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etnografických regiónov Poľska. Cieľom organizátorom bolo 

predstaviť najtypickejšie a najreprezentatívnejšie poľské kro-

je, ich rôznorodosť a spoločné črty. Výstavu tvorilo 42 krojov, 
z toho 23 ţenských, 12 muţských, 5 dievčenských a 2 chlap-

čenské, ktoré sa nosili koncom 19. storočia aţ takmer po sú-
časnosť. Ľudový kroj bol najefektívnejším prvkom kultúry 

poľskej dediny. Bol odrazom príslušnosti k určitej spoločen-

skej skupine i majetkového postavenia. Jej vstúpenie tlmočila 
predsedníčka Poľského klubu Stredné Povaţie Ing. Renáta 

Straková. Po prehliadke výstavy pokračovalo podujatie 
vystúpením beskydsko-sliezskej muziky z Cieszyna Torka 

a ţenskej speváckej skupine Folklórnej skupiny Kubran 

v amfiteátri Mierového námestia. Moderátorka podujatia Bea-

trix Kolátková prezradila, ţe primáš muziky Kazimierz 

Urbas veľmi dobre pozná mesto Trenčín, pretoţe ako dieťa 
často navštevoval svoju príbuznú, známu fotografku Máriu 

Holoubkovú – Urbasiownu. Záver podujatia patril úţasne pô-

sobivému vystúpeniu oboch vystupujúcich telies, ktoré 
interpretovali slovenskú 

pieseň „Neďaleko od 
Trenčína“ a poľskú pie-

seň „Goralu, či ti ţal“ , 

ktoré dostali obecenstvo 
do varu. Po tomto po-

dujatí sa učinkujúci 
a hostia presunuli do 

mestskej časti Trenčín – 

Kubra, kde na námestí 
prof. Hlaváča pripravila spevácka skupina Folklórneho súboru 

Kubra ukáţku tradičných zvykov na Jána, preskakovanie 
jánskych ohňov. Záver kultúrneho odpoludnia patril spolo-

čenskému posedeniu vyplnenom spievaním poľských ľudo-

vých piesní a tancovaniu. 

muzika Torka 

preskakovanie ohňa dievčatami  
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 25. júna 2007 sa uskutočnila vernisáţ výstavy foto-
grafií pri príleţitosti 5. výročia Trenčianskeho hradného 

divadla, ktoré zhotovili za toto obdobie viacerí známi a nez-
námi trenčianski fotografi. V úvode vernisáţe predniesla 

Slávka Cvrková báseň Izabely Bulkovej o archanjelovi 

Jofielovi ktorej obsah je o hľadaní zmyslu ţivota tvorcu. 
Výber nebol náhodný. Na jednej z vystavených fotografií je aj 

záber na členky divadla, 
ktoré otvárali vernisáţ 

výstavy obrazov práve 

Izabely Bulkovej. A táto 
báseň o hľadaní zmyslu 

vo vytváraní vyššej hod-
noty spolu s desiatimi 

blízkymi vyjadruje aj 

Trenčianske hradné di-
vadlo. Pri privítaní hostí 

Jarmila Ondrejovičová 
konštatovala, ţe „divadlo je stánkom múzy Tálie, ale aj 

miestom stretávania sa kultúrnych ľudí - tvorcov i divákov. 

Existencia divadla je dôleţitá aj preto, ţe ako syntetické 
umenie dáva príleţitosť a pro-

vokuje ku tvorbe nielen samot-
ných hercov a reţisérov, ale aj 

scénografov, kostýmerov, hudob-

níkov, spevákov, dokonca núti 
technikov, aby sa zamysleli nad 

estetickými moţnosťami ich 
zariadení ako je osvetlenie či 

ozvučovacia technika. To všetko však nekončí predstavením. 

Touto výstavou sme sa rozhodli vzdať hold tým, ktorí 
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dokumentovali okamihy, ktoré sa uţ nikdy nebudú opakovať. 

Páni fotografi, ďakujeme“.  

Samotnú výstavu priblíţila vo svojom príhovore jej 
zostavovateľka Mgr. Zuzana Mišáková, keď povedala, ţe 

základnými kritériami na výber fotografií boli dokumentačné 
a estetické. Jej zámerom bolo as-poň zčasti prezentovať 

históriu Trenčianskeho hradného divadla, ktoré oslávilo 

v tomto roku piate výročie svojho vzniku. Divadelníci touto 
výstavou chceli poďakovať ľuďom, ktorí pomáhali zdo-

kumentovať a uchovať v pamäti divadelné predstavenia, 
pretoţe máloktoré umenie je tak prchavé ako divadelný 

záţitok. „Keď som nedávno začala kompletovať kroniku, 

uvedomila som si, 
ţe niektoré z týchto 

fotografií majú aj 
estetickú hodnotu, 

sú kompozične veľ-

mi zaujímavé. Niet 
sa čo čudovať, veď 

– na naše šťastie, 
máme v archíve 

fotografie od naj-

lepších súčasných 
trenčianskych foto-

grafov. Tieto perly iste objaví kaţdý sám. Výstava bola do-
plnená fotografiami, ktoré majú pre nás hodnotu z hľadiska 

päťročnej histórie nášho divadla. Nie sú tu však zastúpené 

všetky predstavenia a uţ vôbec nie všetky aktivity. Veď toto 
ani nie je výstava o histórii Trenčianskeho hradného divadla. 

Sú tu fotografie, ktoré kaţdého pozorovateľa oslovia menom 
známeho autora, kompozíciou, estetickými kvalitami a doku-

mentárnou hodnotou so svojimi fotografiami sa prezentovali 

Peter Belák, Jozef Čery, Leo Kuţela, Július Mišák, Zuzana 
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Mišáková, Peter „Becko“ Ondrejovič, Ferdinand Rybníček, 

Ľuboslava Sedláková, Radovan Stoklasa a Jozef Ševčík“. 

Súčasťou výstavy fotografií boli aj kostýmy, ktoré herci pri 
inscenáciách pouţívali. 

„A ešte niekoľko slov k autorom fotografií. Niektorí z nich 
sa sami ani nepasujú za fotografov. Sú to skôr novinári alebo 

náturisti, ktorí sa pohybujú v celkom inej oblasti. Niektoré 

fotografie vznikli celkom náhodou. Napríklad Peter Belák 
a jeho oficiálne fotografia ku hre Láskanie. Čírou náhodou bol 

na javisku, keď som robila dokumentáciu a len vďaka jemu 
sme na fotografii všetci. Náhoda urobí z človeka fotografa. 

Len pohotový a zdatný fotograf urobí dobrú fotografiu. 

Profesionálny fotograf vie čo fotí, prečo a ako by to asi malo 
vyzerať s ohľadom na hodnotu dokumentárnu či estetickú. Aj 

amatérovi sa občas podarí skvelá fotografia. Ide tu však 
o náhodu a on sám často ťaţko takéto dielko identifikuje. 

Dúfame, ţe sa nám podarilo z archívu vybrať, čo osloví na 

prehliadke aj vás. Fotografie pochádzajú od samotných 
začiatkov cez otvorenie stálej divadelnej scény, cez obdobie 

dospievania a hľadania sa vlastného výrazu divadla aţ po 
súčasnosť, kedy sme spojili naše sily s reţisérom Petrom J. 

Oravcom a postupne sme sa prepracovali k piatemu výročiu 

vzniku, ktoré sme oslávili Galavečerom v marci tohto roku. 
Za to, ţe sa tu dnes môţeme zastaviť nad činnosťou Trenčian-

skeho hradného divadla prostredníctvom „jeho“ fotografov, 
vďačíme aj hercom a ostatným členom a spolupracovníkom 

divadla, ktorých sa uţ vystriedalo okolo stovky. Ja osobne 

ďakujem skvelým Anke Maršalovej, Slávke Cvrkovej, Janke 
Majčíkovej, ktoré pomáhali pri inštalácii výstavy a predo-

všetkým Jarke Ondrejovičovej, ktorá sa spolupodieľala aj na 
výbere fotografií, Kultúrnemu a metodickému centru Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne za poskytnuté 

priestory aj pomoc jeho pracovníkov. Veľmi ďakujeme 
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Fotosluţbe Bartanus za promptné a kvalitné spracovanie 

fotografií aj sponzorský príspevok a dovoľujem si poďakovať 

aj môjmu manţelovi, ktorý mal o pekný víkend pred otvo-
rením výstavy opäť postarané. Urobiť fotografie z divadel-

ného predstavenia znamená vytvoriť v podstate metadielo. 
Veď tvorca - fotograf zaznamenáva momentálny okamih v 

tvorbe herca, ktorá je spoločných úsilím celého tímu pripra-

vujúceho predstavenie od scenáristu po reţiséra. Niektoré 
z týchto okamihov vám ponúkame. Prajem vám príjemné 

záţitky z pohľadu na fotografie, ktoré sme pri inscenáciách 
preţili“. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 375/1/07  
 

Členovia Zdruţenia hradu Beckov „Bludní rytieri“ do-
končili 28. júna 2007 na Trenčianskom hrade stavbu kata-

pultu. Podľa informácie výkonného riaditeľa zdruţenia Jaro-

slava Matejku sa od obliehania hradu Karolom Róbertom v 
14. storočí objavil prvýkrát na Trenčianskom hrade funkčný 

vrhací stroj. Protizávaţový prak na princípe dvojramennej 
páky postavili členovia zdruţenia počas štyroch víkendov 

svojpomocne na základe projektu Miroslava Kostru z Brezna. 

Na jeho stavbu pouţili 2,5 metra kubického dreva červeného 
smreka, rameno je z jaseňového dreva. Závaţie z kameňov 

váţi 600 kilogramov. Výška stroja je takmer 4 metre a loptu 
naplnenú vodou dokáţe vystreliť do vzdialenosti 150 aţ 200 

metrov. Je to hradný katapult na kolieskach, kvôli ľahšiemu 

presúvaniu a obsluhuje ho šesť muţov. Zdruţenie hradu 
Beckov Bludní Rytieri sa venuje 7 rokov predvádzaniu 

obliehania hradov. Za ten čas postavili v spolupráci so sku-
pinou Berezum z Brezna viacero obliehacích strojov. Dva 

katapulty a baranidlo sú na neďalekom hrade Beckov. Veľké 

katapulty sú na Ľubovnianskom hrade a na hrade Krásna 



 559 

Hôrka. Trenčiansky katapult bude slúţiť na ukáţky pouţíva-

nia stredovekých zbraní pre návštevníkov hradu. V Trenčíne 

bude oficiálne uvedený počas hradných slávností 4. a 5. au-
gusta 2007. 

Trenčianske noviny 28.06.2007 
Pomocná evidencia 384/2/07  

 

Galéria M. A. Bazovského pripravila svojím návštevníkom 
vo svojich priestoroch dvojvýstavu Ateliér skla a Zlínsky 

okruh – súčasné výtvarné dianie Zlínska, ktorých vernisáţ sa 
uskutočnila 29. júna 2007. Výstava Ateliér skla v autorskej 

koncepcii doc. ak. sochára Juraja Gavulu predstavuje 

tvorbu absolventov a študentov Ateliéru skla, ktorý vznikol 
zásluhou Václava Ciglera na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislave. Jeho novátorské, umelecké a pedagogické pôso-
benie ovplyvnilo celú generáciu sklárskych výtvarníkov, ktorá 

podľa spoluautora výstavy Jaroslava Formánka „stáva ado-

ráciou sklenosti, racionálneho cizelovania geometrických tva-
rov, vyuţívania kinetických a konštruktivistických skúseností, 

hľadania moţností interakcie vnútorných a vonkajších pries-
torov objektu“. Vystavený súbor prác predstavuje najlepšie 

práce, ktoré z ateliéru vyšli, predovšetkým atraktívny  sklár-

sky dizajn, voľné kreácie 
a architektonicko-deko-

ratívna tvorba, ktoré pre-
zentujú tradičné sklárske 

technológie, individuálne 

riešenia a nové pohľady 
na sklo. Výstava Zlínsky 

okruh – súčasné výt-

varné dianie Zlínska 
v autorskej koncepcii 

PhDr. Ivana Neumana prináša komplexný pohľad na súčas-
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nú tvorbu výtvarníkov, ktorých spája jeden región. Výstava 

predstavuje Zlín ako mesto, ktoré znova nachádza svoje mo-

dernistické korene, zanechané maliarom Svatoplukom Sloven-
číkom. K jeho osobnosti a dielu ako silnej inšpirácii svojich 

diel sa hlási väčšina vystavujúcich umelcov. Ambície jede-
nástich umelcov vťahuje diváka do svojho sveta. Treba 

spomenúť sochárov Mária Kotrbu, Radima Hankeho, Mária 

Šmída, maliarov René Hábla s farebným svetom, Kamila 
Mikela s geometrickou abstrakciou a ďalších. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 390/1/07 

 

Trenčianske múzeum usporiadalo s Krajským pamiatko-
vým úradom v Trenčíne dňa 29. júna 2007 na záver archeo-

logického výskumu 
farského kostola Na-

rodenia Panny Márie 

a v predvečer otvore-
nia expozície sakrál-

neho umenia v karneri 
sv. Michala v Trenčí-

ne cyklus prednášok 

pod názvom K deji-

nám farského kos-

tola. Po otvorení po-
dujatia riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babi-

čovou a riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu v Tren-

číne PhDr. Evou Gazdíkovou sa s prednáškami prezentova- 
li : 

- Mgr. Soňa Lackovičová – K dejinám a významu Marián-

skeho vŕšku 

- Mgr. Ľubica Szerdová – Sakrálna architektúra Marien-

burgu 
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- PhDr. Vlastimil Hábl – Kaplnka Ilešháziovcov v kostole 

Narodenia Panny Márie a Expozícia sakrálneho umenia 

v karneri sv. Michala 
- Mgr. Lucia Kačenová – Mobiliár a výzdoba farského 

kostola 

- Jaroslav Somr – Výsledky archeologického výskumu 
nádvoria farského kostola a exteriéru farského kostola 

Pomocná evidencia 407/1/07 

 
Dlho očakávané sprístupnenie karnera sv. Michala na 

Mariánskom vŕšku v Trenčíne sa uskutočnilo dňa  29. júna 
2007 za mimoriadneho záujmu občanov. Záujem o tento 

historický objekt pochá-

dzajúci z druhej tretiny 
15. storočia bol vyvolaný 

tým, ţe počas dlhého 
obdobia jeho interiér bol 

pred zrakmi viacerých 

generácií Trenčanov i ná-
hodných návštevníkov 

skrytý, neodhalený. I na-
priek tomu, ţe vykonaná 

rekonštrukcia objektu a s ním spojený archeologický výskum 

v rokoch 1973 – 1989 poodhalila jeho bohatú históriu jej 
publikovaním, Z nej je nutné skonštatovať, ţe : 

- svojou zadnou časťou naväzuje na mestské opevnenie; 
- okrem hradu je jedinou zachovanou gotickou stavbou 

v Trenčíne; 

- objekt slúţil pôvodne ako kostnica; 
- po vyhorení farského kostola v roku 1528 bol miestom 

bohosluţieb; 

- počas tureckých nájazdov bol upravený na mestskú zbroj-
nicu, 

exteriér karnera 



 562 

- v podzemnej časti je zachovalá kovolejárska pec na od-

lievanie delových gúľ; 

- po poškodení poţiarom v roku 1790  pouţívaná ako obilná 
sýpka. 

Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová, ktorá vo svojom príhovore konštatovala, ţe vďaka 
podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja, Mesta Trenčín 

a sponzorov podarilo sa v priebehu rokov naplniť zámery 
Trenčianskeho múzea zreštaurovať viaceré sakrálne diela  

a tieto sprístupniť ve-

rejnosti v tomto jedi-
nečnom objekte, ktorý 

bol nazvaný Expozí-

ciou sakrálneho ume-

nia. Poďakovala archi-

tektovi Mariánovi Strí-
ţencovi za výtvarné 

stvárnenie výstavy. 
Vystavené diela zhod-

notil kurátor výstavy historik PhDr. Vlastimil Hábl, ktorý 

konštatoval, ţe všetky vystavené exponáty pochádzajú zo 
zbierkového fondu Trenčianskeho múzea. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 378/1/07 

 

Na jubilejnom ročníku Medzinárodného filmového festi-
valu Artfilm, ktorý striedavo 

prebiehal v Trenčíne a Tren-
čianskych Tepliciach v dňoch 

22. aţ 30. júna 2007, vyhod-

notili dňa 29. júna 2007 
vyhlásené súťaţe. Ocenenie za 

najlepšiu réţiu Modrých an-

exteriér karnera 
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jelov, o ktoré bojovalo 14 celovečerných filmov z celého 

sveta, po vyčerpávajúcej diskusii o kvalitách kaţdého filmu 

porota napokon získali dva filmy a to brazílsko-rusko-ame-
rický film reţiséra Kirilla Mikhanovského Sny rýb a Pasca 

Srdjana Golubovića v srbsko-nemecko-maďarskej kopro-
dukcii. Aj hlavná cena poroty F. I. C. C. Don Quijote bola 

udelená koprodukčnému filmu Brazílie, Ruska a USA Sny 

rýb reţiséra Kirilla Mikhanovského. Zvláštnu cenu poroty 
získal iránsky reţisér Rafi Pitts za film Čas zimy. V súťaţi 

dokumentárnych filmov 5.000 euro si odniesla belgická 
reţisérka ţijúca v Paríţi Chantal Ackerman za film Tam 

dolu. V súťaţi krátkych filmov získal cenu film Elektrónka 

od rumunského reţiséra Radu Jude. Za originálny námet 
sekcie Panoráma východu získal cenu Lončarevičov film 

Mama a ocko (Bosna a Hercegovina), vyrobený v Brazílii. 
Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler odovzdal ocenenie 

juhokórejskému reţisérovi Taisik Kimovi za film Anaeui 

Aeinul Mannada (Cesta s milencom mojej ţeny) a cena 
primátora Trenčianskych Teplíc Štefana Škultétyho putovala 

v Kúpeľnej dvorane do rúk argentínskeho reţiséra Ariela 

Rottera za film El Otro (Ten druhý). Ocenenie Zlatá 

kamera, udeľované 

osobnostiam sveto-
vej a domácej kine-

matografie, ako ich 
výrazný prínos do 

oblasti kinematogra-

fie prevzali – ruský 
herec, pedagóg a re-

ţisér Oleg Tabakov, 
poľský reţisér Ro-

man Polanski a čes-

ký reţisér Jiří Menzel. Laureátmi hereckej ceny Hercova 
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misia  - Actoŕs Mission Award postupne prevzali srbská 

herečka Mirjana Karanović, francúzska herečka Isabelle 

Huppertová známa z filmov Osem ţien a Pianistka a takú 
istú mosadznú plaketu určeného hercom, ktorí ovplyvnili celé 

generácie divákov, získal na Moste slávy aj slovenský herec 
Marián Labuda. Posledne menovaný pripevnil na Moste 

slávy v poradí 35 tabuľku so svojím menom. 

Pardon 07.07.2007 
Pomocná evidencia 432/2/07 

 
Koncert hudobníka a skladateľa Gorana Bregovića, ktorý 

spolu s reţisérom Emirom Kusturicom preslávil balkánsku 

dychovku, si na Mierové námestie prišla v piatok 29. júna 
2007 vypočuť asi tisícka ľudí. Tí si potleskom vynútili ešte 

polhodinový prídavok. Asi dvojhodinový koncert, ktorý bol 
vyvrcholením festivalu Artfilm, zakončila úderka Kala-

shnikov. Goran Bregović nevystúpil s kompletnou zostavou 

Wedding and Funeral Band, sprievod mu robila cigánska 
dychovka a bulharské speváčky. Na začiatku 90. rokov sa 

Bregović intenzívne a úspešne venoval komponovaniu fil-
movej hudby. V priebehu troch rokov sa mu podarilo zloţiť 

hudbu k pribliţne dvadsiatim snímkam. Jeho tvorba odznela 

vo filmoch Dom pre obesenca, Arizona Dream, Underground, 
ale aj v kontroverznom filmovom hite Borat. 

