pedagóg 
pôsobil na viacerých hudobných školách a v inštitúciach v 
Japonsku. V roku 1991 dostal cenu poroty na New Artists 
Audition ´91, ktorá mu otvorila dvere do sveta televízie a 
rozhlasu. V roku 2004 sa stal víťazom medzinárodnej súťaže 
Balassagyarmat. Na trenčiansky koncert si hudobníci pripra-
vili program zostavený z vlastných skladieb vážnej hudby, ale 
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aj variácií na ľudové piesne, spomedzi ktorých zažiarili najmä 
sólové skladby Zimný spánok a Zvon v autorskej interpretácii 
japonského hudobníka a nádherné Variácie na maďarské 
piesne od Viktórie Herencsár. Zo spoločných skladieb vynikli 
4 slovenské ľudové hudby a Gajdy muziky z Bartókovho 
Mikrokozmosu. Obaja hudobníci zaujali nielen skvelou 
zohratosťou, ale aj netradičným spôsobom hry, kedy paličky 
vymenili za hru prstami, čím dosiahli krehkú lyrickú polohu 
zvuku nástroja kontrastujúcu s dynamickými forte pasážami.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
 
Trenčianske hradné divadlo prešlo od svojho vzniku mno-

hými premenami a vystriedalo sa v ňom takmer sto ochot-
níkov. Na konci štvrtého roku existencie mal súbor zohratý 

kolektív, ktorý uvie-
dol dňa 15. júna 2006 
v premiére divadlami 
málo inscenovanú, 
no veľmi podnetnú 
dramatickú prvotinu 
bratov Čapkovcov 
Lásky hra osudná. 
Mgr. Zuzana Mišá-
ková, riaditeľka 
Trenčianskeho hrad-

ného divadla k tomu dodala „Cieľom je neustále zvyšovať 
kvalitu predstavení, hoci v podmienkach amatérskeho divadla 
je to ťažká úloha. Výber hry je vždy výsledkom súhry viace-
rých okolností. Táto hra nie je o slovách, ktoré čítame, ale ako 
povedal režisér Peter Oravec “všetko je medzi riadkami“. Text 
dozrel do súčasnosti a pranieruje jej nešváry akoby bol napí-
saný pre súčasnú spoločnosť, kde víťazí pretvárka, mamon, 
predajnosť „za misu šošovice“, láska je len slovo a ľudský 
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život nestojí viac ako niekoho zábava. Najmä o tomto je 
„komédia“, ktorú sa rozhodli inscenovať. Spolupráca s profe-
sionálnym režisérom nezanedbateľne pozdvihla úroveň Tren-
čianskeho hradného divadla. Túto úlohu na seba prevzal 
dlhoročný režisér Novej scény v Bratislave Peter J. Oravec. 
Je úžasný profesionál, ale aj skvelý človek, ktorý veľmi citlivo 
zladil technické i kre-
atívne možnosti ama-
térov s vlastnou pred-
stavou inscenácie. 
Navyše bol impul-
zom, ktorý súbor 
v danej chvíli najviac 
potreboval. Výsled-
kom je skutočne tren-
čianske divadlo, veď 
okrem troch osôb sú 
všetci zúčastnení od 
režiséra, cez hercov a muzikantov, kostýmerky Janky Ková-
čikovej, až po posledného realizátora scény – a bolo ich 
neúrekom, sú Trenčania.  Hra v štýle Commedie dell´ arte si 
žiada hercov typovo vyhranených, jej postavy sú storočia us-
tálené. V úlohe mrzutého starca intrigána Brighellu sa pred-
stavil dlhoročný ochotník a muzikant Ladislav Žiško. Jeho 
protihráčmi bol silák Trivalin stvárnený už známym hercom, 
ale i šermiarom a kaskadérom Milošom Slemenským a básnik 
Gilles bol stelesnený najmladším členom ansámbla Borisom 
Bilčíkom. Ten sa už zaskvel v postave Uhorčíka v Jááno-
šíííkovi či v postave Bela Capandu v predstavení Lás-ka-nie. 
Ich sekundantmi boli senilný učenec zvaný Dottore a klaun 
Scaramouche. Obe tieto postavy hrali ženy Jarmila On-
drejovičová a Jana Majčíková, čo umožnilo nazerať na ne 
z nadhľadu.  V úlohe peknej mladej ženy Izabelly si zahrala 
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Janette Strharská, ktorej protipólom bola stará kupliarka 
Zerbine v stvárnení Slávky Cvrkovej. V postave Prológa, 
resp. riaditeľa divadla sa alternovali Anna Maršalová a ria-
diteľka divadla Mgr. Zuzana. Mišáková. Na záver treba 
spomenúť aj muzikantov, pretože práve ich hudobný doprovod 
bol neoddeliteľnou súčasťou predstavenia. Za klávesmi bol 
Tibor Grofik a za bubnom kraľoval Ferdinand  Rybníček.  

Vlastné poznámky 
 
Dvojica trenčianskych humoristov a karikaturistov Willy 

Weber a Tibor Vrtík si odniesla prvenstvo z 11. ročníka 
medzinárodnej výstavy kresleného humoru Bomburova 
šabľa. Výstava sa uskutočnila ako jedno z podujatí pri príle-
žitosti Dňa Brezna. Tohtoročnú súťaž motivovali majstrovstvá 
sveta vo futbale. Jej podtitul bol „Športu zdar a futbalu 
zvlášť!“ Do súťaže doručilo  121 autorov z Českej republiky, 
Grécka, Kanady, Nemecka, Srbska Čiernej Hory a Slovenska 
261 prác. Najlepšie z nich boli vystavené v synagóge v Brezne 
počas mesiaca júna 2006. Zisk prvenstva autorskú dvojicu 
zaskočil, lebo na Slovensku sa v kreslenom humore na 
výstavách viac preferuje grafické stvárnenie, filozofická myš-
lienka a satira, povedal Willy Weber. Ako ďalej uviedol, spolu 
s Tiborom Vrtíkom robia humor pre pobavenie. S predpísanou 
témou problém nemali, lebo dlhé roky aktívne športoval a istý 
čas pracoval ako športový novinár. Dvojica pravidelne posiela 
svoje práce na súťaže a výstavy v rámci Slovenska. Dá sa 
povedať, že už 15 rokov patria medzi slovenskú špičku v 
kreslenom humore, ale tak významné ocenenie získali po 
prvýkrát. Humor nerobia kvôli cenám, alebo pre peniaze, ale 
len preto, aby ľuďom na chvíľu spríjemnili život. Na Slo-
vensku je takáto autorská dvojica ojedinelá, kým v susednom 
Česku je takéto spojenie hlavy a ruky oveľa častejšie. Auto-
rom nápadu, námetu je Willy Weber a keďže on nevie kresliť, 
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tak manuálnu prácu – kreslenie vykonáva Tibor Vrtík. 
Podujatie Bomburova šabľa vzniklo v roku 1984. Jeho názov 
sa viaže k povesti o obrnenom a mečom ozbrojenom rytierovi 
v ľudovom podaní nazývanom Bombura, ktorý je súčasťou 
mestského erbu Brezna. 

Trenčianske noviny 07.06.2006  
Pomocná evidencia 320/1/06 
 
Priestory Katovho domu v Trenčíne sa dostali do pove-

domia verejnosti záhadnými úkazmi. V miestnosti na prízemí, 
kde bolo väzenie a mučiareň, sa z ničoho nič hýbala ťažká 
klada na mučenie a v dome sa ozýval čudný buchot. Dom 
mestského kata, ktorý pochádza zo 16. storočia, sprístupnili 
pred vyše dvoma rokmi po rekonštrukcii. Kat býval na 
poschodí, na prízemí bolo väzenie, kde kruto mučili ľudí a 
zomrelo tam veľa nevinných. Trpeli tam aj ženy obvinené z 
bosoráctva. Prvýkrát zaujímavý úkaz nastal v lete minulého 
roka, keď bolo v bývalom väzení asi 15 turistov a zrazu sa 
prudko rozhúpala klada, ktorá visí na lanku na stene. Lietala 
asi meter do boku, potom sa naraz zastavila. Turisti boli z toho 
vyľakaní a všetci hneď išli von. Situácia sa opakovala ešte 
dvakrát, keď sa v dome ozývalo buchnutie, akoby padol ťažký 
predmet, ale nebolo nič spadnuté nenašli. Aby sa týmto nez-
vyčajným javom zamedzilo Katov dom posvätil dekan 
Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. Obrad spojený s 
modlitbou trval niekoľko minút, priestory pokropil svätenou 
vodou. Túto nezvyčajnú službu Mgr. Milan Kupčík skomen-
toval, že Katov dom vysvätil tak, ako sa vysviacajú iné domy. 
Nič mimoriadne pri vstupe do priestorov necítil. Zabíjali sa 
tam ľudia a možno niektoré duše nemali pokoja. Chceli možno 
to dať nejakým spôsobom dať takto niečo najavo. Miesto sa 
vysvätilo a či to zaberie alebo nie, to sa uvidí. Podľa správ-
kyne Katovho domu odvtedy sa nič nepohlo, nič nebúcha, 
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nestraší a je tu pokoj. Zvláštne 
úkazy pritiahli do Katovho do-
mu ľudí z celého Slovenska aj 
z Čiech a v porovnaní s minu-
lým rokom návštevnosť stúpla 
dvojnásobne. Každého to zaují-
ma, každému to musíme vyroz-
právať. Ľudia sú ale momen-
tálne sklamaní, že už sa to ne-
hýbe a už aj frfľú, prečo sme 
volali pána farára, lebo oni chcú, 
aby tu strašilo. 

Trenčianske noviny 14.06.20006 
Pomocná evidencia  333/1/06 
 
Spevácka súťaž Juh hľadá Superstar sa zrodila v hlavách 

mini poslancov – detí z Detského výboru mestskej časti Juh 
pod organizačným vedením pracovníkov Kultúrneho centra 
Aktivity, o.z. Dňa 18. mája 2006 sa uskutočnil casting zo 72 
prihlásených súťažiacich, z ktorého odborná porota vybrala 15 
finalistov. Finalisti sa stretli za účasti búrlivého obecenstva 
dňa 19. júna 2006. Odborná porota vyhlásila výsledky súťaže : 
1. kategória – SuperStar 6 – 10. rokov 

1. Košovanová Terézia 
2. Petrášová Andreja 
3. Pristachová Martina 

2. kategória – SuperStar  11 – 15 rokov 
1. Dominika Švachová 
2. Barbora Sásková 
3. Lucia Žigmundová 
Mimoriadne ocenenie Kultúrneho centra Aktivity, o.z. 

získala Andrea Justová a Júlia Krehlíková. Záver podujatia 
patril koncertu finalistov pre široké publikum. 
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Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 

 
Na podnet detí u zorganizovali v Kultúrnom stredisku 

Aktivity na Trenčín – Juh spevácku súťaž hľadá Super Star. 
Po úspešnom kastingu, na ktorom si pomeralo sily osemdesiat 
detí z celého Trenčína, sa v pondelok 19. júna 2006 usku-
točnilo finále. Mladí speváci sa predstavili v spoločenskej sále 
Kultúrneho strediska Juh. Súťažili v dvoch kategóriách – men-
šie deti do 10 rokov si zaspievali jednu pieseň ako karaoke a v 
staršej kategórii pribudla ešte jedna pieseň s klavírnym sprie-
vodom. Na prípravu mali súťažiaci necelý mesiac. Počas neho 
sa štyrikrát stretli s mladým trenčianskym hudobníkom, 
gymnazistom Petrom Gráblom, ktorý ich počas finálového 
vystúpenia sprevádzal na klavíri. Podľa jeho slov, najväčším 
problémom bol výber vhodných piesní pre nádejných 
spevákov a udržať rytmus s klavírom. V repertoári finalistov 
sa najčastejšie vyskytovali piesne od Zuzany Smatanovej, 
Tublatanky a Elánu. Hoci niektorí z finalistov nikdy predtým 
nespievali, všetci ho milo prekvapili. Víťazov vyhlásili pred 
obchodným centrom Južanka, kde čakanie na verdikt poroty 
spestrovali vystúpeniami tanečníci z Goonies, Korzo, Koral i 
skupina Tap Dance Quartet. Spomedzi mladších speváčok si 
sympatie poroty získala štvrtáčka Terézia Košvárová. Medzi 
najlepšie tri speváčky patrili Lucia Žigmundová, Barbora 
Sasková a víťazkou druhej kategórie sa stala šestnásťročná 
Dominika Švachová.  

Info Trenčín 06.07.2006 
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Známy trenčiansky fotograf Miloš Ábel opäť sprístupnil 

atraktívne priestory svojho priestranného objektu bývalého 
mlyna v Trenčianskych Biskupiciach, aby v nich trinásť výt-
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varníkov z Trenčína a okolia nainštalovalo štvordňovú výstavu 
zo svojej voľnej tvorby. I napriek tomu, že vernisáž sa usku-
točnila vo podvečer dňa 22. júna 2006, keď na sklonku 
tropického dňa sa odohrával posledný 
zo zápasov českej reprezentácie na 
futbalových majstrovstvách sveta, 
predpokladalo by, že by to ovplyvnilo 
návštevnosť výstavy. Opak bol prav-
dou, lebo na jej vernisáži bola až 
mimoriadne hojná účasť. Vo vysta-
venej kolekcii obrazov a plastík zau-
jali predovšetkým olejomaľby a gra-
fiky inšpirované rytmizujúcimi prv-
kami ľudových ornamentov Jozefa 
Vydrnáka, tajomné éterické dámy s hudobnými nástrojmi na 
obrazoch Petra Marčeka, kubistické krajiny Rudolfa Mošku, 
portréty od Vladimíra Kudlíka, poetické obrazy Júliusa 
Činčára či hravé plastiky - postavy a hlavy od Igora 
Mosného, kombinujúce drevené korpusy a kovové časti 
časom poznačených pracovných nástrojov a bránových 

kovaní, ktoré dotvárali cha-
rakter drevených sôch. Vtip-
né a nápadité boli aj in-
štalácie jeho plastík - vtákov 
umiestnených do okenných 
výklenkov. Iskra a ľahkosť 
nechýbala ani obrazom do-
brej duše výstavy Evy Mi-
šákovej. Za pozornosť však 

stála aj tvorba ďalších vystavujúcich autorov – Juraja Kraj-
ča, Laca Mošku, Juraja Oravca, Milana Petríka i Sta-
nislava Lubinu, s výnimkou Juraja Zemanoviča, ktorého 
kolorované perokresby zatiaľ nedosahujú kvality prác jeho 

Eva Ábelová – Kráľ s kráľovnou 
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kolegov. Jozef Vydrnák, ktorý výstavu otváral, nám o nej 
povedal: „Výstava nadväzuje na prezentácie a stretnutia 
neformálnej trenčianskej skupiny výtvarníkov 6+1. Výstavné 
plochy v mlyne sme si spontánne rozdelili a každý z autorov 
vybral také ukážky z tvorby, aby vhodne zapadli do kom-
plexnej inštalácie, ktorá nie je tematicky ani obsahovo obme-
dzená. V tomto mlyne sa kedysi mlela múka pre posilnenie 
tela, my sme sem teraz prišli zomlieť zrno pre posilnenie 
ducha.“ Akademický sochár Juraj Krajčo k tomu doplnil, že 
„prvým impulzom k výstave bol zámer stretnúť sa s kolegami 
výtvarníkmi, pozveme si zopár hostí a posedíme spolu. 
Nakoniec bol na vernisáži „plný dom“ a na seba sme vôbec 
nemali čas. Ešteže sme mali príležitosť porozprávať sa spolu 
pri inštalácii výstavy.“ Jediným slabším miestom vernisáže 
bolo vystúpenie mladej kapely Next Page, v ktorej hral syn 
výtvarníka Juraja Oravca. Aj keď hrala s viditeľnou radosťou, 
nepodarilo sa jej zapadnúť do atmosféry miesta a vystavených 
obrazov. Hrala príliš dlho, príliš hlasno a nie práve 
najzaujímavejšie, čo spolu s dusným ovzduším spôsobilo, že 
veľká časť divákov sa presunula do otvoreného prízemného 
priestoru s občerstvením, alebo von pred mlyn. Ak aspoň 
polovica ľudí, ktorí výstavu navštívili prišla kvôli obrazom, je 

to skvelá správa nie-
len pre vystavujúcich 
umelcov, ale aj pre 
celú trenčiansku výt-
varnú scénu. Možno 
kvôli reprezentatív-
nosti jej aktuálnej 
podoby by nabudúce 
nezaškodilo rozší-
renie výstavnej ko-
lekcie aspoň o kovo-
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vé plastiky Jozefa Syrového a objekty a plastiky z keramiky 
Jána Hubinského. 

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 372/1/06 

 
Herečka Jacqueline Bisset otvorila 14. ročník Medziná-

rodného filmového festivalu Art Film v piatok dňa 23. júna 
2006 v trenčianskom Kultúrnom a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej republiky pred premietaním klasic-
kého filmu Françoisa Truffauta Americká noc, v ktorom 

hrala hlavnú úlohu. 
Úlohu moderátorov 
podujatia prezentovali 
herci Zuzana Fialová 
a Maroš Kramár. V 
sobotu dňa 24. júna 
2006 si Jacqueline 
Bisset prevzala na 
Moste slávy v Tren-
čianskych Tepliciach 
cenu Hercova misia. 

Na druhý deň si tú istú cenu prevzal český herec Lubomír 
Lipský. V ten istý deň uviedla v kine Kúpeľnej dvorany svoj 
najnovší film Vybrané umenie lásky, ktorý vznikol v roku 
2005 v réžii Johna Irvina. Jacqueline Bisset, vlastným me-
nom Winnifred Jacqueline Fraser-Bisset, sa narodila 13. sep-
tembra 1944 vo Veľkej Británii v rodine lekára a advokátky 
francúzskeho pôvodu. Počas štúdia na francúzskom lýceu v 
Londýne sa začala venovať tancu, po roku 1962 pracovala 
ako fotomodelka. V druhej polovici 60. rokov sa začala obja-
vovať vo filmoch, medzi jej prvé patrí Fortieľ a ako ho 
získať z roku 1965. Po úspechu snímky Aféra v Kapskom 
Meste odišla do Hollywoodu, kde zažiarila vo filmoch 
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Detektív, Bullitov prípad, Letisko, Život a doba sudcu 
Roy Beana a podobne. Medzi  jej náročnejšie úlohy patrí 
Julie Baker v psychologickej dráme Americká noc. Publi-
kum ju však pozná najmä z filmov Muž z Acapulca, Vražda 
v Orient exprese, či Sudca a jeho kat. Za herecké výkony 
vo filmoch The Sweet Ride, Kto zabíja najlepších Európ-
skych šéfkuchárov ?, Pod sopkou a Johanka z Arcu bola 
nominovaná na Zlaté glóbusy. Od roku 2001 okrem toho 
Medzinárodný filmový festival Art Film v spolupráci so 
Slovenským literárnym fondom ude-
ľujú aj cenu Zlatá kamera. Pravi-
delne ju dostávajú domáci a zahra-
niční filmoví profesionáli najrôznej-
ších povolaní za výrazný prínos do 
oblasti kinematografie. Na nadchá-
dzajúcom 14. ročníku Art Filmu si 
toto ocenenie prevzal poľský režisér 
Andrzej Wajda a slovenský scená-
rista a režisér Dušan Hanák. Ako 
každý rok, aj tento bolo vyhodno-
covanie v rukách poroty. Rozhodla totiž o novom držiteľovi 
festivalového ocenenia - Modrý anjel, ktorého dostal víťaz 
hlavnej súťaže celovečerných hraných filmov. Autorkou 
sošky bola Ingrid Višňovská. Ako hlavný materiál pri jej 
vytvorení použila mladá umelkyňa bronz. Krídla sú 
vybrúsené z modrého skla a podstavec tvorí vzácne drevo. 
Tento rok v nej porota hodnotila desať titulov. Súťažná 
sekcia krátkych, dokumentárnych, animovaných a experi-
mentálnych filmov Artefakty ponúkla tridsať titulov a sekcia 
študentských filmov pod názvom Na ceste  21 filmov. Do 
trojice festivalových súťaží sa tento rok prihlásilo spolu 785 
snímok. Porote 14. ročníka Art Filmu predsedal britský 
režisér John Irvin. O osude filmov rozhodol so zvyškom 

Lubomír Lipský  
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poroty, ktorú bude tvorili domáci filmový kritik, historik, 
encyklopedista a vysokoškolský učiteľ Richard Blech, 
americký filmový kritik, režisér a publicista Ron Holloway, 
maďarský režisér Zoltán Kamondi, český publicista a 
filmový kritik Antonín J. Liehm a chorvátsky kameraman 
Živko Zalar, český spisovateľ, scenárista, dramatik a pre-
kladateľ Jiří Stránský, režisérka, scenáristka a herečka 
Katarína Šulajová. Aj tento rok bude na Art Filme pôsobila 
porota Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC. Jej 
členmi boli Thomas Ahlqvist zo Švédska, Peter Gavalier 
zo SR a Veit Geldner z Nemecka. Festival ponúkol divákom 
v siedmich sálach 170 krátkych a dlhometrážnych filmov, 
medzi ktorými boli rovnako hrané aj dokumentárne snímky. 
Pripravené filmy pochádzali zo 40 krajín a návštevníci ich 
uvideli na troch súťažných a mnohých informatívnych 
prehliadkach. Prezidentom festivalu bol herec, režisér a textár 
Milan Lasica a umeleckým riaditeľom filmový režisér a 
zakladateľ festivalu Peter Hledík. Producentsky ho 
zastrešoval Ján Kováčik. Nesúťažnými prehliadkami 
tohtoročného Art Filmu boli : 

- Kultové filmy 20. 
storočia – podľa výbe-
ru Martina Ciela  

- Pred 50 rokmi – naj-
významnejšie diela ro-
ka 1956  

- To najlepšie z projek-
tu 100 – výber z ob-
ľúbenej dlhoročnej 
prehliadky  

- Lesné jahody – pre-
hliadka švédskych filmov  

- Fínske biele noci – prehliadka fínskych filmov  

Dušan Hanák na prechádzke v trenčianskoteplickom parku 
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- Indonézsky film – prehliadka indonézskych filmov  
- Slovenská sezóna – najnovšie slovenské filmy  
- Najbližšie od hraníc – prehliadka nových diel zo 

susedných krajín  
- Art Film Fest – distribučné predpremiéry a filmy ocenené 

na medzinárodných fórach  
- Pocta Vladovi Müllerovi – podľa výberu a pod vedením 

Richarda Müllera  
- Zlatá kamera – snímky tohtoročných laureátov – A. Wajdu 

a D. Hanáka  
- Hercová misia – diela tohtoročných laureátov ocenenia 

Actor\'s Mission Award  
Súčasťou Art Filmu boli aj zaujímavé sprievodné podujatia 

ako napríklad : 
- vernisáž fotografií „Art Film 2005“ dňa 25. júna 2006 

Ctibora Bachratého v obchodno-nákupnom centre MAX 
v Trenčíne, 

- vernisáž fotografií „Záznamy a odkazy“ dňa 28. júna 2006 
od filmového režiséra Dušan Hanáka v Mestskej galérii 
v Trenčíne, 

- stredoveký večer na Trenčianskom hrade „Povesť o studni 
lásky“ dňa 28. júna 2006, 

- Open air koncert „Bezstarostná jazda“ - Lavaganca, Para, 
Vidiek na Mierovom námestí dňa 30. júna 2006, 

- „Spanilá jazda“ motorkárov Easy Riders k obchodno-
nákupnému centru Max dňa 
30. júna 2006. 
Na záver filmového festivalu 

Art Film porota udelila oce-
nenia : 
A) Ocenenie Modrý anjel 
Grand Prix Art Film pre : 

- najlepšieho herca  zís-
David Dencík prevzal ocenenie od herca Franca Nera 
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kal David Dencik - Lacná telenovela, Dánsko/Švédsko;  
- najlepšiu réžiu získal Wang Xiaoshuai - Šanghajské 

sny, Čína; 
- najlepšiu kameru získal Jurij Klimenko - Snívanie 

o vesmíre, Rusko; 
B) Ocenenie Artefakty za 

- najlepšiu réžiu v krátkom hranom filme získal 
Bálint Kenyeres - Pred úsvitom, Maďarsko; 

- najlepšiu réžiu v dokumente získal J.G. Périot - Aj 
keby bola zločincom, Francúzsko;  

- najlepšiu réžiu v animovanom alebo experimen-
tálnom filme získal Riho Unt - Medvedí bratia, 
Estónsko; 

C) Ocenenie Na ceste  
- najlepší tvorca študentského filmu : Filip Mar-

czewski - Melodráma, Poľsko 
D) Hlavná cena F. I. C. C., ktorou je Cena Dona Quixota 

získala Lacná telenovela od režisérky Fischer Christen-
senovej. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.06.2006 
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Klubové Artkino v Trenčíne pripravilo počas konania me-

dzinárodného filmového festivalu ArtFilm prehliadku kine-
matografií krajín Višegradskej štvorky. Od piatku 16. júna 
2006, každý druhý deň až do 2. júla 2006 sa premietali filmy z 
produkcie Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Prehliadku 
symbolicky otvoril koprodukčný film troch krajín Vzpomínky 
a Zapomínaní. Súčasťou prehliadky bola v stredu 28. júna 
2006 aj prednáška Martina Mullera, ktorý vyučuje dejiny 
filmu na Vyššej odbornej filmovej škole v Zlíne. Tematicky 
bude venovaná kinematografiám Višegradskej štvorky, ich 
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vývoju, porovnaniam, s akcentom na nové vlny. Nechýbali ani 
ukážky významných diel. Po nich sa premietli dva poľské 
filmy Krátky film a zabíjaní a Krátky film o láske režiséra 
Krystofa Kieslowski. Celkovo sa odpremietalo deväť filmov. 
Počas prehliadky bola inštalovaná vo vestibule výstava 
fotografií študentov zo Zlína. Na prehliadke boli uvedené aj 
niektoré filmy, ktoré ešte u nás nemali premiéru, napríklad 
film Iné svety od Marka Škopa. Premietnutý bude až na 
festivale v Karlových Varoch. V rámci filmu pre pamätníkov 
bol uvedený film Slávnosť v botanickej záhrade režiséra Ela 
Havettu 

Trenčianske noviny 21.06.2006  
 

Združenie Wagus dňom  
24. júna 2006 opäť začalo s or-
ganizovaním nočných prehlia-

dok Trenčianskeho hradu. Mi-
moriadne priaznivé teplé po-
časie vylákalo medzi histo-
rické múry veľkých a malých nielen Trenčanov, ale aj cu-
dzincov v troch časových intervaloch, aby spoznali a videli na 
vlastné oči ako rozhodoval inkvizičný súd pri upálení bosorky, 
ako sa  mučilo v hladomorni, ako sa správalo obyvateľstvo 
počas tureckých vpádoch na naše územie i ukážky stretnutí 
s duchmi a strašidlami, ktoré naozaj strašili.  Odmenou pre 
každého účastníka večerného hradu bol pohľad na rozsvietený 
večerný Trenčín z Matúšovej veže. Záver prehliadky patril 
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návštevou podzemných priestorov hradu. Kto nestihol 
navštíviť túto prvú nočnú prehliadku Trenčianskeho hradu mal 
ešte šancu v prípade priaznivého počasia tak vykonať v dňoch 
08.07.2006, 22.07.2006 a 19.08.2006 so začiatkom o 21:00, 
21:30 a 22:00. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa 
prehliadky nekonali. 

Vlastné poznámky 
 
Kino Hviezda v dopoludňajších hodinách dňa 27. júna 2006 

bolo miestnom vyhodnotenia celoročnej čitateľ-
skej súťaže základných škôl pod názvom 
„Čítajme všetci – čítanie je super“ za účasti 
spisovateľov Rudolfa Dobiáša a Petra Gloc-

ka. Priebeh súťaže zhodnotila vo svojom prí-
hovore vedúca oddelenia pre deti a mládež Verejnej knižnice 
M. Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová, keď okrem 
iného konštatovala, že súťaž potvrdila záujem detí o literatúru 
a knihy. Do súťaže sa prihlásilo desať škôl, 52 tried, teda 1028 
žiakov. Vyhodnotených bolo 20 tried, najviac po tri triedy 
mali Základná škola Trenčín, Veľkomoravská a Základná 
škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta Trenčín. Ako pove-
dala, vybrať tých najlepších nebolo najľahšie. Pri hodnotení sa 
brala do úvahy účasť detí na spoločných podujatiach a frek-
vencia účasti v knižnici. No a potom už z rúk riaditeľky 
Verejnej knižnice M. Rešetku Mgr. Lýdie Brezovej, spiso-
vateľov Rudolfa Dobiáša a Petra Glocka prevzali tí najlepší – 
triedy aj učitelia ocenenie, ktorými boli najnovšie vydané 
knihy a sladkosti. Záver patril spisovateľovi Petrovi Glockovi, 
ktorý zoznámil deti so svojou najnovšou tvorbou. 

Vlastné poznámky 

Dňa 30. júna 2006 sa predstavili trenčianskej verejnosti 
dvaja výtvarní umelci v trenčianskej Galérii Alexandra Miloša 
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Bazovského Stanislav Buban výstavou Intimity - Maľby z 
rokov 1996 – 2006 a doc. Ľubomír Stacho. 

Stanislav Buban sa na slovenskej výtvarnej scéne pohybuje 
už od polovice 80. rokov, kedy patril do 
skupiny umelcov, razantne sa hlásiacich k 
„divokej“ postmodernej maľbe, na ktorej 
princípoch postavil aj svoj neskorší ab-
straktný a figurálny program. Stano Bubán 
však nepatrí medzi tých maliarov, čo roz-
množujú jednu tému či štýl v nekonečných 

sériách. A teda bolo len otázkou času, kedy sa v jeho tvorbe 
opäť objaví figúra. Keďže spôsob a techniku maľovania vždy 
podriadi danej téme a momentálnej nálade, jeho tvorba sa 
nedá striktne a jednoducho rozdeliť na abstraktnú a figurálnu. 
Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, vychádza jedna z druhej a 
každá z nich je navyše predvedená v širokej škále možných 
polôh a výrazov. Abstraktná maľba, v rozpätí od čiernych 
monochrómov po farbami hýriace ornamentálne variácie. 
Figurálna, od striktne realistických staromajstrovskou techni-
kou maľovaných polôh, po expresívne kresby „ľahkého“ 
záznamu tanca alebo súboja dvoch tancujúcich. 

Fotografická výstava 
53&53 predstavuje tvorbu 
slovenského fotografia 
strednej generácie Ľuba 
Stacha. Stal sa nielen 
skvelým autorom, ale aj 
organizátorom fotogra-
fického života. V roku 
1990 založil oddelenie fo-
tografie na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave, ktorú dodnes vedie. Hoci patrí 
k predstaviteľom multimediálneho umenia, ktoré využíva 

Stano Buban 

Stano Bában :  Instinkt 
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inštalácie, objekty a video, na výstave v Trenčíne predstavil 
fotografický konceptuálny dokument. Vystavenými foto-
grafiami odkrýva svoje súkromie vlastné i svojich blízkych. 
Časť kolekcií vystavených fotografií predstavujú nefotogra-
fické otlačky fotografií na plátno, ktoré jeho autorskou 

technikou. V jeho tvorbe nechýba dávka irónie 
– pohľady na výklady obchodov na Obchodnej 
ulici v Bratislave, ktoré zaznamenané v rozpätí 
štvrťstoročia, vstupujú ako fotografické svedo-
mie slovenského občana, ktorý žil v dvoch 

politic-
kých sys-

témoch. Stáva sa často, 
že náš občan chodí 
s klapkami na očiach 
a pritom si neuvedomu-
je, čo sa okolo neho de-
je. A tu príde fotograf 
a so svojimi fotogra-
fiami mu nastaví zrka-
dlo času na oči.  