Vlastné poznámky 
 

Od piatka 22. júna 2007 vystavoval svoje fotografie v 

Artkine Metro Ondrej Miháľ. Výstava s názvom Zanika-

júca krása slovenských domov vo Vojvodine predstavuje 

jedinečné slovenské domy, ktoré po 260 rokoch pôsobenia 
Slovákov na Dolnej zemi zanikajú. „V kaţdej dedine, kde ţijú 

Slováci, som našiel zanedbané, neopravené, prázdne často uţ 

polorozpadnuté slovenské domy. Tieto ruiny sú z foto-
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grafického hľadiska veľmi krásne, hoci smutné,“ tvrdí autor - 

fotograf. „Zastal v nich čas a je v nich čosi, čo nemá obdobu v 

slovenskej histórii na Dolnej zemi,“ vysvetlil. Tieto domy 
predstavujú podľa autora novú vývojovú etapu, ktorá v sebe 

nesie rané prvky zanikajúceho obdobia slovenskej kultúry v 
stavebníctve. „Nemyslím, ţe zanikne úplne všetko, ale na-

príklad dnes v Kovačici ťaţko nájdeme viac ako desať do-

mov, ktoré zo staviteľského hľadiska moţno označiť za 
slovenské,“ tvrdí Ondrej Miháľ. Podľa neho sa pomaly nebu-

dú slovenské dediny líšiť od ostatných v Európe. Slovenské 
domy vo Vojvodine zrúcala ľahostajnosť ich majiteľov, zos-

tala po nich iba hŕba dreva, muriva a pôvodný nábytok. Po 

rokoch zanedbávania voda a vietor poškodili strechu a dom sa 
začal rozpadávať. „Na stenách predných izieb ruín bol často 

nalepený kalendár z Hlasu ľudu alebo evanjelický cirkevný 
kalendár z roku, kedy mal dom poslednýkrát svoju gazdinú,“ 

upresnil. Ondrej Miháľ sa narodil v obci Silbaš vo Vojvodine 

a od roku 1967 ţije v Kanade. Špecializuje sa na informačné 
technológie, grafický design, fotografiu a ţurnalistiku. V roku 

1994 mal na Slovensku prvú samostatnú výstavu fotografií s 
názvom Horehronie mojimi očami. Od roku 1995 stojí na čele 

Centra kultúry a dedičstva kanadských Slovákov, ktoré zalo-

ţil. 
Vlastné poznámky 

 
Evanjelický spevokol Zvon z Trenčína reprezentoval svoje 

mesto na medzinárodnom festivale zborového spevu nesúceho 

meno Sándora Erkela v maďarskej Békéscsabe. Okrem neho 
sa na festivale zúčastnili spevokoly z Galanty, Poľska a tri 

spevokoly z domáceho mesta. Trenčiansky spevokol absol-
voval dve vystúpenia vo veľkom evanjelickom chráme, ktorý 

je s 3500 miestami na sedenie najväčším evanjelickým kos-

tolom v strednej Európe. Skandovaný aplauz po zaspievaní 



 566 

piesne „Aká si mi krásna“, ako aj dlhotrvajúci potlesk po 

skončení celého vystúpenia bol pre všetkých Trenčanov 

balzamom na dušu.  
Info Trenčín 12.07.2007 

Pomocná evidencia 435/1/07 
 

Dňa 26. júna 2007 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 

medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov základných škôl  
v Trenčíne, organizovanú Verejnou kniţnicou 

Michala Rešetku v Trenčíne v školskom roku 
2006/2007. Podujatie prebiehalo za priamej 

účasti básnika, prozaika, scenáristu, prekla-

dateľa, textára Tomáša Janovica, spisova-
teľky Daniely Kapitaňovej. Po privítaní hostí a detí vedúcou 

oddelenia pre deti a mládeţ Verejnej kniţnice Michala Re-
šetku v Trenčíne Darinou Ďurkechovou spisovateľ Tomáš 

Janovic a riaditeľkou Verejne kniţnice Michala Rešetku Mgr. 

Lýdiou Brezovou odovzdali týmto najlepším mladým čita-
teľom diplomy a vecné odmeny : 

- 4.A trieda, 4.B trieda, 5.A trieda Základnej školy Trenčín, 

Veľkomoravská ul. 
- 2.A trieda, 2.B, trieda, 5.D trieda Základnej školy Trenčín, 

Hodţova ul. 
- 2.A trieda, 3.C trieda  Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony 

- 4.C   trieda Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. 

- 4.A trieda, 4.B trieda  Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ul. 
- 4.A trieda, 5.D trieda  Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta 
- 3.A trieda, 4.A  trieda Základnej školy Trenčín, Východná 

ul. 

- 3. trieda Základnej školy Trenčín, Potočná 
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- 4.A trieda Základnej školy sv. Andreja-Svorada a 

Benedikta Trenčín 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 392/1/07 

 

Vernisáţ výstavy „Sklenené impresie“ od výtvarníčky - 
sklárky Márty Majlátovej a „Tajomný svet“ od insitného 

maliara Jána Nedorosta dňa  3. júla 2007 v Mestskej galérii 
v Trenčíne otvorila pracovníčka Trenčianskeho osvetového 

strediska Jaroslava Tichá, ktorá po privítaní hostí vernisáţe 

poďakovala ţiakom Súkromnej základnej 
umeleckej školy Gagarinova ulica v Trenčíne 

pod vedením učiteľa Miroslava Hulína za 
kultúrny program. Výstavu Marty Majlátovej 

priblíţila vo svojom príhovore kurátorka 

výstavy Zuzana Cigáňová – Mojţišová. Ako 
povedala „sklo pod jej rukami dýcha, ţije a je 

teplé. Pôsobí veľmi prírodne, ktoré oslovuje kaţdého. Je to 
predovšetkým v harmónii a v jednoduchosti.“ Výstavu Jána 

Nedorosta priblíţil vo svojom príhovore kurátor výstavy Ing. 

Jozef Vydrnák, keď v úvode si 
vypomohol citátom klasika slo-

venskej moderny Ľudovíta Fullu, 
aby tak najlepšie priblíţil jeho 

tvorbu. „Sú ľudia, medzi nimi 

dokonca aj umelci, ktorí sa do-
mnievajú, ţe význam a veľkosť 

umelca spočíva v mnoţstve na-
maľovaných obrazov. Dôleţitej-

šie pre umelca je to či namaľoval 

aspoň jeden obraz, s ktorým pre-
nikol do sveta a tam v medziná-

rodnej súťaţi obstál“. Ďalej do-

Marta Majlátová 

Marta Majlátová - Divadlo 
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dáva, ţe „Ján Nedorost je autor, ktorý sa nikde neponáhľa, 

ktorý vo svojich obrazoch zanecháva stopy smerujúce do 

krajiny „art brut“, t.j.  do krajiny umenia v surovom stave, bez 
nejakých vplyvov. Je umenie rýdze vo svojej podobe, často 

označované i za umenie maginárne, umenie outsiderov“. 
Vlastné poznámky 

 

V piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne 
dňa 3. júla 2007 si poslucháči mohli vypočuť úvodný koncert 

Trenčianskeho hudobného leta „Maiestas Dei“, čo preklade 
znamená Boţí majestát v podaní gregoriánskeho speváckeho 

zboru z Prahy 

Schola Gregoriana 
Pragensis. Zbor 

vedený absolven-
tom paríţskeho 

konzervatória Da-

vidom Ebenom, 
ktorý na ňom vyš-

tudoval dirigovanie 
gregoriánskeho 

zboru. Práca súboru sa sústreďuje nielen na semiologickú 

interpretáciu gregoriánskeho chorálu podľa najstarších neu-
matických prameňov z 10. aţ 11. storočia, ale aj na uvádzanie 

gregoriánskych spevov vlastnej českej chorálnej tradície, vrá-
tane ranej polyfónie. Vďaka intenzívnemu štúdiu stredo-

vekých prameňov zaznievajú v jeho vystúpeniach. V progra-

me zboru na koncertoch sa najviac objavuje skladateľ  P. W. 
Grudencz ţijúci v období stredoveku svojou tvorbou pred-

behol dobu, pretoţe táto má charakteristické znaky rene-
sancie. Perfektná akustika kostola piaristov umoţnila vyznieť 

všetkým predneseným skladbám, ktoré zazneli na oslavu Bo-
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ţieho majestátu, Boţieho narodenia, Márie kráľovnej a po-

mocníčke a svätcom pred Boţím majestátom. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 434/1/07   

 
Rekordné teploty, rekordná účasť divákov a neúčasť dvoch 

skupín, ktoré boli pre mnohých hlavným ťahákom. Tak sa dá 

zhrnúť jedenásty ročník festivalu Pohoda, ktorý sa konal 
v dňoch 20. aţ 22. júla 2007 pri Trenčíne. I tieto dva júlové 

dni sa trenčianske letisko počtom ľudí, ktorí sa tam premleli, 
zaradilo medzi naj-

väčšie letiská na 

svete. Niekoľko de-
siatok tisícok ľudí 

však do Trenčína 
neprišlo pre lieta-

dlá, ale pre Pohodu, 

teda presnejšie, pre 
pestrý program a 

atmosféru, ktorou 
je tento festival povestný. Na rekordné tohtoročné horúčavy 

boli všetci pripravení, organizátori aj diváci. Kolapsov bolo o 

polovicu menej ako stupňov na teplomery, čo pri rekordnej 
návštevnosti príjemne prekvapilo. No tropické teploty zato 

ovplyvnili program celého festivalu.  
Uţ prvý teplo prvýkrát 

zaúradovalo u spisovateľa 

Tomáša Janovica, ktorý do-
ma v Bratislave skolaboval 

a nemohol prísť. Na horúča-
vy pravdepodobne doplatila 

aj brazílska skupina CSS, 

ktorej členky sa priotrávili 

Jana Kirschner 
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jedlom v Taliansku a koncert na Pohode museli zrušiť. O ďal-

šiu zmenu programu sa postarala choroba Milana Lasicu, 

takţe namiesto divadelnej hry Kumšt musela celý festival 
rozbehnúť Hudba z Marsu. Pozícia prvej kapely na festivale 

a jedna hodina popoludní v sálajúcom teple nie sú práve naj-
ideálnejšie predpoklady na tancovačku, no „rokenrolové 

trávnice“ v podaní tejto trnavskej zostavy fungovali. Aj vďaka 

výpomoci rómskych muzikantov, speváčok folklórneho súbor 
Trnafčan a veľkému zanieteniu. Nielen kapely, ale aj 

divákov. To naopak trochu chýbalo Jane Kirschner. Ak 
chce, aby sme o nej uvaţovali ako o európskej, nie lokálnej 

speváčke, potom v piatok večer predviedla štandardný 

európsky výkon. Treba jej síce uznať intonačnú istotu (u nás 
stále nie samozrejmosťou), no jej anglickým pesničkám 

naţivo čosi chýba. Čosi osobné, typické: nálada, emócia, 
fíling. Svojrázny J. B. Kladivo počas krátkeho setu ukázal, ţe 

sa vrátil k pesničkám. Odohral ich na klavíri chrbtom k 

publiku, akoby to uţ chcel mať za sebou. Jeho skromnosť 
mnohých dojala.  

Počasie testovalo nielen nadšenie pre hudbu, ale aj pre 
saunu. Ale sauna je zdravá a tak 

napríklad počas vystúpenia Khoiby 

či Dana Bártu zostal preplnený aţ 
do konca. Platilo to aj o koncerte 

KTU. Fínsko–americká zostava sa 
nakoniec predstavila iba v triu, ale 

nadupané artrockové inštrumen-

tálky v podaní harmoniky (!) a 
rytmického dvojzáprahu z legen-

dárnej skupiny King Crimson bolo 
fascinujúce počúvať. Wu-Tang 

Clan síce do Trenčína dorazil, ale 

ľudí na svoje vystúpenie nechal 
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dlho čakať. Pri festivale, kde je program organizátormi i 

divákmi niekedy rozplánovaný doslova na minúty, je to 

celkom frustrujúce. Priekopníci rapu z New Yorku v kom-
pletnej zostave napokon presvedčili, ţe status legendy si 

zaslúţia. Len ste nemohli čakať nič iné, ako priamočiary 
americký rap. Nič viac a nič menej. A to dnes mnohým 

ľuďom uţ nestačí. Po nich prišli na rad švédski The Hives 

s rokenrolom a punkom. Moţno všetko dohromady. Kapela 
neprekvapila, ani nesklamala.  

Zvýšený počet kolapsov malo zväčša na svedomí počasie. 
Silnejší a zábavnejší program organizátori. Kým v piatok ste 

korzovali od jedného pódia na druhé a na kaţdom si pozreli 

tak tri – štyri piesne, tak v sobotu  na druhý deň sa dalo 
„stvrdnúť“ aj na celých vystúpeniach. Uţ popoludňajšie 

vystúpenie sólistov a orchestra Opery Slovenského národ-

ného divadla bolo veľmi príjemným prekvapením. Výber zo 

známych árií talianskych majstrov zafungoval a očivodne 

u divákov zabodoval. Ľudia sa skvele zabávali, milo tlieskali 
do rytmu a nadšenie preniesli aj na hudobníkov. Vidieť 

rozvášneného mladíka s čírom, zicherkami v kapsáčoch a s 
nápisom Punk's not dead, ako kričí „bravó“ po Puccinim, je 

silný záţitok. Aj 

toto je Pohoda.  
Natrieskaný 

stan bol zvedavý 
aj na Petra 

Čtvrtníčka a 

Jiřího Lábusa, 
ktorí priviezli dia-

lóg futbalového 
funkcionára a roz-

hodcu, zinsceno-

vaný podľa odpočúvaných telefonátov. Pobavil azda kaţdého 

legendárny Jíří Suchý s Funny Fellows 
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a ešte dlho potom v hlavách divákov znelo typicky české - Ty 

vole!  

Jiří Suchý a Funny Fellows strhli na seba swingovačky a 
hudbu prvej polovice 20. storočia, znova vtipný a úţasný 

kabaret s nestorom československej hudby a Zuzanou 

Haasovou vypĺňaný a dotváraný hovoreným slovom, ktorý 

zatienil nejedného headlinera. V no-vom zloţení sa predstavil 

aj slovenský hip-hopový enfant terrible Peťo Tázok, tento-raz 
s výpomocou Dj Spinhandza a českého Ondřeja Skálu. 

V osobitom hip-hopovom večere potom pokračovali zástup-
covia českej scény WWW i Gipsy. Česká skupina Gipsy.cz 

mala „vypredané“. A to vďaka frontmanovi, moţno najväč-

šiemu talentu tamojšej scény za posledné roky. Romano hip-
hop in da house, nieslo sa Pohodou.  

Jedným z tajných tromfov sobotného večera mal byť Ben 

Drew alias Plan B. Bol, i napriek skromnejšej účasti ľudí, 

ktorí dali prednosť Basement Jaxx. Rapper s gitarou, ktorý 

začne pesničkou, pridá rockový vypalovák a skončí 
drum'n'bassovou náloţou predviedol, prečo ho médiá pasujú 

za najväčší objav britskej urbánnej hudby. V drum'n'bassovej 
diskotéke s príchuťou klubovej nostalgie pokračovali potom 

Ed Rush a Optical. Preplnený stan, znovu sauna efekt a 

tancovačka. Veľa sa tancovalo aj na čarovné retro v podaní 
britských The Pipettes. Tri dievčatá akoby prišli rovno z 

castingu na muzikál Rebelové.  
Najviac „trendov budúc-

nosti“ servírovala TB aré-

na. Divoké hlasové exhi-
bície a akustické improvi-

zácie 4Walls, atmosfé-
rickú trúbku Erika Truf-

faza nesúcu sa v elektro-

nicko–jazzových groovoch 
The Blind Boys of Alabama 
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alebo uhrančivý hlas Eriky Stucky, prepletajúci sa iba 

pomedzi trombóny a mohutné švajčiarske pastierske trúby.  

Najstarším účastníkmi boli americkí The Blind Boys of 

Alabama. Traja slepí speváci, slepý bubeník a traja o nie-

koľko generácií mladší sprievodní hudobníci predviedli nád-
herný set gospelových piesní. Na úspech slepých starčekov 

nadviazala kapela Amadou et Marian z Mali. Predviedla 

hudbu, pri ktorej poslucháčovi došlo, ţe korene amerického 
blues siahajú aţ do Afriky. Švédski Mando Diao zastupovali 

na Pohode klasické gitarovky. Pätica mladých Švédov pred-
stavila hudbu na spôsob slávnejších Franz Ferdinand. V na-

šich končinách sú pomerne neznámi, ale isto o nich budeme 

ešte počuť. Ešte známejšími po spolupráci s Björk sa u nás 
stala etnoindustriálna 

úderka Konono no.1. O 
čo boli skúpejší na slová 

pri rozhovore, o to exta-

tickejšie sa rozohriali na 
pódiu. Festival, na kto-

rom počas dvoch dní 
vystúpilo vyše sto hudob-

níkov z rôznych ţánrov a 

krajín, a ktorý okrem toho má aj veľmi bohatý sprievodný 
program, ponúkol niekoľko moţností, ako ho preţiť. 

Festival Baţant Pohoda 2007 zaznamenal rekordnú účasť, 
keď sa zúčastnilo podľa 

odhadov 25-tisíc ľudí denne. 

O pestrý program sa postaralo 
vyše sto interpretov, ktorí sa 

predstavili na troch hlavných 
hudobných pódiách, v dvoch 

divadelných a diskusných sta-

noch a v tanečnom dome. 
The Pipettes 
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Jedna z najočakávanejších hviezd francúzski Air nakoniec 

nevystúpili – do Trenčína pricestovali, ale kamión s ich 

technikou zostal niekde v Maďarsku. Na Pohode sa v noci z 
piatka na sobotu začal predávať siedmy diel kniţného po-

kračovania Harryho Pottera v anglickom jazyku. V tú noc sa z 
neho predalo 20 kusov.  

Zdravotníci si pochvaľovali, ţe ľudia sa disciplinovane 

poistili proti veľkým horúčavám. Z tepla skolabovalo iba 
okolo dvadsať návštevníkov. Častejšie museli riešiť drobné 

poranenia nôh, uštipnutia hmyzom. Pri úrazoch tváre zasa-
hoval niekoľkokrát aj dentista. Jediným hospitalizovaným bol 

Poliak, ktorý si zlomil členok. Na festivale neboli problémy 

ani s opitými ľuďmi. Nezaznamenala sa ani jedna intoxikácia 
alkoholom ani drogami, ktorá by si vyţadovala hospitalizáciu 

v nemocnici. Počas festivalu dohliadalo na bezpečnosť 200 
policajtov, ktorí nemuseli riešiť nijaké závaţnejšie problémy. 

Zaznamenali sa len dva drobné dopravné prečiny. Okrem toho 

polícia riešila jednu krádeţ a výtrţnosť. 
www.sme.sk 

 
Jeden z autobusov projektu Baţant kinematograf, ktoré so 

svojím programom piatich celovečerných a krátkych českých 

a slovenských filmov cestujú po Slovensku uţ od konca júna, 
sa cez víkend v dňoch 20. a 21. júla 2007 zastavil na naj-

väčšom slovenskom hudobnom festivale Baţant Pohoda.  
Druhý festivalový deň kinematograf otvoril program exklu-

zívnou predpremiérou legendárneho westernu Pat Garett 

a Billy the Kid o dvoch slávnych pištoľníkoch v réţii Sama 

Peckinpaha. Autorom hudby a piesní tohto filmu, ktorý príde 

do slovenských kín aţ v septembri 2007 vo filmovej  pre-
hliadke Projekt 100, bol Bob Dylan. Jedno z prvých uvedení 

na Slovensku mala na Pohode aj najnovšia a dlho očakávaná 

rodinná smutno-smiešna komédia Jana Svěráka Vratné 
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lahve, ktorá v Českej republike má za sebou uţ miliónteho 

diváka, a záver bude patriť exkluzívnej predpremiére inte-

ligentnej komédie Horšie to uţ nebude Marca Forstera, 
reţiséra filmov Ples príšer či Hľadanie stratenej krajiny.  

Vlastné poznámky 
 

Aj napriek vysokej teplotnej hodnote ovzdušia 

v poobedňajších hodinách dňa 20. júla 2007 zaznamenala 
vernisáţ výstavy Aleny Teislerovej pod názvom „Ikony“ 

inštalovanej v Trenčianskom múzeu veľkú návštevnosť. 
Nezvyčajne ponúknutá zaujímavá téma tvorby autorky v na-

šom regióne  boli tým magnetom, ktorá ich prilákala si ju 

pozrieť. V úvode vernisáţe vystúpili s v kultúrnom programe 
synovia vystavujúcej autorky Samuel s hrou na píšťale 

a Tomáš s recitáciou umeleckého slova. Prítomných hostí 
privítala a výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea 

Katarína Babičová. S tvorbou Aleny Teislerovej zoznámil 

kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl. Ozrejmil vývoj ikono-
pisectva od najstaršieho obdobia aţ po dnešok, ktoré sa v pod-

mienkach Slovenska datujú z 15. aţ 16. storočia. Ikony 
z východného Slovenska, ktoré sú vetvou postbizantského 

maliarstva, sú spojené s osídlením obyvateľstva v tejto časti 

krajiny, ktoré náboţensky a niekedy ľudovými tradíciami 
majú korene vo východnej kultúre. Ikony sú mistické, 

tajomné, duchovné a posvätné obrazy. Symbolicky vyjadrujú 
myšlienku, ţe všetko na svete je len akýmsi obalom, za 

ktorým sa skrýva vyšší zmysel. Tak ako v minulosti, tak 

i teraz sa na reštaurovaní a tvorbe podieľajú ikonopisecké 
školy. Podľa názoru ikonopiscov sa ikony nemaľujú, ale píšu. 

Počas tvorby vedie ikonopisec duchovný dialóg so svätcom, 
ktorého zobrazuje. Písanie ikon aj v súčasnosti podlieha 

prísnemu kánonu po stránke technologickej, obsahovej všet-

kými symbolikami, farbami, motívmi a gestikuláciou zobra-
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zených osôb. Ikonopisectvo je zvláštne umenie, ktoré pretvára 

písmo do viditeľnej podoby. Je zviditeľnením neviditeľného. 

Zobrazuje neviditeľného ducha prebývajúceho vo viditeľnom 
tele. Je to ako modlitba, ktorá sa kopírovaním uţ vytváraných 

námetov odovzdáva ďalej. Po všeobecnom priblíţení ikono-
pisectva, ako umeleckého smeru v kontexte dejín umenia 

z viacerých uhlov pohľadu, kurátor 

priblíţil aj umeleckú cestu vysta-
vujúcej autorky Aleny Teislerovej. 

Svoj výtvarný talent rozvíjala uţ od 
detstva, kedy sa od svojho otca 

Jozefa Hudeka naučila technike prá-

ce s olejovými farbami a neskôr sa 
zdokonaľovala samoštúdiom. Záľu-

bu našla v odmaľovávaní najmä diel 
starých ruských majstrov Levitana 

a Šiškina. Svoj záujem o umenie 

chcela zúročiť štúdiom reštaurova-
nia na vysokých umeleckých školách v Bratislave a v Prahe, 

čo sa jej však nepodarilo. Neúspech ju neodradil a venovala sa 
starej technike maľby, najmä ikon. Jej dlhoročný záujem 

o maľbu ikon vyvrcholilo v roku 2001, v ktorom absolvovala 

Spolok ikonopiscov Slovenska sv. Cyrila a Metóda v Koši-
ciach. Tvorba ikon sa stala vyvrcholením jej dlhoročného 

záujmu o reprodukovanie a kopírovanie diel starých majstrov. 
Stala sa výtvarníčkou, ktorej diela vystavené na verejnosti sú 

vţdy stredobodom pozornosti návštevníkov a to nielen doma, 

ale i v zahraničí. V závere svojho vystúpenia PhDr. Vlastimil 
Hábl poďakoval vystavujúcej autorke, ţe svojom výstavou 

umoţnila vystaviť aj rozsahom malý súbor ikon z depozitu 
Trenčianskeho múzea, ale veľkým svojom umeleckou 

hodnotou.  

Vlastné poznámky 

Svätá rodina 
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Štýlové retroautobusy Baţant kinematograf začali svoju 

trasu po takmer tridsiatke slovenských miest v Trenčianských 

Tepliciach, kde sa večerné filmové predstavenia konali pod 
holým nebom počas celého filmového festivalu Art Film. 

Kinematograf sa svo-
jou prítomnosťou zas-

taví na štyri aţ päť dní 

aj v ďalších sloven-
ských mestách a jeho 

večerný program bude 
pozostávať z jedného 

aţ dvoch celovečer-

ných filmov a krát-
kych predfilmov. Po-

čas kaţdej zastávky sa 
kaţdý večer budú premietať iné snímky. Autobusy zaparkujú 

aj na troch veľkých letných podujatiach. Jedným z nich bola 

aj tradične Pohoda. Pre jej návštevníkov odohrali šesť celo-
večerných filmov, medzi nimi v exkluzívnej predpremiére 

český film Jedné noci v jedném městě, reţiséra Jana Baleja, 
americké filmy Pat Garrett a Billy the Kid či Horšie to uţ 

nebude, ako aj Vratné Lahne, ako jedno z prvých pred-

stavení na Slovensku. Po festivale autobusy zostanú ešte ďalší 
týţdeň v Trenčíne. Na Štúrovom námestí sa hrali kino-

predstavenia od 22. do 25. júla 2007. Predstavenia sa začali 
hrať po zotmení od 21,30 h. Pre divákov boli pripravené filmy 

- Grandhotel, Účastníci zájazdu, Štěstí a Fimfárum 2. 

Trenčianske noviny 19.07.2007 
 

Areál Kultúrneho strediska Trenčín – Zlatovce oţil 22. júla 
2007 mimoriadnou kultúrnou udalosťou, ktorou bol Festival 

dychových hudieb. Tento kultúrny sviatok sa uskutočnil pri 

príleţitosti 35. výročia Dychovej hudby Textilanky, najstar-
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šej dychovej hudby v Trenčíne. Zaplnenému hľadisku z úplne 

nového pódia, postaveného Mestom Trenčín, sa postupne 

predstavilo spolu s jubilujúcou Textilankou päť dychových 
hudieb – Maguranka z Kanianky, Dubovanka z Dubovan, 

Opatovanka z Opatovej nad Váhom a zahraničný hosť 
z Českej republiky Vlčno-

vjanka z Vlčnova. V prie-

behu festivalu odovzdal 
viceprimátor Mesta Trenčín 

Tomáš Vaňo zakladajúcim 
a ďalším aktívnym členom 

jubilujúcej dychovej hudby 

pamätné listy Mesta Tren-
čín. Podujatie sa ukončilo 

tanečnou zábavou, v ktorej do tanca a na počúvanie hrala 
Dychová hudba Vlčnovjanka.   

Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07 
 

Na ţelezničnej stanici v Trenčíne otvorili dňa 23. júla 2007 
na prvom nástupišti výstavu pri príleţitosti 65. výročia holo-

kaustu na Slovensku pod 

názvom Projekt Vagón. 
Netradičnú putovnú výstavu 

pozostávajúcu z dvoch špe-
ciálne upravených krytých 

nákladných vozňov pripra-

vilo Múzeum Slovenského 
národného povstania v Ban-

skej Bystrici v spolupráci so 
Ţeleznicami Slovenskej re-

publiky otvoril Marek Sýrny, ktorý privítal hostí, medzi 

ktorými boli predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera, prednostu Krajského úradu v Trenčíne 

JUDr. Miroslava Laššu, prednostu Obvodného úradu 
v Trenčíne Ing. Jozef Majeríka, tajomníka Oblastného vý-

boru Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne Ing. 

Tomáša Šveca a náčelníka ţelezničnej stanice v Trenčíne 

Ing. Stanislava Kukučku. Okolo stovky občanov si vypočuli 

príhovory hostí, ktoré 
ukončil námestník ria-

diteľa Múzea Sloven-
ského národného pov-

stania v Banskej Bys-

trici PhDr. Roman 

Hradecký. Uviedol, ţe 

pri príprave putovnej 
výstavy si dávali v mú-

zeu otázky či vôbec má 

význam pripraviť takúto 
výstavu. Výstava dokumentuje dobu, na ktorú nemôţu byť 

Slováci hrdí. „Ako sa však hovorí pamäť posilňuje svedomie, 
aby svedomie nieslo zodpovednosť, preto sme sa rozhodli 

pripraviť túto výstavu. Výstava bola umiestnená v dobo-vých 

vagónoch z rokov 1929 aţ 1930, v ktorých boli naši spolu-
občania vození do koncentračných táborov. Putovanie výstavy 

po slovenských ţelezničných staniciach sa začalo 25. marca 
2007 v Poprade, teda v deň a mieste, odkiaľ pred 65 rokmi 

odišiel prvý transport ţidovských dievčat do Osvienčimu a 

odštartoval transporty 58-tisíc ţidovských spoluobčanov. 
Takmer všetci zahynuli v nemeckých koncentračných tábo-

roch. Okrem ţidovského je na výstave zachytený aj rómsky 
holokaust“. Expozícia bola umiestnená vo dvoch nákladných 

ţelezničných vagónoch. V prvom vozni bola nainštalovaná na 

jeho obvodových stenách história protiţidovských opatrení po 
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roku 1938 prijatých slovenskou vládou a jedna celá stena bola 

vyplnená fotografiami obetí, ktoré sa domov uţ nevrátili. V 

strede vozňa boli zdokumentované osudy dvadsiatich kon-
krétnych osôb postihnutých rasovým prenasledovaním a ich 

fotografiami. Druhý vozeň bol vernou kópiou deportačného 
vozňa s piatimi figu-

rínami, jedným ve-

drom na vodu a jed-
ným vedrom na osob-

né potreby transportu-
júcich a vyznačením 

plochy určenej pre 

jednu osobu. I táto 
názornosť slúţila na 

to, aby si kaţdý náv-
števník vedel pred-

staviť podmienky transportu, počas ktorého zahynulo uţ vo 

vagónoch veľa ľudí. Vo tomto vozni bola umiestnená veľko-
plošná obrazovka, na ktorej sa premietal pre návštevníkov 

film zhotovený študentmi Akadémie muzických umení, pre-
zentujúci návštevníkom výpovede rasovo prenasledovaných 

ľudí. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 26.07.2007 

Pomocná evidencia 480/1/07 
 

V podvečer dňa 27. júla 

2007 mali moţnosť návštevníci 
v Delovej bašte Trenčianskeho 

hradu zúčastniť sa vernisáţe 
zaujímavej výstavy dvojice 

autorov Oliny Francovej z Pra-

hy a Marka Vrzgulu z Bratis-
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lavy pod názvom Smalty a Obrazy. O kultúrny program sa 

postarali členovia skupiny Mango Molas, ktorí sa predstavili 

v projekte Quarteto El Poderoso. S tvorbou oboch umelcov 
zoznámila osobná priateľka oboch umelcov Mgr. Renáta 

Kaščáková. Ako uviedol vo svojom príhovore, Olina Fran-
cová sa so svojimi dielami snaţí vystihnúť dve slová – túţba a 

komunikácia. Jej umeleckou intenciou je na jednej strane 

tematizovanie toho, čo 
je svojou podstatou roz-

dielne a oddelené, tak 
ako napríklad ţena 

a muţ. Na druhej strane, 

ale u nej existuje snaha, 
aby artefakt bol pre 

diváka zároveň akousi 
spojnicou, mostom či 

lavičkou na prekročenie 

najrôznejších hraníc s 
výzvou vykročiť do iného sveta. Je to svet, v ktorom sú na-

príklad ľudské rody svojim ţivotom tak rozdielne a proti-
kladné, spájané naraz do jedného celku. Napokon latinské 

slovo communicatio znamená nielen prenos, teda most, ale aj 

spoločenstvo. Tvorba Marka Vrzgulu vnáša nové vnemy 
z bezprostredných záţitkov z krajiny v 

okamihu zastavenia, reflexií i rekapi-
tulácií. Akoby nové tvaroslovie krajiny 

pripomenulo niekdajšiu figuráciu, ku 

ktorej sa oblúkom vracia. Pravda, teraz 
uţ nahmatávanú zrýchleným rukopisom, 

ktorý lomcuje maliarom, ako pudová 
ţivotná energia pod spôsobmi rytmu, 

miesenia a hnetenia farebnej masy. Stú-

panie po vertikálach mení smer, ob-
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kľučuje a vykrajuje iné tvary a zrazu je návratom do našej 

hlbokej prehistórie. Pripomenie stopy ľudskej ruky v mokrej 

hline v pravekej jaskyni Lascaux. Jeho najnovšie obrazy 
vyhnetené prstami v pastách farby sú vedené, rozbiehané 

i zdrţiavané, sú krútené dynamikou ľudskej energie, ktorá je 
v nás navyše a túţi po presahu. Je hlboko v našich génoch 

a reprezentuje vitalitu a úţasnú radosť z bytia. 

Vlastné poznámky 
 

V podvečer 31. júla 2007 Mestská ga-
léria v Trenčíne sprístupnila pre verejnosť 

mimoriadne zaujímavú výstavu rezbára 

Vladimíra Morávka pod názvom Anjeli. 
Ţivotné cesty a hlavne umeleckú tvorbu 

autora priblíţila kurátorka výstavy PhDr. 

Mária Zajíčková. „Záţitky z detstva, 

poznačené najmä záţitkami z návštev ta-

jomstvami opradeného hradu Zámčisko či 
monumentom šaštínskej Baziliky a mariánskych pútí, neskôr 

rozšírené štúdiom na Strednej umelecko-priemyselnej škole 
v Bratislave, odbor fotografia, Filmovej akadémii muzických 

umení v Prahe, napokon i pozná-

vanie reálneho ţivota v povolaní 
kameramana Slovenskej televízie, 

vlastné ţivotné skúsenosti i úska-
liami tvorby sa premietli do sym-

bolov stálosti a harmónie, hodnôt, 

ktoré vystavujúci autor našiel 
v prírode, rodine a tradícii. Práve 

tieto tri okruhy motívov sa stali 
tromi zdrojmi nevyčerpateľných 

inšpirácií. V tichu svojej záhrady 

prechádzajúcej zmenami štyroch 
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ročných období komunikuje s prírodou, zachytáva jej zvuky 

i obrazy dotýkajúc sa ţivého dreva, v ktorom práve hľadá 

tvar, zodpoveda-
júci jeho myšlien-

ke, alebo príbehu. 
Drevo sa stalo pre 

neho predmetom 

s magickou mo-
cou,  ktoré ov-

plyvnilo jeho 
osobnosť. V ko-

munikácii s dre-

vom ju odkrýva 
a v sochárskom 

pretlmočení objektivizuje. Tak oslovuje diváka a nadväzuje 
s ním kontakt. V súčasnosti uţ nechce vtlačiť ako kedysi 

svoju pečať, ale citlivejšie hľadá a necháva drevu ţivot, po-

čúva ho tak ako sa počúva hudba. Necháva vyznieť jeho 
prirodzený tvar a odkrytú plochu. Pri figurálnej plastike 

a kompozícii napätie uzatvára, oduševňuje výraz tváre, har-
monizuje trapériu, vo vertikále kompozície smeruje v vyš-

šiemu princípu poznania a dekoratívnymi prvkami zjemňuje 

neistotu diela. Aj preto sa v betlehémskej jaskyni cítime 
doma. Aj preto k nám zlietajú anjeli ticho a neţne, čerti sú 

akýsi roztomilí, lebo  tušíme, ţe čoskoro budú z nich madony. 
Všetci cítime, ţe autor hovorí a tvorí z duše, vieme odkiaľ 

prichádzame a kam kráčame, ţe vieme, čo je v nás a čo 

potrebujeme, ţe vieme, kde nám je dobre. Doma.“  
Po príhovore kurátorky výstavy dostal slovo aj autor 

Vladimír Morávek, ktorý poďakoval za moţnosť vystavovať 
v Trenčíne, ale najmä radosť z toho, ţe výstava oslovila Tren-

čanov a „návštevníkov vernisáţe výstavy bolo viac ako sôch“.  

Vlastné poznámky 

svätá rodina 

malý figúrkový betlehém 
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Príchodom Rimanov na Mierové námestie sa o 17. hodine 

30. júla 2007 začali Trenčianske historické slávnosti a trvali 

do piatku 3. augusta 
2007. Otvorením rím-

skeho tábora Marka 
Aurélia sa na ná-

mestie nasťahovali 

Rimania a predviedli 
ţivot vojakov i civil-

ných osôb v časoch 
najväčšej slávy Rím-

skej ríše. Bolo to ob-

dobie, kedy rímske 
légie prekročili Dunaj, hranice ríše. Prezimovali v osade s 

názvom Lekaristos, známej aj ako Laugaricio. Dnes sa toto 
územie volá Trenčín. Potvrdzuje to známy nápis na hradnej 

skale z roku 179 n. l. Počas týţdňa v rímskom tábore bol 

bohatý program s kaţdodenným dobovým sprievodom, maj-
strovstvami sveta v 

rímskej hre ringbal, 
gladiátorskými zápas-

mi, jarmokom, tradič-

nými remeslami, vys-
túpeniami divadiel, 

ţonglérov a kauklia-
rov. V sobotu 4. au-

gusta 2007 na spo-

mínané Trenčianske 
historické slávnosti 

nadviazal na Trenčianskom hrade 14. ročník dvojdňových 
Trenčianskych hradných slávností. V amfiteátri Trenčian-

skeho hradu vystúpili sokoliari sv. Bavona, ţonglér Slíţo, 

šermiarske skupiny Wagus, Ctibor, Ricaso, Memento móri, 
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Cassanova, Historica a Sírius, orientálne tanečnice Dţa-

mal, lukostreľba, vozenie na poníkoch, opičia dráha. Na 

hornom nádvorí hradu sa predstavili interpretáciou dobovej 
hudby Musica Poetica a Fistulatoris Consort spolu s báb-

kovým divadielkom Babscensus z Martina. 
Obe tieto podujatia pripravilo mesto Trenčín so skupinou 

historického šermu Wagus, Kultúrnym centrom Sihoť, Tren-

čianskym múzeom a Trenčianskym samosprávnym krajom. 
Vlastné poznámky  

 
Na Trenčianskom hrade sa počas víkendu 4. aţ 5. augusta 

2007 uskutočnili 14. Trenčianske hradné slávnosti. Podobne 

ako vlani prilákali 
mnoţstvo ľudí, pre-

vaţne rodiniek. 
V tieto dni si  na 

Trenčiansky hrad si 

našlo cestu rekord-
ný počet ľudí, od-

hadom okolo 6000 
tisíc návštevníkov. 

Program slávností 

sa začal státím v 
rade na lístky. 

Vchod do hradu stráţil rímsky legionár a hneď za ním sa 
pohyboval škrečok - známy maskot Slovenskej sporiteľne. 