Trenčianske noviny 26.06.2006  
Pomocná evidencia 407/1/06 
 
Dňa 30. júna 2006 bola  trenčianska mestská veže miestom 

vernisáže výstavy fotografií pod názvom Trenčín z balóna. 
Kôš z balóna na mieste pred vstupom do výťahu na mestskú 
vežu sa stal tým správnym ťahákom, ktorý vzbudzoval u via-
cerých Trenčanov i návštevníkov mesta vidieť niečo zaují-
mavé a nevídané, pozrieť sa na Trenčín z vtáčej perspektívy. 
Autor výstavy Alfonz Líška so svojimi 24 fotografiami 
Trenčianskeho hradu, historického centra, ale aj jednotlivých 
ulíc mesta Trenčín rozmiestnených na stenách mestskej veže 

Ľubo Stacho 
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umožnil každému návštevníkovi priblížiť to, čo všetko vníma 
a prežíva letec balóna 
počas letu. A tak každý 
sa na chvíľu stal členom 
posádky teplovzdušného 
balóna. Na vernisáži Al-
fonz Líška opísal svoje 
zážitky z letu balónom veľ-
mi jednoducho, „vo výške 
nad 300 metrov nevnímam 
to, čo sa podo mnou deje. 

Počujem len brechot psov. Od kilometra nie je počuť už vôbec 
nič, ani vietor, pretože balón je ním unášaný“.  

Pomocná evidencia 405/1/06 
 
Dňa 1. mája pred 70-timi rokmi sa v Trenčianskych Te-

pliciach stretli majitelia automobilov AERO. Podľa dobových 
informácii tu so svojim autom vtedy prišiel aj rumunský princ. 
Na počesť tejto udalosti pripravil Autoveterán klub AERO z 
Bratislavy dňa 1. júla 2006 opäť stretnutie aeroviek a ich ma-
jiteľov. Ešte predtým, než 26 aut prišlo do Trenčianskych 
Teplíc počas okružnej cesty Trenčianskym krajom, zastavili sa 
na Mierovom námestí v Trenčíne. Zoradené vozy viac ako 
hodinu s obdivom obliehali desiatky zvedavcov. Medzi zbera-

teľmi aeroviek boli majitelia, 
ktorí kúpili už hotové vozidlo. 
Pravoverní aerovkári si ich 
však do súčasnej dokonalej 
a vyleštenej krásy zostavili 
sami. „Niektorí vytvorili vo-
zidlo doslova podľa originálu 
na dobovej fotografie, iní pri 
rekonštrukcii vylepšovali a 

obdivovateľka a majiteľ Aero 
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pridávali. Ale ani jedno auto tu nebolo rovnaké.  
Trenčianske noviny 12.07.2006 
Pomocná evidencia  

 
Dňa 4. júla 2006 ožili výstavné priestory na prízemí 

Trenčianskeho múzea až do konca mesiaca júla výstavou 
obrazov na skle maľovaných Zuzany Vaňousovej pod náz-
vom „Maľované spomienky“. Úvod k výstave sa predstavili 
mladí muzikanti zo Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne Žišku. Na vernisáži v úvo-
de riaditeľky Trenčianskeho múzea v Tren-
číne Katarína Babičová konštatovala, že je 
na škodu veci, keď tak nádherná a poetická 
výstava doposiaľ nenašla svoje miesto vo 
výstavných priestoroch v Trenčíne. Výstavu 
a vystavujúcu umelkyňu bližšie priblížila vo 
svojom príhovore kurátorka výstavy riaditeľka Považského 
osvetového strediska v Považskej Bystrici Danka Čižmárová. 
Zuzana Vaňou-
sová sa narodila 
v Staškove na 
Kysuciach v ro-
dine Krónerov-
cov. Otec bol 
známy ako 
ochotnícky herec 
a režisér, ktorý 
u nej vzbudil 
záujem o diva-
dlo. Výtvarne 
bola činne od mladosti. Miestom pôsobenia boli Považské 
strojárne, v ktorých pracovala na propagácii a neskôr prešla 
pracovať do redakcie závodného časopisu, v ktorom písala, 

svojej tete prišla zavinšovať Zuzka Krónerová 
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redigovala, ilustrovala články a poviedky kresbami, teda 
dávala mu grafickú podobu. Svojej záľube sa plnohodnotne 
začala venovať až na dôchodku, kedy sa prihlásila do 
výtvarného krúžku v Púchove, keď svojimi radami jej pomá-
hali získavať sebadôveru akademickí maliari František Šesták, 
Zdeno Horecký a reštaurátor Vladimír Kožár. Jej vzácnym 
učiteľom a človekom veľmi blízkym bola národná umelkyňa 
Mária Medvecká. Spomienky na detstvo, spomienky na 
milých a blízkych ľudí, spomienky na ťahavý spev kysuckých 
žien ju inšpirovali zachytiť tieto spomienky aj farebne. 
Postupne tieto myšlienky začali nadobúdať konkrétnu pred-
stavu, keď začala maľovať na sklo. Na sklo namaľovala stov-
ky námetov a pesničiek z rôznych regiónov Slovenska. „Ľudo-
vé pesničky a ľudová technika idú k sebe“ tvrdí pani Vaňou-
sová. Na skle maľuje i sakrálne motívy. Známe sú dvoj-
obrázky s ornamentom a modlitbičkami podľa knižky doc. 
ThDr. Viliama Judáka „Krížová cesta národných svätcov“, 
ktoré zdobia steny kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. 
Jej obrazy na skle maľované sú súčasťou zbierok Slovenského 
národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Národopis-
ného múzea v Prahe, ale nachádzajú sa v súkromných 
zbierkach v celom svete. Z obrázkov a výtvarných diel Zuzany 
Vaňousovej vyžaruje pokoj a pohoda, láska k prírode, ľudovej 

piesni a zvykov nášho 
ľudu, teda to, čo je 
príznačné pre jej osobu. 
V mene rodiny Krónerov-
cov pozdravila svoju tetu 
známa slovenská herečka 
Zuzana Krónerová.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 

12.07.2006  
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Pomocná evidencia 403/3/06 
 
Dvanásť výtvarníkov z Výtvarného klubu pri Mestskom 

kultúrnom stredisku Mesta Piešťany sa predstavilo so svojou 
tvorbou na výstave inštalovanej v trenčianskej Mestskej galérii 
na Mierovom námestí dňa 6. júla 2006. Výstava nadviazala na 
tradičné výmenné výstavy tvorby neprofesionálnych výtvarní-
kov z Trenčína a Piešťan zo 70-tych rokov minulého storočia a 
znovu oživiť vzájomnú spoluprácu. V marci 2006 v Pieš-
ťanoch úspešne vystavovali trenčianski výtvarníci. My teraz 

radi vraciame po-
hostinnosť pieš-
ťanských výtvarní-
kov ich výstavou u 
nás v Trenčíne, 
konštatovala Jaro-
slava Tichá za or-
ganizátora výsta-
vy. Prítomní na 
výstave sa dozve-
deli, že piešťanský 
výtvarný klub 

združujúci neprofesionálnych autorov existuje už od roku 
1964 a v priebehu nasledujúcich desaťročí jeho členovia zís-
kali množstvo ocenení na regionálnych i celoslovenských 
výtvarných súťažiach. Na trenčianskej výstave spomedzi nie-
koľkých desiatok diel zaujali predovšetkým abstraktné obrazy 
Márie Baranovičovej, expresívne olejomaľby Viliama Zi-
mana, batiky Eleny Rebrovej, koláže od Danice Bánikovej 
vytvorené v počítačových grafických programoch, ako aj kra-
jiny a zátišia od jediného profesionálneho výtvarníka Alojza 
Majerníka, ktorý patrí k spoluzakladateľom klubu. Ten o 
výstave povedal, že „sú v nej zastúpené  diela vytvorené 

Jozef Radošínsky – Stodoly na Podbánskom 
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rôznorodými výtvarnými technikami, ktoré namaľovali 
skúsení autori, takmer na profesionálnej úrovni. Prinášajú 
dvanásť umeleckých názorov, ktoré stoja za pozornosť.“  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/1/06 
 
Na celoštátnom odbornom seminári Slovenská kronika 

2005 usporiadanom v dňoch 6. a 7. júla 2006 spojeného 
s vyhlásením výsledkov súťaže kroník získala Kronika 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za 
obdobie akademického roka 2004/2005 1. miesto v kategórii 
inštitúcií. Významný podiel na tomto úspechu má Mgr. Jozef 
Čery, pod ktorého vedením Kronika mesta Trenčín získala 1. 
miesto v kategórii miest nad 50 tisíc obyvateľov v súťaži 
kroník Slovenská kronika 1999.  

Vlastné poznámky 
 

Vo výstavnej sieni Mestskej galérie v 
Trenčíne v piatok 7. júla 2006 bola otvo-
rená prvá autorská výstava Juraja Tomana, 
študenta maľby na Akadémii umení v 
Banskej Bystrici. Výstavná kolekcia pod 
názvom „V tme“ predstavuje výber z jeho 
figurálnych olejomalieb a pastelov. Kurátor 
výstavy Mgr. Jozef Švikruha na vernisáži 
povedal, že 20-ročný Juraj Toman patrí k 
výrazným talentom nastupujúcej generácie 

trenčianskych výtvarníkov. Svojím talentom zaujal už ako 
žiak základnej umeleckej školy, keď sa pripravoval na prijí-
macie skúšky na strednú Školu úžitkového výtvarníctva v 
Kremnici, v ktorej vyštudoval odbor štukatérstvo. V súčas-
nosti má za sebou prvý ročník Fakulty výtvarných umení. 
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Svoju debutovú výstavu charakterizuje ako „začiatok 
začiatkov“, ktorý by mal byť východiskom k budúcej tvorbe.  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/2/06 
 
Dňa 14. júla 2006 zažíval Trenčiansky hrad veľký sviatok, 

keď po desiatich rokoch mravenčej práce výskumu a realizácie 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, vedúci generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedič-
stva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Mgr. Vladi-
mír Červenák a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler sprístupnili verejnosti prestrihnutím stuhy novú archeo-
logickú expozíciu 
v priestore zreš-
taurovanej predro-
mánskej rotundy. 
„Myšlienka zria-
denia väčšej ar-
cheologickej ex-
pozície vznikla 
v období prírodo-
vedného spolku 
na konci 19. sto-
ročia, oživená 
neskôr po vzniku prvej Československej republiky, keď 
pribúdali nové archeologické nálezy z výskumov“, priblížila 
v úvode svojho príhovoru riaditeľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová. A ďalej pokračovala. „So systematickým 
výskumom Trenčianskeho hradu boli spojené šesťdesiate roky 
minulého storočia, keď v Trenčianskom múzeu začala praco-
vať profesionálna archeologička  PhDr. Tamara Nešporová. 
Veľké množstvo nálezov bolo uložených v depozitároch Tren-
čianskeho múzea a začiatkom sedemdesiatich rokov ukrytých 
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v rotunde. Napriek svojmu veľkému významu bola táto 
prekrytá doskami a veľká väčšina návštevníkov hradu 
nevedela aké skvosty sú pod nimi skryté. V roku 1995 bol 
vypracovaný Ing. Karolom Chudomelkom projekt na pre-
krytie a prezentáciu rotundy a začalo sa jej reštaurovaním 
Pamiatkostavom Trenčín pod odborným dohľadom akad. 
sochára Albína Okšu, ktoré trvalo desať rokov.“ Prečo tak 
dlhé obdobie ? Vysvetlila vo svojom príhovore ďalej Katarína 
Babičová. „Jednak to bol nepravidelný prísun finančných 
prostriedkov, čo spôsobila i zmena dvoch zriaďovateľov. 
Tesne pred dokončením rekonštrukcie rotundy sa zrútilo juho-
západné opevnenie Trenčianskeho hradu, a tak úsilie a finan-

čné prostriedky 
zmenili svoj účel 
na asanačné práce 
opevnenia. Od          
1. apríla 2002  za 
zriaďovateľa Tren-
čianskeho hradu 
bol ustanovený 
Trenčiansky samo-
správny kraj sa si-
tuácia v záchrane 
pamiatok všeobec-

ne zlepšila a stabilizovala. V decembri 2005 bola skolaudo-
vaná stavebná časť rotundy a začala sa záverečná etapa – prí-
prava na inštalovanie expozícií podľa architek-tonicko-výt-
varného riešenia akad. arch. Mariána Strieženca.“  Kon-
zervátorské práce na freskových maľbách erbov vykonala 
akad. mal. Dana Krajčová. Nepostrádateľným a trpezlivým 
pomocníkom v záverečných dokončovacích prácach bol Jaro-
slav Somr, ktorý do tejto práce zainteresoval aj časť svojej 
rodiny a úzko spolupracoval dodávateľskými firmami Estrans 

Ing. B. Celler prestrihuje symbolickú stuhu otvorenia expozície 
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z Dolného Srnia, Šuster z Čachtíc a Stolárstvo Dzurák z Bo-
šáce.“  Na záver oficiálneho sprístupnenia stálej výstavnej 
expozície v rotunde vystúpila archeologička PhDr. Tamara 
Nešporová, ktorá priblížila svoju dlhoročnú prácu vo výskume 
Trenčianskeho hradu. Slávnostný rámec popoludnia na Tren-
čianskeho hradu umocnil koncert Trenčianskeho komorného 
orchestra. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 384/1/06 

 
Tohtoročná Bažant Pohoda otvorila svoje brány v stano-

vom tábore už večer 13. júla 2007, ktorá okrem vlastného 
programu priniesla niekoľko zaujímavých noviniek. Jednou 

z nich bol separo-
vaný zber odpa-
du, ktoré festival 
každoročne veľa 
vyprodukuje. Už 
tradičná spolu-
práca s Green-
peace sa pretavila 
do využívania so-
lárnych spŕch, 
takže tento rok na 
festivale tekla aj 
teplá voda. Sa-

motný program festivalu sa začal 14. júla 2006 divadelným 
predstavením Tiso v hlavnej úlohe s hercom Mariánom 
Labudom, čo je pri súčasnej domácej politickej situácii viac 
ako symbolické. Oficiálne otvorenie festivalu sa uskutočnilo v 
podaní Mariána Vargu a Bratislavského komorného orche-
stra pod dirigentskou taktovkou Antona Popoviča, ktorý 
odohral výber  zo starších skladieb v nových úpravách. Okrem 

fascinujúci pohľad na mravenisko ľudí 
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toho Marián Varga prvý festivalový deň uzavrel „ranným“ 
duetom s vilončelistom Jozefom Luptákom. A teraz nazrie-
me trocha bližšie do sprievodného programu festivalu. Pre  
tých, ktorí bez dobrej knihy nemôžu alebo nechcú dýchať, 
bola pripravená literárna kaviareň Artfórum café. No neboli 
to len ukážky z nových kníh v podaní samotných spisova-
teľov. Uskutočnili sa populárne diskusie Ligy za duševné 
zdravie v stane Artfóra  na témy ako sny, fašizmus, depresia 
či násilie, v ktorej sa mladí s prekvapujúcou otvorenosťou 
zdôverovali psychoanalytikom A. Heretikovi a A. Marsalo-
vej so svojimi, niekedy aj traumatizujúcimi snami. Festival 
navštívil i známy Bažant kinematograf, ktorý na platne pod 
holým nebom premietol okrem noviniek z tvorby študentov 
Vysokej školy muzických umení v Bratislave premietol dis-
tribučné premiéry filmu Faktotum sfilmovaného podľa knihy 
Charlesa Bukowského s predpremiérou filmu Motocyklové 
denníky alebo Brasi-
leirinho, či s doku-
mentom Iné svety, za 
ktorý len nedávno dos-
tal režisér Marko 
Škop na filmovom 
festivale v Karlových 
Varoch cenu divákov i 
špeciálnu cenu poroty. 
Príjemnou samozrej-
mosťou bolo zriadenie 
pošty, mobilnej pobočky banky či detského kútika s profe-
sionálnou službou. Návštevníci sa tešili aj z fotocentra a pos-
kytovaného internetu zdarma. Na festivale sa zúčastnila 
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky so svojou 
poľnou nemocnicou. Dopravu po samotnom areáli zabezpe-
čovali štýlové rikše. Súčasťou sprievodných podujatí boli 

rozhovory na otvorenej scéne 
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i sochárske sympózium, workschopy maľby a grafittov, ktoré 
pripravilo Združenie Euforion.  

Treba podotknúť, že tentoraz sa organizátorom splnilo 
jedno prianie navyše, že búrky trenčianske letisko obišli, aj 
keď v sobotnú noc 15. júla 2006 sa ľudia na koncertoch 
ukrývali do diek a spacákov pre citeľný chlad. Je namieste 
spomenúť, čo všetko tvorilo hudobný program. Hudobnému 
publiku v piatok ulahodili najmä hviezdne mená ako world-
musicová speváčka Natacha Atlas, formácia Stereo MC´s, 
ktorá sršala energiou, či najväčší headlineri - šarmantná šan-
soniérka Hana Hegerová a slávna americká alternatívna sku-
pina Pixies so spevákom Frankom Blackom. Javisko patrilo aj 
džezmenovi Petrovi Lipovi, ktorý si prevzal platinovú plat-
ňu za predaj 10 tisíc kusov albumu Lipa spieva Lasicu. Večer 
zažiarila s nekonečným úsmevom a jemným precíteným 
spevom aj muzikantka Skye, ktorá pôsobila v zoskupení 
Morcheeba, ale aj česká šansoniérka Hana Hegerová. Známe 
mená doplnili hudobníci z fínskeho zoskupenia Värttinä na 
čele s trojicou speváčok a svetová špička štýlu grime Dizzee 
Rascal. Vystúpili aj slovenské skupiny, ktoré s Poho-dou 
takpovediac vyrastali ako napríklad Polemic, Para, Hex alebo 
LePayaco. Veľmi príjemným prekvapením bol český rómsky 
rapper Gipsy s akustickou sprievodnou kapelou. Romano hip-
hop, ako to sám nazval, strhol väčšinu prítomných. Gipsy bol 
dôkazom, že ak má človek cit pre muziku, dokáže aj k hip-
hope pristupovať po novom. I keď on to má možno v 
génoch.Vystúpenie londýnskeho Dizzeeho Rascala patrilo 
jednoznačne k najlepším vystúpeniam tohtoročného festivalu, 
veď svojou energickou grimerockovou šou potešil nielen 
striktných priaznivcov hip-hopu. Zmes najväčších hitov z 
albumov Boy In Da Corner a Showtime ako I Luv U či Dream 
spočiatku prijímalo publikum s miernou skepsou. Predsa len, 
špecifický londýnsky grime tu veľa ľudí stále nepozná, časom 
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sa však nechali strhnúť nasadením rapperov a rockovou 
vsuvkou s hitovkami od rockových kapiel ako Queen či Deep 
Purple. Vystúpenie Dizzeeho Rascala navyše ukázalo, kde 
stále sú limity našich rapperov. Záver prvého dňa ovládla 
Erika Stucky. Niečo sa dalo tušiť už vtedy, keď sa na pódium 
posadili iba dvaja hudobníci hráč na tubu a trombonista. 
Zozadu sa začal ozývať rôzne cinkavé zvuky a pohrávanie sa s 
hlasom na spôsob Ivy Bittovej. Keď sa objavila žena v šatách 

socialistického strihu a 
začala spievať skladby 
od Elvisa Presleyho cez 
Stinga až po Michaela 
Jacksona a Britney 
Spearsovú, absolútne 
strhla publikum.  

Festival oslavoval 
desať rokov a rovnaký 
čas uplynul aj od úmrtia 
skladateľa Svetozára 

Stračinu. Tento neprávom trochu zabudnutý autor skvelých 
úprav folklóru a filmovej hudby bol podpísaný aj pod aranž-
mánom skladby Anča kráča, auto fičí od skupiny Bez ladu 
a skladu, ktorá sa vraj naposledy stretla na verejnom koncer-
tovaní v úvode druhého dňa festivalu odohraním výberu z 
svojej tvorby. Ešte pred vystúpením tejto skupiny odovzdal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler organizátorovi 
festivalu Pohoda Michalovi Kaščákovi Cenu primátora 
mesta za rozvoj kultúry za jeho prínos pri organizovaní tohto 
podujatí, ktoré prerástlo hranice mesta a štátu. K sobotným 
vrcholom nepochybne patrila aj premiérová slovenská návšte-
va britskej dvojky Matt Black a Jonathan More z dua Col-
dcut. Ich vystúpenie, kombinácia dokonalej vizuálnej a 
hudobnej zložky, roztancovalo mnohých divákov. Jediným 

M. Kaščák preberá Cenu primátora mesta Trenčín od primátora Ing. B. Cellera 
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negatívom tak bolo, že vynikajúce predstavenie takej zásadnej 
elektronickej zostavy bolo zaradené do programu po požia-
davke samotnej kapely už o druhej popoludní. Určite by sa 
lepšie vynímalo vo večerných hodinách. Veľmi príjemnú 
atmosféru sa podarilo vytvoriť aj českej zostave Bratři 
Orffové. Kto pozná ich album Bingriwingri, vedel na čo sa 
má pripraviť, ostatných milo prekvapila pohodová atmosféra. 
A fakt, že samotná kapela naživo znie ešte trochu lepšie než 
na debutovom albume. Nie všetko, čo bolo interpretované 

muzikantmi bolo 
divákmi prijíma-
né nadšene 
a spontánne. Sta-
lo sa to pri vys-
túpení  českej 

elektronicko-gi-
tarovej zostavy 
Ohm Square, 
keď otrasný zvuk 
vyhnal väčšinu 
divákov z tohto 
vystúpenia sme-

rom k hlavnému pódiu, na ktorom sa v tom čase v „etno-
župane“ spieval Peter Lipa, či smerom k Argentínčanom 
Kevin Johansen & The Nada. Čo je trochu škoda, pretože 
éterický hlas Charlie One si zaslúži pozornosť. Sobota patrila 
aj Wu Tang Clanu, ktorý premiérovo na Slovensko zavítal 
ako člen legendárnej zostavy GZA. Skoro deväť hodín, 
zaplnený stan, skáčuci a skandujúci ľudia, vynikajúca atmo-
sféra a vzduch, ktorý sa dal krájať. Dav nebol plný iba šil-
toviek nakrivo a širokých nohavíc, na kultového rappera sa 
prišlo pozrieť i množstvo ľudí, ktorí hip-hop inak veľmi nec-
tia. Z domácej scény sa nestratila ani kultová punková skupina 
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Zóna A. Už dávno prešla posledným súdom - všetko je jej 
odpustené - spev, gitary, bicie sa stretli iba občas - na koncerte 
ich však vždy podrží verné publikum a rado si s nimi zaspieva 
najväčšie hity. A tých majú títo bratislavskí punkeri stále dosť.  

Javisko patrilo aj hudobníčke Ide Kelarovej, ktorá pred-
viedla publiku nielen koncert plný precítených balád a tem-
peramentných skladieb, ale pred vystúpením dokonca takmer 
tri stovky návštevníkov „učila“ spievať a následne si s nimi 
zaspievala aj na pódiu. Účasť na tohtoročnom trenčianskom 
festivale Pohoda bola pravdepodobne taká ako minulý rok , t.j. 
20 až 25 tisíc ľudí. Polícia na Pohode nezaznamenala ani 
vážnejšie narušenie verejného poriadku, ani iné incidenty. 

Policajti však do soboty pred-
viedli 13 ľudí, piatich kvôli 
zisteniu ich totožnosti a ôs-
mich pre podozrenie z dro-
govej trestnej činnosti. Na 
zdravie návštevníkov počas 
festivalu dohliadalo 27 zdra-
votníkov Červeného kríža 
a zdravotnej služby a osem 
záchranárov so štyrmi sanit-
kami. Na festivale boli aj štyri 
pevné stanovištia prvej pomo-
ci a niekoľko mobilných 
hliadok. Novinkou bola kli-
matizovaná poľná nemocnica. 

Zdravotníci museli počas piatku zasahovať v 67 prípadoch. 
Polovica zo zásahov boli len menšie poranenia. Medzi naj-
vážnejšie prípady patrili zlomená noha či kolapsy. Medzi 
hosťami, ktorí zavítali na Pohodu aj minister obrany Slo-
venskej republiky František Kašický. Jeho návšteva sa sús-
redila na prehliadku techniky a výcviku vojenských špecia-
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listov, vojenského regrutačného strediska a na stretnutie s ria-
diteľom festivalu Michalom Kaščákom.  O svojich aktivitách 
a činnosti na festivale Bažant Pohoda informovalo 21 nezis-
kových organizácií, združení alebo nadácií. Rozdávali letáky, 
zbierali podpisy na petície, vyhlasovali zbierky, alebo sa 
snažili pozdvihovať environmentálne a etické povedomie 
názornými ukážkami. Siedmykrát sa na festivale predstavila 
organizácia Greenpeace, opäť formou tradičného pojazdného 
karavanu s informačnými materiálmi. Okrem toho Greenpeace 
tento rok priniesol ľuďom teplú vodu získavanú zo solárnej 
energie. Dňa 11. júla 2006 Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky udelil spoločnosti ICAFE, s.r.o. licenciu na 
krátkodobé rozhlasové terestrické vysielanie, ktoré vydala 
Rada pre vysielanie a retransmisiu, krátkodobé povolenie na 
prevádzkovanie rádiového zariadenia pre rozhlasové 
vysielanie. Rozhlasová stanica Pohoda vysielala od 14. do 16. 
júla 2006 na frekvencii 92,8 MHz z letiska Trenčín s výkonom 
5 W. 

Záverečným koncertom 
Komorného orchestra mes-
ta Trenčín sa uzavrel kolotoč 
vystúpení vyše sto umelcov a 
skupín z 15 krajín sveta 
desiateho ročníka festivalu 
Bažant Pohoda ráno 16. júla 
2006. Celkový dojem festi-
valu pokazila prvá smrteľná 
nehoda počas desiatich roč-
níkov Pohody, ktorú organi-
zátori zaznamenali ráno po 
oficiálnom skončení festivalu. 
Pri rozoberaní jednotlivých 
pódií prišlo k smrteľnému 

na festivalu malo svoje stanovisko Kultúrne informačné stredisko 
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úrazu spolupracovníka českej firmy, ktorá sa na festivale 
zúčastnila. Na 21 - ročného občana Prahy spadla časť kon-
štrukcie, ktorá mu spôsobila ťažké zranenia a po prevoze do 
nemocnice im podľahol.  

Trenčianske noviny 19.07.2006 
Info Trenčín 20.07.2006  
Pomocná evidencia 408/1/06, 410/2/06, 411/1/06, 

412/1,2/06, 417/1/06,  
 
Počas prehliadky mohli návštevníci Trenčianskeho hradu 

sledovať aj škvrny na Slnku, pretože počas štyroch júlových 
dní, bol na nádvorí hradu umiestnený šošovkový ďalekohľad 
so špeciálnym filtrom, vďaka ktorému bolo možné pozerať 
priamo do Slnka. Pracovník hvezdárne v Partizánskom Ján 
Hornák obsluhujúci tento ďalekohľad uviedol, že „takýto 
ďalekohľad slúži na pozorovanie hviezdnej oblohy, no vďaka 
filtru sa ním dá pozorovať i povrch Slnka. Na Slnku sú 
tmavšie a svetlejšie škvrny, ktoré súvisia s jeho činnosťou. 
Tmavšie miesta sú miesta s nižšou a svetlejšie s vyššou 
teplotou. Samotné Slnko má teplotu 6000 o C a teplota jeho 
tmavých škvŕn je okolo 4000 o C. Ak nie sú na Slnku škvrny, 
je na ňom pozorovateľný iba tmavooranžový pomaranč. Na 
detailnejšie pozorovanie Slnka je treba špeciálny ďalekohľad, 
ktorým je možné pozorovať aj slnečné výbuchy. 

Trenčianske noviny 19.07.2006  
Pomocná evidencia 415/2/06 
 
V mesiaci júl 2006 prezentoval akademický maliar Juraj 

Oravec svoju najnovšiu tvorbu v Delovej bašte Trenčianskeho 
hradu. Boli nimi veľkoplošné diela, ktoré svojou farebnosťou 
ideálne kontrastujú s kamenným interiérom výstavného 
priestoru, a tak ešte zvýrazňujú ich vizuálny účinok na diváka. 
„Je to jedinečná šanca, ako Trenčanom ukázať moju novú 
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tvorbu, ktorú by ináč možno aj niekoľko rokov vidieť ne-
mohli,“ vysvetlil autor. O svojej najnovšej tvorbe povedal, že 
„v poslednom období prechádza od figurálnych malieb, alebo 
presnejšie transformovanej figurácie, k abstraktnejším obra-
zom, vyjadrujúcim emócie a vzťahy. Malo by to byť o sile 
výpovede. Aj preto teraz maľujem veľkoplošné formáty – v 
menšom rozmere by ich účinok nevyznel tak silno.“ Ďalej 
zdôraznil, že pri ich tvorbe nebral do úvahy budúci komerčný 
efekt, aj keď podľa neho už aj na Slovensku je medzi 
zberateľmi umenia o takéto monumentálne obrazy záujem. 
Napriek tomu, že niektoré diela vynikajú expresívnou maľbou, 
vytvorenou akoby rýchlymi ťahmi na jedno posedenie. Výs-
tavná kolekcia je doplnená o tri staršie, už prezentované diela. 
Pozornosť návštevníkov Delovej bašty väčšinou zaujalo práve 
jedno z nich pod názvom Kade s rozmermi 2,8 metra krát 4 
metre, ktoré je zložené z dvoch častí.  

Trenčianske noviny 19.07.2006  
 
Od 8. júla do 3. augusta 2006 bola v trenčianskom Katovom 

dome otvorená prvá autorská výstava pod názvom Premeny 
mladého moravského výtvarníka Radima Černého. Väčšinu 
diel vytvoril technikou air brushu – americkej retuše. Radim 
Černý (1980) pochádza z Nitry, kde vychodil základnú školu, 

ale v 90-rokoch sa spolu 
s rodičmi presťahoval na 
Moravu do Uherského 
Hradišťa. V súčasnosti 
študuje dizajn na Uni-
verzite Tomáša Baťu v 
Zlíne. Americká retuš 
autorovi umožňuje za 
pomocou striekacej piš-
tole a šablón vytvárať 

Radim Černý :  Ptakor 
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tajomné snové, až surelistické obrazy, formálne aj obsahovo 
vzdialené od reálneho sveta. Niektoré z vystavených diel 
môžu na diváka pôsobiť depresívne. Ich autor však tvrdí, že sa 
snažil vyjadriť svoje pocity o veciach, ktoré vidí okolo seba a 
tie nie sú čierno-biele. „Mnohé na prvý pohľad hrôzostrašné 
veci skrývajú v sebe niečo krásne a naopak tie, ktoré sú 
navonok krásne, môžu byť skutočnosti zlé a nebezpečné. 
Pritom sa „tvária“ mierumilovne.“ Ako sám hovorí, jeho 
témami a inšpiráciami sú legendy, fantázia a postmoderna. 
Neustále hľadá nové techniky a technológie, ktoré by mu mali 
pomôcť k presnejšiemu vyjadreniu jeho emócií. „Nehľadám 
definitívnu formu obrazov, iba v nich chcem čo najlepšie 
vystihnúť môj vnútorný svet a osloviť diváka. Mojím cieľom 
je vyvíjať sa po celý život.“ Aj keď vizuálne podobné diela je 
dnes možné vytvoriť prostredníctvom počítačových progra-
mov, práve ich manuálne vytváranie a nie počítačová simu-
lácia výtvarnej techniky je pre neho radosťou aj vášňou 
zároveň. 