Najviac ľudí sa zdrţovalo na dolnom nádvorí v amfiteátri pri 

Studni lásky, kde prebiehal hlavný program. Vyvrcholením 
tohoročných Trenčianskych hradných slávností bol večerný 

galaprogram 4. augusta 2007. Na úvod zaznel výstrel z dela 
v réţii Miloša Kriţana a po ňom vystúpili Sokoliari sv. Ba-

vona z Banskej Štiavnice s ukáţkami letov našich operených 

dravcov myšiaka, krkavca a ďalších. Silný vietor však sťa-
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ţoval prácu mladým chovateľom i lietajúcim vtákom. Vďační 

diváci i napriek tomu ich odmenili s potleskom. Na ich vys-

túpenie nadviazali so svojím umením šermiarske skupiny Ri-

caso, Memento mori, Cassanova, Sírius, Trnavskí ţold-

nieri. Úspech u divákov mala reality šou Gladiátori v podaní 
senickej skupiny 

Ctibor, ktorá parodo-

vala televízne „napí-
nanie“ nervov. Zla-

tým klincom gala-
programu bola vyno-

vená nočná ohňová 

šou v podaní skupiny 
historického šermu 

Wagus z Trenčína, 
skupiny Historika 

i orientálnych tancov Dţamal a ţongléra Slíţa. Amfiteáter bol 

zaplnený do posledného miesta. Plno bolo aj pred jedinými 
dvoma bufetmi na hrade, kde 

sa konal aj menší dobový 
jarmok. Kaţdú hodinu z dol-

ného nádvoria zaznel výstrel z 

dela, ktorý dal aj Trenčanom v 
meste vedieť, ţe na hrade sa 

oslavuje. Zábava v sobotu na 
hrade pokračovala do nočných 

hodín, po zotmení nechýbala 

ohňová show a ohňostroj. Po 
ceste k hornej časti Trenčian-

skeho hradu – k Matúšovej ve-
ţi si ľudia mohli vyskúšať 

streľbu z luku alebo zo starých 

palných zbraní. Tí návštevníci, 
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ktorí prišli na Trenčiansky hrad popoludní, boli svedkom krs-

tu stredovekého katapultu, zariadenia na dobývanie hradov 

Mohutný katapult pokrstila šampanským riaditeľka Tren-
čianskeho múzea Katarína Babičová a dala mu meno 

Beatrice. „Francúzske meno dostal preto, lebo je to fran-
cúzsky typ trebouchet. Náš prvý katapult má meno Anastázia, 

preto pri druhom pokračujeme písmenom b),“ uviedol 

Jaroslav Matejka zo Zdruţenia hradu Beckov Bludní rytieri, 
ktorí ho zhotovili. Ţenské mená majú všetky veľké zbrane od 

15. storočia či uţ katapulty alebo delá. Aj v novodobej histórii 
slovenského zbrojárstva sa tradícia zachovala, napríklad pri 

vývoji húfnice Zuzana. Skúšobná strela z katapultu Beatrice 

sa odrazila od svahu na hrade a skotúľala sa medzi stánky 
remeselníckeho jarmoku. Tam sa lopta naplnená vodou 

roztrhla a obliala návštevníka hradu. „Protizávaţový prak na 
princípe dvojramennej páky postavili členovia zdruţenia 

počas štyroch víkendov v máji a júni svojpomocne na základe 

projektu Miroslava Kostru z Brezna. Na jeho stavbu pouţili 
2,5 metra kubického dreva červeného smreka, rameno je z 

jaseňového dreva a meria sedem metrov. Závaţie z kameňov 
váţi 600 kilogramov. Výška stroja je takmer štyri metre a 

loptu naplnenú vodou dokáţe vystreliť do vzdialenosti 150 aţ 

200 metrov. Je to hradný katapult na kolieskach pre ľahšie 
presúvanie a obsluhuje 

ho šesť muţov,“ vys-
vetlil Jaroslav Matejka.  

Zdruţenie hradu Bec-

kov Bludní Rytieri sa 
venuje predvádzaniu 

obliehania hradov uţ 
sedem rokov. Za ten 

čas postavilo v spo-

lupráci so skupinou 
vystúpenie šermiarskej skupiny Sírius z Bratislavy 
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Berezum z Brezna viacero obliehacích strojov. Dva katapulty 

a baranidlo sú na neďalekom hrade Beckov. Veľké katapulty 

sú pri  Ľubovnianskom hrade a hrade Krásna Hôrka. Tren-
čiansky katapult bude slúţiť na ukáţky pouţívania stredo-

vekých zbraní pre návštevníkov hradu. Prvýkrát oficiálne 
strieľal počas obliehania hradu Beckov 18. júla 2007 a v 

Trenčíne ho predstavili oficiálne v sobotu počas hradných 

slávností.  
Na hornom nádvorí vládla pokojnejšia, komornejšia at-

mosféra, ktorú vnášala medzi návštevníkov dobová hudba 
v interpretácii trenčianskej skupiny Fiskulatoris Consort. 

V ccntre pozornosti návštevníkov slávnosti boli výstavné 

priestory Zápoľského paláca, ako aj výstup na takmer 40 me-
trov vysokú Matúšovu veţu, na vrchol ktorej vedie úzke scho-

disko vo vnútri veţe, pribliţne so stovkou schodov. Vyhliadka 
z Matúšovej veţe, nachádzajúcej sa 141 metrov nad úrovňou 

centra Trenčína, poskytla návštevníkom zaujímavé pohľady 

na centrum i na okra-
jové časti mesta, ba 

dokonca aj ďalej, sia-
hajúce aţ po ohra-

ničený obzor Bielych 

Karpát, Povaţského 
Inovca a Stráţovských 

hôr. Trenčianskym 
hradným slávnostiam 

predchádzali Tren-

čianske historické 
slávnosti, ktoré sa konali na Mierovom námestí v dobovom 

štýle od 30. júla do  3. augusta 2007, prispôsobené času, kedy 
v Trenčíne zimovali Rimania. Túto skutočnosť potvrdzuje í 

známy nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179 n. l., 

ktorý tu po sebe rímski vojaci zanechali. Tí návštevníci, ktorí 

Fiskulatoris Consort 
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prišli na Mierové námestie sledovať pripravený program si 

s plným priehrštím vychutnali nenapodobniteľnú atmosféru 

dávnych čias sledovaním predvádzaných bojových umení 
členmi šermiarskej skupiny Wagus a orientálnymi tancami 

skupiny Dţamal. Všetky tieto vystúpenia určitým spôsobom 
boli lákadlom pre občanov a príleţitostných návštevníkom, 

aby v sobotu a v nedeľu 4. a 5. augusta 2007 navštívili 

Trenčiansky hrad a zúčastnili na Trenčianskych hradných 
slávnostiach, ktoré bolo vrcholom letnej sezóny na Tren-

čianskom hrade.  
Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07 

 
Hoci cesta do Kanady bola dlhá, preprava prebehla bez 

problémov. Na let sa tešilo 36 deti z trenčianskeho detského 
folklórneho súboru Radosť. Boli nadšené, nemali problémy 

s komunikáciou a výmenou sedadiel v lietadlách. Vo Viedni 

odváţili batoţinu. Cimbal sa prepravoval samostatne 2 týţdne 
vopred, zostalo 5 batoţín súboru s košom, metlami, tromi 

druhmi klobúkov, valaškami, palicami, ornamentníkom, le-
kárničkou, propagač-

ným materiálom, no-

hami a pedálom 
z cimbalu, fujarkou 

a heligónkou, ktoré si 
rozdelili dospelí. Tak 

popísali deti svoju 

cestu na folklórny fes-
tival do Kanady.          

Festival sa konal 
v Québecu v dňoch 5. 

– 15. júla 2007. Príprava na náročnú cestu bola pomerne 

krátka, rýchla, ale mladé pedagogičky Katka Hanzelová, Na-
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taša Hermanová a Zlatica Janáčiková ju zvládli perfektne. 

Úroveň a organizácia festivalu boli oveľa lepšie ako pred 11-

timi rokmi. Mestečko Beauport sa medzičasom spojilo s Qué-
becom a festival sa konal vo veľkom meste, kde prišlo na vys-

túpenia oveľa viac divákov. Na festival prijali pozvanie detské 
súbory z Ukrajiny, Mexika, Bulharska, Turecka a Slovenska. 

Trenčiansky súbor vystupoval na festivale 21 krát, vrátane 

dvoch veľkých sprievodov mestom Québec. Ďalšie vystúpenie 
bolo pripravené v Montreale pre Slovákov a nasledovali dve 

v Ottawe, na veľvyslanectve a tieţ pre tamojších Slovákov. 
Počas niektorých vystúpení deti pozývali a zapájali divákov 

do tanca. Namiešali do neho aj „štipku“ slovenských ľu-

dových piesní. Veľký úspech a nielen u krajanov mali sóla 
Sárky Šteiningerovej a Karly Kostelníkovej. Diváci nadše-

ne tlieskali aj 11-ročnému Lukášovi za hru na fujarke i na 
heligónke. Trenčania ako jediný súbor mali detskú ľudovú 

cimbalovú hudbu. Všetky ostatné súbory mali dospelých 

hudobníkov, takţe naši malí muzikanti, pod vedením primáša 
Petra Kasalu zoţali veľký potlesk. V nedeľu 15. júla po troch 

vystúpeniach odbehli deti autobusom k Mariánovi Šťastnému 
do  jeho hotela Golf Šťastný. Srdečne ich privítal, pohostil na 

oplátku mu mladí Trenčania zahrali a zaspievali. Mariána te-

šila ich suverenita, sebavedomie a ovládanie anglického jazy-
ka. Trenčianske deti z detského folklórneho súboru Radosť 

priniesli do Kanady posolstvo mladej slovenskej generácie - 
schopnosť prekonávať prekáţky, samostatnosť, schopnosť 

komunikovať a predovšetkým vzájomné porozumenie a pria-

teľstvo. 
Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07 
 

Uţ po druhý raz patrila k deťom, ktoré získali ocenenie 

Najvýraznejšia detská osobnosť mesta Trenčín 2007 bola 
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Tereza Kohoutová z Trenčína. Terezku po prevzatí ceny ča-

kalo ešte jedno vyvrcholenie celoročného snaţenia, finále sú-

ťaţe Slávik Slovenska. Finálové kolo 17. ročníka celo-
slovenskej speváckej súťaţe detí v interpretácii slovenskej 

ľudovej  piesne - Slávik Slovenska 2007 sa konalo 30. júna vo 
Zvolene pod záštitou garanta súťaţe Petra Dvorského. Te-

rezka obsadila v celoslovenskom finále 2. miesto vo svojej 

kategórii a stala sa strieborným Slávikom Slovenska 2007. 
Trenčania sa môţu popýšiť aj ďalšou ocenenou na tejto 

súťaţi, keď Iveta Kuchtová získala Cenu primátora Mesta 
Zvolen. Víťazi vzišli zo širokej základne spevákov ľudových 

piesní. V základných kolách 17. ročníka Slávika Slovenska sa 

zúčastnilo aţ 45 000 detí z 1500 škôl na Slovensku. Postupne 
prechádzali školskými, okresnými a krajskými kolami. Víťazi 

krajských kôl sa zúčastnili celoslovenského finále. Ústrednú 
porotu 17. ročníka tvorili pod vedením 

Petra Dvorského ďalšie zvučné 

mená. Podujatie moderovala Alena 

Heribanová a súťaţiacich sprevádzal 

orchester Vojenského folklórneho sú-
boru Jánošík zo Zvolena. Podľa vyja-

drenia Petra Dvorského Terezka patrí 

k najtalentovanejším detským inter-
pretom ľudovej piesne na Slovensku. 

Jej vďaka za to patrí Jarke Ko-
houtovej, vedúcej folklórneho súboru 

Kornička, ktorá v nej prebudila jej nevšedný talent a naďalej 

ho rozvíja. 
Info Trenčín 09.08.2007 

Pomocná evidencia 501/1/07 
 

Občianske zdruţenie Mestská veţa uţ tri roky úspešne 

realizuje svoju činnosť v jednej z dominánt mesta Trenčín. 
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keď v rámci svojich aktivít umoţňuje návštevníkom mesta 

vstup do mestskej veţe a výhľad na mesto a široké okolie 

z výšky 42 metrov. Hneď od začiatku sa občianske zdruţenie 
snaţilo vyuţiť aj interiér veţe na jednotlivých podlaţiach pre 

výstavné účely, aby tak spropagovalo bohatý kultúrny ţivot 
Trenčína. Nie preto náhodou prvou výstavou bola výstava 

pohľadníc zo zbierky 

Jána Hanušina, ktorá 
vyšla pod názvom 

„Prechádzka Trenčína 
na starých pohľadni-

ciach“ dokumentujúca 

historický vývoj Tren-
čín v 19. a 20. storočí. 

Veľmi pôsobivou bola 
druhá výstava pod 

názvom Alfonza Liš-

ku „Trenčín z balóna“, ktorá sprístupnila zaujímavé pohľady 
na mesto Trenčín z vtáčej perspektívy. Občianske zdruţenie 

Mestská veţa v treťom roku svojej existencie sprístupnila ver-
nisáţou dňa 11. augusta 2007 výstavu fotografií významných  

interpretov jazzu pod názvom „Jazz vo veţi“, ktorí vystu-

povali v priebehu rokov na 13. ročníkoch Trenčianskeho jaz-
zového festivalu. Okrem toho výstava fotografií je doplnená 

o výtvarné dielo akademického maliara Jozefa Vydrnáka, kto-
rého zverejnenie je to akýmsi poďakovaním za návrh loga 

Občianskeho zdruţenia Mestská veţa, povedal pri otvorení 

Vladimír Pinďák. Svoje pocity pri vernisáţi výstavy vyjadril 
člen jazzovej formácie Jazz Quartet Vlada Vizára Ján Babič, 

keď charakterizuje výstavu „ako veľmi vydarenú s mimoriad-
nym dokumentačným a umeleckým akcentom, ktorá určite 

pritiahla návštevníkov na mestskú veţu. Okrem toho dáva 

svetu na známosť, ţe sa blíţi 14. ročník Trenčianskeho 
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jazzového festivalu. Jazzová hudba bola vţdy charak-

terizovaná s ojedinelou tvorivou atmosférou, inšpirujúcou 

všetky druhy umenia, v dnešnom prípade fotografického.“ 
Prehliadku vystavených takmer štyridsiatich fotografií od Ro-

landa Kánika, Radoslava Stoklasu a Jozefa Černáka spríjem-
nilo vystúpenie jazzovej formácie Vlada Vizára Jazz Quartet.  

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 16.08.2007 
 

Tri dni boli priestory vestibulu Krajského úradu v Trenčíne 
vyzdobené kvetmi - gladiolmi. Tieto pestrofarebné kvety tu 

od štvrtka 23. augusta do soboty 25. augusta 2007 po prvýkrát 

vystavovali traja pestovatelia z Nemšovej, Leopoldova a 
Zlína. Výstavy gladiol mali svoje miesto doteraz v Nemšovej, 

kde boli vţdy súčasťou jarmoku. „I keď na jarmok chodievajú 
kaţdý rok aj noví návštevníci, väčšinou tam boli tí istí. Preto 

sme sa rozhodli vystavovať aj na inom mieste,“ vysvetlil 

pestovateľ a primátor mesta Nemšová Ján Mindár. Svoje 
kvety vystavoval tento rok uţ v Leopoldove, Bratislave, Pieš-

ťanoch a Nitre. Podľa jeho slov sa kvety triedia podľa veľ-
kosti a v kaţdej kategórii bývajú ohodnotené iba tri najkrajšie. 

„Na niektorých výstavách sa určuje aj celkový grandšampión 

výstavy,“ upresnil pestovateľ, ktorý si toto ocenenie priniesol 
naposledy z výstavy v Leopoldove za gladiolu s názvom 

„Hriešny tanečník“. Na záhrade Jána Mindára rastie viacero 
vlastných kríţencov. „Vyberáme matku, aby bola zdravá a 

aby potomstvo bolo po nej,“ vysvetlil princíp šľachtenia. Gla-

dioly sa pestujú v rôznych odtieňoch, základných je desať. 
Dôleţité pri tom je, aby gladiola mala dostatok kvetov a dlhší 

klas. Pre pestovanie tohto kvetu je podľa Mindára dôleţitá 
vlhkosť. „Tento rok bola horšia úroda. Ten, kto nepolieval, 

prišiel o prvé kvety,“ posťaţoval sa na teplé počasie pesto-
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vateľ. Okrem vysokých teplôt sa na odumieraní klasov pod-

písali aj vošky, pre ktoré bolo toto počasie ideálne.  

Podľa slov milovníka gladiol z Leopoldova Vincenta Ju-

ríka, je gladiola kvet pánov. On sám ich má doma v záhonoch 

okolo pätnásťtisíc, pričom počet kvetov v škôlke nevie ani 
odhadom. Odrezané gladioly vo vázach vydrţia krásne aj de-

sať dní a podľa Juríka postupne kvitnú a odkvitajú. Po 

trenčianskej premiére by sa výstava gladiol mala premiestniť 
na budúci rok do Zlína, odkiaľ pochádza aj jeden z 

najvýznamnejších pestovateľov gladiol Petr Mimránek, kto-
rý tieţ ako hosť vystavoval. 

Trenčianske noviny 30.08.2007 

 
Dňa 27. augusta 2007 sa uskutočnila na Mierovom námestí 

v Trenčíne vernisáţ záverečnej výstavy projektu Trenčianskej 
nadácie „Videl som Trenčín inak“. Na výstavných paneloch 

boli na veľkoplošných nosičoch 1 x 1 meter vystavená  ko-

lekcia 14 víťazných fotografií súťaţe a výberu 6 cenných 
historických fotografií Trenčína od starých trenčianskych maj-

strov fotografie. Súčasťou vernisáţe bolo aj vyhlásenie výs-
ledkov 4. kola súťaţe a odovzdanie hlavných cien súťaţe. 

O kultúrny program sa postarala hudobná skupina MIMO. 

Výstava pod holým 
nebom trvala 3 dni – 

od 27. do 29. augusta 
2007. Záro-veň bude 

výber 90 najlepších 

fotografií súťaţe 
vystavený vo výs-

tavnej sieni na Mie-
rovom námesti č. 16. 

Ako povedala správ-

kyňa Trenčianskej 
prvá cena 
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nadácie PhDr. Alena Karasová súťaţ trvala jeden rok a to od 

1. septembra 2006 do 31. júla 2007 a prebehla v štyroch ko-

lách. Do súťaţe sa prihlásilo 62 fotografov s 235 autorskými 
fotografiami, najmladší autor mal 12 a najstarší 71 rokov 

Z nich bolo v jednotlivých kolách vybraných 14 víťazných 
a ocenených fotografií. 

K nim bolo pre porovnanie a konfrontáciu autorského prís-

tupu v spolupráci s odbornými pracovníkmi Tren-čianskeho 
múzea doplnených 6 fotografií starých trenčianskych foto-

grafov z rozpätia rokov 1900 – 1936. Rozdiel medzi novými 
a starými fotografiami výnimočných trenčianskych majstrov 

bol najmarkantnejší na začiatku súťaţe. V porovnaní so sta-

rými fotografiami sa nové v prevaţnej miere sústreďovali na 
zátišia a chýbalo im viac ţivota a ľudí. Vďaka odporúča-

niam poroty sa podarilo v ďalších kolách nasmerovať autorov 
aj k zaujímavým momentkám zo ţivota mesta. 

Drţiteľmi ocenení za najoriginálnejšie fotografie zo ţivota 

v Trenčíne sa stali : 
- Hlavnú cenu súťaţe získala Barbora Petríková za foto-

grafiu I am lovin it ; 

- Zvláštnu cenu súťaţe získal Jaroslav Matejček za sériu 
fotografií vo všetkých štyroch kolách súťaţe; 

- Cenu primátora Mesta Trenčín získala Adriana Šedivá za 

fotografiu Jesenné zrkadlenie; 
- Cenu spoločnosti Carema získal Ing. Július Kákoš za 

fotografiu Nevšedný šofér 
Pardon 01.09.2007 

Pomocná evidencia 519/1/07, 531/1/07 

 
Počas piatkového večera dňa 31. augusta 2007 sa  vo 

Verejnej kniţnici na Hasičskej ulici hovorilo iba o literatúre. 
Od osemnástej hodiny sa tu uskutočnila v poradí tretia 

Literárna noc aj za účasti spisovateľa Rudolfa Dobiaša. 

1. cena 
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Podľa tajomníčky literárneho klubu Omega Jany Polákovej 

býva kaţdé z pravidelných klubových stretnutí spestrené 

zaujímavým programom. „Vţdy dáme šancu tým, ktorí chcú 
prečítať niečo zo svojej tvorby, no je zaujímavé vypočuť si aj 

obľúbených autorov našich členov.“ Popri čítaní básní sa 
členovia klubu i hostia zoznámili s prvým literárnym alma-

nachom. Doteraz vyda klub päť zborníkov. „Almanach bude 

občasníkom a okrem prác autorov sú v ňom zahrnuté aj 
články, ktoré o nás napísali iní,“ upresnila Jana Poláková, 

podľa ktorej je súčasťou občasníka aj recenzia Jána Maršálka 
o knihe bývalého člena Miloša Ondruška. Almanach je jedi-

nečný tým, ţe tu majú svoje práce aj autori, ktorí doteraz 

nemali svoje diela ani v jednom zo zborníkov. Literárny klub 
Omega má pätnásť stálych členov a k ním sa pridávajú ďalší 

nestáli členovia. Počas tohoročnej nočnej otvorenej literárnej 
scény sa ich však v kniţnici stretlo takmer tridsať a pri 

posedení s literatúrou zotrvali aţ do polnoci. 