Trenčianske noviny 19.07.2006  
Pomocná evidencia 414/2/06 

 

Nie všetci Trenčania zaregistrovali, že okrem panora-
matického pohľadu na mesto Trenčín a jeho široké okolie z 
Trenčianskeho hradu, môžu si detailnejšie pozrieť Mierové 
námestie, synagógu, pešiu zónu Hviezdoslavovej uli-
ce, Štúrovho námestia a časť Zámostia z mestskej veže. 
Starostlivosť o jej návštevníkov zabezpečovali mladí ľudia 
spojení v Občianskom združení Mestská veža, ktoré bolo 
zriadené v uplynulom roku 2005. Bližšie o cieľoch združenia 
predstavila jeho hovorkyňa, psychologička Barbora Toma-
nová. „Občianske združenie Mestská veža vzniklo spontánne, 
ako spojenie štyroch mladých ľudí s rovnakými záujmami, 
ktorí sa poznali z Trenčianskeho hradu, kde vykonávali 
sprievodcovskú činnosť. Keďže milujú svoje mesto a zaují-
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majú sa o jeho históriu, chceli vytvoriť niečo svoje, sebe 
vlastné. Tieto svoje plány pretavili do aktivity združenia 
nielen umožnením vyhliadky z mestskej veže na centrum 
mesta, ale využiť interiér veže na výstavnícku činnosť. Na 
úvod to bola výstava fotografií a pohľadníc, pod názvom 
„Prechádzka starým Trenčínom na pohľadniciach“, (vernisáž 
sa konala 26. au-gusta 2005) podnet ku ktorej bolo práve 
vydanie novej publikácie „Trenčín na pohľadniciach“ Jána 
Hanušina. Výstava mala mimoriadnu odozvu, hlavne medzi 
staršími občanmi, lebo si nimi mohli zaspomínať na roky 
svojej mladosti. V  roku 2006 členo-
via združenia pripravili výstavu 
fotografickej tvorby pilota balóno-
vého lietania Alfonza Lišku, aby 
občanom a príležitostným návštev-
níkom sprístupnili pohľady na mesto 
Trenčín z vtáčej perspektívy. K obi-
dvom výstavám boli vydané aj ko-
lekcie pohľadníc. „No toto nie je 
všetko z aktivít združenia“ pokra-
čovala Barbora Tomanová. “Sme 
pripravení aj na poskytovanie sprievodcovských služieb po 
kultúrnych pamiatkach v historickom jadre mesta Trenčín pre 
domácich, ale aj zahraničných turistov, pretože naši členovia 
sú jazykovo dobre vybavení.“ Na záver rozhovoru pozvala 
všetkých Trenčanov na prehliadku výstavy k návšteve. 

Vlastné poznámky  
 

Dňa 27. júla 2006 v podvečer bola Mestská 
galéria v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 
bola miestom vernisáže čipkárky Jany Fraj-
korovej  z Prešova a šperkára Jána Stupavského 
zo Starej Pazovej (Srbsko). Po privítaní hostí 

Barbora Tomanová 
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a predstavení vystavujúcich umelcov vedúcim Útvaru kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petrom Kocnárom 
predstavili vystavujúci svoju tvorbu. Ako prvá zoznámila so 
svojou čipkárskou tvorbou Jana Frajkorová. Sama o nej 
hovorí, že „všetko sa to začalo, keď mala desať rokov, keď sa 
naučila paličkovať.“ Bola to čipka tradičná, soľnobanská. No 
po čase, keď nadobudla zručnosť v technike paličkovania, ju 
táto činnosť neuspokojovala, a preto začala hľadať niečo nové. 
V období dospievania však vôbec neuvažovala o umeleckej 
dráhe, skôr sa rozhodovala o nejakom racionálnom povolaní. 
No povolanie učiteľky matematiky a techniky nenaplnilo 
ambície mladej ctižiadostivej 
ženy a potreba zmeniť svoju 
profesionálnu orientáciu na 
umenie sa stalo pre ňu nut-
nosťou. Ako každý umelec hľa-
dá svoju jedinečnosť v tvorbe, 
tak aj u nej potreba spojenia 
maľby s čipkou sa stala postup-
ne jej vlastnou umeleckou ces-
tou. Rok 1992 bol rokom pre-
lomovým, keď začala cestovať 
so svojou tvorbou, ktorú pred-
stavovala laickej a odbornej ve-
rejnosti na výstavách, poria-
daných kurzoch a prednáškach. Je úplne zrejmé, že odha-
ľovanie histórie čipky a jej technologických postupov 
v jednotlivých regiónoch Slovenska, ich sprístupnenie širokej 
verejnosti prostredníctvom vlastného časopisu Čipkárka a 
vlastná  umelecká tvorba si vyžaduje mimoriadne množstvo 
času, a tak od roku 2000 pôsobí vo voľnom povolaní. Jej 
výrok, že „čipkovanie je fantastickou technikou, ktorú však 
nemožno zužovať len na čipkované dečky, že je to jedna 
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z najťažších techník z textíliami, ktorou sa 
môžu nahradiť iné techniky, ale ona sama je 
nenahraditeľnou“, hovorí samé za seba 
o životnej láske tejto umelkyni k čipke.  

Ako druhý sa predstavil Ján Stupavský, ktorý 
sa Trenčanom v Katovom dome predstavil dňa 

2. júna 2006 so svojím 
sochárskym umením 
a dnešnej vernisáži sa 
predstavil so svojimi 
návrhmi a dielami 
umeleckých šperkov. 
Sám hovorí, že „po 
prvýkrát predstavuje 
verejnosti ucelenú 
tvorbu šperkov a sám 
tomu nechce veriť, čo 
všetko vytvoril“. Jeho pracovným materiálom pri výrobe 
šperkov je striebro a meď.  

Vlastné poznámky 
  
V termíne od 30. júla do 6. augusta 2006 žilo mesto 

Trenčín, pre diváka mimoriadne zaujímavým podujatím, ktoré 
jeho organizátori nazvali Trenčianskymi historickými 
dňami, prebiehajúce v troch relatívne samostatných, ale 
pritom na seba naväzujúcich tituloch, organizovaných pri 
príležitosti pripravovaného stretnutia európskych historických 
miest v Trenčíne „Mesto za hradbami“. Jeho začiatok patril 
Festivalu starej hudby s podtitulom  K prameňom hudby, 
ktorý v nedeľu 30. júla 2006 v poobedňajších hodinách 
otvorili svojím vystúpením Musica Cantica z Nitry, Missio 
zo Strečna a Musica Poetica z Trenčína v amfiteátri na 
Mierovom námestí. Oficiálne otvorenie Trenčianskych 

Ján Stupavský 

Ján Stupavský :  Návrh umeleckých šperkov 



 684 

historických dní sa začalo pondelok 31. júla 2006 o 17,00 hod. 
dvomi výstrelmi zo stredovekého kanóna, dobovým sprievo-
dom a slávnostným otvorením festivalu v amfiteátri Miero-
vého námestia, keď k občanom a príležitostným návštevníkom 
sa prihovoril primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Celkovú kulisu historických dní, pripomínajúcich slávnu 
a dávnu históriu mesta Trenčín plasticky doplnil rímsky tábor 
Marca Valeria Maxima v réžii trenčianskej skupiny histo-
rického šermu Wagus aj s dobovým jarmokom, ktorý vyrástol 
priamo na Mierovom námestí. Festival pokračoval večerným 

programom vystúpe-
niami súborov Musi-
ca Cantica z Nitry, 
Missio zo Streč-
na, Musica Poetica 
z Trenčína a lutnový 
koncert Martina 
Celhoffera a Radea 
Kučeru z Brna. No 
aj v ďalších dňoch 
bolo v amfiteátri na 

Mierovom námestí v podvečerných a večerných hodinách 
mimoriadne živo. Program pravidelne otvárali výstrely zo 
stredovekého kanóna a  sprievod rímskych legionárov a dvor-
ných dám v dobových kostýmoch v priestore Štúrovho ná-
mestia a pešej zóny a potom vo večernom programe vystúpili 
s koncertom Vodná fayka, skupina orientálnych tancov Dža-
mal, šermiarske skupiny Memento mori z Uherského Os-
trohu, Cassanova z Banskej Bystrice a Valmont zo Senice. 
Záverom treba vysloviť k priebehu Trenčianskych historic-
kých slávností niekoľko potešiteľných myšlienok. Predo-
všetkým, že sa organizátorom podujatia : 

Musica Cantica 
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- podarilo vytvoriť výbornú, priam rodinnú atmosféru, ktorá 
panovala na Mierovom námestí; 

- i napriek nepriazni počasia program upútal veľa divákov, 
najmä deti; 

- vložiť nenahradi-
teľnú rolu moderá-
tora, organizátora 
Milošovi Križano-
vi, ktorý svojím 
vystupovaním pres-
vedčil, že má deti 
rád, že ich vie 
zamestnať hrou 
a zároveň vie poba-
viť celé publikum. 
Vyvrcholením programového bloku boli Trenčianske 

hradné slávnosti, ktoré prebiehali počas prvého augustového 
víkendu od 5. do 6. augusta 2006. Ich začiatok patril hlučnému 
sprievodu ich účastníkov v dobových kostýmoch, časť aj 
na konskom záprahu, ktorý sa zastavil najprv v amfiteátri na 
Mierovom námestí, potom na Štúrovom námestí, aby pozval 
všetkých Trenčanov 
a príležitostných 
návštevníkov mesta 
k návšteve Tren-
čianskeho hradu, 
kde sa odohrávali 
slávnosti. Všetkým 
tým návštevníkom, 
ktorí prekonali str-
mosť hradného kop-
ca, poskytli organi-
zátori okrem tradič-

pozvánka občanov na Trenčianske hradné slávnosti 
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ného pohľadu z rôznych uhlov a miest pohľadu na podhradie 
a vzdialené okolie mesta Trenčín aj príjemnú zábavu. Ponúkli 
ju hlavne najmladším návštevníkom podujatia, keď mohli 
bezprostredne sledovať tvorivú a zaujímavú činnosť reme-
selníkov (kováčov, keramikárov, šperkárov a iných) na dobo-
vom jarmoku. Ďalej mohli sledovať výcvik dravých vtákov 
sokoliarmi, povoziť sa na koňoch, zastrieľať si stredovekých 
zbraní ako luk a kuša na terč, ale i streľbu zo zápalných 
strelných zbraní, pobehať po opičej dráhe, zúčastniť sa 
rôznych zabudnutých hier zo stredoveku a na druhom hrad-

nom nádvorí pod Matúšovou vežou 
sledovať vystúpenia detských diva-
diel Babscenus z Martina a Gaš-
parkové divadlo z Trenčína. Me-
dzitým v amfiteátri  Trenčianskeho 
hradu pri Studni lásky ponúkli hos-
ťujúce šermiarske skupiny v samo-
statných blokoch svoje bohaté šer-
miarske umenie. O tom, že ich ume-
nie zanechalo priaznivý dojem na 
mladú generáciu, potvrdili aj pres-
távky medzi vystúpeniami jedno-
tlivých skupín, keď na otvorenej 

scéne sa doslova vyrojili skupinky malých šermiarov, ktoré 
medzi sebou zvádzali súboje maketami sečných zbraní. 
Vyvrcholením slávností bol večerný galaprogram, v ktorom 
vystúpili sokoliari sv. Bavona, žonglérsko-iluzionistické 
divadlo Slížov kufor, šermiarske skupiny Wagus, Tostabur, 
Žoldnieri, Ctibor, Memento mori, Valmont, Cassano-
va, Historika a tanečná skupina Džamal. Odmenou pre 
všetkých divákov, ktorí prekonali i nepriazeň počasia bol 
ohňostroj.  

Vlastné poznámky 
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Trenčianske múzeum vo svojich výstavných priestoroch 
sprístupnilo dňa 8. augusta 2006 výstavu prác štyroch slo-
venských amatérskych výtvarných umelcov, ktorej iniciá-
torom bol bývalý pracovník Trenčianskeho múzea Ján Patka. 
Popri ňom vystavovali svoje práce jeho dcéra Alexandra 
a jeho priatelia Vlasta Peltznerová a Milan Hruboš. Bližšie 
o výstave a vystavujúcich autoroch zoznámil kurátor výstavy  

PhDr. Vlastimil 
Hábl. Vlasta Peltzne-
rová pôsobí ako uči-
teľka výtvarnej výcho-
vy na základnej škole 
v Malackách. Jej ume-
lecký vývoj zo za-
čiatku bol zameraný 
na textil a keramiku, 
v súčasnosti sa venuje 
maľbe temperou, ole-

jom, voľnej kresbe, ilustrácii a v poslednom období výtvarnej 
fotografii. Inšpiruje sa prírodou a prírod-
ným tvarom, v jej tvorbe prevládajú kra-
jiny a krajinky, ktoré sú stvárnené 
v symbolickom a magickom kruhu. 
Alexandra Patková je najmladšou 
z vystavujúcich autorov, ktorá ukončila 
základnú školu. Jej vystavujúce diela sú 
vyzreté a kompozične technicky dobre 
zvládnuté. Technicky osciluje od ab-
straktných či abstrahujúcich kompozícií 
cez figurálnu maľbu až po portrét. 
Nesporne jej diela vyjadrujú jej talent, ktoré sú prísľubom do 
budúcnosti. Milan Hruboš pôsobí ako učiteľ výtvarnej 
výchovy na základnej škole vo Veľkých Levároch. Napriek 

zľava –K. Babičová, M. Hruboš, A. Patková, V. Hábl, J. Patka, V. Peltznerová 

Milan Hruboš :  Pocta Rembrantovi 
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svojmu rezbárskemu školeniu od svojich detských rokov sa 
venuje aj maľbe a predovšetkým kresbe. Jeho vystavené diela 
sú komorné, obsahovo bohaté a monolitné. Ich témou je 
človek, medziľudské vzťahy, láska a priateľstvo, vzťah člove-
ka k histórii i jeho postavenie v súčasnom zložitom svete. 
Dominantnou témou jeho tvorby je portrét nie však ako 
charakterový solitér, ale zasadený do obsiahlejšieho význa-
mového obsahového kontextu. Inšpiráciou sú pre neho aj staré 
kultúry južnej Ameriky, grécke báje a povesti a podobne. Ján 
Patka na dnešnej výstave predstavil diela, ktoré sú dokladom 
večného hľadania nových techník a materiálov, umožňujúce 
jeho vlastné umelecké vyjadrenie. Sú akýmsi skušobným 
postupom upotrebiteľným v reštaurátorskej a konzervátorskej 
práci, ktorá spätne vplýva na jeho tvorbu. Na záver za vysta-
vujúcich autorov poďakovala Vlasta Peltznerová. Vernisáž 
svojím vystúpením sprístupnilo duo akordeonistov z Detského 
folklórneho súboru Radosť. 

Vlastné poznámky 
 

Spoločný prospekt Bratislavy s Trenčínom a Piešťanmi je 
prvý reálny výsledok novej spolupráce týchto miest. Troj-

jazyčná farebná obrazovo-textová 
skladačka obsahuje základné in-
formácie o mestách a najvýz-
namnejšie podujatia plánované na 
druhý polrok 2006. Bola k dispo-
zícií v ich mestských informač-
ných centrách, kde sú aj ďalšie 
informácie o týchto partnerských 
mestách. Okrem niekoľkomesač-
ného kultúrneho leta hlavné mes-
to upozornilo na Korunovačné 
slávnosti, Bratislavské hudobné 



 689 

slávnosti, Jazzové dni, Vianoce a Silvester v meste. Trenčín 
propaguje podujatia Trenčianske hradné slávnosti, Pri 
Trenčianskej bráne, Jazz pod hradom a Čaro Vianoc pod 
hradom. Známe kúpeľné mesto Piešťany láka do 18. augusta 
na 51. ročník Piešťanského festivalu, na Organové dni, multi-
žánrový festival Hodokvas, hudobnú Country Lodenicu, 
kvetinové korzo Victoria Regia i októbrové Piešťanské 
rendezvous. Primátori uvedených miest avizovali vlani na 
tlačovej besede v Bratislave snahu o spoločné aktivity, 
ktorými chcú svojich turistov upozorniť na ďalšie zaujímavé 
lokality a miesta hodné návštevy na západnom Slovensku. 
Súčasťou spolupráce sú prezentačné dni. Po minulom roku 
2005 sa po Bratislave sa tentoraz uskutočnia 26. augusta 2006 
v Piešťanoch. 

Info Trenčín 03.08.2006  
Pomocná evidencia 445/1/06 
 
Vernisáž tretieho ročníka medzinárodnej výstavy Rock-

Pop-Jazz... vo fotografii sa uskutočnila 11. augusta 2006 v 
priestoroch historického Katovho domu pod Trenčianskym 
hradom. Výstava ponúkla takmer 150 fotografií žánrovo sa 
pohybujúcich od dokumentu, cez portréty, akčné snímky z 

koncertných pó-
dií až po štylizo-
vané výtvarné fo-
tografie zobrazu-
júce významné 
osobnosti domá-
ceho i svetového 
rocku, popu a 
jazzu. V tohoroč-
nej výstavnej ko-
lekcii sa objavil 

zľava Martin Kodo a Ján Babič predstavili „metal goes to jazz – jazz goes“ 
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aj fotografický portrét japonskej hu-dobníčky Yoko Ono, 
manželky Johna Lennona zo skupiny The Beatles od ta-
lianskej autorky Lucie Gardin. Pre veľký divácky záujem bol 
opätovne zaradená slávna fotografia Boba Marleyho z roku 
1975 od britskej fotoreportérskej legendy Iana Dicksona, ktorý 
má za sebou spoluprácu s takými hudobnými časopismi ako 
New Musical Express, Rolling Stone, atď.  Na vernisáži sa už 
po druhý raz predstavil bubenícky projekt Metal goes to jazz - 
jazz goes to metal 17-ročného konzervatoristu Martina Koda, 
ktorý si prizval k spolupráci ostrieľaného hudobníka Jána 
Babiča z Trenčína, ktorý pôsobí v bratislavskej skupine Vlado 
Vizár Jazz Quartet.  

Trenčianske noviny 09.08.2006  
Pomocná evidencia 458/1/06 

 
Počas leta navštevovali trenčianski seniori do knižnice, kto-

rá pre nich pripravila zaujímavú činnosť s osobným počítačom 
pod názvom „Babi pošli mi to mailom“, najmä, že sa učia 
používať elektronickú poštu. Ako povedal inštruktor Ľubomír 
Horňák, spočiatku bol veľký záujem, keď na prvú hodinu 

prišlo viac ako 20 
adeptov. Neskôr 
boli organizovaní 
tak, aby mohli 
byť maximálne 
štyria naraz pri 
počítačoch a in-
štruktori sa mohli 
každému veno-
vať. Kurz nemal 
presný počet ho-
dín. Záujemcovia 

chodili podľa toho, ako rýchlo zvládli základnú abecedu 
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mailovej komunikácie a napredovali v učení. „Niektorí prišli 
raz, iní chodili pravidelne. Najviac mali obavy pohybovať s 
myšou,“ hovorí Horňák. Na prvej hodine si účastníci kurzu 
založili svoju vlastnú emailovú schránku, napísali a odoslali e-
mail, postupne ich naučili ako priložiť textovú alebo 
obrázkovú prílohu. Čo na to, všetko frekventanti Anna Bala-
jová a Anna Hrabalová. Obe prišli po prvýkrát. „Myslela 
som, že mi stačí mobilný telefón na komunikáciu s 
najbližšími, ale keď som bola v zahraničí, stratila som ho a 
zostala som bez kontaktov. Pritom mám doma počítač, len 
som na ňom nevedela robiť,“ hovorí Anna Hrabalová. Komu-
nikácia s rodinou bola aj dôvodom Anny Balajovej, prečo 
začala kurz navštevovať, lebo ako sama hovorí „deti mám 
v zahraničí a chcem byť s nimi v kontakte.“  

Vlastné poznámky 
 

Literárny klub Omega pri 
Verejnej knižnici Michala 
Rešetku pripravil po minulo-
ročnej úspešnej premiére dňa 
25. augusta 2006 opäť podu-
jatie s názvom Literárna noc. 
Všetkých svojich členov a 
priaznivcov literatúry a lite-
rárnej tvorby pozvali do pries-

torov knižnice na Hasičskej ulici. Ako uviedla Jana Polá-
ková, „Klub Omega má za sebou už desaťročnú existenciu a 
združuje viac ako tri desiatky literátov a priaznivcov umenia. 
V minulom roku sme robili podobnú akciu a zotrvali sme v 
knižnici do jednej v noci. Bolo to veľmi zaujímavé, keď 
napríklad spisovateľ Rudolf Dobiáš nám recitoval poéziu“. V 
programe podujatia boli „čítačky“ literárnych prác členov i 
obľúbených autorov, neformálne diskusie účastníkov, ale i 
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hostí. Literáti pozvali aj regionálnych výtvarníkov, aby nočný 
pobyt obohatili o výtvarnú tvorivú dielňu. 

Vlastné poznámky  
 
Na 8. ročníku Festivalu vo francúzskom Annecy sa  16. – 

23. augusta 2006 predstavil dvoma koncertmi Komorný 
orchester Mesta Trenčín. Na prvom koncerte, venovanom 

tvorbe A. Vivaldiho 
v Kostole sv. Františka 
Saleského, trenčianski 
hudobníci popri vlast-
nej prezentácii  sprevá-
dzali vynikajúceho 
francúzskeho gitaristu 
Emmanuela Rossfel-
dera v dvoch Vivaldiho 
koncertoch, známom D-
dure a menej známom  

A-dure. Druhý koncert odohrali vysoko nad mestom v atrak-
tívnych priestoroch Anneckého hradu pod výstižným názvom 
Noc Festivalu Estival 2006. Koncert začínal o 21.00 h a kon-
čil po polnoci. Tu sa predstavili Koncertom grosso č. 12 fran-
cúzskeho barokového skladateľa G. Muffata a spoluúčin-
kovaním s popredným svetovým flautistom, pedagógom a di-
rigentom Philippom Bernoldom – zahrali spolu Bachovu 
Suitu h mol, na ktorej naštudovanie mal orchester 2 dni. 
Obidva koncerty boli vypredané a naše vystúpenia sloven-
ského hudobného telesa mali nad očakávanie dobrý ohlas. 
„Úspech bol najlepšou odmenou za ťažkú prípravu,“ skon-
štatoval po návrate vedúci orchestra Mgr. Peter Kocnár a 
pridal aj ďalšie spomienky na pobyt v krajine Galského ko-
húta. „Naše vystúpenia na festivale v Annecy boli ďalším roz-
víjaním dobrých partnerských vzťahov Trenčína a Cran-

koncert v kostole sv. Františka Saleského 
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Gevrier, mestečka, ktoré je súčasťou Anneskej aglomerácie. 
Tieto vzťahy fungujú už od roku 1992 a počas nej sme 
priviezli do tohto kúta Európy výstavy našich výtvarných 
umelcov a fotografov, folklór, dychovú hudbu, rockové 
hudobné skupiny, historický šerm atď. Predstavenie našej 
neprofesionálnej hudobnej kultúry v Hornom Savojsku bolo 
novým rozmerom tejto spolupráce. Aj keď Festival Estival 
2006 organizuje mesto Annecy, za pozvánkou stálo od-
poručenie našich partnerov v Cran-Gevrier. Tým  tiež vďačí-
me za bezplatné ubytovanie s raňajkami, ktoré nám spros-
tredkovala ich komisia pre spoluprácu, vedená Clémence 
Chulliatovou. Samozrejme, patrí sa poďakovať aj Mestu 
Trenčín a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, bez kto-
rých finančnej pomoci by sme pozvanie na festival asi museli 
odmietnuť.“ „Účasť amatérskeho telesa na festivale, kde účin-
kujú profesionáli, je vždy riziková. Intenzita prípravy, aj inter-
pretačné východiská profesionálov a amatérov sú neporov-
nateľné. V takejto situácii na človeka doľahne plnou váhou 

ťarcha zodpoved-
nosti. Uvoľnili 
sme sa až cez 
prestávku po pr-
vej časti prvého 
koncertu, keď sa 
ukázalo, že vie-
me zahrať aj pod 
takýmto tlakom, 
a dokonca na vy-
sokej úrovni. 
Veľmi nás pote-
šilo uznanie orga-

nizátorov, ktorí vyslovili presvedčenie, že vo Francúzsku 
neexistuje amatérsky orchester takýchto kvalít. Hrejivé a po-
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vzbudzujúce bolo hodnotenie Philippa Bernolda, ktorý po-
vedal, že nie je dôležitý profesionálny alebo amatérsky status, 
ale ako kto hrá. My sme podľa jeho slov hrali so srdcom 
a bolo pre neho potešením si s nami zahrať.“ Mestá Cran-
Gevrier a Annecy majú prekrásne okolie, a aj keď sme toho 
času až tak veľa nemali, navštívili sme niekoľko zaujímavých 
miest, napríklad rokliny Gorges du Fier, vrch Semnoz s výhľa-
dom na celý región až po Mont Blanc, obišli sme Annecké 
jazero, ktoré je fascinujúce zo všetkých strán a prešli krížom-
krážom celé Annecy, nazývané tiež Savojskými Benátkami. 
Absolvovali sme prijatie na radnici v Cran-Gevrier i Annecy, 
prezreli sme si nové centrum vedeckej kultúry v Cran-Gevrier 
„La Turbine“. Navštívili sme pravidelné nedeľné trhy so špe-
cifickým koloritom. Tento kút Európy, známy okrem iného aj 
vynikajúcimi syrmi, má všetko, čo môže spríjemniť život – 
impozantné hory, kde sa dá lyžovať ešte v máji, veľké jazero 
s čistou vodou, plážami a romantickými zákutiami, rázovitú 
architektúru, malebné mestské prostredie a v neposlednom 
rade dobre vyriešenú dopravnú situáciu, pri ktorej je v popredí 
záujmu hlavne bezpečnosť chodcov. 

Info Trenčín 14.09.2006 
Pomocná evidencia 530/1/06 

 
Netradičnú výstavu sprístupnilo od štvrtka 17. augusta 2006 

v priestoroch Mestskej galérie Literárne a hudobné múzeum z 
Banskej Bystrice nezvyčajnú výstavu, keď účastníci vernisáže 
obdivovali vystavené bábky, marionety, maňušky, divadelné 
dekorácie, rodinné bábkové divadlá, vyrezávaný nábytok, his-
torické scenáre bábkových hier a ďalšie artefakty divadelnej 
povahy pochádzajú z jej depozitov a zo zbierkovej činnosti. 
Podľa kurátorky výstavy Sone Žabkovej exponáty boli zoz-
bierané v priebehu troch rokov. Našli sa v zbierkach sú-
kromných zberateľov, príbuzných významných slovenských 



 695 

výtvarníkov a záchranným zberom sa nám tieto bábky 
podarilo nazbierať. Najstaršie exponáty pochádzajú z 20. a 30. 
rokov minulého storočia, mladšie exponáty sú zo 60. a 70. 
rokov. Výstava sprístupnila takmer 400 exponátov, ako 
kompletné sady a predmety viažuce sa k bábkovému umeniu, 
ktoré dokumentujú činnosť bábkarských súborov, divadelné 
dekorácie, historické scenáre, proste všetko, čo sa zachovalo z 
ochotníckej tvorby. Niektoré kusy pochádzajú zo súkromných 
zbierok, iné sú od profesionálnych 
výtvarníkov. Zaujímavou je aj 
kolekcia drevených vyrezávaných 
bábok od Juraja Šimona, ktorý je 
umeleckým rezbárom a venuje sa 
vyrezávaniu bábok. Dokazuje, že 
klasické bábkové divadlo nezani-
klo. Mnohé exponáty sú nesmier-
ne cenné historické exempláre. 
Hodnota bábky sa nedá vyčísliť, 
sú to umelecké diela, ktoré doku-
mentujú svoju dobu. Prví videli 
výstavu návštevníci Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici, po Trenčíne poputuje do kultúrneho domu v Ilave a 
potom bábky skončia opäť v depozitároch múzea. „Nemáme 
expozičné priestory také veľké, ako by sme potrebovali,“ 
konštatovala kurátorka výstavy. Ako dodala fond však 
neustálou systematickou akvizičnou činnosťou dopĺňajú a v 
zbierkovom fonde evidujú okolo 2500 kusov predmetov 
divadelnej povahy. Väčšina je vystavená v múzeu, ale 
využívame ich na podujatia s deťmi, na hodinách 
dramatoterapie, arteterapie. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 483/1/06 
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Poetická výstava o nepoetických veciach života... pod 
názvom Okamihy bola umiestnená v priestoroch Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Podľa organizátorky 
výstavy Daniely Adamíkovej z Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Tren-
číne, „výstava do-
kumentovala zábe-
ry dopravných n-
ehôd z policajného 
archívu, ktoré gra-
ficky upravil Laco 
Paulík“. Dopravné 
nehody a mnohé 
tragédie, ktoré s ni-
mi súvisia, sú sú-
časťou nášho živo-
ta, a preto sme sa rozhodli touto poeticko-nepoetickou formou 
osloviť verejnosť a ponúknuť pár podnetov na zamyslenie“. 
Fotografie vznikali prakticky ako dokumentačný materiál. 
Každá zverejnená fotografia skrýva v sebe nejaký príbeh, 
ktorá má výpovednú hodnotu s dramatizáciou ľudských osu-
dov. Cieľom výstavy bolo ukázať realitu a aj takúto tienistú 
stránku života, s ktorou sa policajti – dopraváci stretávajú. 
Výstava bola určená všetkým občanom, pretože každý je 
účastníkom cestnej premávky či už ako vodič, spolujazdec 
alebo chodec, a teda aj potenciálnou obeťou dopravnej 
nehody.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 
Dňa 30. augusta 2006 občania mesta Trenčín vzdali hold 

architektovi Ferdinandovi Silbernsteinovi – Silvanovi, ktorý 
významným spôsobom ovplyvnil prostredie, v ktorom dnes 
žijeme. Je život a dielo priblížil vo svojom príhovore primátor 

časť vystavených exponátov 
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Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. „Architekt Ferdinand 
Silbernstein - Silvan bol významným predstaviteľom archi-
tektonického slohu nazvaného funkcionalizmus, s ktorým sa 
najpozitívnejšie zapísal do moderných dejín architektúry Slo-
venska, pretavené v Trenčíne nielen pri riešení urbanistickej 
zástavby mestskej štvrte Horná Sihoť, ale aj pri projektovaní 
viacerých objektov, z ktorých najvýznamnejšie ocenenie dos-

tala Obchodná akadé-
mia, ako najvýznamnej-
šia škola na Slovensku 
v tom období. Z ďalších 
zrealizovaných objek-
tov treba spomenúť do-
my s nájomnými bytmi, 
domy vojenských gá-
žistov, dom pre pána 
Ševčíka a budovu Slo-
venskej sporiteľne. 

Niektoré objekty boli zapísané do ústredného zoznamu pa-
miatok. Politické pomery v Československu po roku 1948 ho 
prinútili emigrovať do Austrálie, kde v roku 1983 zomrel. 
Dnešné odhalenie pamätníka je krokom, ktorým mesto Tren-
čín chce spropagovať 
starú Hornú Sihoť ako 
jedinečný súbor funk-
cionalistickej archi-
tektúry a cieľom jej 
vyhlásenia za pa-
miatkovú zónu. Auto-
rom  urbanistickej 
koncepcie pamätníka 
bol Ing. arch. Pavol 
Balaščák a autorom 

odhalený pamätník Ferdinandovi Solbernsteinovi - Silvanovi 
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výtvarného diela akademický sochár Igor Mosný. Mikro-
priestor zvolený pre umiestnenie pamätníka nebol náhodne 
zvoleným, pretože je začiatkom vstupu do územia zástavby 
Sihote a v tesnej blízkosti Obchodnej akadémie.“ Aktu sláv-
nostného odhalenia sa priamo zúčastnil jeho synovec Juraj 
Silvan s manželkou zo Serede, ktorý zhromaždeniu prečítal 
list dcéry Ferdinanda Silbersteina - Silvan Susan, ktorá dlho-
dobo žije v Austrálii. Podľa jej vlastných spomienok jej otec 
vždy považoval Trenčín za výnimočné regionálne centrum 
s vysokým porozumením pre jeho vlastnú tvorbu. „Pamätník 
považujem za výnimočnú poctu a pre mňa ako veľmi závažný 
čin. Cítim sa neobyčajne pyšná, hoci trochu smutná, že toto 
ocenenie práce môjho otca prišlo pre neho príliš neskoro, keď 
zomrel v roku 1983. Viem, že toto ocenenie by mu urobilo 
úžasnú radosť. Som veľmi smutná, že nie som schopná byť tu 
dnes s vami. Dúfam, že v krátkej dobe prídem do Trenčína 
a poteším sa, že uvidím nielen pamätník, ale aj všetky budovy, 
ktoré môj otec vyprojektoval a ktoré ešte stále stoja.“ Poďa-
kovanie smerovalo primátorovi Mesta Trenčín, akademickému 
sochárovi Igorovi Mosnému, Ing. arch. Pavlovi Balaščákovi a  
Mgr. Renáte Kaščákovej.“ 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. septembra 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáž prvej autorskej výs-
tavy insitného maliara RNDr. Borisa 
Vrškového, DrSc. pod názvom „Sen 
mesta“. V úvode výstavy privítal prí-
tomných vedúci Útvaru kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Peter 
Kocnár, ktorý uviedol, že i napriek 
zmeny mena výstavnej siene, jej hlavné 
poslanie priblížiť krásu výtvarného ume-
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nia občanov sa nezmenilo. Vystavujúceho autora predstavil 
kurátor výstavy PhDr. Ivan Melicherčík. Naivné umenie stojí 
mimo akýchsi výtvarných doktrín a profesionálnych škôl. Je 
úplne singulárne. Sú to umelci - sólisti, ktorých nie je možné 
nikam zaradiť. Riadia sa výhradne inštinktom. Je to záležitosť 
vrodenej sily a výtvarného cítenia. Nie sú to iba sedliaci, 
roľníci, remeselníci, čo tvoria   jednotu insitných maliarov, ale 
nájdu sa medzi nimi aj lekári, vedci, či prezidenti. Do tejto 
druhej skupiny patrí aj dnešný vystavujúci autor Boris 
Vrškový, profesionálne chemik, ktorý sa naviac venuje 
viacerým svojím záľubám. V jeho duchovnej palete je vidieť 
akési vnútorné nutkanie a potreby dostať zo seba vo farbách 
svoje nazeranie na svet. Námety na výtvarné stvárnenie sú 
rôznorodé. Očarili ho balzamové stromy, za ktorými podnikal 
svoje cesty do východnej Afriky, arabských krajín či Indie. 
Svojím večným strapatým štetcom stvárňuje na svojich 
drevených doskách rôzne príbehy, zabŕda do histórie, pre-
ciťuje atmosféru mesta a maľuje 
milujúce mačky. Keďže vyrástol 
v prostredí mestských panelákov, je 
mu veľmi blízka táto atmosféra 
a túto sa snaží zviditeľniť. Sú to 
akési sny mesta, ktoré sa stávajú 
čím viac osou jeho výtvarnej tvor-
by. Nepozná a neovláda miešanie 
farieb, a preto pracuje len s čistými 
farbami. S obrazom sa trápi aj viac 
týždňov, v priebehu ktorých ho 
mení a dopĺňa, až napokon sám neverí, že ho dokázal takto 
namaľovať. Na záver po dlhom premýšľaní rozhoduje o názve 
pre svoje výtvarné dielo. No a to býva vtipné a trefné. Posúďte 
sami.“ 

Vlastné poznámky 

žena s mačkou 
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„Každý obraz má svoju dušu“, tak 

charakterizuje svoju tvorbu fotograf 
a výtvarník Ivan Cích, na ktorého vernisáži 
obrazov pod názvom Pohladenie duše sa 
dňa 7. septembra 2006 sa stretli milovníci 
výtvarného umenia v Mestskej galérii 
v Trenčíne. „Unáhlená doba spôsobuje stre-
sy, nervozitu, nevraživosť a z toho plynúce 

rôzne choroby. Niekedy nepotrebujeme ani lekára, aby sa nám 
uľavilo. Stačí krátka prechádzka, stretnutie s príjemným člo-
vekom, alebo v našom prípade návšteva galérie. Sú totiž také 
výtvarné diela, ktoré dokážu človeka upokojiť, príjemne 
naladiť a zbaviť stresu. Takýmto osobitým liekom sú aj obrazy 
Ivana Cícha, ktorý po niekoľkých desiatkach rokov tvrdej 
práce našiel tajomstvo, keď jeho umelecké dielo harmonizuje 
dušu, následne ovplyvňujúce psychiku a zdravie človeka.“ Tak 
charakterizovala tvorbu vystavujúceho autora Drahomíra 
Moretová. Sám autor konštatuje, že „neide o zázrak, nie je to 
nič nové, zabudli sme na hodnoty uznávané našimi predkami 
a ja som ich oprášil modernými 
metódami...“ Ivan Cích mal k fo-
tografii blízko, lebo jeho otec 
Koloman bol zakladateľov novi-
nárskej fotografie. Novinárska 
fotografia však nenaplňovala je-
ho ambície a stále viac ho pri-
ťahovala umelecká fotografia až 
do  tej  mieri, že sa jej začal od 
roku 1980 venovať profesionál-
ne. Má za sebou veľa autorských 
výstav doma i v zahraničí a spo-
lupracoval na audiovizuálnych 

Ivan Cích 

Ivan Cích - Prosba 
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programoch režisérov Jána Roháča a Juraja Jakubiska. Na 
prelome storočí sa autor začal venovať aj tvorbe obrazov 
vyžarujúcich  pozitívnu energiu. „Spočiatku som chcel, aby 
moje obrazy dosiahli silu starých ikon. Začal som merať 
energiu žiariacu  z materiálov, zamýšľal som sa nad tým, ktoré 
farby idú dohromady, aká má byť skladba materiálu, aká má 
byť záverečná úprava tak, aby sa najviac zvýšil účinok“ 
povedal autor. 

Vlastné poznámky 
 
Predpoveď meteorológov na začiatku týždňa pre nastávajúci 

víkend 8. až 9. septembra 2006 u organizátorov podujatia Pri 
trenčianskej bráne vrásky vyvolal na tvári vrásky. Ale prí-
roda, akoby na truc tejto predpovedi už v piatok, keď mesto 
Trenčín prežívalo sviatok 
hodového dňa, to zaria-
dila tak, aby septembrové 
slniečko od predpoludnia 
plávalo na blankytno mo-
drej oblohe a pohladilo 
svojimi teplými lúčmi 
všetko pozemské, teda aj 
líca členov vystupujúcich 
súborov, nadšených divá-
kov a spokojných organizátorov podujatia. I keď podujatie Pri 
trenčianskej bráne svojou koncepciou bolo pôvodne podujatím 
kultúrnym, ale ešte pred jedenástimi rokmi jeho organizátori 
ho rozšírili o športové podujatie, behom po historických 
uličkách centra mesta určeného pre všetky vekové kategórie a 
dali mu názov Beh o Matúšov groš. A tak už v piatok 
poobede, keď väčšina občanov prechádzala cez Mierové ná-
mestie už po pracovnej dobe, s cieľom uskutočniť nákupy na 
víkend, tak v blízkosti amfiteátra sa sústredilo 125 najmä 
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mladých športovcov z trenčianskych materských a základ-
ných škôl, aby bojovali na trase Mierové námestie – Farské 
schody – Matúšova ulica o ocenenie v podobe Matúšovho 
groša. a iných zaujímavých cien. Do knihy víťazov sa zapísali 
Emil Bagín, Matej Nápoky, Viktor Jurica, Peter a Pavol Kraj-
čovič, Emil Šimčík, Matej Miklas, René Pisch, Marek Fabo, 
Daniel Jaroš, Peter Zemko, Erika Bagínová, Katarína Miku-
šová, Dana Hollá, Vlasta Strhárska, Zuzka Ševčíková, Ela 
Matišáková a Katka Fabová. Po tomto športovom rozbehu 
patril amfiteáter na Mierovom námestí až do večerných hodín 
kultúre, v ktorom sa prezentoval trenčiansky folklór vystú-
pením detského folklórneho súboru Radosť a folklórneho 
súboru Trenčan a promenádnym koncertom Vojenskej hud-
by Trenčín. Záver prvého dňa vyvrcholil vystúpením fol-
klórneho súboru Železiar z Košíc v programe pod názvom 
Rusnácka Maňira v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. V sobotu už od skorého rána 
Mierové námestie ako prvých privítalo jarmočných 
obchodníkov, ktorí sa rozložili v predajných stánkoch s boha-
tou pestrosťou vlastných domácich výrobkov – medovníkové 
srdcia, medovi-
nu, bižutériu, 
drevené varešky, 
pečenými klo-
báskami, nefal-
šovaným burčia-
kom a podobne, 
aby tieto ponú-
kli všetkým náv-
števníkom. Or-
ganizátori podu-
jatia nezabudli 
pozvať ľudových remeselníkov z Komjatnej pri Ružomberku, 

v čele sprievodu kráčali členovia skupinuu historického šermu Wagus z Trenčína 



 703 

aby hlavne mladším vekovým kategóriam návštevníkov 
priblížili činnosti obyvateľov podhorských obcí z minulosti, 
ale aj dnes ako tkanie na tkáčskom stave, kovanie kosy, zho-
tovenie šindla či drevených hrabiel. Úspech mali aj tvorivé 
a keramické dielne Kultúrneho centra Aktivity v Trenčíne, 
v ktorých deti maľovali, alebo modelovali na Ešte pred 
otvorením festivalu s hodinovým koncertom v chladnom ráne 
zahrievala s teplými tónmi dychová hudba Vlčovanka z Hor-
nej Súče. Pred úderom desiatej hodiny vstúpil na Mierové 
námestie jarmočný sprievod s nefalšovanou hlučnosťou na 
čele so skupinou historického šermu Wagus  z Trenčína. V jar-
močnom sprievode sme zahliadli dvorné dámy zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne vo vlastných navrhnutých a vyro-
bených historických kostýmoch, komedianti z Cirkusu obrov, 
tanečnice zo skupiny orientálnych tancov Džamal, folklórnu 
skupinu Latovec a dychovú hudbu Drotári z Dolnej Súče, 
folklórny súbor Świerczkowiacy v pestrofarebných krojoch 
z poľského partnerského mesta Tarnow, harmonikári z Prie-
trže, ženskú spevácku skupinu Dolinečka zo Soblahova a 
detské folklórneho súbory  Radosť a Brezinka z Trenčína. 
Z pódia amfiteátra privítal účastníkov festivalu moderátor 
Jozef Ďuráči a festival otvoril predseda kultúrnej komisie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
PhDr. Marián Kvasnička. Pred zrak-
mi divákov potom v krátkej pre-
hliadke jednotlivé zúčastnené súbory 
a skupiny predstavili svoj kultúrny 
program. Po ňom Kakaovníci Igor 
a Martin zo zábavným programom 
pre deti a ich rodičov odštartovali 
jedenásťhodinový maratón kultúrnych 
vystúpení najrôznejšieho žánru. Na 
nich nadviazala poulično-komediálna Anton Anderle pri hre Gašparkova cesta do Ameriky 
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cirkusová show Cirkusu obrov z Bratislavy. V programe 
Vítajte pod trenčianskou bránou priblížili svoje umenie vo 
svižnom tempe zo svojich regiónov folklórne súbory Turiec 
a Tatran z Martina, Haviar z Rožňavy, Borievka z Košíc 
a Suché karki z Prešova. Na ne nadviazal svojím vystúpením 
folklórny súbor Świerczkowiacy z poľského Tarnowa, ktorý 
zanechal veľmi dobrý dojem i divákov, lebo ich odmenili za 
ich výkon dlhotrvajúcim potleskom. Folklór na chvíľu 
vystriedalo Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho 
z Banskej Bystrice hrami Gašparkova cesta do Ameriky 
a Cir-kus svet určené pre našich najmenších Trenčanov. Ale 
Anton Anderle so svojím bábkovým divadlom zaujal nielen 
malých, ale aj tých skôr narodených, veď každý sa rád vracia 
k tomu, čo krásne prežil v minulosti až do svojich detských 
rokov. Po koncerte etno skupiny Banda opäť rozprúdili krv 
žilách návštevníkov zvuky ľudových hudieb a tancov spod 
Kriváňa a Poľany, s ktorými sa predstavili folklórne súbory 
Partizán Biotika zo Slovenskej Lupče, Podpoľanec z Detvya 
Važec z Važca. Vo večernom programe vystúpili Karol 
Mikloš s hudobnou skupinou a hudobná skupina Cpt. 
Slice. Nedeľné odpoludnie patrilo detským folklórnym 
súborom Nezabúdka z Drietomy, Selčanky zo Selca, 
Štvorlístka z Trenčianskej Turnej a Radosti z Trenčína. 
Záverečným vystúpením detského folklórneho súboru Valá-
šek zo Zlína v programe pod názvom „Mám věneček, mám“ 
sa jubilejný 20. ročník folklórneho festivalu Pri trenčianskej 
bráne skončil.  

Vlastné poznámky 
 
Vo štvrtok 7. septembra 2006 od 19,30 do 21.00 hod. večer 

bolo možné pozorovať jeden z troch úkazov, ktorých sme 
ročne svedkami. Podľa fotografa a amatérskeho hvezdára 
Jozefa Mahríka za čiastočné zatmenie Mesiaca je zodpovedný 
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tieň Zeme, ktorá sa v tomto čase dostala do spoločnej roviny s 
Mesiacom. Pri zatmení Slnka zas naopak tieni Slnku Mesiac. 
Najbližšie, už úplné zatmenie Mesiaca budeme môcť vidieť až 
budúci rok 7. marca 2007.  

Trenčianske noviny 13.09.2006  
Pomocná evidencia 521/2/06 
 
I napriek pesimistickým prognózam v minulom roku 2005, 

ktoré oznámil usporiadateľom výstavy Trenčiansky salón 
správca synagógy firma Herbária, že v nasledujúcom roku 
2006 pripravuje rekonštrukcii tohto objektu a výstavu nebude 
možno v týchto priestoroch uskutočniť. To sa však nestalo, 

a tak v čase sviat-
ku folklórneho 
festivalu v Tren-
číne pod názvom 
Pri trenčianskej 
bráne, synagóga 
dňa    8. septem-
bra 2006 pod 
svoju strechu pri-
chýlila 202 výt-
varných diel, 
obrazov a plastík 

od 66 amatérskych výtvarníkov Trenčianskeho kraja 14. roč-
níka Trenčiansky salón 2006. Po otvorení a privítaní hostí 
riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vla-
dimírom Zvaleným, príhovore vedúcej odboru kultúry Ing. 
Marty Šajbidorovej sa za odbornú porotu sa prihovoril jej 
predseda Mgr. Jozef Švikruha. Okrem iného konštatoval, že 
výtvarníci sem prišli „so snahou ukázať, čo najvydarenejšie, 
čo najlepšie vzniklo v ich pracovniach a ateliéroch v uply-
nulom období. Takto svojimi dvomi až piatimi dielami aspoň 



 706 

raz do roka sa konfrontujú s verejnosťou a kolegami, aby 
mohli lepšie posúdiť miesto svojej tvorby v regionálnej 
kultúre.“ Je pravdou, že týmto kladú priam rébusovú úlohu 
pred odbornú komisiu, aby táto pre návštevníkov sformovala 
pôsobivú kolekciu so zohľadne-ním estetických kri-térií, 
expozičných po-žiadaviek a priestoro-vých možností. „Výs-
tava je mozaikou výtvarných druhov a žánrov a mnohých 
výtvarných techník“ skonštatoval Mgr. Jozef Švikruha. Na 
záver svojho príhovoru zdôraznil, že „umenie nie je snobská či 
elitárska záležitosť. Má svoje opodstatnenie len s ľuďmi. 
Pohybovať sa vo 
svete fantázie, 
krásy farebného 
sveta je útočiš-
ťom pred zlobou 
nielen pre výt-
varníka, ale pre 
každého konzu-
menta. Je to taká 
trinásta komnata, 
kde sme na chví-
ľu sami som se-
bou.“ A ešte je 
tu jeden zaujímavý postreh všetkých návštevníkov. Výstava sa 
stala miestom, v ktorej sa zaznamenáva každým rokom nástup 
nových mladých autorov, ktorí sa neboja hľadať a aj prakticky 
používať nové techniky a vyhľadávať nové témy. Zdá sa, že sú 
takmer zotrené rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym 
výtvarníkom. 

Vlastné poznámky 
 
Výstavné priestory Katovho domu na Matúšovej ulici 

v Trenčíne dňa 13. septembra 2006 ožili vravou, keď 

Jozef Syrový – Cica Lada 
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vystavoval člen zlínskeho zdruiženia amatérskych výtvarných 
umelcov Ján Botek. Úvod vernisáže výstavy patril vystúpeniu 
speváčky Aleny Klabanovej za gitarového doprovodu 
Marušky Kotalovej, ktorá i v závere vernisáže zaspievala 
niekoľko piesní z repertoáru francúzskej speváčky Edit Piaff. 
Po privítaní riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou 
Babičovou bližšie o umeleckej dráhe vystavujúceho umelca 
hovoril Miroslav Potyka, ktorý ocenil cezhraničnú spoluprácu 
na poli výtvarného umenia a fotografie a to jednak 
v spoločných výstavách regiónov z okolia Trenčína 
a Uherského Hradišťa, ako aj jednotlivé osobnosti. Napríklad 
na začiatku tohto roka vystavoval v Uherskom Hradišti Jozef 
Vydrnák z Dubni-
ce a dnes v Tren-
číne Ján Botek. 
V tomto roku je 
ešte plánovaná 
v Trenčíne výsta-
va uherskobrod-
ského fotografistu 
Ľubomíra Pospe-
cha. Dnešný vys-
tavujúci autor Ján 
Botek sa význam-
ne podieľa na organizačných a výstavných aktivitách oboch 
regiónov a tiež na rozvíjaní a upevňovaní medziľudských 
a priateľských vzťahov medzi autormi. Je človekom, ktorý stá-
le niečo hľadá vo výtvarnej tvorbe. Od roku 1986 sa stal čle-
nom výtvarnej skupiny pri Združenom závodnom klube 
v Uherskom Hradišti a odvtedy vystavuje s kolegami výtvar-
níkmi v rámci Stretnutie – Setkání ako aj individuálne.  

Vlastné poznámky 
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V dňoch 15. až 16. septembra 2006 sa uskutočnil 
v Trenčíne 12. ročník medzinárodného divadelného Festivalu 
jedného herca na scéne kina Hviezda a Klubu Lúč. I keď zo 
začiatku boli zaznamenané 
zmeny hlavného organizá-
tora, keď štafetu prevzala od 
míma Vladimíra Kulíška  
skupina Kolomaž s Bystric-
kým a nastali problémy aj 
s financovaním, ale nako-
niec sa všetko v dobré obrá-
tilo. Diváci na oboch scé-
nach mohli vidieť zaujímavé osobnosti. Ako prvý sa predstavil 
Jaroslav Dušek s divadlom Vizita s uvedením divadelného 
predstavenia „Pudové putovania“. Divadlo Vizita je na českej 
scéne ojedinelým súborom, ktoré od svojho vzniku roku 1981 
sa zaoberá improvizovaným divadlom a spontánnou tvorbou. 
Ďalším významným hercom, ktorá vystúpila na festivalu bola 
Ingrid Timková s hrou Silvestra „Viola Lolla“. V kabaretnom 
programe „Mademoiselle Malinová“ vystúpila Anička Polív-
ková. Skupina Phenomenontheatre zo Žiliny prinieslo hru 
„Kúpil som v Ikea lopatu na vykopanie  vlastného hrobu“ 
s expresívnym textom plným odpozorovaných reálií každo-
denného života. Na záver vystúpila nová ikona českej folkovej 
muziky Xavier Baumax s poriadnou dávkou irónie a napokon 
pre deti vystúpilo divadlo „De Facto Mino“.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska nadácia pripravila pre všetkých Trenčanov bez 

rozdielu veku v prvú jesennú nedeľu 24. septembra 2006 
podujatie Korzo 2006, ktoré bolo tento raz tematicky zame-
rané na tanec. Čo je najdôležitejšie, že podujatiu prialo poča-
sie, keď predchádzajúce dni babieho leta vydržali aj cez tento 

Anička Polívková 
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víkend a umožnili obsadiť všetky miesta na stoličkách, 
lavičkách i miesta na státie na chodníkoch pred amfiteátrom, 
ako aj v kaviarničkách na Mierovom námestí. Už tradične 
moderovanie zverila Trenčianska nadácia už tradične Ferdi-
nandovi Rybníčkovi, ktorému vypomáhal Martin. Celé podu-
jatie sa odohrávalo na pódiu amfiteátra, jedine korzovanie, 
síce len ojedinele sa uskutočňovalo na chodníku od kostola 
piaristov po obchod Hudobné nástroje a späť. Vystúpenia 
tanečných skupín začali dievčence skupiny Aura rôznych 

vekových kategórií, 
ktoré ukázali mimo-
riadnu zdatnosť 
v tanci. Po mimo-
riadne ľúbivých 
country tancoch sku-
piny Maryland, kto-
ré pripravila Eva Ko-
níková, sa predstavili 
deti zo Školského 
klubu Sedmička Zá-

kladnej školy Trenčín, Hodžova ulica so svojou módnou pre-
hliadkou, v ktorej pod vedením vychovávateľky Janky Ková-
čikovej ukázali, ako sa dá zo starých odevných  materiálov 
a plastov urobiť celkom zaujímavé módne ošatenie. A nielen 
to, ukázali aj umenie chodiť po móle ako skúsené modelky. 
Ďalšie minúty podujatia vyplnili na pódiu amfiteátra tanečné 
skupiny Tap Danca Quartet, Goonies, orientálne tanečnice 
Džamal a Skupina rómskych tancov zo Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne. A tak po skončení dvojhodinového mara-
tónu odišli spokojní všetci, tak návštevníci ako aj tanečníci. 

Vlastné poznámky 
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Už od roku 2004 môžu návštevníci mesta Trenčín i jeho 
občania vystúpiť na mestskú vežu a uvidieť panorámu centra 
mesta z výšky 32 metrov. Podľa občianskeho združenia, ktoré 
prehliadky veže zabezpečuje od 1. júna 2006 ju navštívilo 
vyše 5200 návštevníkov. Boli aj takí, ktorí ju navštívili počas 
sezóny aj viackrát., Trenčania si zvykli vodiť na vežu svoje 
návštevy z iných miest či zo zahraničia, aby sa pochválili so 
svojím mestom. Pre budúci rok je v pláne nainštalovať na veži 
ďalekohľad, ktorý mnohým turistom chýbal, čo vyplynulo z 
ankety návštevníkov. Z ankety vyplynuli aj náročnejšie požia-

davky, ako 
napríklad, že 
by chceli vý-
ťah, ktorý by 
ich vyviezol 
priamo na ve-
žu. Našli sa aj 

romantické 
požiadavky, 

aby sa konali 
večerné a 
nočné pre-
hliadky veže. 
Mnohí by 

uvítali sprístupnenie tejto pamiatky aj počas predvianočného 
obdobia. Otvorením veže vznikol v meste ďalší výstavný 
priestor, v ktorom sa doposiaľ uskutočnili dve výstavy a to po 
vlaňajšej premiérovej výstave „Trenčín na starých pohľad-
niciach“, návštevníci veže si mohli tento rok pozrieť výstavu 
fotografií Alfonza Lišku „Trenčín z balóna“.  

Trenčianske noviny 27.09.2006 
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Do konca augusta 2006 museli skupiny, ktorým boli 
pridelené granty zrealizovať svoje projekty, ktoré podali v 
druhom kole grantového programu Mladí filantropi. Podarilo 
sa to všetkým deviatim a mladí filantropi ich pozvali na 
prezentáciu svojich projektov v stredu 20. septembra 2006. 
Prípravu a priebeh realizácie prišli prezentovať Zuzana 
Mišáková z Trenčianskeho hradného divadla, ktoré získalo 
prostriedky na uvedenie hry Lásky hra osudná, Monika 
Mináriková priblížila akciu Trenčianska improliga, Renáta 
Majzlánová informovala, ako uplatňujú zásady zdravého 
životného štýlu v čarovnej škôlke v Zamarovciach. Podujatie 
Indoor Footbal Session predstavil Filip Mikuláš a Ingrid 
Oravcová hovorila o zorganizovaní 19. ročníka Gympel-
Rocku. Podľa koordinátorky projektu Danky Adamusovej 
podporili projekty v celkovej sume 93 200 Sk i keď grantisti 
požadovali na realizáciu svojich projektov trojnásobnú sumu, 
ako sa mohla rozdať. Z prostriedkov grantového kola podpo-
rili projekty zamerané na kultúru, šport, určené maličkým 
deťom i mládeži. Rozhodovanie, aký projekt a akou čiastkou 
podporiť skutočne ťažké. Mladí filantropi za významnú pova-
žujú skutočnosť, že s predkladateľmi projektov sa viackrát pri 
práci nad projektmi stretávali a spolu konzultovali postup. 
Kým v predchádzajúcom grantovom kole bolo podmienkou, 
aby cieľovou skupinou boli mladí ľudia, tak teraz podporili 
projekty určené pre celkom maličké deti a pre dospelých, aby 
boli určené Trenčanom a realizovali sa v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 27.09.2006  
 
Po úspešnej vlaňajšej premiére si vo Verejnej  knižnici 

Michala Rešetku zopakovali Papučovú noc. z piatka 22. 
septembra na sobotu 23. septembra 2006. Predlohou papu-
čovej noci bola akcia Noc s Andersenom, ktorá sa v knižnici 
konala už niekoľkokrát. Organizátorky - pracovníčky oddele-
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nia pre deti a mládež Verejnej knižnice Michala Rešetku - sa 
rozhodli pripraviť pre deti aj podobný program. Ako 
informovala vedúca oddelenia pre deti a mládež Darina 
Ďurkechová, noc v knižnici venovali rozprávkam a sloven-
skému rozprávkárovi Pavlovi Dobšinskému. Akciu ozdobili aj 
vlastným logom - rozprávkovou zelenou žabou s korunkou na 
hlave, ktorá mala symbolizovať ríšu rozprávok. „Začali sme 
čítaním rozprávok, deti súťažili v prednese Dobšinského roz-
právok, vyberali najkrajšiu rozprávku, súťažili o najlepšieho 
rozprávača a rozprávnicu, nechýbala ani spevácka súťaž a 
nočná diskotéka.“ Na stretnutie so skutočným rozprávkovým 
svetom sa vybrali k soche trenčianskeho vodníka Valentína na 
Štúrovo námestie. Ešte predtým si však pripravili vodníkovské 
masky, potúžili sa valentínskych čajom, ktorý bol samozrejme 
zelený. Tradíciou nocí v knižnici je sadenie stromčekov. „Už 
ich tu máme zo desať, teraz sme s deťmi zasadili rozprávkovú 
vŕbu Valentínku,“ povedala Ďurkechová. Po bohatom progra-
me deti zaľahli do spacákov a ráno ich pracovníčky knižnice 
vyprevadili na cestu domov rozprávkovými buchtami. „Záu-
jem o akciu bol obrovský,“ hovorí Darina Ďurkechová, „Mu-
seli sme aj viacerých odmietnuť. Snažili sme sa uprednostniť 
tie deti, ktoré chodia do knižnice často a veľa čítajú.“ Piatkovú 
papučovú noc trávilo v knižnici 50 detí vo veku od deväť do 
dvanásť rokov.  

Trenčianske noviny 27.09.2006  
 

Presne v deň narodenín aka-
demického maliara Rudolfa 
Mošku dňa 22. septembra 2006 
bola sprístupnená jeho súborná 
výstava v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne. Vernisáž výsta-
vy sa zmenila na obrovskú naro-
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deninovú oslavu, keď umelcovi, klasikovi slovenského výt-
varného umenia a nestorovi trenčianskej výtvarnej scény kaž-
dý chcel aspoň stisnúť ruku. A tak gratulácie prijímal takmer 
hodinu. Prítomní gratulanti Rudolfa Mošku opisovali ako več-
ného optimistu, milovníka ženských vnád a dobrého vína. 
Niektorí gratulanti mu vinšovali aj básničkami ako napríklad 
Eva Ábelová či Marián 
Kvasnička. Narodeni-
novým darčekom bola 
aj nová obsiahla publi-
kácia o Rudolfovi 
Moškovi od PhDr. 
Danice Lovíškovej. 
Kniha v širokom časo-
vom oblúku 50 rokov 
približuje jednotlivé 
vývojové obdobia, te-
matické okruhy auto-
rovej maliarskej tvorby 
a kresby. Ako povedala 
autorka knihy, názov 
výstavy „Za vrchom 
vrch“ je viac ako sym-
bolický, pretože za 
tým, čo je dnes, nasle-
duje vždy niečo ďalšie, prečo sa oplatí žiť a tvoriť. „Človek 
musí veľmi zostarnúť, aby sa o sebe niečo dozvedel,“ žartom 
dodal Rudolf Moško pri otvorení výstavy. „Som zvedavý, čo 
sa o sebe dozviem za desať rokov.“ Súborná výstava pred-
stavuje reprezentatívny výber z jeho tvorby od 60-tych rokov 
až po súčasnosť. Diela vystavené v galérii pochádzajú nielen z 
autorovho ateliéru, ale aj zo súkromných zbierok alebo ich 
zapožičali na výstavu viaceré slovenské galérie. Maliarove 

Rudolf Moško – Kocúr Jána Konečného 
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diela sú charakteristické typickými farebnými modrozelenými 
a zaujímavými geometrickými figurálnymi i krajinárskymi 
kompozíciami. Východiskom jeho tvorby sú kubistické prin-
cípy. Celoživotným námetom jeho obrazov je krajina, ženské 
krivky a zátišia.  