Trenčianske noviny 06.09.2007 
Pomocná evidencia 548/1/07 

 
V podvečer 31. augusta 2007  tí, ktorí prišli do Mestskej 

galérie na Mierovom námestí v Trenčíne na vernisáţ obrazov 

Františka Pavlicu z Hroznovej Lhoty na Morave a výberu 
tvorby trenčianskej keramikárky Hildy Ljodlovej neľutovali, 

pretoţe vystavujúci amatérski umelci odokryli svoje vnútro 
pretavené do umeleckých prác.  

Ţivot Františka Pavlicu prebiehajúci v malom prostredí 

Slovácka, v ktorom sa prelínajú vplyvy výrazných etnogra-
fických regiónov Stráţnicka, Veselska a hradištského Dol-

ňacka a Horňácka, ovplyvnili jeho umelecké ambície. Maľo-
vaniu sa venoval od mladosti a od šestnástich rokov nadviazal 

kontakt so skupinou amatérskych výtvarníkov pri Zdruţenom 

závodnom klube v Uherskom Hradišti. Na vývoj mladého 
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výtvarníka mal najväčší vplyv tam pôsobiaci pedagóg, 

teoretik a historik výtvarného umenia prof. Igor Zhoř z Brna. 

V Uherskom Hradišti získal základ predovšetkým teoretické 
znalostí v maľovaní a v praktickom maľovaní mu zase po-

mohli návštevy v ateliéri veselského maliara Karola Benedíka. 
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, mozaike a v pos-

lednej dobe skúša aj plastiku. 

Pred piatimi rokmi začal 
skúšať grafické techniky ako 

suchú ihlu, najmä farebnú 
litografiu, v ktorej namaľo-

val farebný plagát „ţivý be-

tlehem“ v štýle insitných 
umelcov. Táto technika ho 

tak zaujala, ţe postupne 
vznikali ďalšie poetické 

obrázky ako kneţdubské ho-

dy, stráţnické vinobranie, 
máj v Kozojídkach, dušičky, 

vrbecké vynášanie Morény, 
ţatva a ďalšie, ktoré sa stali 

súčasťou tématického celku 

– Hospodársky rok na Slovácku.   
Hilda Lojdlová sa venuje keramickej tvorbe od roku 2000. 

Za ten čas si vytvorila vlastný originálny autorský rukopis. 
Vystavovala svoje diela ako súčasť iných výstav, ale táto je jej 

prvou samostatnou výstavou Je autorkou  s osobitnou tvorivou 

invenciou, ktorej plastiky sa vyznačujú remeselnou a výt-
varnou kvalitou. Farebne striedme figúry a figúrky stvárňu-

júce tulákov, šašov a iné postavičky sú nesmierne presved-
čivé vo svojom výraze, geste, akoby mali vlastnú krehkú du-

šu. Prihovárajú sa k človeku nesmelo, placho, ale vnímavý 

divák ihneď nadväzuje s nimi tichý, väčšinou úsmevný dialóg. 
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Figúrky tvorené autorkou 

sa rodia láskavým tvaro-

vaním hliny vo chvíľach 
pohody. Vţdy s napätím 

a obavou otvára pec ako 
jej „deti“ preţili vysokú 

teplotu a či ich farba roz-

kvitla z anonymnej šedi 
do plnej krásy. Kurátor 

výstavy Ján Tluka hovorí, 
ţe „posolstvo, ktoré vkladá Hilda Lojdlová do hliny je prosté 

– nimi si plní svoje skromné sny, vychutnáva si drobné radosti 

a netrápi sa tým, čo nemôţe zmeniť. 
Info Trenčín 06.08. 2007 

Pomocná evidencia 550/1/07 
 

Vo veku nedoţitých 101 rokov zomrel v sobotu dňa 1. sep-

tembra 2007 Štefan Pozdišovský. Profesor Štefan Pozdi-
šovský sa narodil 23. decembra 1906 v Močenku, no 

v Trenčíne pôsobil 68 rokov a  venoval mu veľa energie a elá-
nu. Po skončení Fi-

lozofickej fakulty 

Univerzity Komen-
ského v Bratislave 

začal učiť na zá-
kladných školách. 

Od roku 1936 učil 

na gymnáziu v Le-
viciach, rok pôsobil 

v Liptovskom Miku-
láši a od roku 1939 

učil na gymnáziu v Trenčíne. Mestské múzeum vtedy zápasilo 

s finančnými i personálnymi problémami. Celú činnosť zabez-

Hilda Lodlová - Speváci 
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pečovali dobrovoľníci a tí sa často striedali. Vlastivedná spo-

ločnosť MUDr. Karola Brančíka hľadala stálu silu. Voľba 

padla na Štefana Pozdišovského s aprobáciou dejepis – zeme-
pis. Od 1. apríla 1940 sa stal kustódom múzea a to poz-načilo 

jeho ďalší ţivot. Múzeum sídlilo v budove pošty, zbierky 
neboli prístupné verejnosti. Poštový úrad trval na vy-prataní 

priestorov a tak musel kustód riešiť váţny problém. Za 

najvhodnejšiu na muzeálne účely povaţoval bývalý Ţupný 
dom. Všetko úsilie zameral na jeho získanie. Tým sa však 

ťaţkosti iba začali. Bolo treba urýchlene presťahovať zbierky 
a budovu prispôsobiť novému určeniu. V septembri 1940 sa 

konali ţupné do-

ţinkové slávnosti. 
K podujatiu malo 

múzeum postaviť 
malú expozíciu. 

Po vyčerpávajúcej 

práci sa za po-
moci gymnazistov 

všetko podarilo. 
Svoju pozornosť 

potom venoval 

celkovému zveľa-
deniu zbierok, ich triedeniu a ošetrovaniu. O rok neskôr sa 

dozvedel od Dr. Ľudovíta Dohnányho o Ilešháziovskom in-
ventári, ktorý bol do Dubnice nad Váhom prevezený z Tren-

čianskeho hradu. V kaštieli, kde boli istý čas kasárne, našiel 

bohatý inventár v ţalostnom stave. Rámy obrazov preţraté 
červotočom, polámané, plátna dopichané bodákmi, farby sot-

va rozoznateľné. Moţno tu sa zrodila jeho myšlienka umiest-
niť tieto zničené zbierky na zdemolovaný Trenčiansky hrad. 

Po papierovej vojne sa mu podarilo obrazy previezť do mú-

zea. Prvé reštaurátorské práce zadal maliarovi Josefovi Ho-

Štefan Pozdišcvský s Jozefom Novákom 
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loubkovi. Na prácach sa podieľali viaceré generácie reš-

taurátorov a historikov. Obrazy sa dnes vynímajú vo veľkej 

expozícii v paláci Zápoľských na hrade. Počas prechodu 
frontu cez Trenčín zaţil veľké vypätie, keď bolo treba zbierky 

urýchlene ošetriť, pobaliť a ukryť. Aj vďaka nemu vojna 
nezanechala na nich väčšie stopy, hoci kustódovi „pristála“ 

pod nohami v pracovni delostrelecká mína vystrelená Nem-

cami spoza Váhu. Našťastie nevybuchla. V povojnových 
zmätkoch sa na múzeum zabudlo, preto správca vydal v júli 

1948 Memorandum, v ktorom upozorňuje na kritický stav 
priestorov tejto inštitúcie. Na základe toho sa ešte v roku 1948 

vykonali najnutnejšie opravy. Začiatkom päťdesiatych rokov 

bol profesor Pozdišovský na vlastnú ţiadosť uvoľnený zo 
školských sluţieb 

a 1. marca 1950 sa 
stal riaditeľom 

Mestského múzea 

v Trenčíne. Uve-
domoval si neudr-

ţateľnú situáciu 
inštitúcie pod 

správou mesta 

a vyvinul iniciatí-
vu na preradenie 

do správy Okres-
ného národného výboru, čo sa uskutočnilo 1. januára 1952. 

Zároveň presadzoval rekonštrukciu hradu, ktorá sa napokon 

začala v prvej polovici päťdesiatych rokov. Oslovil záujem-
cov o históriu a tí vo februári 1954 zaloţili Vlastivedný krú-

ţok zameraný najmä na odbornú, osvetovú a publikačnú čin-
nosť. Neskôr zaloţil Krúţok historikov, ktorý pracuje dodnes 

hoci pod iným názvom. Profesor Pozdišovský bol všestran-

ným múzejníkom. Veľa času venoval prekladu rímskeho 

Štefan Pozdišovský s Jozefom Karlíkom pri príleţitosti 100. výročia narodenín 
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nápisu na hradnej skale. Jeho publikačná činnosť obsahuje 

takmer sto bibliografických jednotiek. V dokumentačnej čin-

nosti vyuţíval fotografovanie a  natočil i viaceré dokumen-
tárne filmy. Turistom je známy jeho Sprievodca po Tren-

čianskom hrade so štyrmi reedíciami, vo viacerých jazyko-
vých mutáciách. Okresným ideológom minulého reţimu 

prekáţala riaditeľova neutajovaná viera v Boha. Odvolali ho 

z funkcie a nahradili nominantom komunistickej strany. Šte-
fana Pozdišovského to nezlomilo. Naďalej sa venoval obľú-

benej práci, iba občas s humorom komentoval odborné „úle-
ty“ svojho nasledovníka. Hoci odišiel v roku 1972 do 

dôchodku, neprestal pracovať. Navštevoval kolegov, zaujímal 

sa o ich prácu, zúčastňoval sa všetkých aktivít. Začiatkom 
deväťdesiatych rokov vyhovel ţiadosti vedenia o pomoc pri 

spracovávaní Brančíkovej kniţnice. Ako vţdy, pracovný čas 
vyuţil na minútu, jedinú prestávku mal na malú desiatu. 

V múzeu po ňom zostala nezmazateľná stopa v podobe 5313 

kusov historického inventára, 17664 prírastkov numizmatiky 
a 6023 fotografií. Štefan Pozdišovský získal mnohé ocenenia. 

Poslednými sú Cena Andreja Kmeťa, ktorú mu na návrh 
Trenčianskeho múzea a Zväzu múzeí na Slovensku udelil 

minister kultúry v roku 1991. Poctu ministra kultúry dostal 

v septembri roku 1996. Trenčania sa so Štefanom Pozdi-
šovským rozlúčili vo štvrtok 6. septembra 2007 na mestskom 

cintoríne. Pri smútočnom obrade za jeho ţiakov vyslovil slová 
vďaky Ing. Ivan Masár. „Ako profesor bral svoje poslanie s 

tou najväčšou zodpovednosťou. Formoval svojich ţiakov a 

ukázal im smer, ktorým majú kráčať ţivotom,“ povedal. 
Info Trenčín 20.09.2007 

Pomocná evidencia 582/1/07 
 

Vo štvrtok 6. septembra 2007 bola v priestoroch Katovho 

domu sprístupnená na vernisáţi autorská výstava člena Zdru-
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ţenia amatérskych výtvarníkov z Uherského Hradišťa Mi-

lana Boudu. Po privítaní hostí v úvode vernisáţe výstavy 

riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou 
pred-niesol hodnotenie umeleckého vývoja umelca v zastú-

pení kurátora výstavy Miroslava Potyku Ján Botek, ktorý 
okrem iného povedal, ţe vystavujúci umelec pochádza 

z Uherského Brodu, kde i dnes tvorí. Prvé dotyky s olejovými 

farbami datuje od šiestich rokov, kedy kontakt s nimi mu 
umoţnil jeho otec, tieţ veľmi dobrý amatérsky výtvarník. 

Námetom pre kresby mu boli stredovekí rytieri a husiti, 
o ktorých sa dočítal v literatúre. Vo veku, keď sa mladí ľudia 

rozhodujú o svojom ďalšom ţivote, chcel pokračoval v štúdiu 

na umeleckej priemyslovke, ale rodinná rada rozhodla inak. 
Vyučil sa za strojného zámočníka v uhersko-brodskej zbro-

jovke a stredoškolské vzdelanie získal na strojníckej prie-
myslovke. Študentské roky preţité v rodnom meste mu umoţ-

nili venovať sa svojím záľubám 

basketbalu, malým javiskovým 
formám a výtvarnému umeniu, 

ktoré mu najviac učarovalo. 
Charakteristickým znakom 

tvorby Milana Boudu v posled-

nom období je to, ţe vo svojej 
výtvarnej tvorbe prekvapuje 

pouţívaním atypických výtvar-
ných foriem. Niekedy vytvára 

minimalistickú kresbu pomo-

cou línie čiar, inokedy výtvarne 
premyslenou kombinovanou 

technikou alebo koláţou. Pravi-
delne sa zúčastňuje spoločných výstav zdruţenia, ale má za 

sebou aj niekoľko autorských výstav. O vysokom umeleckom 

kurze vystavujúceho autora potvrdzuje účasť na medziná-

šachové stretnutie 
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rodných výstavách, ako aj to, ţe svoje grafické diela má 

umiestnené v Múzeu moderného umenia Andy Warhola 

v Medzilaborciach. Vernisáţ výstavy spríjemnila svojím spe-
vom, doprevádzanú hrou na gitare profesorka Gymnázia 

v Uherskom Brode Maruška Rosenfeldová. 
Vlastné poznámky 
 

Upršaný piatok 7. septembra 2007 neveštil veľa zábavy na 
Trenčianskom hrade, kde očakávali príchod Kráľa Valaš-

ského Boleslava 1. Dobrotivého Nafurt. Počtom skromné 
publikum zabávali kráľovi predskokani - hudobné skupiny 

Veselá bieda a Hluč-

ní susedia. Valašský 
silák Zekon predvá-

dzal ohýbanie ţeleza 
rôzneho profilu. 

Amfiteáter pomaly 
zapĺňali dáţdniky 

a pod nimi sa chúlili 

zábavychtiví Trenča-
nia. Na kráľa Vala-

chov bol zvedavý český veľvyslanec na Slovensku Vladimír 

Galuška, viacerí poslanci Národnej rady Slovenskej repu-

bliky a spomínaný pospolitý ľud. Vystúpenie Valašských mu-

ţoretov dalo zabudnúť na maţoretky. Krása muţských tiel 
zahalených do škótskych kiltov a presné cviky počas pocho-

dovania boli inšpiráciou pre mnohé devy a kultúrno-umelecké 
kolektívy. Na hradnom nádvorí vítal valašského kráľa aj malý 

jarmok s výrobkami a ukáţkami práce ľudových umelcov, 

klobáskami, burčiakom, nechýbali výborné koláče (kto by 
nepoznal valašské frgále). Uzimený ľud sa najviac tlačil pri 

zdravotníckom stánku, kde podávali po kalíškoch (ale aj vo 
väčších dávkach do skla) Valašský penicilín, Bolkovicu a iné 

ušľachtilé kvapky. Rovnako ušľachtilé kone mokli a veľa detí 



 604 

sa na nich v ten deň neodviezlo. Na hrade predstavili verej-

nosti knihu Bolka Polívku Farma, ktorú vydalo trenčianske 

vydavateľstvo Q-ex. Za zvukov trúb sa k amfiteátru blíţil 
sprievod na čele s kráľom Boleslavom 1. Jeho krásny kôň bol 

rovnako hravý ako jeho jazdec. V druţine kráľa boli členovia 
vlády Valašského kráľovstva a elitu tvorili rytieri Modrej 

slivky. Kráľ unavený po dlhej ceste zliezol s koňa a pozdravil 

zvedavý ľud. „Budem sa hriať v lúčoch vašej priazne a vy sa 
môţete hriať v lúčoch mojej priazne,“ ohrial atmosféru svojho 

privítania Boleslav 1. Kráľ ukázal zvedavcom obrovské slivky 
z Mesiaca, ktoré na Valašsku volajú 

trnky. Doviezla ich na Zem dubová 

raketa Valašského kráľovstva. 
Predtým vyslaná javorová raketa 

podľa slov samotného kráľa, skla-
mala. K slovu sa dostal aj predseda 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Vzdal hold kráľovi a privítal 

ho na hrade: „Verím, ţe budete 
navţdy ozdobou nášho hradu.“ Pri-

mátor Trenčína Ing. Branislav 

Celler privítal kráľa v slobodnom 
kráľovskom meste. „Dovoľte mi 
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sľúbiť vám oddanosť a vernosť nafurt,“ rozosmial kráľa Ing. 

Branislav Celler. Potom sa Valašský kráľ Boleslav 1. Do-

brotivý Nafurt alias Bolek Polívka dal nečakane menovať za 
Povaţského kráľa. Menoval šiestich kurfirstov a tí ho slobod-

nou voľbou v hladomorni zvolili za kráľa Povaţia. Ukončenie 
voľby oznámil modrý dym vychádzajúci z komína a potvrdil 

ju výstrel z dela. Povaţský kráľ si potom prevzal dary od 

šľachty i ľudu. Od hobrovského hroznového strapca po krás-
neho koňa dostal takmer všetko. Bača Joţo Melenčár pred-

niesol oslavno-podrazný traktát a odovzdal kráľovi hrudu syra 
a ţivého barana. Boleslav 1. Dobrotivý Nafurt sa ako správny 

kráľ hneď postaral o novú dŕţavu a menoval Bohumila 

Hanzela za 
palatína tohto 

územia. Nový 
úradník hneď na 

mieste zaviedol 

nulovú daň z 
majetku a z 

príjmu, nulovú 
DPH a nulové 

odvody do 

sociálnej pois-
ťovne. Okrem toho ustanovil aj právo prvej noci pre 

mladoman-ţelov. Kráľ Bo-leslav potom za stáleho daţďa 
osobne zasadil na hrade slivku pria-teľstva. Predostrel aj svoje 

vízie demokratickej spoločnosti. „U nás je kaţdý občan 

kráľom,“ udrel nečakane na strunu poddaných. Aj preto si 
môţe kaţdý vypiť pred jazdou autom Bolkovice. Poukázal aj 

na nezdravý vplyv jogy na zdravie človeka. „Joga je cvičenie 
bez alkoholu, asketické. My sme preto vymysleli Joţu, pri 

ňom sa môţe trochu popíjať a fajčiť cigáro,“ propagoval nový 

smer zušľachťovania tela a duše kráľ Boleslav 1. V sobotu sa 
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mnohí Trenčania prebudili do mokrého rána a vôbec netušili, 

ţe sa zmenil ich štatút a odrazu patria do svetovej ríše, kde 

slnko nikdy nezapadá. Počas týţdňa pred kráľovskou 
návštevou premietal Baţant Kine-matograf na Štúrovom 

námestí filmy s Bolkom Polívkom.  
Info Trenčín 20.09.2007 

Pomocná evidencia 582/1/07 
 

Priaznivé počasie a zvyšujúci sa počet turistov sa odrazil aj 

na návštevnosti kultúrnych pamiatok a galérií v Trenčíne. 
Podľa slov riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Ba-

bičovej počas tohto roka výrazne stúpla návštevnosť múzea aj 

hradu, keď „do konca júna 2007 navštívilo hrad viac ako 35-
tisíc ľudí, čo je o desaťtisíc návštevníkov viac ako vlani.“ 

Podľa jej slov zvýšenú návštevnosť spôsobila najmä mierna 
zima a krásne letné počasie. Minulý rok 2006 sa na hrad 

nedalo ísť ani v marci a tento rok sa robili prehliadky v 
januári aj februári. Medzi najpočetnejších návštevníkov patrili 

ţiaci. Návštevnosti pomohla aj skutočnosť, ţe hrad uţ nepadá. 

Ľudia si zvykli, ţe na hrade uţ nie sú problémy a neboja sa ho 
navštíviť. Nočné prehliadky patrili počas leta medzi najnav-

števovanejšie a nezriedka bolo treba pre veľký záujem aj 
pridávať jednu prehliadku naviac. Medzi tohtoročné novinky 

na hrade patrilo zavedenie malého a veľkého prehliadkového 

okruhu. Tým, ţe sa otvorila ďalšia rozsiahla expozícia, 
kompletná prehliadka hradu sa predĺţila. Pri návšteve malého 

okruhu si návštevníci prezrú iba vonkajšiu časť hradu, kde sa 
dozvedia v krátkosti o jeho histórii a pokračujú priamo na 

hradnú veţu, kde sa pokochajú výhľadom na podhradie 

a široké okolie. Veľký okruh obohacuje malý okruh o stále 
výstavné expozície hradu a je sprevádzaný podrobným 

výkladom. „Báli sme sa, ţe si ľudia vyberú iba malý okruh,“ 
tvrdí Babičová, podľa ktorej sú dnes oba varianty vyuţívané 

rovnako. Návštevníci i domáci okrem historických pamiatok 
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radi navštevujú aj galérie, o čom svedčí aj zvýšená náv-

števnosť v Galérii M. A. Bazovského či Mestskej galérii. 

Mestskú galériu, ktorú v augustových dňoch zdobil výber z 
tvorby rezbára Vladimíra Morávka, navštívi podľa Mariána 

Hulína štyristo aţ päťsto milovníkov umenia za mesiac. Keď 
v minulý rok výstavné priestory počas letných mesiacov 

navštívilo okolo 1400 návštevníkov, tak v tomto roku ich bolo 

takmer o tisícku viac a to bola ešte iba polovica augusta,“ 
upresnila Eva Melkovičová z Galérie M. A. Bazovského. 

V jej priestoroch si nadšenci moderného umenia či sklenených 
výtvorov mohli do 9. septembra prezrieť výstavy Zlínsky 

okruh - Súčasná výtvarná tvorba Zlínska a Ateliér skla J. G.  

Trenčianske noviny 23.08.2007 
 

Uţ 13. ročník festivalu divadiel jedného herca Sám na 

javisku sa v kine 

Hviezda v Klube Lúč 

uskutočnil v dňoch 
13. aţ 17. septembra 

2007. Po desiatich ro-
koch prevzalo orga-

nizáciu festivalu od 

jeho zakladateľa Vla-
da Kulíška občianske 

zdruţenie Kolomaţ. 
Zorganizovali tak uţ tretí ročník a zdá sa, ţe dramaturgia 

festivalu sa stala svojím spôsobom ustálenou. Festival nám 

priblíţil vedúci občianskeho zdruţenia Kolomaţ Kamil 

Bystrický.  

1. V posledných ročníkoch festivalu akoby sa ustálila v po-

nuke schéma : jedna slovenská hviezda s overenou kva-

litou, jeden hosť z Česka, jeden live koncert, minimálne 

tri predstavenia alternatívnej scény ...  

Jíří Pecha 
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Takáto ponuka je z môjho pohľadu v poriadku, len by ma 

zaujímalo, či je správne odčítaná a či v nej budete po-

kračovať aj pri ďalšom ročníku. Ponuku neodčítavame na 
základe ţiadnych determinantov. Riadime sa čisto v rámci 

aktuálnych ponúk monodrám, ktoré vzniknú premiérovo 
v danom roku, alebo v horizonte dvoch. V ďaľšom ročníku 

predpokladáme zapojiť do dramaturgie festivalu aj hostí 

z Maďarska, Poľska, nakoľko sa črtá spolupráca na úrovni 
krajín V4 pri organizovaní tohto typu podujatia. 

2. Odkedy organizujete festival vy, jeho dramaturgia 

vypúšťa pantomimické výstupy. Máte pocit, ţe táto 

scéna v súčasnosti neponúka zaujímavé predstavenia ? 

Jednoduchá odpoveď – pantomimické vystúpenia na 
kvalitatívne zaujímavej rovine jednoducho nie sú v ponuke 

a tie kvalitné sú ďaleko za rozpočtovou hranicou moţností 
festivalu. 

3. Pri pozývaní umelcov robíte rozdiely medzi profesio-

nálmi a amatérmi? Máte pocit, ţe existuje zásadný 

rozdiel medzi týmito dvoma skupinami? Samozrejme, 

okrem ceny ...  
Rozdiely nerobíme, tento rok sme pozvali na festival napr. 

trenčianske amatérske divadlo Teatr neandrtal. Cítili sme 

potrebu pomôcť sa prezentovať aj týmto divadelným 
skupinám.  

4. Vraví sa, ţe je lepších päť vnímavých divákov ako tristo 

hlupákov. Sám na javisku patrí medzi festivaly, ktoré 

nestoja na masovej účasti. Napriek tomu, ako sú orga-

nizátori spokojní s účasťou ? Nemáte na Trenčanov 

ťaţké srdce ? 

Spokojní sme samozrejme s účasťou, veď sa priblíţila 
minulému ročníku. Privítali sme dokonca aj diváka z Ne-

mecka a Čiech. V čase, keď sa v meste konal trenčiansky 

jarmok, Pádivého festival veľkých dychových orchestrov, 
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Dni Bratislavy a Piešťan v Trenčíne je to dobrá vizitka. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli na festival pozrieť a 

odolali vôni cigánskej pečienky, burčiaku a medoviny 
z námestia. Ťaţké srdce samozrejme máme na ochotníkov 

z trenčianskych amatérskych divadiel, ktorí nenavštívili 
(ako uţ tradične) ani jedno podujatie festivalu.  

5. Mne osobne sa veľmi páčil tohtoročný vizuál festivalu. 

Kto je autorom plagát ? 
Autorkou vizálu plagátu je Petra Renčová. 

Info Trenčín 04.10.2007 
Pomocná evidencia 508/1/07 

 

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne otvorila jej riaditeľka 
Danica Lovíšková dvojvýstavu akademického maliara Ró-

berta Hromca a akademického sochára Ladislava Saba. 
Úvodné slová predniesli kurýtori výstavy PhDr. Alena 

Hejlová a PhDr. Ľudovít Podušel, CSc. Róbert Hromec 

patrí k predstaviteľom mladšej vrstvy strednej generácie 
súčasných slovenských výtvarníkov. Svoje práce prezentoval 

na mnohých indivi-
duálnych výstavách 

doma i v zahraničí. 

Autor sa v Trenčíne 
predstaví jednou z 

najväčších retrospek-
tívnych prezentácií. 

Návštevníci si v ga-

lérii M. A. Bazovské-
ho mohli pozrieť au-

torove veľkorozmer-
né olejomaľby a kombinované techniky, pochádzajúce z 

ostatného desaťročia autorovej tvorivej cesty.  Pozorné oko 

diváka, tak na pozadí Hromcových prác nájde ukrytú jedi-
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nečnú osobnosť, ktorá ťahmi štetca  píše na plátno nekonečnú 

ságu fantazijných príbehov. Pohľad na jeho diela presviedča o 

tom ešte viac a zároveň nás pomaly vťahuje do sveta snov a 
neznámych zjavení, ktoré sú prevtelené do vypovedaných i 

nevypovedaných slov, šifier a znakov uhnetených alebo 
vymodelovaných z farieb. Strieda sa tu myšlienka dávnovekej 

antiky, ktorá sa preplieta a kriţuje s maliarovými úvahami o 

súčasnosti. 
Jeho obrazy 

tak vyjadrujú 
úsilie 

preniknúť do 

vnútra 
skutočnosti, 

prepodstatniť 
sa v jej 

časových 

dimenziách s 
odkazom  na 

mytologické 
aspekty, rov-nako ako na myšlienky existencializ-mu a význa-

mové prejavy naznačujúce zasa osobit-ným spôso-bom 

náznak určitej recepcie pop-artu, či maliarskej reči 
postkonceptuálnej maľby. Hromcove obrazy vyjadrujú úsilie 

autora preniknúť do vnútra skutočnosti a prepodstatniť sa v 
nej. Na rozdiel od niektorých dnešných umelcov, ktorí často 

povaţujú námahu hľadania v maliarstve za preţitok a svojimi 

dielami vyvo-lávajú šok - obrazy Roberta Hromca sú iného 
rodu. Zaujať môţe aj umelcova farebná paleta. Plynulo 

prechádza z jednej tóniny do druhej a naopak: oranţové, 
okrové, ţlté tóny, hnedé, prírodné pálené hlinky, sieny, 

najnovšie zelené a modré farby, alebo dokonca biele v 

tmavom, alebo tmavé na bielom pozadí. K tomu treba 

Hromec - Modrá 
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pripočítať fakt, ţe maliar si majstrovsky osvojil reliéfne 

formovanie farebnej hmoty v podobe rôzne odstup-ňovaných 

plôch, no najmä rytých a navršovaných  línií, čím sa z jeho 
malieb stali farebné reliéfy. S niečím podobným sme sa 

doteraz v slovenskom výtvarnom umení ešte nestretli. Na to 
aký má pre nás význam a dopad pre naše cítenie a myslenie 

poukazuje aj kolekcia prezentovaných obrazov Róberta 

Hromca na jeho autorskej výstave v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne. Najmä preto, ţe jej autor patrí k 

umelcom, ktorí sa nevzdali viery, ţe náš svet  je skutočný len 
potiaľ, pokiaľ zostane naozaj ľudským svetom. Róbert Hro-

mec absolvoval štúdia maľby na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave (1989-1990), odkiaľ potom odišiel na Pratt 
Institute (1990-1991) a The City College v New Yorku 

(1995). Potom pokračoval na The Slade Schoolof Art v 
Londýne (1997) a o rok neskôr ukončil svoje školenie na 

Hunter College v New Yorku (1998)popri tom sa intenzívne 

venoval analýze súčasných 
výtvarných tendencií v The 

Metropollitan museum of Art 
v New Yorku, kde niekoľko 

rokov pôsobil. 

Ladislav Sabo sa v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovské-

ho v Trenčíne predstavuje pr-
výkrát na samostatnej výs-

tave. Jeho diela v sebe zná-

zorňujú mnohé posolstvá, 
ktoré súčasný človek v rý-

chlom kolobehu ţivota nev-
níma. Dynamizmus na jednej 

strane a prozaická lyrickosť 

na druhej strane, dávajú Sa-bovým dielam neopakovateľ-ný 
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umelecký náboj. Autorksú koncepciu výstavy pripravila PhDr. 

Alena Hejlová. Spo-ločným znakom plastík Ladislava Saba je 

ich existenciálna filozofická podstata, provokatívna 
metaforickosť a prevláda-júca inklinácia k architektonickej 

kompozícii sochárskej tvor-by. Jeho práce moţno zaradiť do 
kontextu línie meditatívne orientovanej tvorby so sústredením 

a dôrazom na vystihnutie duchovnej stránky ľudskej 

existencie prostredníctvom alego-rických figúr a pouţívaných 
symbolov. Tvorbu sochára Ladis-lava Saba ovplyvnila 

v priebehu vývoja celá škála podnetov z oblasti výtvarného 
umenia, histórie mytológie, náboţenstva, tieţ súčasných 

presahoch najrôznejších významových okru-hov. Autor má 

dar videnia a cit, v ktorom v pravý okamih nájde patričnú 
mieru a váhu tak, aby jednotlivé sochy mali svoj vnútorný 

rytmus, tektoniku a skladbu hmôt. Z jeho diel vyţaruje úcta 
a pokora k tradičným hodnotám, zmysel pre remeslo a jeho 

podriadenie vlastným predstavám, ktoré sa napĺňajú 

ohlásenými postupmi. Organické tvary sa v Sabovej tvorbe 
striedajú a dopĺňajú s geometrickými schémami. Autor často 

siaha po Biblii, aby sa na tento rozmer pozrel cez moţ-nosti 
kresťanskej viery. Biblia a súčasná realita, mýty a sku-točnosť  

sa spájajú v zobrazení ţeny. Autor v nej vidí symbol 

a metaforu, krásu a nehu, absolútne stelesnenie skutočnosti 
zrodu a pravzor ţivota. Ţenský akt je pre Saba viac neţ len 

spodobnenie nahej ţenskej postavy. Je to podobenstvo drámy 
ţivota so svárom a jednotu jeho tvorivých síl. Keď modeluje 

akt, pretiahne trup, nasadí krivku brucha alebo mocne vzopne 

oblúk zdvihnutých paţí. Robí tak preto, aby celok rozvlnil 
jednotu melódie, dynamickej krásy, vrúcnej a teplej, pruţnej 

a útočnej, ale i provokatívnej i neţnej.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 559/1/07, 560/1/07 
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V nedeľu 16. septembra 2007 oslávila 25. výročie zaloţenia 

dychová hudba „Opatovanka“ malým festivalom dychových 

hudieb za účasti „Textilanky“ z Trenčína, „Drietomanky“ 
z Drietomy a „Hrozenčané“ zo Starého Hrozenkova. O zába-

vu sa postaral ľudový rozprávač strýko Izidor. Hodovú zábavy 
odohrala populárna moravská dychová hudba „Mys-

třiňanka“ z Svatoboříc – Mistřína. 

tasr 17.09.2007 
Pomocná evidencia 578/1/07  

 
V dňoch 15. aţ 16. septembra 2007 mesto Trenčín ţilo 

intenzívnym kultúrnym ţivotom, keď organizátori kultúrneho 

ţivota pripravili pre občanov mesta a príleţitostných návštev-
níkov veľmi príťaţlivé podujatia. Jedným z nich bol festival 

veľkých dycho-
vých orchestrov 

Pádivého 

Trenčín 2007, 
ktorého zúčast-

nili tento rok 
štyri orchestre, 

z toho dva zo 

zahraničia. Pri 
vyhodnotení a 

oceňovaní naj-
lepších na sln-

kom zaliatom 

Mierovom námestí konštatoval jeden z členov odbornej 
poroty Ludvík Soukup, ţe odborná porota mala sťaţenú 

prácu, pretoţe zúčastnené boli veľmi dobre pripravené a výs-
ledky boli vzácne vyrovnané. Vyvrcholením festivalu bol 

dopoludňajší monstrekoncert na Mierovom námestí zúčast-

nených dychových hudieb, ktorý spestrili svojím vystúpením 

maďarský orchester Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar Békéscaba Maďarsko 
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maţoretky z Púchova. Ešte predtým si prevzali z rúk pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH, zástupkyne Národného osvetového centra 
v Bratislave Eleny Ferovovej, členov odbornej poroty Lud-

víka Soukupa a Jozefa Kráľa ocenenia vedúci súborov, diri-
genti a sólisti na dychové nástroje : 

- zlaté pásmo Cum Laude získal  

Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar Békéscaba 

Maďarsko 

- zlaté pásmo Cum Laude a cenu za najlepšiu 

dramaturgiu  získal  

Veľký dychový orchester Základnej umeleckej školy 

Povaţská Bystrica 

- zlaté pásmo a cenu Trenčianskeho osvetového strediska  

získal 

Veľký dychový orchester mesta Zlín 

- zlaté pásmo a cenu za najlepšiu interpretáciu skladby 

Karola Pádivého získal 

Spojený dychový orchester Základnej umeleckej školy 

Bojnice a Súkromnej základnej umeleckej školy 

Hradište 

- cenu za pozoruhodný spevácky výkon v súťaţi získala 

Natália Porubčinová 

- cenu za pozoruhodný inštrumentálny výkon získal  

Miklós Csernov 

- cenu za najlepší dirigentský výkon získal 

Szuzcs Csaba z Kőrőspárti Vasutas Koncert Fúvószenekar 
Békéscaba Maďarsko 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 572/1/07 
 

Divadelná sála Kultúrneho a metodického centra Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v poobedňajších hodinách dňa 
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25. septembra 2007 patrila deťom a dospelým zo siedmich 

sociálnych ústavov trenčianskeho regiónu, aby sa prezentovali 

v galaprograme pod názvom Trenčiansky Omar. Po privítaní 
Mgr. Jarmilou Rajnincovou, pozdravil všetky prítomné deti 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH a riaditeľ Domova sociálnych sluţieb Demy 

v Trenčíne Mgr. Tibor Gavenda so ţelaním, aby sa dobre 

cítili a mali príjemný umelecký záţitok. Vyjadrili poďako-
vanie Kontu Orange 

a ich programu 
„Pomôţeme vám roz-

prestrieť krídla“, ktoré 

vďaka štedrému 
príspevku umoţnilo 

dnešné podujatie. 
Galaprogram 

odštartovali deti 

Domova sociálnych 
sluţieb No-sice – Púchov. Návštev-níci, ktorí sa prišli po-

zrieť na vystúpenia, ur-čite neľutovali. Vystú-penia 
učinkujúcich boli tak spontánne a zaniete-né, ţe kaţdého 

diváka zaujali svojou jednodu-chosťou. Aj preto po kaţdom 

vystúpení znel potlesk na znak ocenenia hereckého či 
tanečného výkonu. Čo vysloviť na záver ?  Pri návšteve podu-

jatia, v ktorom defilovalo nezvyčajnom tempe viac ako sto 
detí s duševným a telesným handicapom v úţasnom pôso-

bivom kultúrnom programe, v ktorom učinkujúci vystupujú 

suverénne, bez akéhokoľvek strachu, prinútili kaţdého dos-
pelého človeka zamyslieť sa, kde sú hranice ľudskosti. Dneš-

né vystúpenie bolo lapidárnou ukáţkou kaţdodennej drobnej 
mravenčej práce vychovávateľov ústavov sociálnych sluţieb. 

Preto vzdávam uznanie a slová poďakovania všetkým tým, 
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ktorí svoj vzťah  k chorým deťom pretavujú denne svojou 

láskou. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 25. septembra 2007 pripravila Verejná kniţnica Mi-
chala Rešetku v Trenčíne odborný seminár o úrovni spi-

sovnej slovenčiny na začiatku 21. storočia, na ktorom si 

učitelia slovenského jazyka z trenčianskeho regiónu vypočuli 
slová od uznávaného slovenského jazykovedca profesora 

Ivora Ripku. V úvode seminára pripomenula riaditeľka Ve-
rejnej kniţnice 

Michala Rešetku 

v Trenčíne Lýdia 

Brezová, ţe ten-

to odborný semi-
nár o úrovni spi-

sovnej slovenči-

ny je spomien-
kou na  jedného z 

koodifikátorov 
spisovnej sloven-

činy J. M. Hur-

bana. Profesor Ivor Ripka upozornil vo svojom vystúpení na 
najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytujú v praktickom pou-

ţívaní slovenčiny v súčasnosti. Poukázal na to, ţe politici, 
verejní činitelia, celebrity, ale často aj moderátori verejných 

médií s obľubou pouţívajú cudzie slová, asi chcú byť zau-

jímaví, a pritom vo väčšine prípadov máme v slovenčine pri-
merané domáce slová. Profesor Ivor Ripka konštatoval, ţe 

„slovenský jazyk sú ako dobré husle, len treba vedieť na nich 
hrať.“ 

Na záver stretnutia predniesla zastupkyňa riaditeľky Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária Špá-
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niková spoločné vyhlásenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne 

a Verejnej kniţnice Michala Rešetku o literárnej súťaţi ve-
novanej myšlienkam Jozefa Miloslava Hurbana. Ide o lite-

rárnu súťaţ v slovenskom jazyku v ţánri próza – bez obme-
dzenia literárneho útvaru.  

Súťaţí sa v dvoch vekových kartegóriách :  

1. mládeţ od 14 do 18 rokov  
2. a dospelí.  

Podmienku prijatia literárnej práce je sprítomnenie myš-
lienok J. M. Hurbana.  Prozaické práce nesmú presiahnuť roz-

sah päť – strojom alebo počítačom písaných – strán na for-

máte A4, ktoré treba zaslať do 20. novembra 2007 na adresu 
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne.  

Prvé tri víťazné práce v oboch kategóriách  budú hono-
rované takto :  

1. cena  - odmena 2 000 Sk,   

2. cena -  odmena 1 000 Sk a  
3. cena - odmena 500 Sk.  

Odborná porota si vyhradzuje právo neudeliť ceny. 
Výsledky literárnej súťaţe budú vyhlásené 19. decembra 

2007 vo Verejnej  kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne, kde 

odovzdajú aj ceny víťazom.  
 

Kongregačná sála Trenčianskeho múzea bola dňa 26. sep-
tembra 2007 miestom prezentácie vydania knihy spisovateľa 

Milana Ferka Ma-

túš Čák Trenčian-
sky  v maďarskom 

jazyku pod názvom 
Csák Máté,  v pre-

klade Rudolfa Fra-

nyó. Úlohy mode-

krst novej knihy K. Babičovou a MUDr. P. Sedláčkom za účasti M. Ferka a R. Franyó 
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rátora sa úspešne zhostila riaditeľka Trenčianskeho mú-zea 

Katarína Babi-čová, ktorá privítala a predstavila všetkých 

hostí. Vo svojom príhovore uviedla, ţe o slovenské vydanie 
knihy Milana Ferka Matúš Čák Trenčiansky je stále záujem, 

veď ňou sa pribliţuje história Trenčína, Trenčianskeho hradu 
a celého Slovenska. Úspešne sa predáva návštevníkom 

Trenčianskeho hradu.  