Trenčianske noviny 04.10.2006 
Pomocná evidencia 565/1/06 
 

V galérii M. A. Bazovského v Trenčíne bola od 22. do 
29. septembra 2006 umiestnená výstava bratov Andreja 
a Martina Augustínovcov pod názvom 66 zím, ktorú venovali 
svojej matke, známej slovenskej výtvarníčke Božene Augus-
tínovej. Obaja synovia sú absolventi Vysokej školy umelecko-
priemyslovej v Prahe a pôsobia v Bratislave. Andrej Augus-

tín predstavuje výber zo svo-
jej bohato rozvrstvenej tvorby 
orientovanej na maľbu, textil, 
grafiku a ilustráciu. Námety 
čerpá nielen zo súčasnosti, ale 
rád siaha pre ne aj k dávno-
vekej mytológii a histórii a 
nevyhýba sa ani náročným 
filozofickým témam. Jeho die-
la sú magické, plné bizarných 
bytostí, ktoré sú raz zviera-
tami a raz ľuďmi. V tomto 
priestore fantázie vládne po-
hoda, harmónia a invencia, 
ktorú dolaďuje výberom žia-

rivých a ostrých farebných tónov. Tvorba Martina Augustína 
je zas poetická, citová a krehká. V Trenčíne sa prezentuje 
cyklom sugestívnych prác, ktoré vznikali v priebehu dvoch 
rokov a sú inšpirované neopakovateľnou atmosférou Paríža, v 
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ktorej cítiť pokoj a harmóniu, či zvláštnu zmes melanchólie, 
nostalgie a poézie. V centre pozornosti jeho obrazov je žena. 
V svojom príhovore povedala riaditeľka galérie PhDr. Danica 
Lovíšková, že „Božka Augustínová, ktorú sme všetci poznali 
ako výtvarníčku, maliarku, grafičku, vorkyňu textilných diel, 
bola v trenčianskej galérii častým hosťom.“ Jej tvorba sa 
nečakane uzavrela 29. januára 2005.  

Trenčianske noviny 04.10.2006  
Pomocná evidencia 563/1/06 

 
Mestská galéria v Trenčíne dňa 25. septembra 2006 prichý-

lila vo svojich priestoroch  dvanásť rezbárov zo Spolku rozvi-
nutej fantázie z Bratislavy, ktorí sa predstavili Trenčanom zo 
svojimi rezbárskymi prácami. Začiatok vernisáže výstavy pa-
tril vystúpeniu jednému z členov spolku fujaristovi Ľubošovi 
Strakovi a muzike folklórneho súboru Radosť, ktoré svojím 

vystúpením navodili 
správnu atmosféru 
v ľudovom tóne, 
a tak lepšie chápať 
umelecky stvárne-
né postavy osôb, 
s ktorými sa denne 
stretávame, ako 
napr. vinárov, pas-
tierov, žien, svät-
cov, muzikantov, 

tváre ľudí, ale i  zvierat ježkov, slimákov, mosadzou vyzdo-
bené valašky a ďalšie iné práce Vystavovanie skupiny je 
akousi čerešničkou na torte, ktorá umožňuje členom spolku 
predstaviť sa so svojimi novými rezbárskymi plodmi – naj-
novšími dielami. Tak konštatovala kurátorka výstavy Mgr. 
Mária Kovalčíková v úvodnej časti svojho príhovoru a po-

prevažovali umelecky stvárnené postavy osôb z dedinského prostredia 
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kračovala. Niektorí z nich považujú za spôsob ako si môžu 
overiť pôsobenie vlastnej tvorby na diváka, aby ďalej mohli 
hľadať novotvary, alebo vylepšovať niečo, čo si pri svojej 
rezbárskej práci ani neuvedomili. Zároveň je to miestom, kedy 
môžu porovnať svoje dielo s dielami svojich kolegov – 
rezbárov. Za všetkých vystavujúcich poďakoval Mestskej 
galérii v Trenčíne predseda spolku  Stano Pekár, že im bolo 
umožnené sa prezentovať so svojím umením v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Počas troch dní 28. – 30. septembra 2006 sa do priestorov 
Kultúrneho strediska na Juhu 
prišli pochváliť záhradkári 
s svojimi produktmi vypesto-
vanými v záhradkách. Kul-
túrne centrum Aktivity totiž 
spolu so záhradkármi zo Zá-
kladnej organizácie záhrad-
károv Odeva, bylinkármi z 

klubu Veronica a s trenčianskymi celiatikmi pripravili druhý 
ročník výstavy Poznaj, čo ješ. Otvorenie výstavy vo štvrtok 
28. septembra 2006 bolo spojené so zeleninovými hodmi a 
ochutnávkou zeleninových jedál, ktoré bude pripravoval 
Viliam Weber. Záujemcom prezradil a poskytol aj recepty, 
ako si chutne, netradične aj pikantne pripraviť pochutiny zo 
zeleniny. Každý deň bol na výstave aj známy bylinkár 
Ondrejička, ktorý poskytol informácie aké čaje treba na aké 
neduhy piť a ako si ich pripraviť.  

Trenčianske noviny 20.09.2006  
Pomocná evidencia 533/2/06 
 

Vily Webr so svojou indickou tekvicou 
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Od 28. septembra 2006 sa  súčasťou dolného nádvoria 
Trenčianskeho hradu stali aj štyri umelecké výtvory, ktoré 
zhotovili účastníci 8. ročníka medzinárodného sochárskeho 
sympózia Drevo 2006 v Zlíne. „Sympózium sa uskutočňuje 
pod záštitou Nadácie Tomáša Baťu, tento rok aj za podpory 
Európskych fondov z Mikrore-
giónu Biele - Bílé Karpaty. Táto 
skutočnosť ovplyvnila počet 
pozvaných českých a sloven-
ských študentov“, povedal pri 
ich verejnej prezentácii riaditeľ 
nadácie Pavel Velev. Nadácia 
poskytuje študentom drevo, 
motorové brúsky, dláta, kladivá 
a ďalšie inštrumenty a študenti 
si hradia len cestu.  Miestom 
ich tvorby je Baťova vila v 
Zlíne, kde počas štrnástich dní 
usilovne pracujú na svojich 
dielach. Po troch mesiacoch 
pobytu v Zlíne, kde pod holým nebom už vznikla krásna 
galéria pozostávajúca z takmer štyridsiatich sôch zo všetkých 
sympózií, sa štyri slovenské a české diela presťahovali na 
Trenčiansky hrad. „Tu budú minimálne cez jarnú sezónu. Ak 
bude mať záujem, môžeme ich tu nechať natrvalo,“ uviedol 
riaditeľ nadácie. Ako ďalej prezradil, sochy sú v prípade 
záujmu určené aj na predaj. Keďže drevo je nevtieravý 
prírodný materiál a tvorcovia sa snažili vyhnúť vyumelko-
vanosti, jeho umiestnenie na nádvorí je neobyčajne šťastné. 
Nápadité drevené sochy z dubu a lipy v nadživotnej veľkosti 
sú napustené lakom, no, bohužiaľ, ani tak nie sú večné. Okno, 
postavy, smrťák a špirála sú zasypané v hline, pričom mimo 
dreveného tŕňa ich upevňuje 75 cm dlhá trubica. V rámci 
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ďalšej spolupráce prisľúbilo Trenčianske osvetové stredisko, 
že vypracuje projekt, ktorý by na sympózium Drevo 2006 
nadviazal. „Trenčianski výtvarníci by sa veľmi potešili, ak by 
sa v priestoroch hradu takéto sympózium udialo, pretože tieto 
priestory sú na to stvorené,“ dodala riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová. 

Trenčianske noviny 04.10.2006 
 
Tohoročný druhý októbrový týždeň bol v kalendári 

kultúrnych udalostí v meste Trenčín vyhradený jazzu. Už po 
trinásty raz sa mesto pod Trenčianskym hradom  stalo s far-
bitosťou jesene ostro sledovaným priestorom jazzového diania 
v Európskom kontexte. Trenčianska jazzová spoločnosť 
a Mesto Trenčín uviedla v dňoch 5. – 8. októ-bra 2006 v rámci 
Trenčianskeho jazzo-
vého festivalu Jazz 
pod hradom 2006 
stretnutie jazzových 
interpretov na najvyš-
šej úrovni s doteraz 
najvyšším počtom 
kapiel i počtom dní 
trvania festivalu. Fes-
tival bol venovaný 
pamiatke Vlasty Prů-
chovej, priekopníčke českého a slovenského jazzu. Úvod 
festivalu vo štvrtok bol nazvaný slovenský večer, v ktorom 
vystúpili Rothenstein / Kalász quartet, Garry Mulligan / 
Chet Baker, Bashavel a predniesli originálny zvuk kombi-
nácie Palúchových huslí a moldavského cymbalu, s dvojicou 
Suchomel – Valihora, prifarbenou vábivým hlasom zatiaľ 
populárne ladenej speváčky Tiny. Piatkový poobedňajší pro-
gram bol vyplnený súťažnou prehliadkou - Festival mladého 

Reiner Böhm 
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jazzu, v ktorom organizátori umožnili adeptom jazzového 
kumštu stretnúť sa na medzinárodnej scéne a predstaviť sa či 
porovnať kvalitu svojho hudobného výrazu. Predstavilo sa 
šesť kapiel Noční ftáci z Valašských Klobouků, Cafe´la 
Maňana z Valašského Meziříčí, Finally z Bratislavy, David 
Kollar Band z Prešova, Empiric Jazz Band z Holíča, Spring 
Drink zo Zvolena. Víťaz súťaže sa predstavil vo večernom 
hlavnom programe, ktorý otvorila maďarská kapela Jazz 
Pression. Prienik do jazzových oblakov prichystala kapela 
Falb Fiction. Kapela Gulo Čar opäť prinútila takmer všet-
kých vstať zo sedadiel a ísť tancovať. Sobotňajší program pod 
názvom Jazz International tentoraz nereprezentovali ame-
rickí interpreti, ale špičkové mená európskeho jazzu. Rainer 
Böhm priviedol zo sebou štvoricu nemeckých jazzových 
unikátov, z ktorých treba spomenúť naturalizovaného 
Chorváta Dejana Teržiča na bicích nástrojoch. Vystúpenie 
domáceho Aurélius Quintet v kombinácii s brnenským 
Tubabu boli tradične lahôdkou pre poslucháčov. Headlinerom 
večera bol český spevák Dan Bárta s kompletnou 
Illustratospherou. Nedeľný program bol venovaný pamiatke 
„one and only“ Vlaste Průchovej, ktorá 17. júna 2006 odišla 
do jazzovej siene večnej slávy. Tak ako v pred štyrmi rokmi – 

vtedy s Vlastou 
na jednom pó-
diu.... koncert 
otvoril Peter 
Lipa Band 
a potom silu 

spomienky 
umocnili Close 

Harmony 
Friends. Piesne 

z repertoiru 
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Vlasty Průchovej spievala Barbora Řeháčková. V koncert-
nom programe naviazali na ňu naviaže v rytme i melódiách 
Petr Svoboda so svojim Neratovice Bigbandom sólistami 
Olgou Škrancovou, Petrou Vlkovou, Mirom Ochotnickým a 
Júliusom Barošom. Sobotňajší i nedeľný večer uzatvoril VV 
Jazz Q z Bratislavy. Na festivale sa spolu s prehliadkou 
Festival mladého jazzu predstavilo 21 kapiel a jazzmani 
zo šiestich štátov Európy.  

Vlastné poznámky 

 

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku bola v piatok 
predpoludním 6. októbra 
2006 vyhodnotená lite-
rárna súťaž organizovaná 
pri príležitosti projektu 
Trenčín za hradbami. 
V jej úvode Mária Špá-
niková z Verejnej kniž-
nice M. Rešetku pove-
dala o priebehu literárnej 
súťaže, že „súťaž bola 

prísne anonymná a porotcovia sa dozvedeli len tesne pred 
vyhodnotením, kto je autor jednotlivých poviedok“. V ďalšej 
časti svojho príhovoru priblížila niekoľko štatistických údajov 
zo súťaže ako aj to, čo bolo najčastejšou inšpiráciou pri napí-
saní poviedky. Do súťaže sa zapojilo 23 autorov. Zaujímavé 
bolo, že prevážili autori, ktorí v Trenčíne nebývajú (12). 
Poviedky poslali autori takmer zo všetkých kútov Slovenska, 
dokonca jedna poviedka zo švajčiarskeho Baslu. Vo všetkých 
poviedkach silne rezonovala zakorenenosť a hlboký vzťah 
k súčasnému a dávno minulému Trenčínu. Najvďačnejšími 
témami bol Trenčiansky hrad, Studňa lásky – parafrázy na 
povesť o Omarovi a Fatime, ale aj trenčiansky kat a Katov 

zľava – I. Hochel, Mgr. A. Plánková, K. Földvary, R. Dobiaš, Mgr. L. 
Brezová, Ing. A. Boc 
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dom, Brezina, letné kino, udalosti z obdobia totality i príbehy 
Jozefa Braneckého. Vo všetkých poviedkach sa autori snažili 
precítiť lásku k svojmu rodnému mestu a radosť z návratov do 
neho. Všetci porotcovia sa vzácne zhodli na tom, že niektoré 
poviedli by mohli byť okamžite publikované v tlači. V závere 
svojho príhovoru poďakovala všetkým autorom, že si ukrojili 
zo svojho voľného času, venovali ho ušľachtilej činnosti k na-
písaniu poviedok, čím vyjadrili svoj vrelý vzťah k svojmu 
rodnému mestu. Členka poroty Mgr. Anna Plánková zvý-
raznila, že ambíciou literárnej súťaže bola skutočnosť, že 
mesto Trenčín od pradávna z historického a spoločenského 
aspektu javí ako centrum kultúry a vzdelania na Slovensku, 
ktoré predstavili so svojimi odbornými a umeleckými dielami 
viaceré osobnosti, čím prispeli k jeho prezentácii v spoloč-
nosti. Literárna súťaž ponúkla príležitosť ďalším autorom si 
zaspomínať a ponúknuť čitateľom pozrieť sa na mesto očami 
súčasníka. Člen poroty majster humoru a satiry, trenčiansky 
rodák Kornel Földváry vyjadril svoju radosť na tým, že 
„literárnej súťaže sa ujala knižnica, ktorá nielenže sa stará 
o knižničný fond, ale ktorá žije aj so živou literatúrou. 
Literárna súťaž ho 
príjemne prekvapila 
ani nie tak množ-
stvom dobrých povie-
dok, pretože tam boli 
i také poviedky, ktoré 
nezodpovedajú žánru 
poviedky, ale to, že 
súťaž bola vyvážená 
viacerými niekoľkými 
veľmi dobrými po-
viedkami, naozaj hneď publikovateľnými. Mimoriadne na 
neho zapôsobilo, že vážne témy, ktoré veľmi ľahko autora 
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zvádzajú k sentimentalite, resp. k slzavému opisu, v tomto 
prípade boli porozprávané úplne civilne, pritlmeným vyja-
drením, a práve vďaka tomu sa stali účinnejšími. O to viac 
vystupujú v nich citové momenty, ktoré sú jemným pletivom 
v podvedomí, ktoré zarezonujú aj v čitateľovi. Osobitne vyz-
dvihol, že v poviedkach sa na poprednom mieste umiestnil hu-
mor, ktorý potvrdil, že je rovnocennou súčasťou umenia, ktorý 
je nejednom prípade pôsobivejší a účinnejší ako iné seriózne 
diela“. Verdikt porotcov netradične uviedla Mária Špániková 
z Verejnej knižnice Michala Rešetku, keď citovala časť textu 
najlepších poviedok a ich autor sa k zverejnenému textu, 
pokiaľ bol prítomný, mal priznať. Prvú cenu získala poviedka 
„Pár kapitol z Omarovho denníka“ od Petra Valáška, druhú 
cenu získala poviedka „Visieť na vlákne a tancovať“ od Ireny 
Brežnej a tretiu cenu získala poviedka „Ublížil som svojmu 
mestu“ od Jozefa Repku. Cenu primátora mesta Trenčín 
získala Ivana Lacková za poviedku „Malinový džem“ a Cenu 
Verejnej knižnice M. Rešetku získal Ján Urban za poviedku 
„Je t´aime“. Následne najlepší autori prijali z rúk vice-
primátora Mesta Trenčín Ing. Antona Boca ocenenie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. októbra 2006 sa us-
kutočnila v Štátnom okres-
nom aktíve v Trenčíne verni-
sáž výstavy pod názvom 
„Trenčín v archívnych do-
kumentoch“, otvorenej pri 
príležitosti konania konferen-
cie historických miest Európy 
„Mesto za hradbami – identita 

verzus imidž“ v Trenčíne. Ako povedala pri otvorení 
riaditeľka Štátneho okresného archívu v Trenčíne Mgr. Danica 

o vystavené dokumety bol záujem aj u historikov 
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Hlaváčová na výstave je vystavených viacero zaujímavých 
a originálnych exponátov, ktoré uschované v trenčianskom 
archíve. 

Vlastné poznámky 
 
Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a začiatku Karpatsko-duklianskej operácie bola otvorená 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne výstava pod názvom „Slovenské modré 
barety v službe mieru“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 6. ok-

tóbra 2006. Výstavu 
pripravil a realizoval 
Jozef Korený. Na ver-
nisáži odznela prednáš-
ka A. Rapčanovej pod 
názvom „Misie Ozbro-
jených síl Slovenskej 
republiky na podporu 
mieru pod mandátom 
Organizácie spojených 
národov“. Regrutačné 

stredisko Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa prezen-
tovalo novým CD pod názvom „Slovenská misia Irak – Afga-
nistan – Kosovo“. Expozíciu tvorili fotografie, poštové doku-
menty, plakety, osobné doklady, bankovky cudzích štátov, 
mapy, medaile, literatúra, teda všetko k činnosti bývalej Čes-
koslovenskej ľudovej armády misiách v rokoch 1953 až 1992, 
príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 
1993. Súčasťou expozícií boli aj uniformy používané v mi-
siách UNPROFOR, UNAMSIL a v operácii Iracká sloboda. 
Výstavu navštívilo veľa účastníkov misií v Kórey, na Balkáne, 
Golanských výšinách, Cypre, Afrike, Afganistane a Iraku.  

Vlastné poznámky 
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Dňa 12. októbra 2006 sa uskutočnilo stretnutie členov 
Klubu darcov Trenčianskej nadácie s deviatimi autormi a rea-

lizátormi podporených projektov za minulé 
obdobie, na ktoré prispeli darcovia takmer 
140 tisíc Sk Po jeho otvorení a privítaní 
účastníkov stretnutia členom správnej rady 
Trenčianskej nadácie Martinom Mašta-
lírom Ing. Jana Sedláčková predstavila 
členov Klubu darcov a potom obdarovaní 
autori minuloročných projektov : 

■ Ing. Jozef Lehotský, projekt s grantom 20 tisíc Sk na vy-
danie publikácie “Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície 
spod Strážovských vrchov“, 

■ Anna Jókaiová, Anna Adamicová, projekt s grantom              
19 tisíc Sk pod názvom „Hľadači pokladu Matúša Tren-
čianskeho“, 

■ Diana Švančarová, Mária Fizelová, projekt s grantom            
20 tisíc Sk pod názvom „Arteterapia – liečba výtvarným 
umením“, 

■ Jozefína Lobotková, projekt s grantom 20 tisíc Sk pod 
názvom „Náučno – zážitkové arborétum“, 

■ Mgr. Janka Masárová, projekt s grantom 7.500 Sk urče-
ného pre športové hry zdravotne postihnutých, 

■ Andrej Bielik, projekt s grantom 10 tisíc určeného pre telo-
výchovné podujatie „Bežte s nami - World Harmony Run“, 

■ Jarmila Mráziková, projekt s grantom 20 tisíc Sk určeného 
na výstavbu dopravného ihriska pri MŠ Trenčín, Meď-
ňanského ul., 

■ Miroslav Tomeček, projekt s grantom 6 tisíc Sk určeného 
na projekt „Deti z Opatovej odkrývajú históriu“, 

■ Zuzana Václavová, projekt s grantom 16 tisíc Sk určeného 
na projekt „Žabie taxi 2006“ 

Martin Maštalír 
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verejne zhodnotili do akej miery sa im podarilo naplniť 
ciele, ktoré nimi sledovali.  

Stretnutie skul-
túrnila svojím vys-
túpením tanečná 
skupina Džamal, na 
ktorý nadviazala 
vysvetlením pravi-
diel v bodovaní a fi-
nancovaní navrh-
nutých projektov 
správkyňa nadácie 
RNDr. Alena Ka-

rasová. Skonštatovala, že na podporu projektov bolo naaku-
mulovaných 185 tisíc Sk. No a potom sa už predstavilo deväť 
nových záujemcov o finančný príspevok so svojimi projektmi. 
Po zhodnotení jednotlivých predložených projektov Klub dar-
cov rozhodol o svojej podpore týmto projektom : 
■ grantom 20 tisíc Sk festivalovej prehliadke horského filmu 

pod názvom „Hory a mesto Trenčín 2006“ s cieľom  
sprostredkovať cestovateľské a športové zážitky formou 
fotografie, videozáznamu a diapozitívov – predložený Mgr. 
Máriou Dutkovou; 

■ grantom 20 tisíc Sk loptovej olympiáde detí predškolského 
veku – predložený Naďou Andelovou; 

■ grantom 6.640 Sk výstave veľkoformátových fotografií na 
hematologicko - transfúznom oddelení Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne – predložený Jozefom Sjekelom; 

■ grantom 20 tisíc Sk na výrobu kulís, rekvizít a kostýmov 
pre divadlo Normálka v súvislosti s inscenáciou divadelnej 
hry „Ochotníci“ – predložený Miroslavom Ďurišom,   

■ grantom 10 tisíc Sk tanečnej skupine Džamal na zakúpenie 
zrkadiel do cvičnej sály – predložený Miriam Laššovou; 

členovia Klubu darcov pozorne počúvali autorov projektov 
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■ grantom 10 tisíc Sk Country tanečnému súboru Maryland 
na zakúpenie tanečnej obuvi a kostýmov pre učinkujúcich – 
predložený Evou Kuníkovou, 

■ grantom 18.200 Sk „Žabie taxi 2007“ – predložený 
Zuzanou Václavovou, 

■ grantom 10 tisíc Sk na zabezpečenie súťaže amatérskych 
divadelných súborov a jednotlivcov založenej na 
improvizácii vyžrebovanej témy – predložený 
Monikou Minárovou; 

■ grantom 8 tisíc Sk na zabezpečenie súťaže 10. 
ročníka púšťania šarkanov – predložený Ing. 
Júliusom Kákošom. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. októbra 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne pripravila pre svojich členov stretnutie spojené 
s besedou s najčítanejšou  a najpopulárnejšou spisovateľkou 
Táňou Keleovou – Vasilkovou. Po privítaní riaditeľkou Ve-
rejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdiou Brezo-

vou spisovateľku 
predstavila Janka 
Poláková. Z jej pred-
stavovania prítomní 
dozvedeli, že je dcé-
rou známeho cesto-
vateľa Františka Ke-
leho, čo bol aj dôvod, 
prečo si už v šest-
nástich rokoch spra-
vila horolezecký 
kurz. Po skončení 

štúdia žurnalistiky nastúpila pracovať v mesačníku Osvetová 
práca, avšak nie na dlho, lebo časopis bol zrušený a bola jej 

zľava – Táňa Keleová, Janka Poláková 



 706 

ponúknutá podradná práca upratovačky. Tak sa vrhla na písa-
nie kníh. Jej pisateľský apetít bol značný, čo do kvality ako aj 
do kvality. Ba dokonca ho možno porovnávať so spisovateľom 
Jožom Nižňanským, ktorý naučil Slovákov čítať. Jej knihy sa 
vydávajú v dvadsaťtisícových nákladoch. Žije v Bratislave 
s manželom a tromi deťmi. Neoddeliteľným priestorom jej 
života je región rodnej Myjavy, kde trávi letné obdobie a 
nachádza v nej námety pre svoju tvorbu. Po tomto úvode už 
spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková priblížila svoju lite-
rárnu tvorbu ako tiež vypovedala svoje názory na spolužitie 
starých a mladých, ich vzájomné vzťahy doma a na verejnosti, 
spolužitie manželov a podobne. 

Vlastné poznámky 
 
V mesiaci október 2006 besedovali žiaci Základnej školy 

Trenčín, Potočná ulica v mestskej časti Opatová n/V. so spiso-
vateľom Tomášom Janovicom. Besedu pre nich pripravila 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne. Pri tejto príležitosti 
povedal Tomáš Janovic, že „najradšej diskutujem s deťmi,“ na 
začiatku besedy. Deťom rozprával veselé príhody zo svojho 
detstva i dospelosti. Malí poslucháči ho zahrnuli vtipnými 
otázkami, pri ktorých sa sám usmieval popod fúzy. Zvedavé 
boli nielen deti, ale aj ich učiteľky. V knižnici ho však čakal 
ďalší program, a tak mu deti odovzdali nakreslené dielka a 
malá školáčka kvet a pohár medu, ako poďakovanie za 
návštevu malej školy veľkým spisovateľom. 

Vlastné poznámky 
 
Od 17. októbra do 15. novembra sa mohli príležitostní 

návštevníci v Mestskej galérii v Trenčíne stretnúť s výtvarnou 
tvorbou nemšovského rodáka, výtvarníka Vojtecha Karvasa. 
Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Bratislave odbor 
sochárstvo a úžitkovej grafiky a staršia generácia Trenčanov 
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ho pozná ako dlhoročného pracovníka na poli kultúry. Po 
skončení školy nastúpil ako výtvarník do Domu osvety v 
Trenčíne, potom sa v ňom stal metodikom pre výtvarníctvo, 
foto a film. Neskôr vystriedal niekoľko zamestnaní, v ktorých 
striedavo pôsobil ako samostatný výtvarník, vedúci propagácie 
a reklamy. Taktiež sa zapojil do kultúrno-osvetovej práce v 
rodnej obci Nemšová ako člen rady osvetovej besedy. Po 
udelení štatútu mesta Nemšovej sa stal prvým profesionálnym 
kultúrnym pracovníkom vo funkcii riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska. V roku 1989 sa stal vedúcim odboru 
kultúry Okresného 
úradu v Trenčíne, 
kde pracoval až do 
zriadenia krajského 
úradu a odchodu do 
dôchodku. Spolu-
pracoval pri spraco-
vávaní viacerých pu-
blikácií o Nemšovej, 
samostatné autorstvo 
má pri publikáciách 
Kostol sv. Michala archanjela, kultúrna pamiatka v Nemšovej, 
100 rokov sklárne v Nemšovej, 100 rokov dychovej hudby v 
Nemšovej, 70 rokov organizovaného ovocinárstva,  70 rokov 
požiarnej ochrany v Kľúčovom, 50. výročie Základnej školy 
v Nemšovej a ďalších. Vojtech Korvas je aj kronikárom mesta 
Nemšová. Ako výtvarník sa zúčastnil takmer všetkých regio-
nálnych výstav a výstava v Trenčíne je jeho prvou samo-
statnou prezentáciou v tomto meste.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne bola začiat-
kom októbra 2006 spoluorganizátorom medzinárodného od-
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borného kolokvia bibliografov Slovenska, Čiech a Moravy, 
ktoré sa konalo na Krajskom úrade v Trenčíne. Tradičné stret-
nutia bibliografov, poriadané striedavo na Slovensku, Morave 
a v Čechách, sú venované vzájomnej spolupráci a výmene 
skúseností v oblasti bibliografie a knihovníctva nielen na 
domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Na kolokviu, ktoré 
svojim príhovorom otvoril predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a po ňom 
odzneli príspevky renomovaných bibliografických pracov-
níkov a odborníkov z oblasti regionálnej histórie, napr. Tren-
čiansky hrad v historických premenách, Lekári a prírodovedci 
tren-čianskeho regiónu, Spolupráca českých, moravských 
a slovenských bibliografov od konca 60.rokov 20. storočia. 
Odzneli aj príspevky o významných knihovníckych osob-
nostiach akými boli Jiří Mahen, Jan Ladislav Živný, Jozef 
Kuzmík, Štefan Pasiar, Štefan Ďurovčík a ďalší. Podujatie 
organizovala Slovenská národná knižnica v Martine za úzkej 
spolupráce s Spolkom slovenských knihovníkov, Tren-
čianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín. Kolokvia 
sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. 

Vlastné poznámky 
        

Na treťom ročníku súťaže Miss Trenčín 2006 dňa 21. ok-
tóbra 2006 v Kultúrnom 
a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne sa 
predstavilo 12 finalistiek. 
Polovica súťažiacich bola z 
Trenčína, ďalšiu šesticu 
tvorili súťažiace z Považ-
skej Bystrice, Dubnice nad 
Váhom, Novej Dubnice, 

trojica najkrajších dievčat 
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Moravského Lieskového, Bánoviec nad Bebravou a Sobla-
hova. Finálovej súťaži predchádzali výberové kolá, ktoré sa 
uskutočnili počas dvoch mesiacov v celom trenčianskom 
regióne. Prihlásiť sa mohli dievčatá vo veku od 17 do 22 ro-
kov, slobodné, bezdetné. Súťaž vyhrala Trenčanka Ľuboslava 
Ševčíková, prvou vicemiss sa stala Monika Macharová 
a druhou vicemiss Karin Šťastná. Druhá vicemiss Karin 
Šťastná zároveň získala aj titul Miss Sympatia, ktorý jej 
udelili fanúšikovia hlasujúci prostredníctvom internetu. Počas 
večera sa dievčatá predstavili v troch súťažných disciplínach. 
Vo všetkých sa však prezentovali zhodne ako manekýnky. 
Víťazná Miss Trenčín 2006 si za svoje prvenstvo odniesla 
nádherné spoločenské šaty, kozmetiku na celý rok, bižutériu, 
plavky na mieru, šperk zo zlata a tahitskej perly a víkendový 
pobyt s plnou penziou a masážami v Trenčianskych Tepli-
ciach. Najskôr predviedli modely mladej návrhárky z Považ-
skej Bystrice, študentky odboru dizajn odevu na zlínskej 
univerzite Tomáša Baťu a zároveň členky poroty Janky 
Bielikovej. Potom dali vyniknúť svojim postavám v úspor-
ných čiernych plavkách a záver patril promenáde v spolo-
čenských šatách. Plné hľadisko zabával moderátor Peter 
Pinďo Lengyel a spievala  Dara Rolins so svojou tanečnou 
skupinou. 
Vlastné poznámky 

 
Pódium amfiteátra na 

Mierovom námestí, átrium 
Kolégia piaristov, refektár 
Piaristického gymnázia a 
Štúrovo námestie, to boli 
priestory, na ktorých sa 
počas troch letných mesia-
cov uskutočnilo 80 podujatí 
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Trenčianskeho kultúrneho leta 2006. Tieto históriou dýchajúce 
priestory centra mesta žili celé leto hudbou, tancom, divadlom. 
Garantom Trenčianskeho kultúrneho leta bolo mesto Trenčín, 
realizátorom jednotlivých jeho podujatí Útvar kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne v spolupráci s kultúrnymi agentúrami 
a občianskymi združeniami. Diváci a návštevníci mesta všet-
kých vekových kategórií mali si z čoho vyberať, lebo žánrová 
pestrosť podujatí bola naozaj široká. Účinkujúcimi boli nielen 
takmer všetky súbory pôsobiace v Trenčíne, ale aj viacero 
amatérskych i profesionálnych slovenských alebo zahranič-
ných interpretov reprezentujúcich jednotlivé oblasti umenia. 
Na pódiu amfiteátra na Mierovom námestí sa uskutočnilo             
10 programov folklórnych súborov a skupín, 12 prome-
nádnych koncertov dychovej hudby, 10 vystúpení tanečných 
skupín nefolklórneho tanca. Priaznivci  hudby z oblasti pop-
music, folk, rock, country, jazz i alternatívnych hudobných 
žánrov si vypočuli spolu 17 koncertov rôznych hudobných 
zoskupení. Ďalších 8 pravidelných piatkových hudobných 
podujatí sa uskutočnilo pri Vodníkovi. Všetky podujatia si 
našli svojich adresátov, osobitnú pozornosť si však zaslúžia 
vystúpenie folklórneho súboru z Turecka, komponované vys-
túpenie Štúdia tanca z Banskej Bystrice, koncert Mariána 
Geišberga s trenčianskymi pesničkármi, koncert Lucie Šo-
ralovej so skupinou, vystúpenie Violin orchestra z Bratislavy 
a ďalšie, hlavne však reprízované podujatie Pohody 2006 – 
Svet Svetozára Stračinu. Súčasťou Trenčianskeho kultúrneho 
leta a tradíciou sa stalo Detské divadelné leto, keď pri 
Vodníkovi uskutočnilo 10 nedeľných dopoludňajších detských 
predstavení. Organizátori nezabudli ani tento rok na priaz-
nivcov vážnej hudby. Dôkazom bolo 8 nedeľných koncertov 
komornej hudby v priestoroch átria Kolégia piaristov prípadne 
v refektári Piaristického gymnázia. Suma sumárum 1300 
účinkujúcich a skoro 20 000 divákov, to sú čísla presvedčivo 
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dokumentujúce vzostupnú úroveň Trenčianskeho kultúrneho 
leta a neutíchajúci záujem obyvateľov mesta a jeho náv-
števníkov o duchovné obohatenie voľných letných chvíľ pod 
čarokrásnym Trenčianskym hradom. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 

Príhovorom primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera a štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky Oľ-
gy Algayerovej v refek-
tári piaristov dňa 24. ok-
tóbra 2006 bola otvorená 
medzinárodná konferen-
cia pod názvom „Mesto 
za hradbami – identika 
versus image“. V kultúr-
nom programe vystúpil 
slovenský husľový vir-
tuóz Dalibor Karvay za doprovodu klavírneho majstra Da-
niela Buranovského. Záver otváracieho večera patrili koncertu 
kvartetu dychových nástrojov z mestskej veže. 

Kongresová sála hotela Tatra sa 
v dňoch 25. až 27. októbra 2006 stala 
miestom odbornej konferencie. V jej 
úvodnom dni 25. 
októbra 2006 vys-
túpila vedúca Út-
varu marketingu 
Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková, ktorá prítomných 
účastníkov konferencie privítala a po-
dala základné informácie zo strany 

Dalibor Arvay 
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organizátorov. Po otvorení pracovnej časti konferencie Ing. 
arch. Jaroslavom Kiliánom z Académie Istropolitana Nova, 
ktorý plnil funkciu moderátora, bol premietnutý dokumentárny 
film „Trenčín – Mesto za hradbami“, v ktorom režisér a ka-
meraman Ľubo Matúš predstavil marketingové aktivity mesta 
Trenčín venované téme konferencie  „Mesto za hradbami“, 
ktoré sa konali v Trenčíne od času, keď bolo známe, že mesto 
Trenčín bude poriadateľom konferencie až prakticky do 
začiatku jej konania. V pracovnej časti konferencie sa jej 
účastníci v prvý deň venovali téme pod názvom „Komu-
nikácia je najlepšia cesta k pochopeniu jeden druhého, mest-
ský marketing a jeho nástroje na prebúdzanie záujmu jed-
notlivých subjektov zložitého organizmu mesta o témy histo-
rického a kultúrneho dedičstva“. V jej úvode vystúpila Mgr. 
Renáta Kaščáková s témou „Otvorené mesto“, ktorá pri-
blížila postup mesta Trenčín pri zabezpečovaní otvorenej 
komunikácie s občanmi pri riešení dôležitých úloh a posta-
venie marketingu mesta v tomto procese. O marketingovej 
stratégii v meste Chester 
vo Veľkej Británii do 
roku 2015 hovorili Ho-
ward Dickenson a Si-
mon Wards. O výsled-
koch prieskumu názorov, 
ktorý zisťovali študenti 
u náhodných občanov, 
resp. návštevníkov v uli-
ciach mesta Trenčín ho-
voril Bohumil Kern zo City University Trenčín. S novými 
plánovacími taktikami prebudovania imidžu španielskeho 
mesta Plasencia a zapojenia fenoménu hradieb do jeho pre-
zentácie smerom navonok hovoril José Luis Muñoz Encinar. 
Prvý deň pracovného rokovania uzavrela diskusia zovšeo-
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becnením poznatkov z komunikácie medzi samosprávou 
a občanmi. No to nebolo všetko, pretože pre účastníkov 
konferencie a občanov mesta Trenčíne organizátori pripravili 
v Delovej bašte Trenčianskeho hradu vernisáž fotografií 
Andreja Bána pod názvom „Svedectvo“. V jej úvode sa 
predstavili nevidiaci rómski súrodenci Martinka a Ferko Ďu-
ďovci z osady Soľ pri Vranove nad Topľou. Výstavu uviedol 
kurátor Juraj Kušnierik, ktorý ospravedlnil neúčasť autora na 
výstave, pretože práve v tom čase otváral v Bratislave filmový 
festival „Človek v ohrození“. K vystaveným fotografiám 
zdôraznil, že „každá z vystavených fotografií nie je estetickou 
kompozíciou vytvorená umelcom, ale každá má silnú emo-
tívnu výpovednú hodnotu miesta a činu. Organizátori pri-
pravili pre hosťov konferencie neformálne podujatie spojenou 
s ochutnávkou stredovekých jedál, hudbou, tancom a ohnivou 
schow v podaní historickej skupiny Wagus z Trenčína.  

Druhý deň 26. októbra 2006 v programe konferencie sa 
účastníci zaoberali vzťahu verejného a súkromného sektora na 
sprístupnení pamiatkového dedičstva. V úvodnej prednáške 
Niek Beunders z Holandska sa zaoberal o opevnených mes-
tách, ktoré ovplyvňujú rozvoj turizmu. O sprístupňovaní pa-
miatkového dedičstva v historických mestách, o odstraňovaní 
bariér, ktoré vznikajú z dôsledku rešpektovania histórie hovo-
ril David Bruce z Bristol Business School. O skúsenostiach 
z holandského mesta Valkenbrurgh, keď zmenou identity 
mesta sa mesto zmenilo na centrum kultúrneho turizmu ho-
voril Jos Cuijpers. O konkrétnom príklade ako sa mesto 
Langres vo Francúzsku snaží pritiahnuť pozornosť obyvateľov 
a návštevníkov k historickému dedičstvu špeciálnym nasvie-
tením objektov, čím sa poskytuje večer okolo idúcim inú 
dimenziu zážitku Sylvain Riandet. So skúsenosťami „pora-
denskej kliniky pre investorov“, ktorú spustili v írskom meste 
Cork s cieľom umožniť investorom ako sa vysporiadať s pro-
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blematickými projektami v mestskej pamiatkovej zóne sa 
podelil architekt mesta Cork Billy Houlihan. Druhý deň 
rokovania konferencie ukončila spoločná diskusia, v ktorej 
prítomní zdôraznili dôležitosť partnerstiev verejného a sú-
kromného sektora, nutnosti zabezpečovania dostatočných 
finančných zdrojov na obnovu pamiatok a potreba pravdivej 
interpretácie historických, kultúrnych a estetických hodnôt 
miest.  

Tretí deň konferencie 28. októbra 2006 sa začal prezen-
táciou študentov šiestich stredných škôl Leuven z Belgicka, 
Rosmalen a Uden z Holandska,  Gymnázia Ľ. Stúra, Piaris-
tického gymnázia a Strednej umeleckej školy z Trenčína a 
prezentáciou prác žiakov trenčianskych základných škôl. Prv 
však než si účastníci konfe-
rencie vypočuli výsledky týž-
dňovej spoločnej práce študen-
tov vzhliadli študenta Mateja 
Liptáka z Trenčína „Múr“, 
v ktorom predstavil svoje vní-
manie života pred hradbami 
a za hradbami v Trenčíne. Štu-
denti pod vedením svojich uči-
teľov spracovávalo tému „Staré mesto v novom kabáte“ 
(myslí sa tým Trenčín), aby prostredníctvom fotografií 
a každý zo svojho pohľadu navrhnú objektom v Trenčíne nový 
šat. Prezentácia vystúpení, najmä zahraničných študentov mali 
v sebe neobyčajne silný náboj vlastných názorov, v ktorým sa 
dotkli čistoty mesta, činnosti policajtov v teréne, ale ich 
nutnosť poznať cudzí jazyk (angličtinu), ktoré budovy treba 
zmeniť, ktoré treba asanovať. Bolo vidieť, že študenti nie sú 
zaťažení žiadnymi spoločenskými problémami a žiadnou 
predpojatosťou ako dospelí a o svojich názoroch hovorili 
otvorene. Za svoj prejav boli odmenený potleskom účastníkov 

víťaz Gian van Doorn 
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konferencie. Na záver vystúpenia stredo-školských študentov 
odovzdala riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
Mgr. Mária Vilkovská víťazovi najlepšej fotografie študentovi 
Gian van Doornovi obraz, ktorý namaľovala Táňa Rja-
bininová. Potom sa prezentovali víťazi projektu „Mesto 
môjho žitia“ žiaci Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 
v anglickom jazyku. Okrem toho v priestoroch kongresovej 
sály si účastníci konferencie mohli prezrieť výstavu prác, 
ktoré pripravili žiaci základných škôl v Trenčíne v tejto súťaži. 
Záver pracovného rokovania konferencie patril ďalším 
prednáškam, v ktorých sa hovorilo o ISO ako o dobrom nás-
troji pri zlepšovaní komunikácie medzi verejnou správou 
a obyvateľmi – Hans Boogaart z Holandska, o tvorbe nového 
imidžu mesta Sla-
vonski Brod včle-
nením mestského 
opevnenia do nové-
ho mestského jadra 
s prispôsobením je-
ho funkcií na súčas-
né potreby – Stje-
pan Lončarič zo 
Zágrebu. Peter von 
Roosmalen z Ho-
landska priblížil skúsenosti z mesta ´s-Hertogenbosch, keď 
pamiatkovou obnovou mestských hradieb sa zvýšila kvantita 
turistického záujmu. Etnografka Monika Vrzgulová pred-
stavila výskumný projekt Slovenskej akadémie vied pod náz-
vom „Trenčania a lokálpatrioti“ vykonaný v Trenčíne koncom 
90-tých rokov minulého storočia, ktorý sa dotýkal generácii 
živnostníkov z prvej polovice 20. storočia v kontexte ich 
vnímania miestnej identity a imidžu mesta. Záver posledného 
pracovného dňa konferencie sa sústredil na vnímanie pros-

záverečná scéna kultúrneho programu 
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tredia, v ktorom žijú občania, na nutnosť dialógu medzi 
občanmi a samosprávou, na nutnosť záujmu občanov o mesto 
v ktorom žijú, na dôležitosť medzinárodnej výmeny vedomostí 
a skúseností všetkých tých ľudí, ktorí rozhodujú na zlepšení 
identity a imidžu miest, lebo nimi sa zovšeobecňujú poznatky 
v zlepšení rozhodovania. Konečnú bodku za medzinárodnou 
konferenciou „Mesto za hradbami – identita verzus imige“ dal 
záverečný galavečer v Kultúrnom a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej republiky, v ktorom za réžie Vla-
dimíra Kulíška, moderátorky Aleny Heribanovej v zaují-
mavo koncipovanom programe sa jeho diváci stretli s prie-
rezom histórie mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 25. – 28. októbra  2006 sa uskutočnil 17. ročník 
najväčšej výstavy cestovného ruchu v Poľsku – Tour Salon 
Poznaň 2006. Veľtrh bol zameraný na cestovný ruch 
všeobecne, vrátane konkrétnych cenových ponúk, zliav a 
lacnejších ubytovacích zariadení. Žiadané informácie boli v 
oblasti miest, hradov, zámkov, jaskýň, kultúrnych podujatí, 

vidieckeho turizmu, lyžovania, 
termálnych kúpalísk, kúpeľných 
pobytov, kultúrnych pamiatok, 
aquaparkov, relaxačných pobytov 
spojených s poznávaním a akti-
vitami ako pešou turistikou. Na sa 
po na tomto veľtrhu prvý krát 
aktívne zúčastnil Trenčiansky sa-
mosprávny kraj v spoločnom 
stánku Slovenskej agentúry ces-
tovného ruchu. Po minulé roky 
mala už spomínaná výstava veľké 
úspechy. V tomto roku bola výs-
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tavná plocha 6.000 m2  a zúčastnilo sa na nej 700 vysta-
vovateľov z 50 krajín a navštívilo ju okolo 3 tisíc odborných a 
asi 9 tisíc laických návštevníkov. Stánok mal rozlohu 120 m2. 
Priamymi vystavovateľmi boli Trenčiansky samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Púchov, Sorea, 
Obec Majere, Mesto Veľký Meder, Obec Terchová, Mesto 
Vysoké Tatry, Obec Donovaly, Obec Oščadnica, Združenie 
Malokarpatská vínna cesta, Obec Štrba, Mesto Bardejov, Obec 
Zuberec, Mesto Piešťany, Mesto Turčianske Teplice, Mesto 
Poprad, Obec Vyšné Ružbachy, LAR, Slovakia Ski Region – 
Goimpex. Zo všeobecného hodnotenia možno konštatovať, že 
veľtrh mal i tento rok vysokú úroveň, keď návštevníci  pre-
javovali záujem o naše propagačné materiály a v dialógoch 
vyjadrili  záujem navštíviť náš kraj. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 3. novembra 2006 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy a to výstavy 
výberu z tvorby maliara, grafika a ilustrátora Karola On-
dreičku a výstavy dizajnérskych prác pedagógov a študentov 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. Výstavu Karola Ondreičku predstavila kurátorka 
PaedDr. Elena Porubänová. Okrem iného uviedla, že na 
výstave sa prezentuje tvorba jeho takmer sedemdesiatich prác, 
v ktorej má rovnocenné zastúpenie vegetácia, prírodné živly, 
ľudské bytosti a magické krajinárske scenérie. Výstavu dizaj-
nerských prác predstavila kurátorka PhDr. Alena Hejlová, 
ktorá ďalej uviedla, že v rámci novej transformácie štruktúry 
pracovísk vznikol Ústav dizajnu, do ktorého sa zaradili 
katedra dizajnu, kabinet videotvorby a fotografie, kabinet 
počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 7. novembra 2006 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského výstava pod 
názvom „Magic pencil“, 
ktorú zorganizovalo oddele-
nie výtvarného umenia Britis 
Council v Londýne, zosta-
venú známym autorom 
a ilustrátorom detských kníh 
Quentinom Blakom. Na 
výstave sa prezentovala tvor-

ba trinástich najlepších súčasných ilustrátorov – Angela Bar-
rett, Patrick Benson, Stephen Biesty, Raymond briggs, John 
Burningham, Emma Chichester Clark, Lauren Child, Sara 
Fanelli, Michael Foreman, Tony Ross, Posy Simmonds 
a Charlotte Voake. Výstava faksimilných otlačkov, sprevá-
dzanú aj výstavou kníh sa pred výstavou v Trenčíne pred-
stavila aj v iných slovenských mestách ako Bratislava, Nitra 
a Spišská Nová Ves.   

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. novembra 2006 uskutočnila otvorenie 1. ročníka 

filmového festivalu 
„Hory a mesto Tren-
čín“ v Kultúrnom 
a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky, 
v ktorého úvode prí-
tomných návštevní-
kov preplnenej diva-
delnej sály privítala 
predsedníčka orga-
nizačného výboru 
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Mária Dutková. V úvode povedala, že hlavným poslaním je 
spropagovať dobrodružný film a netradičné športy, ale pre-
dovšetkým horské športy a filmy, ktoré chcú priblížiť  mest-
ským ľuďom a mládeži krásu prírody a zdravý spôsob života, 
veď počas troch dní si diváci pozrú deväť hodín kvalitných 
filmov natočených autentickým okom kamery dokumen-
taristov z celého sveta. Aby tento festival sa stal zaujímavým 
pripravili jeho organizátori súťažnú prehliadku regionálnych 
amatérskych filmov a fotosúťaž amatérskych fotografov na 
tému príroda, športy v prírode a svet ľudí, súťaž mladých 
horolezcov na cvičnej stene pri letnej plavárni a zjazd hor-
ských cyklistov z vrchu na Brezine. Po tomto úvode na javisko 
vystúpil cestovateľ Ivan Bulík s riaditeľom cestovnej kance-
lárie Tulák Milošom Lukačkom, aby predstavili krstného 
otca svojej knihy „Afrika“ režiséra a dokumentaristu Pavla 
Barabáša. Ten potom hovoreným slovom predstavil výber 
šotov zo svojich natočených filmov, ktoré začali projekciou 
výberu z najúspešnejších filmov z produkcie K2, akými sú 
Tajomné Mamberámo, Vertical Amazónia a mnoho iných, za 
ktoré dostal z hľadiska silný potlesk ako prejav uznania. Na 

záver svojho vystúpenia 
predstavil najnovší šot 
filmu zo slovenských 
hôr - Mysteriózne Ta-
try, o ktorých hovorí, že 
ich nesmierne miluje.  
Čo je aj pravdou, pre-
tože prekrásne scenérie 
hôr z údolí a vrcholov, 
pohľady na kvetenstvo 

aj živočístvo boli snímané s mimoriadnou citlivosťou so 
zmyslom pre jedinečnosť obrazu. Pri ich vzhliadnutí si dáva 
divák otázku, že či je to vôbec možné detailne nasnímať 
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napríklad rysa, alebo medveďa. Odpoveďou je vždy áno, je to 
možné. Vieme však aj to, že za každým týmto neuveriteľným 
živým obrazom je úžasná trpezlivosť jeho autora, ktorý ho 
často spája s rizikom nebezpečenstva života. Po tejto pre-
hliadke filmov cestovateľ Ivan Bulík s nádhernou diapro-
jekciou na filmovom plátne návštevníkom zoznámil s fareb-
nosťou svojich zážitkov z Afriky, ktoré sú súčasťou jeho novej 
knihy o Afrike. Pri ich premietaní na filmové plátno spre-
vádzal hovoreným slovom, k čomu sa viažu, odkiaľ sú, alebo 
priblížil i niekedy vzniknuté humorné situácie, ktoré vznikli 
pri ich fotografovaní. Upozornil však na jednu skutočnosť, že 
táto cestovateľská činnosť a zaznamenávanie života navští-
vených krajín do kníh sa prakticky stávajú kronikami pre 
ďalšie generácie ľudstva, lebo stávajú jedinečnými a viac už 
neopakovateľnými.  Ako príklad uviedol, že často sa stáva, že 
ním opakovane navštívené miesta po pár rokoch menia svoju 

tvár, najmä tam, kde sa 
nachádzajú veľké nále-
ziská prírodného bohat-
stva. Hovoríme tomu 
proste civilizácia. Na-
miesto hlinených chatŕč 
sú už postavené vysoké 
domy zbohatlíkov, alebo 
hotely a podobne. Ich 
spoločné vystúpenie pod-

farbovala africkou hudbou hudobná skupina s pravými afric-
kými hudobnými nástrojmi. Úvodné podujatie, ktoré trvalo 
takmer tri hodiny bolo ukončené krstom novej knihy Ivana 
Bulíka „Afrika“ mokom pravej Bošáckej slivovice. Filmový 
festival pokračoval na druhý deň piatok dopoludnia v kine 
Metro, ktorý bol určený hlavne študentom stredných škôl. Vo 
vestibule kina Metro ich očarila výstava fotografií tren-
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čianskeho horolezca Gaba Čmárika z jeho svetoznámych 
horolezeckých akcií a ďalej fotografií od rôznych autorov. 
Piatkové odpoludnie sa niesol v mimoriadnom záujme náv-
števníkov, čo sa prejavilo v podobe preplnenej kinosály. Všet-
ci so zatajeným dychom sledovali, čo dokážu športovci hol-
dujúci niekedy nám neznámym športom, akými sú vodné ró-
deo a zjazdy, lezenie, cykloparádičky, treking a podobne. 
V tomto maratóne premietaných filmov, mali čo povedať aj 
filmy natočené trenčianskymi horolezcami, pretože niesli v se-
be veľkú výpovednú hodnotu o ľudskej odvahe a prekrásnom 
vzťahu k prírode. Záver druhého dňa filmového festivalu patril 
premietaniu diafoto Jánom Dutkom z rôznych horolezeckých 
expedícií za posledných desať rokov.  

Sobota, tretí deň filmového festivalu, sa niesla v znamení 
adrenalínových športov, o ktorých organizáciu sa zaslúžili 
Viliam Šujan a Teo Kunstek. Viliam Šujan pripravil pre 
mladých horolezcov drytool preteky pod názvom „Krokodíl 
Cup“ v priestoroch horolezeckej steny v bývalej čistiacej 
stanice pri Váhu a na upravenom horolezeckom strome pri 
letnej plavárni. Teo Kunstek zas pripravil pre mladých cy-
klistov zjazdové preteky horských bicyklov v priestoroch 
lesoparku Brezina. Vyhodno-
tenie týchto športových podujatí 
a súťaž fotografií sa uskutočnilo 
po druhom bloku festivalových 
filmov, keď tí najlepší si prev-
zali ocenenia takto : 
-  kategória zjazd muži : 

1. Peter Jež – Trenčín, 
2. Lukáš Bútora 
3. Braňo Kacina – Trenčín, 

- kategória zjazd dorastenci : 
1. Marián Janovský, 

Marek Šumaj 
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2. Lukáš Koršo, 
3. Ivan Knapo, 

- kategória drytool Krokodíl Cup muži  : 
1. Mária Dutková – Trenčín, 
2. Martina Ballová – Bratislava, 
3. Eva Milovská, 

- kategória drytool Krokodíl Cup ženy : 
1. Juraj Švingal – Bratislava 
2. Gabriel Čmárik – Trenčín, 
3. Andrej Kolárik – Bratislava. 
Po vyhodnotení športových súťaží si návštevníci pozreli 

filmovú lahôdku „Sick line 4.“ od Olafa Big-O Obsomera 
z extrémnych kajakárskych zjazdov, pri ktorej sa viacerým 
potili prsty od vzrušenia. 

Odborná porota v zložení Ing. Čestmír Harníček, Ivan Bulík 
a Ján Gejdoš vyhodnotila aj fotografickú súťaž a tú sú jej 
výsledky : 
najlepšia fotografia :  Richard Podoba – Ranný život 
- kategória : Príroda / krajina 

1. miesto :  Juraj Ondriška – Krajina Elfov 
2. miesto :  Emília Hrodeghová – Kaňon  
3. miesto :  Ľubomír Jastráb – Lovec Kea 

- kategória : Športy v prírode 
1. miesto :  Viliam Šujan – G 5 v akcii 
2. miesto :  Viliam Šujan – Martin v žulovom raji 
3. miesto :  Tomáš Šustr 

- kategória : Svet ľudí 
1. miesto :  Zuzana Bieliková – Superstár 
2. miesto :  Juraj Ondriška – Rest 
3. miesto :  Juraj Ondriška – Lovec  

Čo povedať na záver ? Treba vyjadriť obdiv a uznanie 
organizátorom Festivalu horských filmov v Trenčíne, že dobrý 
nápad realizovali v úplnej pohode, ale predovšetkým k spokoj-
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nosti divákov, čo potvrdila aj preplnenosť kinosály. I na-priek 
tomu, že festival robili amatéri bez nejakých prak-tických 
skúseností a že mali pomerne krátky čas na prípravu, ukázalo 
sa, že je to kolektív veľmi šikovných ľudí so zmyslom pre 
zodpovednosť, ktorý sa vie nadchnúť pre spoločný cieľ a pri 
jeho splnený nepozná žiadnu prekážku a žiadnu únavu. Ukázal 
sa i v tomto prípade športový duch spolupatričnosti vyjadrený 
sloganom – jeden za všetkých, všetci za jedného.  
Vlastné poznámky 
 
Koncertom Musica Aeterna a Vox aeterna v piaristickom 

kostole dňa 12. novembra 2006 si poslucháči pripomenuli 215 
rokov od smrti génia svetovej hudby W. A. Mozarta. Skla-
dateľské dielo W. A. Mozarta motivovalo mnoho hudobníkov 

spojených 
s viacerými 

väzbami so 
Slovenskom. 

Je známe, že 
Mozartovú 

hudbu šírili po 
Slovensku 

mnohí hudob-
níci. K najak-
tívnejším patril 
T. F Fučík 

z Trenčína, 
ďalej F. X. Zomb, M. J. Steinert, J. I. Friedmanský a ďalší. 
Uvádzanie diel Mozarta na Slovensku v období klasicizmu po-
tvrdzujú archívy, v ktorých sa nachádza aj veľa odpisov jeho 
diel. Zatiaľ najstarším evidovaným odpisom Mozartovej 
skladby na Slovensku je odpis sláčikového kvarteta, ktorý 
zhotovil trenčiansky piarista A. Šmehlík v roku 1787. Je 
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zásluhou umeleckého vedúceho a dirigenta Musica Aeterna 
Petra Zajíčka, že nielen hľadá po archívoch zaprášené notové 
partitúry známych a neznámych hudobných majstrov, ale 
snaží sa ich dostať prostredníctvom hudobníkov opäť pos-
lucháčom. Práve koncert, ktorý odznel, bol svojím spôsobom 
mimoriadnym v tom, že v jeho závere primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler uviedol do života hudobnú nahrávku 
„Stabat Mater“ v interpretácii oboch umeleckých telies a po-
ďakoval im za príkladnú reprezentáciu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 672/1/06  
 
Dňa 10. novembra 2006 oslávil Literárny klub Omega pri 

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne desiate výročie 
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti povedal radca i zhovievavý 
kritik spisovateľ a jeho zakladateľ Rudolf Dobiáš, že v oblasti 
literatúry - prozaickej či poetickej  je veľa povolaných a málo 
vyvolených. Toto stretnutie bolo aj miestom, na ktorom 
pokrstili aj piaty zborník literárnych prác Otvorená krajina, 
ktorý vyšiel v náklade 200 kusov. Predseda klubu a literárny 
kritik Ján Maršálek priblížil činnosť klubu. Klub pôsobí pri 
Verejnej knižnici Michala Rešetku a raz mesačne sa jeho 
členovia pravidelne schádzajú. Hoci sa členská základňa klubu 
pomerne často menila a zo zakladajúcich členov ich zostalo 
len zopár, klub si zachoval kontinuitu. Združuje nateraz viac 
než dve desiatky, najmä mladších literátov, ale aj ďalších 
priaznivcov umenia. Ako uviedla tajomníčka klubu Jana 
Poláková, do jubilejného zborníka sa snažili vybrať tie 
najlepšie práce členov. Mnohí chodili do klubu, no samostatne 
nikdy nepublikovali. Vydaním ich prác v zborníku majú svoje 
pôsobenie v klube zúročené. Sú však aj členovia klubu, ktorí 
už publikovali v časopisoch, prípadne vydali samostatné 
zbierky. V diskusii Rudolf  Dobiáš konštatoval, že aj teraz je v 
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klube niekoľko výrazných talentov, z ktorých možno 
spomenúť z prozaikov Milana Maťašeje a z básnikov Miloša 
Ondruška. Talentované sú aj dievčatá, napríklad Monika 
Gurínová a Veronika Markovičová. Pripomenula však, že 
okrem talentu treba aj viery v seba, dostatok trpezlivosti a 
vôľu vytrvať. Život ich obyčajne pritlačí trošku k múru, musia 
sa starať o živobytie, vzdelanie a v slovenských pomeroch si 
človek nemôže dovoliť byť len básnikom na voľnej nohe. 
Treba nájsť spôsob ako sa stať básnikom tak, aby sa aj vlk 
nasýtil a ovečka poézie zostala celá. 

Trenčianske noviny 17.11.2006  
Pomocná evidencia 669/1/06 

 
Dňa 15. novembra 2006 vestibul Kultúrneho a metodického 

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol miestom, na 
ktorom už po 43 krát bola otvorená výstava fotografií 

Fotoskupiny Mé-
ta za početnej 
skupiny ľudí, 
ktorých zaujíma 

fotografovanie. 
Po úvodnom 

akordeónovom 
sóle žiačky Zá-
kladnej umelec-
kej školy v Tren-
číne Petry Rehá-
kovej výstavu 

otvoril a prítomných privítal člen skupiny Ing. Vojtech Tichý. 
Predstavil vystavujúcich členov skupiny, ktorých fotografie sa 
dostali na miesto verejného obdivu – Mikuláš Banyiasz, 
Norbert Kalaba, Soňa Kalabová, Ing. Július Kákoš, Mgr. 
Pavol Obst, Ing. Ján Tluka, Vladimír Hrnčiar,Igor Hečko 

vystavujúci členovia skupiny META 
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a Michael Arbet. Záver vernisáže výstavy patril prehliadke 
vystavených fotografií. 

Vlastné poznámky  
 
Festival slovenských a francúzskych filmov, poriadaný od 

roku 1996, je jedným z produktov nadviazaných priateľských 
a partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Francúz-
skeho Cran-Gevrier, ku ktorému došlo v roku 1992 pri prí-
ležitosti osláv 580. výročia udelenia kráľovských výsad mestu 
Trenčín. Okrem filmového festivalu si mestá Trenčín a Cran-
Gevrier vymenili viackrát predovšetkým svoje kultúrne 
komodity, ako napr. účasť dychovej hudby na festivale 
Pádivého Trenčín, iných hudobných prejavov na festivale 
Európa 2000 v Trenčíne, folklórneho súboru Družba na fes-
tivale v Cran-Gevrier, Komorného orchestra mesta Trenčín na 
festivale v Annecy v spolupráci s Cran-Gevrier, ale aj pobyty 
architektov, zamerané na všeobecné i konkrétne problémy 
a úlohy v oblasti urbanizmu, reprezentantov tretieho sektoru 
na konferenciách o riešení spoločenských problémov. Veľmi 
produktívnou sa stala spolupráca škôl, predovšetkým Gym-
názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Lýcea Charles Beaudelair 
v Cran-Gevrier, ale i ďalších škôl.  
    Festival francúzskeho filmu v Trenčíne v tomto roku 2006 

mal niekoľko sprievod-
ných podujatí. Pred jeho 
začiatkom dňa 16. no-
vembra 2006 bola ver-
nisáž výstavy „Pamäti 
a ľudské práva“ v Mest-
skej galérii na Mierovom 
námestí. Exponátmi výs-
tavy boli výtvarné práce 
detí z francúzskeho part-
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nerského mesta Cran Gevrier, ktoré zhotovili pod vedením 
Dominik Herbin na tému 8. máj 1945. Exponáty boli dopl-
nené fotografiami Gilles Piel a básničky detí. Na začiatku 
otvorenia výstavy pred privítaním prítomných hostí a náv-
števníkov Ivom Velikým, tlmočila  študentka Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne Katarína Rozvadská, sa predstavili v kultúr-
nom programe spevák Jean-Marc Brouze s korepetítorom 
Brunom George z Cran Gevrier. Návštevníkov pozdravil 
viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, ktorý okrem 
iného konštatoval, že „na Slovensko a do Trenčína prišla 
francúzska kultúra. Je to jeden zo spôsobov, ktorými chcú 
partnerské mestá upevňovať svoje vzťahy. Zvýraznil, že 
výstava má v sebe neobvyklý náboj, ktorým deti hovoria o 
ľudských právach a demokracii. Vyjadril presvedčenie, že 
veľa Trenčanov si nájde cestu 
do galérie, aby si prezrelo výs-
tavu francúzskych detí“. Práce 
svojich detí zhodnotila aj 
prítomná Dominik Herbin, že 
„ich snahou bolo vyjadriť akú 
silu má deň  8. máj 1945, kedy 
bola ukončená druhá svetová 
vojna a jeho dosah ľudských 
práv a demokraciu.“ Večer vyvrcholil vítaním nového vína 
Beaujolais nouveau v hoteli Tatra a na počúvanie hrala hu-
dobná  skupina La Smala. 