Vznik maďarského prekladu spomínanej knihy postupne 
priblíţili viacerí hostia. Ako prvý k tejto téme sa vyjadril Jo-

zef Schwarz, ktorý svoju osobu prirovnal k spojovníku, 
kontaktujúcej spisovateľa a prekladateľa. Na počiatku to bol 

úspešný preklad Jánošíka od Milana Ferka Rudolfom Fra-

nyóm a potom dnes prezentovaná kniha o Matúšovi Čákovi 
Trenčianskom. Zaujímavé bolo vystúpenie spisovateľa Mila-

na Ferka, ktorý načrel do obdobia svojej mladosti, kedy pri 
pobyte v Trenčíne sa dotýkal dávnej histórie. Spomenul 

napríklad kontakt s rímskym nápisom na hradnej skale, ktorý 

ho inšpiroval na napísanie románu Medzi ţenou a Rímom. 
Podobne aj neslávne vojnové stretnutie pri Hámroch medzi 

vojskami cisára Jo-
zefa 1. a Františka 

Rákocziho 2. bolo 

pre neho inšpiráciou 
na napísanie románu 

o Jánošíkovi. Vyja-
dril presvedčenie, ţe 

„v Trenčíne nájde 

ďalšie inšpirácie pre 
písanie svojich ro-

mánov“. Prekladate-
ľa románu Rudolfa Franyó, trojnásobného richtára maďar-

skej dedinky Pilissentlázslo a úspešného stavebného podnika-

teľa viedli k prekladateľskej činnosti práve významné osob-

vľavo prekladateľ Rudolf Franyó, vpravo Milan Ferko   
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nosti, ktoré ţili na území bývalého Uhorska. Voda z Matú-

šovho prameňa a čokoládové guľôčky vo farebnom obale boli 

médiom, ktorými krstní rodičia predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a ria-

diteľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová vystrojili 
najnovšiu knihu Milana Ferka na ceste k čitateľom. Na 

podujatí spisovateľ Milan Ferko prezentoval spoločnosť 

Megértés – Porozumenie, ktorej cieľom v najbliţšom období 
bude propagovať pozitívne príklady maďarsko – slovenskej 

spolupráce. Jeho najbliţšou aktivitou bude stretnutie 
slovenských a maďarských spisovateľov v maďarskej dedinke 

Pilisszentlázsló. 

Vlastné poznámky 
 

Väčšina z nás s obľubou cestuje a spoznáva cudzie mestá 
a krajiny. Keď denne prechádzame po uliciach vlastného mes-

ta, zdajú sa nám všedné a zároveň máme pocit, ţe všetko dô-
verne poznáme. Kedy sme však naposledy vzali vlastné deti 

k historickým pamiatkam a rozprávali im príbehy a fakty, kto-

ré sa k nim viaţu? Pri príleţitosti Dňa cestovného ruchu, 
ktoré sa uskutočnili v dňoch 27. aţ 29. septembra 2007 

pripravilo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samo-
správnym krajom pod záštitou Slovenskej agentúry pre ces-

tovný ruch netradičné turistické prehliadky mesta určené naj-

mä Trenčanom. 
Scenár netradič-

ných turistických 
prehliadok mesta 

v sprievode vodní-

ka Valentína pod 
názvom „Trenčín 

ako ho nepozná-
me“ bol vytvore-

ný pre účely ces-
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tovného ruchu ako zdramatizovaná prehliadka historickým 

centrom, obohatená mnoţstvom fak-tov a hraných povestí z 

minulosti. Začiatok prehliadky bol na Štúrovom námestí, 
prechádzalo sa okolo Barbakanu, mestskej veţe, budovy 

Mestského úradu – bývalej radnice, po farských schodoch 
k Farskému kostolu Narodenia Panny Márie a Kar-neru sv. 

Michala. Zastávka bola tieţ v rodnom dome Vojte-cha 

Zamarovského – u dnešných hrnčiarov Vozárikovcov. Po-
kračovalo sa Matúšovou ulicou ku Katovmu a následne 

k Ţupnému domu – budovy dnešného Trenčianskeho múzea. 
V hoteli Tatra záujemci si pozreli rímsky nápis na hradnej 

skale. Na Palackého ulici prešli okolo Galérie M. A. Ba-

zovského a pasáţou Zlatá Fatima vyústili na Mierové námes-
tie k Morovému stĺpu. Prehliadka bola ukončená Piaristic-

kým kostolom a budúcim Kultúrno-informačným centrom 
mesta Trenčín na mieste bývalej lekárne. Dopoludňajšie pre-

hliadky boli určené predovšetkým školopovinným deťom, 

ktoré ich absolvovali počas vyučovania. Zahanbiť sa však 
nenechali ani starší obyvatelia mesta a pokojne sa vybrali na 

veselú prehliadku v sprievode vodníka popoludňajších hodi-
nách.  

Vlastné poznámky 

 
ArtKino Metro  

v Trenčíne v prie-
behu 2. aţ 4. ok-

tóbra bolo miestom 

15. ročníka festiva-
lu pod názvom 

India plná farieb, 
organizované Spo-

ločnosťou sloven-

sko-indického pria-
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teľstva v spolupráci s Veľvyslanectvom Indie v Slovenskej 

republike. V progra-me festivalu vystúpili majstri bojového 

umenia Wu.Shu, in-dická folklórna skupina Bhadţan Band, 
módna prehliadka ţenského oblečenia „Krása odetá v sárí“, 

film „Aká si India“, ochutnávka indických jedál, výstava 
fotografií F. Chudobu, prednášky, ukáţky jogových cvičení. 

Pri tejto príleţitosti nav-štívila mesto Trenčín aj 

veľvyslankyňa Indickej republiky v Slovenskej republike J. 

E. Homai Saha v sprievode pred-sedníčky Spoločnosti 

slovensko-indického priateľstva Anny Galovičovej, ktoré 
prijal aj primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-nislav Celler. 

V priateľskom rozhovore zoznámil primátor svojho hosťa 

s históriou a súčasnosťou mesta Trenčín. Zvý-raznil, ţe 
poriadaný festival je jedným z mnoţstva poriada-ných 

kultúrnych podujatí poriadaných na území mesta Tren-čín, 
ktoré obohacujú kultúrny ţivot a umoţňujú spoz-návať ţivot 

a krásu vzdialenej krajiny ako je India. Veľvyslankyňa Indie 

J. E. Homai Saha poďakovala za milé prijatie a vyjadrila 
presvedčenie, ţe v budúcnosti sa rozšíria priateľské vzťahy aj 

v iných oblastiach spoločenského a hospodárskeho ţivota.  
Vlastné poznámky 

 

Trenčiansku mestskú veţu navštívilo od 15. júna do 30. 
septembra 2007 o tisícku viac návštevníkov ako v predošlom 

roku 2006. Podľa slov Vladimíra Pinďáka z občianskeho 
zdruţenia Mestská veţa ich bolo presne 6554 zvedavcov.  

„Najčastejšími návštevníkmi veţe boli cudzinci, najmä náv-

števníci hradu. Trenčania sú často prekvapení neobvyklým 
výhľadom a mnohí, najmä Trenčania sa priznávajú, ţe na veţi 

nikdy predtým neboli“. Okrem panorámy mesta organizátori 
ponúkali aj prehliadky výstav. V tomto roku boli vo veţi in-

štalované dve výstavy fotografií Trenčín z balóna a Jazz na 

veţi. Obyvatelia i návštevníci mesta si mohli tak spríjemniť 
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letné dni netradičným pohľadom na historické centrum Tren-

čína. Priamy prístup na veţu umoţnil výťah, ktorý je sprís-

tupnený zo Sládkovičovej ulice, kam sa záujemcovia dostanú 
od Štúrovho námestia. Výťah vedie k prvej vyhliadke, v tomto 

prípade z balkónu, ktorý je prispôsobený i pre imobilných 
občanov. Schody vo veţi však bolo uţ nutné absolvovať pešo. 

Občianske zdruţenie Mestská veţa vzniklo v septembri 2005 

a orientuje sa na prevádzkova-
nie trenčianskej mestskej veţe. 

 Spolupracuje s organizátormi 
ďalších kultúrnych aktivít 

v meste. Mestská veţa bola po 

rekonštrukcii otvorená uţ tretiu 
sezónu, avšak z bezpečnostných 

dôvodov vţdy len v letných me-
siacoch. Mestská veţa bola sú-

časťou mestského opevnenia 

vybudovaného v 15. storočí, 
z ktorého sa zachovala iba 

mestská veţa a časť mestského 
múru, barbakanu. Ten sa vo 

svojej hornej časti v lesoparku 

Brezina pripája k opevneniu k Trenčianskemu hradu. 
Vlastné poznámky  

 
Na tlačovej konferencie dňa 4. októbra 2006 informoval 

dramaturg a riaditeľ 14. ročníka Jazzového festivalu v Tren-

číne Ján Babič o jeho poriadaní, ktorý sa uskutoční v dňoch 
11. aţ 14. októbra 2007. Zvýraznil, ţe i v tomto roku sa 

návštevníci stretnú so 17 interpretmi - významnými osobnos-
ťami svetového jazzu z ôsmich krajín. Ako príklad uviedol 

poľskú speváčku Urszulu Dzudziak, ktorá po rokoch svojej 

speváckej kariéry za veľkou mlákou sa vrátili do Poľska, aby 
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tlmočila odkaz tých, čo cítili jazz ako odkaz, protest a ţivotný 

štýl. Druhou významnou muzikantskou postavou, ktorú spo-

menul bol Dave Liebmana z New Yorku, vyštudovaný histo-
rik a vynikajúci saxafonista a klavírista. Dnes je Dave Lieb-

man majstrovským hráčom na sopránsaxafon, rozvíjajúci 
moderný štýl Johna Coltranea. Začiatok festivalu bude patriť 

koncertu bratislavskému VV Revital &Traditional Bandu vo 

štvrtok 11. októbra 2007 koncertom na Mierovom námestí. 
Väčšina koncertov sa uskutoční v Piano Club, ktorý najviac 

vyhovuje po technickej a zvukovej stránke. Súčasťou 14. roč-
níka jazzového festivalu bude aj Festival mladého jazzu, 

ktorý si vybral miesto pre svoje vystúpenia sálu kina Artkino 

Metro. Jeho účastníkmi budú skupiny – Zambosi  z Valašska, 
4. Sch z Prievidze, Headlong z Trenčína, Soulpower z Čes-

kých Budejovíc a BigBand z Bánoviec n/Bebravou. Podujatie 
sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Mesta Trenčín 

v čiastke 600 tisíc Sk.  

Vlastné poznámky 
 

Mestský komorný orchester Frauenfeld z Kantona Thurgau 
od 6. októbra do 10. októbra 2007 absolvoval svoje prvé kon-

certné zahraničné turné na Slovensko a teda i do Trenčína. 

Orchester oslávil v roku 1999 svoju storočnicu. Počas celého 
trvania orchestra sa 

poţadovalo od hu-
dobníkov solídne hu-

dobné vzdelanie a 

účasť na skúškach. 
Niekoľko strán na-

písaná kronika or-
chestra je dôkazom o 

veľkej aktivite kon-

certovania a výberu 
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skladieb mnohých známych aj menej známych skladateľov. 

Tento orchester je zloţený z 23 kvalitných amatérskych 

a profesionálnych hu-dobníkov. Dirigentom orchestra je 
Andreas Pfenninger, kto-rý ziskal diplom koncertneho 

majstra na Konzervatóriu vo Winterthure. Bol dlhoročným 
členom Orchesterschule Zürich, Musikkollegium Zürcher 

Oberland, Collegium Musicum Zü-rich, Kammermusiker 

Zürich. Absolvoval viacero koncertov doma i v zahraničí a 
ako sólista vystúpil s Mestským or-chestrom Winterthur. 

Pôsobí ako profesor matematiky a hud-by na gymnáziu v 
Küsnachte. Popri profesorskej praci sa ve-nuje dirigovaniu 

Mestského komorného orchestra Frauenfeld.  

Vlastné poznámky 
 

V septembri 2001 bolo spustené vysielanie Televízie Tren-
čín. Išlo o prvé vysielanie regionálnej terestriálnej televízie na 

území mesta. Mnohé pokusy o televíziu sa objavili uţ pred-

tým, išlo však o čiastkové sluţby, ktoré bohuţiaľ nikdy neboli 
dotiahnuté do konca  či uţ išlo o legislatívu alebo o základnú 

poţiadavku na to, aby televízia bola dosiahnuteľná v pohodlí 
domova obyvateľov. Slovo sme preto dali riaditeľovi televízie 

Ing. Petrovi Hlucháňovi - Ako vnímate po šiestich rokoch 

postavenie televízie? 
„Televízia Trenčíne je v Trenčianskom regióne najsilnej-

ším hráčom na mediál-
nom  trhu, pretoţe má 

aj vďaka sprevádzkova-

niu druhého vysielača 
v decembri minulého 

roku v Púchove dosah 
aţ na 200 tisíc obyva-

teľov. Mesto Trenčín je 

samozrejme naším 

Ing. Peter Hlucháň 
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hlavným obchodným partnerom, máme vzájomnú zmluvu, 

ktorá trvá počas trvania licencie, čo dáva záruku na 

koncepčnú a kvalitnú spoluprácu. Jej výstupy môţu daňoví 
poplatníci vidieť kaţdý deň a môţu si ich porovnať s inými 

regionálnymi televíziami, ktoré sú takpovediac na dostrel či 
uţ v Bánovciach, v Púchove alebo v Novom Meste nad 

Váhom. Máme niţšie jednotkové ceny, ale najmä vyššiu 

kvalitu vysielania. Vysielame vo formáte QUICK TIME, 
ktorý je minimálne trikrát kvalitnejší oproti beţne 

pouţívanému MPEG 2. Kvalita obrazu je identická 
s celoplošnými televíziami.“ 

Aký máte ohlas u divákov čo sa spätnej väzby týka? 

„Trenčianski diváci sú veľmi aktívni, vďační a inteligentní. 
Dôkazom je fakt, ţe sa nadšene zúčastňujú súťaţí a aj vďaka 

nim sa televízia stala integrálnou súčasťou ţivota v Trenčíne. 
Pozrite sa na účasť na podujatiach. Kde bola partnerom tele-

vízia, účasť bola vţdy bohatá. Výrazne sme podporili obno-

venie podujatia Splanekor a mohli ste vidieť, ţe v meste, kde 
najviac ľudí chodí na hokej – cca 5 tisíc, na Splanekor prišlo  

9 tisíc.“  

Televíziu tvoria predovšetkým ľudia: redaktori, kamera-

mani ... Ich výkony určujú aj kvalitu vysielania ... 

„My máme v televízii veľmi kvalitných tvorcov. Naši autori 
moderujú, sú oceňovanými redaktormi ... Spomedzi všetkých  

cien by som spomenul aspoň dve z tohto roku a to prestíţnu 
cenu Novinárska cena 2007, ktorú získal tandem Mišovičová 

– Kotrha v konkurenčnom prostredí všetkých elektronických 

médií a tieţ bronzovú medailu Maximiliána Hella, ktorú nám 
udelila Trenčianska univerzita A. Dubčeka za propagáciu 

vzdelávania, vedy a výskumu.“  

Ţijeme v čase boomu nových technológií. Ako vnímate 

nástup digitalizácie? 
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„Digitalizácia je 

z komerčných dô-

vodov veľmi per-
traktovaná a my 

sme na ňu na              
100 % pripravení, 

hoci je iba v plien-

kach a na Sloven-
sku všetky celo-

plošné televízie 
udrţiavajú analó-

gové vysielanie, 

ktoré v súčasnosti reprezentuje reálnu sledovanosť progra-
mov. Nám stačí uskutočniť len malé zmeny, ale v podstate ide 

všade len o prvé kroky a celá digitalizácia v reálnych kon-
túrach začne fungovať aţ v roku 2012. V regionálnom pros-

tredí digitálne nevysiela ţiadna televízia.“  

Info Trenčín 04.10.2007 
Pomocná evidencia 508/1/07 

 
V dňoch 11. – 14. októbra 2007 sa uskutočnil 14. ročník 

Trenčianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom. Výborne 

zostavený program prilákal široké publikum. Ako skonšta-
toval riaditeľ festivalu Ján Babič, o festival prejavilo záujem 

veľa návštevníkov z radov študentov a mládeţe, čo je pote-
šiteľné. Novinkou bol štvrtkový klubový večer v Artkine Me-

tro, v piatok sa konal Festival mladého jazzu a v sobotu 

predstavila v brilantnom koncerte poľská speváčka Urszula 

Dudziak. V nedeľu odohral svoju saxofónovú kavalkádu ďal-

ší headliner festivalu Dave Liebman. Obaja spomínaní si od-
niesli tradičné ocenenia – Urszula Dudziak ako najväčšia 

osobnosť festivalu a Dave Liebman cenu najlepšieho sólistu. 

Cenu „objav festivalu“ získala nemecká formácia Blindflug. 

stojaci rad zľava Imrich Hlucháň, Eva Hantáková , Ing. Peter Hlucháň, Mgr. Zuzana 
Laurinčíková, Veronika Balajová, Peter Kotrha, sediaci rad zľava Ctibor Števovič, Eva 

Prykrylová, Eva Mišovičová, Erika Ságová, Jana Tašárová, Mária Hlucháňová,                   

Peter Pěntka 
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Trenčianske noviny 25.10.2007 

 

Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pripravila dňa              
17. októbra 2007 zaujímavé stretnutie svojich čitateľov s 

rodáčkou z Brezovej pod Bradlom so spisovateľkou Oľgou 

Kovačičovou – Húskovou, ktorá priblíţila svoju kniţku 

„Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predko-

via a potomkovia“. Úvod stretnutia patril interpretácii pôso-
bivej klavírnej skladby 

Antona Gregorieviča Ru-
binsteina „Romanca“ 

v podaní spisovateľky, 

nezaprúc svoje hudobné 
majstrovstvo a virtuozitu 

na tomto hudobnom nás-
troji, k láske ktorého pri-

viedla viacero mladých 

umelcov. Moderátorka 
podujatia Nora Hlubinová poznamenala, ţe spisovateľka 

Oľga Kovačičová – Húsková okrem svojej umeleckej činnosti 
sa sústredila aj na zbieranie ľudových piesní z rodného 

regiónu, ktoré boli vydané kniţne v roku 1986 pod názvom 

„Piesne z Brezovej“. O najvýznamnejšom a najplodnejšom  
staviteľovi orgánov 19. storočia Martinovi Šaškovi venovala 

pozornosť  dvojica autorov Otmar Gergely a Karol Wurm vo 
svojom diele „Historické organy na Slovensku“, vydané vyda-

vateľstvom OPUS v roku 1972. S odstupom tridsaťjeden 

rokov, v roku 2003, vydalo Hudobné centrum Bratislava dielo 
Mariána Alojza Mayera „Martin Šaško a jeho organová 

škola“, ktorá je vedeckou štúdiou autora o organarovi Marti-
novi Šaškovi a jeho ţiakoch, pokračovateľoch. Oľga Kova-

čičová – Húsková svojou kniţkou „Brezovský staviteľ orga-

nov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia“ vydanej 

zľava – Oľga Kovačičová – Húsková, Nora Hubinová 
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v apríli 2006 chcela priblíţiť jeho ţivot, ţivot jeho synov, 

vnukov a pravnukov. Podkladom pre vydanie kniţky po dvad-

siatich rokoch aktívnej zberateľskej činnosti po archívoch 
a osobných stretnutiach, bol rodokmeň rodiny Šaškovcov. 

Nadviazala v roku 1970 na rozsiahlu ušľachtilú zberateľskú 
činnosť svojej staršej sestry o rodinných príslušníkoch organá-

ra z osemnásteho a devätnásteho storočia, ktorej sa venovala 

od roku 1943, doplnením o svoje vlastné údaje vymedzené ro-
kom 1690 aţ po dnešok. Zberateľskej činnosti sa venovala 35 

rokov. Martin Šaško za svojho ţivota zhotovil vyše sto orga-
nov, z ktorých sa pre dnešok pre nedostatočné ošetrovanie sa 

zachovala asi polovica. 