Konferenciu o životnom prostredí a jeho trvalo 
udržateľný rozvoj v Kongresovej sále hotela Tatra v Tren-
číne dňa 17. novembra 2006 otvorila vedúca Útvaru archi-
tektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. 
Adriana Mlynčeková za účasti prednostky Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr. Ivety Orgoníkovej a ďalších odborníkov 
mestského magistrátu, primátora  partnerského Francúzskeho 
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mesta Cran-Gevrier Jeana Boutraho a ďalších spolupra-
covníkov z oddelenia život-
ného prostredia mestského 
magistrátu, viceprimátorky z 
talianskeho mesta Piossaco 
Cristiny Abrami, Považskej 
odpadovej spoločnosti „Ma-
rius Pedersen“ v Trenčíne, 
Trenčianskych vodární a ka-
nalizácií a ďalších. V prie-

behu troch hodín si účastníci vypočuli osem odborných 
prednášok s nasledovnou tématikou : 
1. Územné plánovanie ako nástroj trvalo udržateľného života 

– Ing. arch. Adriana Mlynčeková, vedúca Útvaru 
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne; 

2. Funkčná analýza mesta Trenčín a používanie nástrojov 
geografických a informačných systémov – Mgr. Ľubomír 
Majtán, odborník pracovník Útvaru architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčíne; 

3. Postup pri tvorbe komunálneho plánu 
trvalého vývoja v Cran-Gevrier – primátor 
mesta Cran-Gevrier Jean Boutry, zástupca 
primátora mesta Cran-Gevrier pre životné 
prostredie André Cioni a odborný pra-
covník oddelenia životného prostredia 
mesta Cran-Gevrier David Lauvergne; 

4. Problematika životného prostredia v meste Piossasco – 
viceprimátorka mesta Piossasco Cristina 
Abrami; 

5. Úloha lesov v životnom prostredí mesta – 
Ing. Jaroslava Ványnová z Mestského 
hospodárstva a správy lesov mesta Trenčín; 
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6. Aktivity obchodných skupín „Veolia Environnement“ a 
„Marius Pedersen“ na Slovensku – obchodný riaditeľ 
Marius Pedersen na Slovensku Ing. Peter Plekanec, 
námestník obchodného riaditeľa Marius Pedersen na 
Slovensku Ing. Juraj Jakeš a riaditeľ Považskej odpadovej 
spoločnosti, a.s. Trenčín Miroslav Ďurači; 

7. Súčasný spôsob riadenia vodárenstva v Trenčíne – Ing. 
Želmíra Havránková z Trenčianskych vodární a kana-
lizácií; 

8. Trenčín 21 – Program centra environmentálnych aktivít – 
Mgr. Richard Medál z Trenčína. 

Po prestávke sa rozvinula diskusia k témam, ktoré odzneli k 
prednáškam. 

Polhodinové vystúpenie francúzskej skupiny La Smala 
s príjemnými melódiami vo vestibule Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa             
17. novembra 2006 pripravilo príjemnú náladu otvorenia               
6. ročníka Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne. „Fes-
tival vstúpil do druhej desiatky rokov existencie spoločného 
projektu miest Trenčín a Cran-Gevrier, teda päťkrát v Tren-
číne konaného festivalu francúzskych a toľkokrát aj v Cran-
Gevrier festivalu slovenských filmov.“ Tak v úvode konšta-
tovali aj moderátori podujatia Peter Sázka a Katarína Roz-
vadská, študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.  
Okrem toho pripomenuli, že „toto kultúrne podujatie a celá 
ďalších podujatí sa začala odvíjať od roku 1992, kedy mesto 
Trenčín oslavovalo 580. výročie udelenia kráľovských výsad 
uhorských kráľom Žigmundom Luxemburským a zástupcovia 
mesta Trenčín spolu s ďalšími deviatimi zástupcami Európ-
skych miest podpísali na Trenčianskom hrade Deklaráciu 
o spolupráci, ktorou sa prihlásili k jednotnej Európe bez 
hraníc, postavenej mostami porozumenia a dôvery. Praktic-
kým uplatňovaním tejto deklarácie sa stala úzka spolupráca 
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Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Gymnázia Charlesa 
Beaudelair v Cran-Gevrier, osobné kontakty poslancov, 
architektov i prostých občanov oboch miest.“ Po tomto úvode 
vystúpili na javisko Jeho Excelencia veľvyslanec Francúzskej 
republiky na Slovensku Jaques Faurea, primátor Mesta Cran-
Gevrier Jean Boutry, riaditeľ Francúzskeho inštitútu v 
Bratislave Didier Talpain, primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, zástupkyňa riadi-
teľa Gymnázia  Ľudovíta Štúra Mgr. 
Eva Solarová, aby sa k prítomným 

prihovorili. 
Ako prvý 

vystúpil 
primátor 
Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý 
vzácnych hostí privítal na pôde mesta 

Trenčín. Konštatoval, že „Filmový festival na jednej i druhej 
strane sa stal významným produktom na medzinárodnej scéne 
v podmienkach regionálnej spolupráce. Doposiaľ videlo 
francúzski diváci 46 slovenských, koprodukčných alebo čes-
kých filmov a v Trenčíne sme videli 64 francúzskych filmov, 
ku ktorým sa v týchto dňoch pridá ďalších 11 filmov.“ 
K divákom sa prihovoril Jeho Excelencia veľvyslanec Fran-
cúzskej republiky na Slovensku Jaques Faurea, ktorý poďa-
koval primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 

za prijatie. Vyzdvihol výborné kon-
štatovanie, že „obe strany chcú v po-
riadaní festivalu pokračovať, lebo tak 
umožňujú poznávanie oboch náro-
dov.“ Jeho Excelencia veľvyslanec 
Francúzskej republiky na Slovensku 
Jaques Faurea potvrdil záujem Veľ-
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vyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku, aby táto 
tradícia pokračovala. Ako posledný sa k prítomným prihovoril 
primátor Mesta Cran-Gevrier Jean Boutry, ktorý vyjadril 
svoju radosť nad tým, že je dnes v Trenčíne, v takom krásnom 
meste, ktoré máme všetci radi. „Máme ho radi nielen pre jeho 
kultúrne a historické pamiatky, ale hlavne pre úprimnosť, 
solidaritu, blízkosť a pre ľudský cit jeho obyvateľov.“ Naj-
dôležitejšími oblasťami vzájomných vzťahov sa stali 
vzdelávanie, kultúra a demokracia. Na týchto troch pilieroch 
stojí sociálny progres a emancipácia ľudí obidvoch miest a ich 
vzájomných vzťahov. Túto svoju myšlienku rozšíril v tom 
zmysle, že vzťah vo vzdelávaní nezostal len pri dvoch part-
nerských gymnáziách, ale že sa rozšíril o hotelovú akadémiu, 
kultúra sa rozšírila okrem filmového festivalu aj o vystúpenie 
hudobníkov s rozličným zameraním a demokraciou pozná-
vame vývoj lokálnej mestskej politiky. Napríklad dnes 
popoludní, miestni politici diskutovali o tvorbe životného 
prostredia a trvalého rozvoja miest. Po týchto príhovoroch bol 
premietnutý film Les soeurs fachées (Rozvadené sestry) 
režiséra Alexandra Leclere z roku 2004. Až do 23. novembra 
2006 sa ďalšie filmy premietali v ArtKino Metro Clean - 
Olivier Assayas, 2004; Joyeux Noël (Šťastné a veselé 
Vianoce) - Christian Carion, 2005; Quand la mer monte 
(Keď more stúpa)  - Yolande Moreau, 2004; Depuis 
qu´Otar est parti (Odkedy Otar odišiel)  - Julie Bertuccelli, 
2002; L'Esquive (Únik) - Abdellatif  Kechiche, 2004; Les 
Brodeuses (Vyšívačky) - Eléonore Faucher, 2004; Wild side 
- Sébastien Lifshitz, 2004; 36 Quai des Orfèvres (Vojna 
policajtov) -Olivier Marchal, 2004; Trois petites filles (Tri 
dievčatá) - Jean-Loup Hubert, 2004; La prophétie des 
grenouilles (animovaný) - Jacques-Rémy Girerd, 2003.  

Pásmo poézie v veršov Paula Verlainea „Vôňa tvojho 
tela“ v Trenčianskom múzeu dňa 18. novembra 2006 vo 
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francúzskom a slovenskom jazyku recitovali divadelný a fil-
mový herec Jean-Mária Tampere z Cran-Gevrier, recitátor-
ka a umelecká poradkyňa združenia Artootem Annie Petit - 

Berger z Cran-Ge-
vrier, recitátorka 
a víťazka Hviezdo-
slavovho Kubína 
PhDr. Marta Ha-
lečková a recitátor 
a dvojnásobný víťaz 

Hviezdoslavovho 
Kubína Ivo Veliký. 
To všetko nebolo 
všetko, lebo druhej 
časti programu vys-

túpil spevák, hudobník a dirigent Hudobnej únie v Cran-
Gevrier Jean-Marc Brouze zo zhudobnenými veršami Paula 
Verlainea Reynaldom Hahnom a Gabrielom Fauré v kore-
petícii profesora Konzervatória v Cren-Gevrier Bruna Geor-
ga. Sprievodné slovo tlmočila z francúzskeho jazyka štu-
dentka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Romana Ma-
toušková. 

V Klube Lúč sa predstavila 19. a 20. novembra 2006 umel-
kyňa Siggrid Coggins vo Výtvarnej tvorbe a Artvidea v 
neobvyklom podujatí „Zmiešané portréty“.            

V priebehu pobytu francúzskej delegácie sa uskutočnili tieto 
pracovné rokovania : 
• o spolupráci pedagógov hudobných škôl z Cran-Gevrier 

i Trenčína,  
• s vedením Strednej umeleckej školy v Trenčíne,  
• o príprave filmu o desiatich rokoch spolupráce, 
• o príprave budúceho ročníka Festivalu slovenských filmov 

v roku 2007.  
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Francúzsku delegáciu tvorilo 46 zástupcov mestskej 
samosprávy, účinkujúcich, študentov a pedagógov Hotelovej 
školy v Groisy, ktorí navštívili Strednú združenú školu 
obchodu a hotelových služieb v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Desiaty Wolovinky bál, ktorý sa konal v sobotu 18. 
novembra 2006 v Trenčíne, usporiadal Klub nespravodlivo 
plešatých. Jeho členmi sú aj také osobnosti ako Marián 
Labuda ml., kozmonaut Ivan Bella či český zabávač Petr 
Novotný. Na bál mohli prísť aj „vlasáči“, ktorí sa automaticky 
stali „sympatizantmi Klubu nespravodlivo plešatých“. Spolo-
čenským odevom boli montérky, tepláky, prípadne rifle. 
Vrcholom večera bola polnočná voľba najsympatickejšieho 
plešatca Mr. Plešina, ktorej predchádza promenáda v bielizni. 
Súťaž vyhral Vladimír Žitňanský z Piešťan. Na svoj imidž je 
patrične hrdý: „Nepochybujem o tom, že je veľa žien, ktoré 
vedia holú hlavu oceniť.“  

Vlastné poznámky 

 

Ďalšie stretnutie čitateľov so spisovateľom Pavlom Dvo-
řákom sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2006 v priestoroch 
Verejnej knižnice Michala Rešetku, aby za ich prítomnosti 

v Trenčíne predstavil 
svoju najnovšiu v poradí 
piatu knihu v edícii Sto-
py dávnej minulosti „Pr-
vá kniha o Bratislave“, 
ktorú vydal pri príleži-
tosti 1100. výročia prvej 
písomnej zmienky o Bra-
tislave. Po privítaní spi-
sovateľa a čitateľov ria-
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diteľkou Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. 
Lýdiou Brezovou, moderátorka Janka Poláková priblížila vo 
svojom vstupe životnú a umeleckú cestu spisovateľa Pavla 
Dvořáka. Prv však, než sa rozhovoril o svojej novej knihe 
vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Marta Šajbidorová čokoládovými dukátmi pokrstila 
novú knihu Pavla Dvořáka, popriala mu veľa tvorivých síl 
v ďalšej spisovateľskej činnosti a vyjadrila aj osobnú žiadosť, 
aby podobnú knihu napísal aj o Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
 

Akadémia vzdelávania v Trenčíne od pondelka 27. no-
vembra až do 1. decembra 2006 uskutočnila Týždeň celo-

životného učenia. Podujatie 
organizovala už po šiesty raz. 
Cieľom podujatia bolo upozor-
niť na všetky vzdelávacie akti-
vity organizácií na Slovensku, 
ktoré zabezpečujú vzdelávanie 
dospelých, povedal riaditeľ 
trenčianskej pobočky Akadé-
mie vzdelávania Mgr. Jaro-

slav Sámela. Projektový manažér Akadémie vzdelávania Sla-
vomír Rybár považuje za dôležité, že sa tým „popularizuje 
celoživotné vzdelávanie“. Aktivity podujatia boli určené laic-
kej i odbornej verejnosti. Okrem ústredia v Bratislave sa usku-
točňovalo v 37 pobočkách po celom Slovensku. V trenčian-
skej pobočke sa záujemcovia oboznámili so vzdelávacou po-
nukou akadémie. Tak napríklad mohli si pozrieť vyskúšať a 
otestovať svoje jazykové schopnosti, ukážky aktuálne pre-
biehajúcich kurzov na počítač, výtvarné aktivity pre deti, pre-
zentácie manažérskeho vzdelávania, voľný prístup na internet, 

Mgr. Jaroslav Samela 
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a predajná výstava cudzojazyčnej literatúry. pripravený bol aj 
program pre deti.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 673/1/06 

 
Dňa 24. novembra 2006 sa uskutočnilo finále mestskej sú-

ťaže Južanský super tanečník v štyroch kategóriach, v ktorej 
sa stretlo 62 súťažiacich v Obchodno-zábavnom centre Ju-
žanka. Odborná porota zložená z bývalých i súčasných taneč-
níkov a osobností hodnotila techniku, rytmus, kostým a celko-
vý dojem. Víťazstvo si odniesli : 

- kategória materských škôl  
1. Terézia Uhrová, 
2. Christián Ježík, 
3. Emma Ďuríková 

- kategória mladších žiakov základných škôl 
1. Nikola Surovcová, 
2. Kristína Raganová, 
3. Táňa Orviská 

- kategória starších žiakov základných škôl 
1. Martina Surovcová, 
2. Ján Minárik, 
3. Juliana Kohútová 

- kategória stredných škôl 
1. Kamila Švachová, 
2. Barbora Mitríková, 
3. Štefan Korec 
Trenčiansky spravodaj č. 12/2006  
 
Dňa 26. novembra 2006 navštívil mesto Trenčín egyptský 

spisovateľ a šéfredaktor literárneho týždenníka Achbar al-
Adab Gamal al-Ghitani. V sprievode predsedu Spolku pria-
teľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. Júliusa Brúnu 
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a vedúcou útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčín 
Mgr. Renátou Kaščákovou navštívil Trenčiansky hrad, na 
ktorom sa zaujímal najmä o povesť Omara a Fatimy viažucej 
sa k Studni lásky. Z rozhovoru počas večere sme sa dozvedeli, 
že v Kahire absolvoval strednú umeleckú školu -  dizajn orien-
tálnych kobercov. Pracoval ako novinár, vojnový spravodajca 
pre denník Achbar al – Jawn. Literárny týždenník, ktorého je 
dnes šéfredaktorom je najčítanejším v arabskom svete. Je 
autorom viacerých poviedok, románov a cestopisných prác. 
V súčasnosti je najvýznamnejším egyptským spisovateľom. 
Jeho činnosť v literatúre ocenila francúzska vláda udelením 
radu „Rytier literatúry a umenia – 1. stupeň“. 

Vlastné poznámky 
 
Báseň prednesená Zuzanou Balúchovou zo Strednej zdra-

votníckej školy v Trenčíne 
a interpretácia skladby pre 
čelo a husle Martina a 
Matúša Kaščákových na-
vodili slávnostnú atmosféru 
uvedenia do života vysoko-
školskej učebnice MUDr. 
Mariána Kaščáka pod 
názvom „Klinická prope-
deutika“. V úvode sláv-

nostného popoludnia všetkých prítomných pozdravila a pri-
vítala zástupkyňa riaditeľky Verejnej knižnice Michala Re-
šetku Mária Špániková, ktorá okrem iného spomenula, že 
zámerom knižnice pre najbližšie obdobie je predstaviť širokej 
verejnosti osobnosti, ktoré sú hodné vo všeobecnosti hodné 
našej úcty. Väčšinou sú to ľudia skromní, ktorí v tichosti a bez 
veľkej slávy pracujú vo svojej pracovni a nezištne rozdávajú 
svoje vedomosti a skúsenosti. Po prvý raz sa knižnica 

zľava Ing. Ružena Wagnerová, MUDr. Marián Kaščák 
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rozhodla spojiť tieto podujatia pod spoločný cyklus „Pozná-
vame Trenčanov“, v ktorom jedinou podmienkou musí byť 
písomná a publikačná činnosť osobnosti. Ako prvého v tomto 
cykle predstavila MUDr. Mariána Kaščáka z  odborno – ve-
deckého pohľadu doc. PhDr. Ivica Guľašová, PhD. z Ústavu 
zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka. Uviedla, že je autorom dvoch knižných pu-
blikácií vydaných na Slovensku „Hemoroidy – alias zlatá žila“ 
a „Svätý fiaker – patrón hemoroidov“, ktoré boli vydané v ro-

ku 2005. Dnes sa k ním prira-
dila tretia publikácia „Klinická 
propedeutika“, učebnica urče-
ná pre fakulty ošetrovateľstva 
vydaná Osvetou Martin v roku 
2006. K dnes prezentovanej 
publikácii treba uviesť, že bola 
prvou učebnicou, ktorá vyšla z  
Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka. Pu-
blikačná činnosť MUDr. Ma-
riána Kaščáka je známa ešte 
pred vydaním samostatných 
odborných publikácií, pretože 

predtým zverejňoval výsledky svojej práce v kolektívnych od-
borných publikáciach, prípadne časopisoch, najmä z oblasti 
gastroenterológie. Treba dodať o autorovi aj tú skutočnosť, že 
svoje skúsenosti odovzdáva na odborných seminároch, kon-
ferenciách nielen doma, ale i v zahraničí. Na záver svojho 
príhovoru skonštatovala, že „vo veku zrelého muža pretavil 
a pretavuje svoje celoživotné skúsenosti a to vždy s prihliad-
nutím na ľudský prístup k človeku, pacientovi ako neopa-
kovateľnému indivíduu, čoho výsledkom je aj dnešné jeho 
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dieťa, v podobe novej učebnice“. Riaditeľ Vydavateľstva 
Osveta Martin Ing. Martin Farkaš vyjadril radosť nad tým, 
že jeho vydavateľstvo bolo pri zrode tohto diela, ktoré umožní 
všetkým tým, ktorý po ňom siahnu rozšíriť svoje vedomosti. 
Vyvrcholením popoludnia bolo pokrstenie novej publikácie 
tabletkami a bylinkami Ing. Ruženou Wagnerovou. Zabla-
hoželala autorovi publikácie k jeho novej knihe, do ktorej 
vtesnal svoju lekársku a životnú múdrosť a skúsenosť, do 
ktorej vtesnal kus svojho srdca. Zaželala novej knižke šťastnú 
cestu, aby táto bola nielen úspešná, ale aby študenti a tým 
ktorým je určená, aby z nej múdreli. 

Vlastné poznámky 
 
Od piatku 1. do nedele 3. decembra 2006 prebiehal v 

trenčianskych kostoloch trojdňový adventný festival Daj Boh 
šťastia tejto zemi... Festival speváckych zborov sa začal v do 
posledného miesta zaplnenom evanjelickom a. v. kostole vys-
túpením Tren-
čianskeho evanje-
lického spevokolu 
Zvon z Trenčína. 
Po jeho vystúpení 
ho vystriedal Spe-
vácky zbor z Ila-
vy a ako posled-
ný vystúpil Uni-
verzitný zbor 
Trenčianskej 
univerzity Ale-
xandra Dubčeka. Pri poslednom vystúpení na koncerte sa na 
chvíľu zastavím. Vystúpenie mladého speváckeho zboru bolo 
pre všetkých divákov prekvapením spočívajúcom na muzikál-
nom brilantnom vyspievaní náročných skladieb, čo je výsle-

Univerzitný zbor TnU AD 
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dok spoločnej snahy mladých spevákov a umeleckého vede-
nia. Sobotňajší program festivalu sa premiestnil do kostola 
Notre Dame, v ktorom sa v úvode predstavil Trenčiansky spe-
vácky zbor pod vedením dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša, 
ktorý potvrdil dobrý chýr svojich speváckych výkonov. Kon-
cert potom pokračoval vystúpením Speváckeho zboru mesta 
Brezno a záver patril vystúpeniu Speváckemu zboru Živena 
z Martina pod vedením dirigenta PaedDr. Jána Leporisa. 
Tento koncert bol zaujímavý i tým, že všetci traja dirigenti 
zborov sú aktívni členovia Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov a snažili sa čo najlepšie predstaviť trenčianskemu pu-
bliku. V nedeľnom koncerte festivalu sa v kostole piaristov 
predstavili speváckeho zboru z trenčianskeho regiónu a to 
Spevácky zbor pri klube dôchodcov Zvonky z Nového Mesta 

nad Váhom, Tren-
čiansky evanjelický 
a.v. spevokol, Spe-
vácky zbor z Bec-
kova, Spevácky 
zbor pri kostole sv. 
Mikuláša zo Sobla-
hova, Spevácky 
zbor Hornosúčan z 
Hornej Súče, Spe-
vácky zbor Prameň 
z Trenčianskych 

Teplíc a Spevokol sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom. 
Hojná návšteva divákov na všetkých dňoch festivalu vykresala 
nádej nielen u milovníkov zborového spevu, ale aj u orga-
nizátorov kultúrnych podujatí, že vzťah občanov k spevác-
kemu umeniu sa dobrému zmenil.  

Vlastné poznámky 
 

Spevácky zbor Živena z Martina 
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Koncom novembra 2006 sa uskutočnilo v Luxemburku 
podujatie celosvetovej súťaže vo stvárňovaní medovníkov, 
ktorého sa zúčastnila aj Trenčanka Mária Muráriková. Sama 

o súťaži hovorí ako o veľmi ťažkej, na 
ktorej o svetové uznanie bojovali 
umelci z 33 štátov. „Pred súťažou som 
mala malú dušičku, pretože každý 
chcel zobodovať pre svoju krajinu. 
O to bola väčšia radosť po vyhlásení 
výsledkov, keď môj výrobok „Živá 
voda“ pozostávajúci zo studne a krča-
hov získal druhé miesto a tým strie-

bornú medailu. Za týmto umiestnením je však skrytých veľa, 
veľa hodín trpezlivosti, ktoré vyústili do dokonalosti a per-
fektnosti oceneného výrobku. Samozrejme, že z ocenenia má 
veľkú radosť. Na margo súťaže povedala, že bola pre ňu 
veľmi poučnou, pretože až na takomto veľkom fóre uvidela, 
čo všetko (myslí tým metódy, rôzne finty, materiály) súťažiaci 
používali.  

Vlastné poznámky 
 
S tradičnou výstavou pod názvom Z pokladnice krásy 

symbolizujúcou vianočný čas po roku dňa 1. decembra 2006 
opäť predstavilo Tren-
čianske múzeum vo svo-
jich výstavných priesto-
roch. Ešte pred otvorením 
výstavy voľné chvíle sprí-
jemnili deti z folklórneho 
súboru Radosť Trenčíne, 
keď priniesli plnú nošu 
vianočných pesničiek a 
porekadiel. Prítomných 

Katarína Babičová, PhDr. Milan Chlebana 
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návštevníkov privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Kata-
rína Babičová a vystavených exponátoch na výstave hovoril 
kurátor výstavy PhDr. Milan Chlebana. A teraz k výstave, čo 
pre návštevníkov organizátori výstavy pripravili. Kým na 
predchádzajúcich výstavách dominovali iba betlehemy, pri 
príprave expozície v tomto roku múzeum načrelo hlboko do 
svojho depozitára, keď boli vystavené exponáty, ktoré ešte 
nikto už dobrých tridsať rokov nevidel. Výstava sa profilovým 
výberom týka predovšetkým ľudového umenia a organizátori 
ju rozdelili na tri časti. V prvej miestnosti bol umiest-nený 
najrozšírenejší prírodný materiál - hlina. Okrem terakotových 
mís s dominantnou modrou farbou sú tu po prvýkrát vystavené 
aj figurálne kompozície maj-
stra Jozefa Franka. Ďalšiu 
miestnosť zdobilo drevo a tex-
til a drevené kompozície Jo-
zefa Franka a drevené skulp-
túry neprofesionálneho umelca 
Gregora Malca. Najdominant-
nejšou bola obrovská pastier-
ska signálna trúba z Púchova 
zavesená na strope miestnosti. V tretej miestnosti sa nachádzal 
štedrovečerný stôl a niekoľko betlehemov. Symboliku pred-
vianočného času znázorňovali krucifixy. 

Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 720/1/06 
 
Piatok dňa 1. decembra 2006 sa roztrhlo vrece s verni-

sážami výstavy a kultúrnych podujatí. V poradí poslednou už 
takmer v podvečer sa prezentovala zo svojimi pastelovmi 
krajinkami v Mestskej galérii v Trenčíne maliarka Brigita 
Roderová. Svoju prvú trenčiansku autorskú výstavu členka 
združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku 
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nazvala Tajomstvo bytia. Neodhaľuje triumfálne odpovede 
na tajomstvá vesmíru, prináša iba krásu a pocity. Autorka 
snových obrazov vymyslených krajín a načrtnutých príbehov 
nie sú neznámou. Začala tvoriť až v neskoršom veku, ale 
okamžite zaujala pozornosť vo svojom okolí. Svoje obrazy a 

plastiky vystavovala na viacerých kraj-
ských podujatiach. Jej tvorba zdobila 
Výtvarné spektrum v Delovej bašte 
Trenčianskeho hradu i jesenný Výt-
varný salón v synagóge. Predstavila sa 
taktiež na družobných výstavách výt-
varníkov regiónu Trenčín a Uherské 
Hradište pod názvom „Stretnutie – 
setkání“ i v zahraničí. Brigita Rode-
rová je už od svojich výtvarných za-
čiatkov verná jedinej technike - 

pastelu. „Pastel je natoľko citlivé 
médium, že jeho jemnosť preniká do 
tajov, na ktoré by som si napríklad s 
olejom netrúfla. Maľovanie je ako pí-
sanie básní. Pastel treba precítiť, skrýva 
v sebe hlboké pocity, ktoré pretváram 
do vysnených krajín.“ 

Trenčianske noviny 06.12.2006 
Pomocná evidencia 723/2/06 

 
 

V piatok 1. decembra 2006 predstavil vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne svoju prvú básnickú zbierku Ing. 
Pavel Hamžík. Rodák z Trebišova sa natrvalo usadil v 
Trenčíne a žije v ňom už 60 rokov. Ako technik v Odevných 
závodoch Trenčín celý život písal učebnice pre stredné od-
borné školy. Priznal sa, že ako študent písaval básničky, ale 
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potom prestal. Po niekoľkoročnej prestávke sa v ňom pre-
budila túžba písať vďaka láske k žene. Po zamilovaných lis-
toch však nasledovala 50-ročná pauza. Kniha básní s názvom 
Kolíska šťastia vyjadruje autorove pocity a nesie názov po 
autorovej najobľúbenejšej básni. Tvrdí, že „každý človek by 
mal niečo napísať, aby to po ňom zostalo.“ Po odchode na 

dôchodok napísal knihu „Ako optimis-
ticky a zdravo starnúť“, ktorá vyšla už v 
dvoch vydaniach. Jeho básnická zbierka 
je hlavne o láske k žene, rodine no sú tam 
aj technické veci, ktoré vraj považujú 
niektorí poeti za nóvum v poézii. Napísal 
som aj niekoľko básní o počítači a dru-
žici. Jeho intelektuálna tvorba nie je poé-
ziou pre deti, ale pre dospelých. Na záver 
doplnil, že „sa dozvedel hodnotenie lite-

rárnych kritikov na svoju tvorbu. Buď môže ísť o filozofické 
básnictvo alebo o básnické filozofovanie.“  

Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 720/2/06 

 
V utorok 5. decembra 2006 pred 17,00 hod. sa zaplnilo Mie-

rové námestie detí s rodičmi, aby spoločne privítali sv. Mi-
kuláša. Už pri samot-
nom výťahu Mestského 
úradu v Trenčíne čakalo 
veľa detí, keď nastúpil 
na povoz ťahaným pá-
rom koňov pána Viliama 
Hodulíka z Chocholnej. 
Jeho cesta povozom tr-
vala len krátko, lebo na 
začiatku Mierového ná-
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mestia zostúpil z voza a odtiaľ prešiel špalierom, lemovaným 
pozdravujúcimi deťmi s rodičmi, pešo až na javisko amfi-
teátra, kde všetkých srdečne privítal. Pozval k sebe na javisko 
svojich pomocníkov čertov, ktorý okrem rozdávania strachu a 
pekelného ohňa, pomáhali mu zachytávať noše plné darčekov, 
posielaných po lane anjelmi z budovy sporiteľne. Po roz-
svietení stromčeka za silného 
povzbudzovania detí sv. Mikuláš 
oznámil, že ho čakajú ešte ďalšie 
miesta, kde musí zavítať a priniesť 
darčeky dobrým deťom, preto sa s 
deťmi rozlúčil. Idúc špalierom 
podával všetkým ruky so želaním 
všetkého dobrého. Načatý večer sa 
však týmto neskončil, pretože pre 
deti čakalo bábkové predstavenie 
„Čarovačky“ v Art kine Metro, 
divadelné predstavenie „Roz-
právky o Mrázikovi“ a veľa sladkostí, ktoré rozdávali na 
viacerých miestach na Mierovom námestí čerti s anjelmi. 

Vlastné poznámky 

V predvianočnom čase prišla Trenčianska nadácia opäť po 
roku s akciou Otvor srdce, daruj knihu. V troch trenčianskych 
kníhkupectvách na Mierovom námestí, na Braneckého ulici a 
v Obchodno-zábavnom 
centre Max čakalo pre 
obdarovaných viac ako 
200 kníh. V týchto 
kníhkupectvách boli 
vyhradené kútiky 
s knihami, cez ktoré 
boli prelepené krásne 
ilustrované pásky 

deťom prinášal knihy  „živý anjel“ 
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s vysvetlením, kto po týchto tituloch veľmi túži : Miško, 
Vierka, Lukáš... a ďalší. Knihu mohli kúpiť dobrí ľudia pre 
dieťa, ktorého rodičia nie sú práve v situácii, aby ho takto 
mohli obdarovať sami. Bližšie o tejto akcii povedala Danka 
Adamusová z Trenčianskej nadácie: „Vyberiete si ktorú-
koľvek z nich a zaplatíte pri pokladni. Vy síce nepoznáte toho, 
koho potešíte, ale my z Trenčianskej nadácie doručíme knižku 
priamo do rúk dieťaťa. Termín, dokedy môžete obdarovať 
neznáme dieťa jeho vysnívanou knihou, je do 20. decembra 

2006.“ V minulom 
roku neznámi darco-
via, ktorí mohli ob-
darovanému dieťaťu 
zanechať v knihe aj 
lístok s pozdravom, 
zakúpili viac ako 50 
kníh. Deti mali záu-
jem najmä o ency-
klopédie a rozpráv-
kové knihy. Tren-

čianska nadácia slávnostne ukončila svoj projekt 21. decembra 
2006 v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. Obdarova-
nými boli deti z rodín, ktorých rodičia nie sú v takej finančnej 
situácii, aby im mohli pod stromček kúpiť knihu. Deti si knihy 
s označením „Splnený detský sen“ zaželali, zákazníci vybra-
ných kníhkupectiev knižky kúpili a Trenčianska nadácia knihy 
z predajní zozbierala a odovzdala. Funkciu odovzdávania kníh 
deťom plnila Ing. Janka Sedláčková so „živým anjelom“. 
Oproti predchádzajúcemu roku, kedy boli v ponuke knihy pre 
50 detí, v tomto roku sprostredkovala Trenčianska nadácia 
želania 225 deťom z materských a základných škôl v Tren-
číne. Na obdarovaní knihami sa podieľalo individuálne 175 
Trenčanov a dve trenčianske spoločnosti, ktoré zaplatili 
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zvyšných 50 kníh, ktorých celková hodnota dosiahla výšku 65 
tisíc Sk. Výber darovaných kníh tvorili rozprávky a príbehy 
z dvoch tretín a zvyšok tvorili encyklopédie. atlasy, lexikóny 
a grécke báje.  

Vlastné poznámky  
 

Dvojnásobný standing ovation plnej divadelnej sály 
trenčianskeho Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky nechcel pustiť v piatok 15. decembra 
2006 z javiska superstar českého šoubiznisu Luciu Bílú, ktorá 
odovzdala za 90 minút na pódiu kus svojej charizmy i neo-
pakovateľného hlasu a so šibalským úsmevom sa spýtala: 
„Vám sa nechce domov ?“ Lucie Bílá prišla do Trenčína bez 

veľkého „píár frmolu“, aby 
zaspievala na benefičnom 
koncerte. Finančné prostriedy 
získané touto benefičnou ak-
ciou budú použité na nákup 
nových prístrojov na diagno-
stikovanie rakoviny prsníka. 
Divákom pripomenula, že aj 
keď cieľ koncertu je vážny, 
tváre v sále by mali byť roz-
žiarené úsmevom, veď za 
rohom každého nešťastia, 
každej depresie čaká nádej 
alebo šťastie z uzdravenia... 
Pri tejto príležitosti položil 
Tibor Hlobeň Lúcii Bílej 
niekoľko otázok : 

Keď sa človek pozerá na váš koncert, nadobudne neod-
bytný pocit, že striebro je niekedy viac ako zlato... 
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 „Už niekoľkokrát som zažila, že víťazstvám predchádza 
prehra. Ale ja som neprehrala, keďže som v ankete Český 
Slavík získala teraz množstvo hlasov, ktoré ma katapultovali 
na druhé miesto v absolútnom poradí. Cítim sa teda neskonale 
fajn. V tomto období som totiž svoju energiu a čas investovala 
viac do súkromia. Nie preto, že by som zabudla na fanúšikov, 
ale preto, že som to dlhovala svojím blízkym. V takom roku, 
keď nevydáte žiadnu platňu, je toľko hlasov úplne 
fantastickým prekvapením. Naschvál som požiadala pri nomi-
náciách o ukážku z piesne, starej 22 rokov a odmietla aj spie-
vať. Chcela som byť ticho, aby moje volanie k fanúšikom na 
budúci rok znelo naozaj poriadne nahlas. Cítim sa nádherne 
a nepočúvam reči typu ona neobhájila. Ako neobhájila? Mám 
deväť slávikov a som na to hrozne pyšná.“ 
Takže sa môžeme tešiť v roku 2007 na novú platňu a ďal-
šie hity v podaní Lucie Bílej? 
„Mám v pláne vydať novú platňu a ísť na turné aj na Sloven-
sko, pretože sa tu veľmi dobre cítim. Som rada, keď sa ľudia 
dobre bavia. Je fajn dostať niekoho spevom, ale najväčšou 
odmenou je úsmev. Urobím čokoľvek, ukážem aj nohy a to je 
naozaj zábava (smiech), aby sa ľudia smiali.“ 
Na javisku ste živel, spievate chvíľu vášnivo, chvíľu dojíma-
vo... Svojím prežívaním koncertu pripomínate francúzskeho 
vrabčiaka, Edith Piaf. Máte niečo spoločné s touto legen-
dárnou šansoniérkou ? 
„Neviem. Napadajú mi chlapi, ale ona si s nimi lepšie poradila 
ako ja. S chlapmi som to nikdy nevedela, neviem taktizovať, 
neviem ich dostať do kúta. Už kedysi dávno mi chlapci 
hovorili, ty nie si dievča na chodenie. Vždy som stála sama pri 
krbe a pozerala, ako sa páriky rozchádzajú do jednotlivých 
miestností. Predtým sa ma ale prišli spýtať, ako to majú 
urobiť, ako iné dievčatá zbaliť, veď som bola bezchybná 
kamarátka. Edith Piaf bola dračica, obecenstvo ju bez výnim-
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ky milovalo. Mňa všetci nemilujú. (smiech). V porovnaní 
s mojím životom mala Edith ten svoj oveľa ťažší. Mne sa ešte 
nič škaredé neprihodilo. Nehovorím, že sa ma štatistiky 
nedotýkajú, nehovorím, že mi občas nie je úzko, ale ona mala 
za sebou viacero autonehôd a ja mám zase dobrého šoféra.  
Ak to s chlapmi neviete, váš syn musí byť šťastný, že má 
matku, ktorá mu všetko dovolí. Ozaj, a čo manžel? 
„Vždy som si strašne želala mať vedľa seba muža, ktorému aj 
stokrát denne poviem, že ho ľúbim a on to nezneužije. Ak to 
s mužmi neviem, to neznamená, že teraz nemám toho 
najlepšieho na svete. Môj manžel je chlapec, ktorý so mnou 
nesúperí, ktorý ma motivuje, je láskavý a dobrý. Varí, akurát 
včera mi pripravil údené koleno s chrenom a horčicou. To ako 
mäsožravec priam milujem. Vzťah je asi najviac o tom, kto 
vám vyhovuje a kto nie. Neviem pózovať, neviem klamať 
a jemu naozaj nemusím. Vieme, že máme jeden druhého a je 
to nádherné. Čo sa týka syna, pýtala som sa, čo chce pod 
vianočný stromček a on prehlásil, že celosvetový mier. Tak 
teraz neviem, či vie taktizovať. Je zlatý.“ 

Lucie Bílá a charita... 
„V žiadnom prípade to nie je povinnosť. Keby ste mal poznali 
veľmi dlho a veľmi dobre, vedeli by ste, že sa charite venujem 
od svojich speváckych začiatkov. Mám pocit, že je prirodzené, 
ak sa vám niečo darí a máte od Boha niečo naviac, nenechávať 
si to len pre seba. Musíte to nielen odovzdávať, ale aj 
rozdávať. Charitu som robila už vtedy, keď to u nás nikto 
nerobil a nemala žiadnu tradíciu. Ani vtedy, ani teraz nepo-
trebujem k nej publicitu. Vždy som mala a budem mať so-
ciálne cítenie, mala som ho už na základnej škole a nemení sa 
to ani v štyridsiatke. Jednoducho cítim veľkú potrebu riešiť aj 
problémy druhých. Mám karty, ktoré mi neustále hovoria, vy-
kašli sa na okolie. Ak by som ich teraz pred vami zamiešala, 
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opäť mi to vyjde. Posadnutosť druhými podľa kariet ničí 
vlastné ja, ale ja tomu neverím.“ 
Podľa čoho si vyberáte si charitatívne akcie? 
„Dostala som niekoľko ponúk aj zo zahraničia na charitatívne 
akcie. Ale charita v cudzej krajine mi pripadá nezmyselná. Ale 
to sa netýka Slovenska, to je tiež moja domovina, veď otec je 
Slovák z Petržalky. Je niekoľko veľkých akcií, na ktorých sa 
zúčastňuje viacero našich  umelcov, ale ja  nemôžem byť v da-
ve. Keď človek povie niekoľkokrát nie, zvýši hodnotu svojho 
súhlasu. V Prahe v Karlínskom divadle je teraz veľká chari-
tatívna akcia, sú tam hádam všetci okrem mňa. Ani ma nepoz-
vali, ale preto, že vedia, že Bílá robí svoje veľké akcie a ona si 
do nich pozýva hostí, nie naopak. To je v poriadku, tak to má 
byť, i charita musí mať nejaké pravidlá, hranice a logiku.“ 

Chcela byť Hana Zaňáková odjakživa Luciou Bílou? 
„Nie. Chcela som byť kozmonautom, ale zle mi bolo aj pri 
cestách autom, tak ma nevzali. Ale vážne, vždy som chcela 
byť krajčírkou a šiť u nás v dedine na obecnom úrade. Chcela 
som tam mať salón a šiť krásne róby dievčatám na tanco-
vačky. Tancovačky sú u nás doteraz, ale róby šije niekto iný. 
I keď mi to nevyšlo, šijem stále a pri každej príležitosti. Ces-
tou do Trenčína som zvládla dvoch medvedíkov, dve chňapky. 
Boli pre synov mojej trenčianskej rodiny, síce nie pokrvnej, 
ale môjmu srdcu veľmi blízkych ľudí.“ 

Lucie Bílá a Vianoce... 
„Vianoce mám rada, ale neznášam Silvester. Silvester pre mňa 
predstavuje smútok z konca a strach zo začiatku. Strašne sa 
vždy teším na prvý január.“ 

Ako budete tráviť vianočné sviatky? 
„Krásne. Našťastie mám ešte oboch rodičov, môžem sa teda 
hrať na dieťa. A ďalším dieťaťom v rodine je môj syn. U nás 
budú báječné Vianoce.“ 
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Dodržiavate aj vianočné tradície? 
„Moja maminka robí fantastický zemiakový šalát, do toho sa 
jej nebudem pliesť. Otec vysmáža rezne, ale iba na Vianoce. 
Ale ešte pred sviatkami mi urobí najväčšiu radosť, keď prídem 
koncertovať do Banskej Bystrice. Do Brezna sa totiž priženil 
strýko, otcov brat. Strašne by som chcela mať ho doma, ale 
život to vymyslel inak. Bola som tam minulý týždeň, tiež 
dostal medveďa.“  

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 

V predvianočnom čase Mesto Trenčín podporilo Projekt 
proti drogám a umožnilo žiakom základných škôl navštíviť 
program Lúčnice a Zlatých huslí. Podujatie sa  uskutočnilo 

v koncertnej 
sále Kultúr-
nom a meto-
dickom cen-
tre Ozbroje-
ných síl Slo-
venskej re-

publiky 
v Trenčíne. 

Ako v sprie-
vodnom slove uviedol primáš Zlatých huslí Martin Sleziak,  
Lúčnica v sprievode hudby navštívila už viac ako 70 krajín 
sveta. Primeranou formou predstavil žiakom jednotlivé nás-
troje, ich históriu, jednotlivé piesne, žánre i tance, pochá-
dzajúce z rôznych kútov Slovenska. Koncert, zameraný na 
zmysluplné využívanie voľného času, venovanie sa tvorivej 
činnosti, rozvíjaniu tvorivých schopností a záujmov oslovil 
žiakov a vyučujúcich a zapadol do slávnostnej predvianočnej 
atmosféry.  
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Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 

Život je doslova rozprávka, ak sa nám darí a vyjde všetko, 
na čo siahneme. Krásny slnečný deň človeka sa môže zmeniť 
na hroznú moru, ak slnko zastrie choroba a život často visí 
obrazne iba na vlásku. Vtedy je aj charakterovo silná osobnosť 

vďačná za každé 
úprimné slovo, pre-
javený záujem, za 
návštevu nie dlhšiu 
ako päť minút. Múdri 
ľudia od nepamäti 
vravia, že bolesť 
a utrpenie človeka 
posilňujú a posúvajú 
ho vyššie. Nekoneč-
né hodiny utrpenia, 

neistota a čakanie na ortieľ z úst lekára, pohľad na zomie-
rajúce deti – to je impulz, čo naštartoval Pavla Paulendu na 
cestu rozprávkara. Písanie rozprávok dostalo zrazu niekoľko 
významov, veď pri ich písaní nebol čas myslieť na seba a svo-
ju zákernú chorobu. Potešenie detí (aj dospelých) pri stretnutí 
sa z rozprávkovým svetom bol najkrajším honorárom rozpráv-
kara Harryho. Rozprávky postupne pribúdali, čítali sa v okru-
hu priateľov autora a mali dobrý ohlas. Tu niekde sa zrodila 
myšlienka vydať ich knižne, aby sa k nim dostal čo najväčší 
okruh ľudí. Pavol Paulenda si spomenul na svojho priateľa 
Jána Vrabca, majstrovsky ovládajúceho ceruzky a štetec. 
Slovo dalo slovo a ilustrátor sa chopil ťažkej úlohy podporiť 
textovú časť obrázkami. Spoločné sedenia, hodiny strávené 
čítaním rozprávok vyústili do obrázkov blažiacich dušu a pod-
porujúcich fantáziu čitateľa. Priatelia a známi podporili myš-

tvorba Pavla Paulendu 
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lienku aj finančne a vo svete rozprávkových knižiek sa zjavil 
nový obyvateľ – Rozprávkový ostrov. V stredu 13. decembra 
2006 sa reštaurácii U sv. Urbana v Trenčíne za prítomnosti 
televíznych kamier uskutočnilo predstavenie tohto krásneho 
diela a jeho uvedenie do sveta reality, zmiešaného s fantáziou 
a rozprávkovou ilúziou, kde stále ešte víťazí dobro nad zlom. 
Ľudmila Paulendová predniesla úryvok z Rozprávkového 
ostrova pod dozorom hrozivého dobráka Piráta alias Lea 
Kuželu a oboch autorov v námorníckych tričkách. Na dobrý 
štart posypal knižku lupienkami čaju autorov kamarát z det-

stva Ľubomír Kará-
sek a zaželal jej ši-
rokú cestu do det-
ských srdiečok. „Lu-
pienky čaju sme zvo-
lili symbolicky, lebo 
som napísal aj roz-
právku o čajovej ví-
le,“ poodhrnul záku-
lisie Pavel Paulenda 
alias rozprávkár Har-

ry. „Navyše nemám rád polievanie kníh, ktoré ich často zne-
hodnotí.“ Interiér pl-
ný modelov plachet-
níc, podmanivá hudba 
Beatles v podaní mla-
dého muzikanta Petra 
Grábla, vrava hostí 
a do mysle sa nepo-
zorovane začala vkrá-
dať mladosť. Šantiace 
deti zjemňovali výjav, 
keď medzi spoloč-

zľava Leo Kužela, Pavol Paulenda 
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nosť prišiel Pirát s veľkým nožom v ruke. Najskôr si galantne 
vyžiadal peňaženky a šperky, ale po slabej odozve u prí-
tomných rozkrojil krásnu (a ešte chutnejšiu) tortu predsta-
vujúcu knihu Rozprávkový ostrov. Nebolo v silách hostí 
zniesť zo sveta tento obrovský rozprávkový výtvor. „Nikdy 
nezabudnem na svoje pobyty v nemocniciach a najmä na deti 
na onkológii. Niektoré sa hrali, neuvedomujúc si ešte svoj 
osud, iné iba apaticky sedeli a na ich bledých tvárach chýbal 
úsmev. Aby sa ich oči aspoň trochu rozžiarili a jemný úsmev 
priletel na ich tváre, požiadal som o finančnú pomoc účast-

níkov dnešnej akcie. Za 
vyzbierané peniaze od-
nesieme v januári kniž-
ky na detskú onkológiu 
na bratislavských Kra-
mároch,“ povedal na 
záver očividne unavený 
ale spokojný Pavel Pau-
lenda. Paulendova cesta 
rozprávkovým svetom 

sa neskončila jednou knižkou. V hlave má nápady a už uva-
žuje nad ďalšou. Pre deti vlastnoručne vytvoril aj virtuálny 
rozprávkový svet a na webovej stránke rozpravkovy ostrov.sk 
môžu deti nielen čítať rozprávky, ale aj samé prispievať 
svojou tvorbou, písať o svojich zážitkoch a nápadoch. Ale to 
už je o niečom inom, nuž sa potichu vytraťme z rozpráv-
kového sveta do víru a huriavku predvianočných starostí, 
povinností a naháňačiek... 

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 

Dňa 15. decembra 2006 popoludní refektár Kolégia 
piaristov bol miestom takmer rodinnej oslavy dožitých 100 ro-
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kov najstaršieho slovenského historika prof. Štefana Pozdi-
šovského. Po privítaní všetkých prítomných moderátorom 
Ing. Ivanom Masárom (jedným zo žiaka jubilanta) v úvode 
slávnostného poobedia sa prítomní najprv započúvali do 
interpretovaných melódií žiačok Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne huslistkou Magdou Brlejovou, klavíristkou Zuz-

kou Brlejovou a flau-
tistkou Zuzanou Bu-
dayovou. Život jubi-
lanta priblížila pracov-
níčka Trenčianskeho 
múzea PhDr. Janka 
Karlíková. Ako pove-
dala „jeho života sa za-
čal odvíjať v roku 1939, 
keď prišiel ako mladý 
učiteľ dejepisu a zeme-

pisu a začal sa zaujímať aj o prácu mestského múzea. Hneď na 
začiatku zistil, že múzeum v tom čase trpelo nedostatkom 
priestorov, personálu, nemalo zaistený rozpočet a zbierky sa 
neustále sťahovali. Jeho záujem o históriu urýchlilo rozhod-
nutie mešťanostu JUDr. Jána Zaťku, aby ho vymenoval dňom 
1. apríla 1940 za kustóda mestského múzea. Po vymenovaní 
musel vyriešiť aj vedením mesta existenčnú úlohu – vyhovu-
júce priestory pre trvalé umiestnenie múzea. To sa mu aj po-
darilo, keď novým definitívnym stánkom sa stal Župný dom 
na Mierovom námestí, kde sídli Trenčianske múzeum dodnes. 
V tomto období so súhlasom mesta dal zreštaurovať okolo 150 
obrazov z rodovej galérie, ktoré sa našli v Dubnickom kaštieli. 
Činnosť v múzeu vykonával po skončení vyučovania na 
trenčianskom gymnáziu. Na praktické činnosti využíval aj 
svojich študentov. Medzníkom v živote Trenčianskeho múzea 
sa stal rok 1951, keď Štefan Pozdišovský bol na všetku 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a Štefan Pozdišovský 
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odbornú činnosť ako aj správu Trenčianskeho hradu celkom 
sám, okrem administratívnej sily. Musel sa rozhodnúť či 
zotrvá v učiteľských službách, alebo sa bude venovať múzeu. 
A tak od 1. marca 1951 sa stal Štefan Pozdišovský po 
desiatich rokoch správcovstva riaditeľom Mestského múzea 
v Trenčíne a od 21. januára 1952 plnilo aj funkciu Okresného 
múzea. Od septembra 1952 dostáva posilu v podobe etnografa 
Dr. Jána Hanušina. Trenčianske múzeum viedol až do 30. 
mája 1958, kedy na jeho miesto nastúpil nomenklatúrny káder 
komunistickej strany Gustav Kalač. Keď odchádzal v roku 
1972 do dôchodku urobil si rekapituláciu zo spracovaní zbier-
kového múzea.  Do historického inventára zapísal 5.313 po-
ložiek, do fotografického inventára 6.023 položiek a numiz-
matického 17.664 predmetov. I vo vysokom veku bol publi-

kačne činný, z ktorej 
je jednoznačne práca – 
verzia prekladu rím-
skeho nápisu na tren-
čianskej hradnej ska-
le.“ No a potom už 
prišli na rad vinšov-
níci. Ako prvý vys–
túpil primátor Ing. 
Branislav Celler, kto-
rý zvýraznil, že „dneš-

né stretnutie je všetkých tu prítomných stretnutím s výni-
močným človekom, lebo náš jubilant veľa svojho času 
venoval výchove mladej generácii, ale predovšetkým histórii 
mesta Trenčín“. Na znak vďaky mu odovzdal zlatý dukát ako 
prejav vďaky za jeho úctyhodné dielo. Na rad vinšovníkov 
prišli jeho rodáci z Močenku v čele s primátorom Ing. Ma-
riánom Borzom. Medzi vinšovníkmi boli aj riaditelia tren-
čianskych stredných škôl, na ktorých jubilant učil – riaditeľ 

medzi gratulantami boli prvé jeho študentky Gymnázia Ľ. Štúra 
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Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. Štefan Marcinek a riaditeľ 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Ing. Ján Žákovic, 
SchP. 

Vlastné poznámky 

Spoločenskou a kultúrnou udalosťou na záver kalendárneho 
roka 2006 bola bezosporu vernisáž dvojice výstav, ktorá sa 
konala 15. decembra 2006 v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne na ktorej sa 
vystavovali diela akade-
mického maliara Sveto-
zára Abela a jeho dcéry 
akademickej maliarky 
Evy Mišákovej-Abelo-
vej. Vo svojom prího-
vore riaditeľka galérie 
PhDr. Danica Loviško-
vá uviedla, že „výstava 

bola pripravovaná celý rok 2006. Nápad priblížiť vo výstav-
nom dialógu oboch umelcov, otca a dcéry ma nesmierne lákal, 
pretože popri odlišnostiach majú 
veľa spoločného. Obe výstavy sa 
vzájomne prelínajú, ako sa prelínali 
ich životy a tvorba“. Životné jubi-
leum trenčianskej rodáčky Evy 
Mišákovej-Abelovej bolo impul-
zom k realizácii jej súbornej výsta-
vy. Autorka sa na nej predstavila 
svojimi charakteristickými komor-
nými maliarskymi dielami, ale aj 
najnovšími, v kontexte jej tvorby 
prekvapujúco rozmernými figurál-
nymi prácami. Jej maliarska tvorba trvalo osciluje medzi 
dielami siahajúcimi do obdobia detstva, krehkej, pôvabnej 

zľava – Eva Miáková-Ábelová, PhDr. Danica Lovíšková 

Eva Mišáková-Ábelová :  Spoločná modlitba 
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a zraniteľnej mladosti, aby v ďalších obrazoch rozvinula zá-
važnejšie, filozofické reflexie o podobách nášho života. Jej 
zátišia, akty, portréty, figurálne kompozície a krajiny sú plné 
fantázie a spontánnosti. Motívy sa často vzájomne prelínajú, 
aby vytvárali životom pulzujúce výpovede o magických 
súvislostiach sveta okolo nás, ale aj o nevšedných snoch, 
vnútorných predstavách zašifrovaných a autorkinej pamäti 
a myšlienkach. Názov jej výstavy Chuť zrelého jablka sym-
bolizuje obdobie, kedy človek už začína bilancovať. „Niečo je 
už za nami, ale chcem ešte maľovať. Je tu veľa motívov, veľa 
nevystrieľaných nábojov, obrazov, ktoré som nestihla nama-
ľovať, lebo som zháňala sponzorov, aby som vydala vlastnú 
knihu. S básničkami a obrázkami, zaznamenanými ľudskými 
príbehmi, plnými lásky i nenávisti.“ V ďalej časti príhovoru 
PhDr. Danica Lovišková priblížila života akademického ma-
liara Svetozára Abela, ktorý sa narodil v roku 1929 v Chochol-
nej. V rokoch 1948 – 1949 študoval na oddelení kreslenia PF 
UK v Bratislave u prof. J. Mudrocha a G. Mallého a v rokoch 
1949 – 1954 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
u prof. J. Mudrocha, Ľ. Fullu a J. Želibského. Popri voľnej 
maliarskej tvorbe a kresbe sa venoval monumentálnym reali-
záciam pre architektúru (kamenná mozaika, štukolustro, skle-
ná vitráž, tapiséria, keramika, drevená intarzia a kovové re-
liéfy). Jeho maliarska tvorba sa rozvíjala v záujme o krajinu, 
mesto, civilizačné motívy, zátišia, figurálne kompozície. Pre 
autora bola príznačná schopnosť vyjadriť podstatu motívu, 
jeho zmysel pre geometrickú a plošnú definíciu tvarov, cit pre 
farby vibrujúce v jemných nánosoch a fascinujúcich štruktú-
rach. Na výstave bol aj jeho obraz, podľa ktorej je celá výs-
tava pomenovaná – Žeravé slnko. Tvorbu a životnú cestu 
Svetozára Abela náhle a nečakane prerušila predčasná smrť v 
roku 1986. Vzájomný dialóg tvorby Svetozára Abela a jeho 
dcéry Evy Mišákovej-Abelovej bol umocnený spoločný prvok 
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ich tvorivého programu, ktorým je úsilie vyjadriť extrakt 
videnej reality i predstáv  prostredníctvom zjednodušeného 
a jadrne rezonujúceho tvaru, úcta a pokora voči farebným 
hodnotám a štrukturálnym kvalitám maľby, čím sa prejavuje 
razantnosť individuality oboch tvorcov. Do galérie prišlo 

neuveriteľné množ-
stvo gratulantov. „Je 
to pre mňa absolútne 
silný emocionálny 
okamih, tento deň a 
táto výstava. Podarilo 
sa niečo, o čom som 
dlhodobo snívala.“ 
Eva Mišáková-Abelo-
vá pripomenula, aké 
mala šťastie, že sa na-
rodila v rodine, ktorá 

jej vytvorila zázemie a podmienky, aby mohla rozvíjať svoj 
talent. Zaplneným priestorom galérie ešte odkázala. „Moju 
slobodnú dušu nikdy nič v živote nespútalo, ani manžel, ani 
politika, ani žiadna ekonomika či revolúcia. Neuviazla som v 
zlatej klietke. Je veľmi dôležité zachovať si slobodnú dušu. 
Mnohí ľudia ma považujú preto za bláznivú, ale to vôbec nie 
je pravda. Som proste len pravdivá. A možno, keby si viac 
ľudí povedalo, že aj ja budem trošku taký slobodnejší, tak by 
bolo lepšie na svete.“ Atmosféru vernisáže svojím bravúrnym 
umeleckým výkonom spríjemnili so svojimi klavírnymi sklad-
bami zloženými pre túto slávnostnú príležitosť študenti praž-
skej FAMU Peter Ančic a Štefan Kostelný a spevnými pre-
káračkami PhDr. Marián Kvasnička s Ing. Júliusom Homo-
lom. 

Trenčianske noviny 21.12.2006  
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Pomocná evidencia 738/1/06 
 
V decembri 2006 sa konala premiéra hry divadelného sú-

boru Normálka, ktorý v Trenčíne už niekoľko rokov syste-
maticky uvádza autorské divadelné hry. Scenárista, režisér a 
vedúci súboru Miroslav Ďuriš predstavil premiérovému pu-
bliku naivnú komédiu Ochotníci. Ôsmi herci na javisku sa 
spoločne cez svoje postavy venovali vcelku prostým témam: 
túžba po láske a šťastí, potreba blízkeho človeka, sklamania a 
rany, ktoré zahojí len čas... Nosnou témou tejto novej hry bol 
príbeh ženy Moniky, ktorá po neúspešnom hľadaní opäť 
nachádza svoj domov, dievčenskú lásku i samú seba. Dej je 
zasadený do prostredia krčmy, ktorá je miestom nezvyčajných 
stretnutí i javiskom pre miestny ochotnícky ansámbl, ktorý 
pod taktovkou zanieteného režiséra Norberta Málka (typická 
ďurišovská sebairónia) nacvičuje hru k oslavám údajného vý-
ročia obce. Režisér velikáš dedinčanom direktívne vnucuje 
svoj veľkolepý divadelný zámer. Komunita chvíľu vydrží po-
čúvať tohto nezvaného proroka, nakoniec sa však prirodzene 
vzbúri a vypudí votrelca z dediny. Po boku známych a os-
vedčených hercov - Moniky Gurínovej, Paľa Karella, Moniky 
Múčkovej, Lucie Petrekovej, Laca Sekerku v predstavení 
zažiarili aj tri nové talenty - Paľo Kvasnica, naturista s býčou 
šijou ako stvorený pre rolu zamestnanca súkromnej bezpeč-
nostnej služby, úprimná a výrazovo originálna Andrea Ma-
kišová a napokon Peter Hlavnička, nesporne herecký objav 
tejto sezóny. Popri všetkom, čo si diváci zo zaplnenej Hviezdy 
domov odniesli, bol i smiech nad pomyselným diletantom, 
ktorý si myslel, že vie rozhodovať o tom, čo je pre ľudí v ich 
dedine dobré. Po tejto katarzii z javiska zaznieva finálny zbor 
so strhnutím masiek: „...za oponou v zákulisí nekončíme, 
ďalej hráme...“, ktorý otvorene vyzýva k porovnaniu toho, čo 
divák videl, s vecami, ktoré každý z nás prežíva v bežnom 
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živote. Predstavenie možno s pokojným srdcom nazvať 
úspechom. Kompaktnosť súboru je očividná a nám ostáva iba 
veriť, že týchto hercov uvidíme na trenčianskom pódiu čoraz 
častejšie.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 736/1/06 

 
V treťom ročníku súťaže Slovenský šperk s opálom získali 

prvé dve miesta i cenu poroty súťažiaci z Trenčianskeho kraja. 
Do súťaže, ktorú pripravila Asociácia zlatníkov Slovenska a 
Opálové bane Dubník, sa zapojilo 39 zlatníkov so 42 súťaž-
nými prácami. Cieľom súťaže je zviditeľniť slovenský dra-
hokam - slovenský drahý opál a poukázať na zručnosť slo-
venských šperkárov. Cenu za najkrajší šperk s použití opálu 
získal Augustín Hôrka zo spoločnosti A Briliant Trenčín. 
Vytvoril prsteň s použitím bieleho zlata, diamantov s bri-
liantovým brúsom a samozrejme slovenským drahým opálom. 
Na druhom mieste skončila Iveta Racková z Dubnice nad 
Váhom. Do súťaže pripravila brošňu v tvare slnečnice z bie-
leho zlata a so slovenským drahým opálom v hornine. Cenu 
poroty, ktorú tvorili Zdena Studenková Zuzana Lazová, Zu-
zana Kocúriková, Otýlia Novotná – geologička a Miroslav 
Šramek – dizajnér, získal Ľubomír Michálik – A Briliant.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 732/2/06 
 

 