Vo svojej knihe predsta-
vila 36 najzaujímavej-

ších organov. Najzaují-
mavejšie bolo sledovať 

vystúpenie spisovateľ-

ky, keď v prehľade ro-
dokmeňa sa dotkla naj-

staršieho údaju z roku 
1609, kde bolo zazna-

menaných päť pokolení, ktoré kaţdé malo Martina Šaška. 

Zaujímavosťou bolo, ţe kaţdá rodina sa snaţila dať meno 
Martin jednému zo synov, keď nie prvému, tak aspoň dru-

hému. Martin Šaško podporoval všetky kultúrne akcie v Bre-
zovej. Jednu z nich priblíţila spisovateľka, keď brezovským 

študentom nepovolili hrať divadlo vo verejných priestoroch, 

tak im uvoľnil svoju dielňu. V jeho dielni sa po prvýkrát čítali 
Ţiadosti slovenského národa. Priatelil sa Jozefom Miroslavom 

Hurbanom, čo však bolo tŕňom v oku vtedajšej vrchnosti.  
Vlastné poznámky 

 

Oľga Kovačičová – Húsková drţí v ruku rodokmeň Šaškovcov 
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ArtKino Metro v stredu 17. októbra 2007 odštartovalo 

prednáškový cyklus s názvom Kultové filmy 20. storočia. 

Podujatie pripravilo v spolupráci s významným slovenským 
filmovým kritikom a docentom filmovej fakulty Vysokej 

školy muzických umení Martinom Cieľom a v rámci uţ fun-
gujúceho Filmového klubu mladých. Film i prednáška boli 

bez vstupného.  

„Absencia dejín filmu v učebných osnovách je problémom, 
ktorý sa kaţdoročne otvára pri pravidelných stretnutiach 

filmárov, filmových distribučných spoločností a prevádzko-
vateľov kín. Dlhodobo sa však v tomto smere nič nedeje. Aj 

preto sme sa rozhodli realizovať projekt, ktorý nenásilnou a 

príjemnou formou odprezentoval najväčšie míľniky v deji-
nách filmu. V pravidelnom dvojtýţdňovom intervale sa pre-

mietal vţdy jeden z kultových filmov 20. storočia. Samot-
nému filmu vţdy predchádzal predslov Martina Cieľa o kon-

krétnom filmovom diele aj s vysvetlením, prečo sa zaradil 

medzi kultové filmy. Po filme bolae za účasti lektora vţdy aj 
divácka debata s moţnosťou konfrontácie názorov na vzhliad-

nuté dielo.“ prezradil iniciátor projektu Mgr. Branislav Hol-

lý z umeleckého zdruţenia LampART. Uviedol, ţe pojem 

kultový sa v súvislosti s filmom často zneuţíva. Niekedy 

zámerne slúţi rôznym marketingovým stratégiám pri reklame 
na jednotlivé filmové diela. Podľa Martina Ciela musí kultový 

film vo všeobecnosti spĺňať tri základné podmienky. „Uţ pri 
svojom prvom uvedení sa musí stretnúť s veľkým ohlasom 

nielen u divákov, ale i médií a okamţite sa ocitnúť v centre 

pozornosti ďalších súčastí kinematografickej kultúry. Druhou 
podmienkou je, aby sa s filmom bezprostredne identifikovala 

stále nová a nová generácia. Kultový film teda nesmie strácať 
na svojej aktuálnosti. Posledné kritérium sleduje presah fil-

mového diela do beţného ţivota spoločnosti - či uţ v móde, 

ţivotnej filozofii alebo pouţívaní ustálených slovných spoje-
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ní.“ Kultový film musí teda byť populárny, divácky veľmi 

atraktívny a zároveň profesionálne zvládnutý, formálne bez 

chýb. Dôleţitou je jeho nadčasovosť. 
Trenčianske noviny 02.11.2007 

 

Galéria M. A. Bazovského dňa 26. októbra 2007 zaţila 

mimoriadne mnoţstvo návštevníkov, ktorí byť prítomní na 
vernisáţi výberu z tvorby troch známych slovenských výtvar-

níkov Vladimíra Kompánka, Ladislava Moška a Daniela Bru-

novského. 
Vladimír Kompánek reprezentuje jednu z najvýznam-

nejších osobností slovenského výtvarného umenia z druhej 
polovice 20. storočia. Rozsiahla sochárska a maliarska tvorba  

autora je bytostne spojená s domácicm slovenským pros-

tredím. Defilujú v nej znaky, totemy, symboly, ľudské a zvie-
racie bytosti bizardné fašiangové sprievody, vyzývavé ero-

tické motívy krásky, zaujímavé konfigurácie prírodných a de-
dinských motívov, štylizované a abstrahované do sugestív-

nych, typicky „kompánkovských“ tvarových a farebných zos-

táv. Podstatnú úlohu v nich zohráva inšpiratívne prostredie 
rodného Rajca, ktoré sa usadilo natr-

valo v kontúrach jeho myšlienok 
a spomienok. „Autorove majestátne 

stĺpy, penáty, zvoničky, poľné znaky, 

zvieracie, prírodné a figurálne motívy 
sú plné poézie, pokoja a harmónie. 

Pribliţujú nám poetiku domova a det-
stva, čas dávnominulý , dôverne nám 

známy a blízky. Je to extrakt chutí 

a vôní Slovenska, pretavený do čis-
tých a kompaktných hmôt. Autor 

v úspornom znakovom tvarosloví, 
v uzavretej a jasnej siluete svojich sochárskych a maliarskych 

príbehov zhmotňuje svoju predstavu sveta – imagitatívneho, 

Vladimír Kopánek – Poľný znal 
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úprimného a ušľachtilého,“ povedala na záver kurátorka výs-

tavy PhDr. Danica Lovíšková. 

Ladislav Moško sa vo svojej maliarskej tvorbe koncentruje 
na krajinu v premene ročných období a na príťaţlivé komorné 

zátišia. Dôverne známe motívy – pokojné siluety dedinských 
domov a kostolíkov, osamelo čnejúce stromy, pôsobivé boţie 

muky, holubníky, gazdovské dvory, horizont uzatvárajúci ro-

bustnými horskými masívmi či symboly neúprosne plynúceho 
času – mesiac a slnko, ktoré zobrazuje v sýtych farebných 

zostavách a v zaujímavých kompaktných tvarových skratkách. 
„Svet, ktorý nám Ladislav Moško pribliţuje je plný poézie 

a harmónie. Akoby sa v ňom zastavil čas, neúprosná dráma 

sveta a dynamika ţivota aspoň na chvíľu stratila diktát. Autor 
bravúrne ovláda zákonitosti výstavby tvaru, kompozície a kul-

tivovanej zostavy farebných valérov. Citlivo definuje podstatu 
motívu - jeho dominanty 

i podmanivé detaily, vysti-

huje typickú konfiguráciu 
a morfológiu krajinárskeho 

terénu či magickú reč pred-
metov kaţdodenného ţivota, 

z ktorých zostavuje svoje 

sugestívne maliarske záti-
šia.“ Tak zhodnotila posled-

ný výber z jeho tvorby kurátorka PhDr. Danica Lovíšková. 
Daniel Brunovský, ako jeden z najvyhranejších predsta-

viteľov slovenskej moderny, si uţ v začiatkoch svojej tvorivej 

cesty našiel vlastný výtvarný jazyk a presvedčenie o nutnosti  
presadzovania svojho umeleckého programu bez ústupkov 

a kompromisov. V intenciách osobnej slobody a nezávislosti 
zostal verný klasickému médiu maľby aţ do dnešných dní, aj 

keď práve táto disciplína v kontexte súčasného výtvarného 

umenia prekonala v posledných desaťročiach niekoľko vzos-

Ladislav Moško - Čičmany 
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tupov a pádov. Pevnosť názorových, formálnych a maliar-

skych postupov preveril čas. „V jeho veľkoformátových figu-

rálnych kompozíciach nachádzame výpoveď prepojenia ľud-
ského jedinca s pradávnou krajinou, architektúrou a histó-

riou. Svojím jedinečným maliarskym spôsobom píše príbehy 
o nás ľuďoch, o našich najvnútornejších pocitoch, ktoré čoraz 

úspešnejšie skrývame. Hľadá najzákladnejšie ľudské potreby, 

túţby a sny, ktoré sa v ná-
nosoch civilizácie stále 

častejšie skrývajú do ne-
návratna,“ konštatovala 

kurátorka výstavy PhDr. 

Alena Porubänová. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 
537/1/07, 538/1/07, 

539/1/07 

 
V Mestskej galérii na Mierovom námestí  vystavoval od 6. 

do 25. novembra 2007 trenčiansky rodák Branislav Kristín, 
v súčasnosti študent Vysokej školy výtvarných umení, katedry 

grafiky v ateliéri voľnej a farebnej grafiky u doc. Vojtecha 

Kolenčíka. Venuje sa gra-
fike, kresbe, maľbe. Vys-

tavuje od roku 2001. Indi-
viduálne vystavoval na 

Slovensku a vo Fran-

cúzsku. Kolektívne vysta-
voval na Slovensku, v Če-

chách, v Poľsku. Patrí me-
dzi najmladších tvorcov z 

nášho regiónu, avšak me-

dzi autorov s uţ vyhraneným umeleckým programom a 

Daniel Brúnovský - Tieň 
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identifikovateľným štýlom. Spôsob ako sa u neho spája výber 

motívov s prepracovaným štýlom môţe byť pre mnohých 

podnetným.  
Vlastné poznámky 

 
Mestská galéria v Trenčíne dňa 6. novembra 2007 pri-

pravila vernisáţ maliarskych prác Heleny Kubovej z Mi-

chaloviec. V úvode prítomných návštevníkov privítala Mgr. 

Terézia Niková, 

ktorá prirovnala 
obrazy maliarky He-

leny Kubovej spove-

di jej duše, ako tok 
veršov z básne, ktoré 

predniesla Ľudmila 

Priecelová. So ţivo-

tom a dielom vysta-

vujúcej amatérskej 
výtvarníčky zozná-

mila jej dcéra Katka v zastúpení kurátora výstavy Petra Krá-
lika. „Jej tvorba je úzko spätá so symbolmi a hľadaním od-

povedí na otázky. Nachádza sa na polceste medzi realitou 

a surealitou. V jej tvorbe prevládajú farebné odtiene, symboly, 
tajomné krajiny a neposlednom rade aj sakrálne symboly. 

Inšpiráciu nachádza v surealistickej tvorbe majstrov, najmä 
Salvatore Daliho, ale aj vlastnými overenými skúsenosťami. 

Vlastnej maliarskej tvorbe sa začala venovať prednedávnom, 

ktorú predstavila na samostatnej výstave v tomto roku v Ga-
lérii Subterén v Michalovciach. Predtým sa venovala kerami-

kárskej tvorbe. Autorka svojimi obrazmi vťahuje divákov do 
svojich pocitov a núti ich zamýšľať sa nad svojím ţivotom. 

Obrazy sú nasiaknuté energiou, ktoré sú presakujú na kaţdého 

Helena Kubová (vpravo) s dcérou Katkou 
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ich obdivovateľa.“ V kultúrnom programe vystúpila detská 

časť skupiny Musica Poetica. 

Vlastné poznámky 
 

Osobitným príspevkom k 75. výročiu zaloţenia Štefáni-
kovej spoločnosti v Trenčíne bola kniţná novinka, venovaná 

slávnemu rodákovi 

z Košarísk od Iva Veli-
kého, ktorej dal autor 

názov Štefánikovské 

atribúty v Trenčíne. Na 

spomienkovej slávnosti 

dňa 7. novembra 2007 ju 
pokrstil – spolu s auto-

rom predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a historik  Jozef Husár. 

Z knihy sme sadozvedeli, ţe Štefánik mesto pod Matúšovým 
hradom nikdy osobne nenavštívil. Aké spojivo našiel Ivo 

Veliký, hovorí sám autor „Najprv sme Štefánika aj v Trenčíne 
uctievali ako hrdinu, aby sme ho 

vzápätí zatracovali. Raz sme mu 

stavali pomníky, jeho menom 
pomenovali námestia, ulice 

a školy, aby sme ich onedlho bú-
rali, premenovávali, prikazovali 

ako na neho zabudnúť...“ Ako 

mora dodnes dlávi Trenča-
nov najmä spomienka na neha-

nebný barbarský čin, keď v pred-
večer veľkonočných sviatkov  

v roku 1953 dala štátna moc po-

kyn na zbúranie Štefánikovho 
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súsošia v parku. Trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH v slávnostnom príhovore pripomenul, ţe predkladaná 

publikácia je nielen cenným príspevkom k histórii krajského 
mesta, ale aj priestorom k sebareflexii, ako môţe byť jedna 

historická osobnosť v rôznych časových obdobiach obdivo-
vaná alebo zatracovaná v jednom konkrétnom meste. Veľakrát 

práve tieto mlčiace atribúty majú väčšiu výpovednú hodnotu 

neţ tisícky slov“, podčiarkol MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 
Poďakoval všetkým členom jubilujúcej Štefánikovej spoloč-

nosti, ktorí v minulosti obohatili jej činnosť. Súčasných čle-
nov vyzval, aby naďalej pokračovali v sprítomňovaní myšlie-

nok jedného z najvýznamnejších rodákov z Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Ţivot a dielo M. R. Štefánika sprístup-
nila aj výstava fotodokumentov vo vstupnej hale  Trenčian-

skeho samosprávneho kraja.  
Vlastné poznámky 

 

Vernisáţ výročnej výstavy fotografií členov Fotoskupiny 
META dňa 7. novembra 2007 prilákalo do vestibulu Kultúr-

neho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky veľa priaznivcov amatérskej fotografie. Ako v úvode 

vernisáţe skonštatoval moderátor a predseda fotoskupiny Ing. 

Vojtech Tichý, „výstava sa stala prehliadkou najlepších prác 
44. ročníka desiatich členov skupiny a súčasne pripomenutím 

ţivotného jubilea 70. narodenín jedného z popredných slo-
venských fotoamatérov doc. Ing. Jozefa Poláčka, CSc., ktorí 

sa viac ako tri desaťročia podieľa na formovaní trenčianskej 

a slovenskej amatérskej fotografie.“ Fotografickú tvorbu ju-
bilanta zhodnotil člen skupiny META Ing. Július Kákoš, ako 

človeka, ktorý sa stal jeden z najuznávanejších odborníkov 
v amatérskom fotografickom hnutí. „Jeho práca sa rozvíjala 

vo viacerých ţánroch, ale stredobodom jeho záujmu zostala 

krajina – krajina bez ľudí, mlčanlivá a panenská. Okrem toho 
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veľa námetov venoval ţene, ako večnej inšpirácii kaţdého 

umelca, potom zátišiam a reportáţam. V súčasnosti sa zaoberá 

výtvarnou fotografickou koláţou s civilizačným podtextom.“ 
Vernisáţ výstavy vyvrcholila odovzdaním ocenenia „Medaila 

Daniela Gabriela Licharda“, ktorí mu odovzdala v zastúpení 
generálneho riaditeľa Národného osvetového centra PhDr. 

Zuzana Školudová a odovzdaním ocenenia „Medaile Tren-

čianskeho osvetového strediska“ jeho riaditeľom Mgr. Vla-

dimírom Zvaleným. 

Vlastné poznámky 
 

Do 1. decembra 2007 potrvá výstava Kovačických insit-

ných maliarov v Katovom dome na Matúšovej ulici v Tren-
číne, ktorej vernisáţ sa uskutočnila dňa 7. novembra 2007 za 

účasti jej zostavovateľa Jána Hrka. Kovačická škola je ná-
zov, pod ktorým sa insistní maliari zo srbskej Vojvodiny 

z okolia mestečka Kovačica preslávili po celom svete. V sku-

točnosti nejde o nejakú presne určenú poetiku, pretoţe kaţdý 
autor je iný, má vlastný rukopis a dokonca ani nepochádzajú 

všetci z Kovačice, ale sú z blízkeho okolia. Zväčša ide o auto-
rov slovenského pôvodu. Spoločné pre všetkých je však spon-

tánnosť prejavu, ktorý sa prejavuje výraznou farebnosťou 

a námetmi zo ţivota. A tu uţ vidieť rozdiely medzi gene-
ráciami. Zatiaľ, čo u zakladateľov školy prevaţovali námety 

z vidieckeho ţivota, práce na poli a podobne, stredná gene-
rácia uţ siahala aj po fantazijnejších príbehoch. Najmladší 

tvorcovia majú uţ vyhranenejší štýl maľby, mnohí majú aj 

výtvarné vzdelanie, čo sa prejavuje prepracovanejšími ťahmi 
štetca s jasnou snahou o špecifickosť pri výbere témy. Ján Hrk 

výber tém zhodnotil výstiţne „V akej dobe ţili, tak maľovali. 
Na obrazoch vidno zmenu v spoločnosti od čias, kedy sa Slo-

váci na dolnej zemi venovali výlučne poľnohospodárstvu aţ 

do dnešných čias, ktoré sú úplne iné a pre ľudí ťaţké.“  Výs-
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tava sprístupnila trenčianskym milovníkom výtvarného ume-

nia diela troch generácií kovačických maliarov. Najstaršie 

diela sú prezentované neţijúcimi Martinom Jonášom, Já-

nom Kňazovicom a Ondrejom Veňarským. Strednú gene-

ráciu maliarov zastupovali Ján Bačur a Ján Husárik, ktorí sú 
dnes uţ sedemdesiatnici. Najmladšiu generáciu zastupujú An-

na Kňazovicová, Ján Širka a Ferenc Pátaky – jeden z mála 

autorov, ktorý nemá slovenský pôvod. Všetky diela sú 
jedinečné a evokujú obrázky z detských kniţiek. Preto táto 

predajná výstava bola vhodná pre všetky generácie.   
Vlastné poznámky 

 

V roku 2013 udelí Európska komisia titul Európske hlavné 

mesto kultúry jednému 

mestu zo Slovenska 
a jednému z Francúzska. 

Jedným z uchádzačov na 

slovenskej strane sa sta-
lo aj mesto Trenčín. 

Okrem Trenčína kandi-
dovali na tento titul mes-

tá Košice, Prešov, Ban-

ská Bystrica, Nitra, Dol-
ný Kubín, Martin, Trnava a Bratislava. Uzávierka pre podanie 

prihlášok bol 16.november 2007. Bliţšie projekt  priblíţila 
jeho koordinátorka Mgr. Renáta Kaščáková z Útvaru marke-

tingu Mestského úradu v Trenčíne. 

1. Ako vlastne došlo k tomu, ţe sa mesto Trenčín rozhodlo 

kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry ?   

O tejto výzve Európy vieme uţ dlho. Samotné rozhodnu-
tie kandidovať spočívalo jednak v premyslenej príprave 

a zhodnotení našich reálnych moţností a jednak v samot-

nom stotoţnení sa s týmto projektom zo strany mestskej 
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samosprávy, ktorá musí byť ţiadateľom. Celkovo išlo asi 

o dvojročný proces, ktorý predchádzal tomuto rozhodnutiu.  

2. V čom spočíva náš projekt, s kým ste ho tvorili a ako 

vlastne prebieha jeho príprava ?  
Prihláška nevznikala za „zeleným stolom“. Ako autorka 

projektu a jeho koordinátorka som absolvovala mnoţstvo 

tvorivých rozhovorov s potenciálnymi aktérmi nielen 

z oblasti kultúry - tak z Trenčína, ako aj mimo neho a 
v zahraničí. Úzky tvorivý tím sa tak postupne rozrastal a 

dnes má naša práca širší tímový charakter. Výsledkom je 
návrh projektu, ktorý posielame ako súčasť prihlášky mesta 

Trenčín do súťaţe. V prípade úspechu v prvom kole bude 

potrebné tento návrh ďalej rozpracovať a doplniť. Ak sa 
Trenčín prepracuje do druhého kola, kedy uţ pôjde o fi-

nálny výber jediného slovenského mesta, začneme aj s ma-
sívnejšou informačnou kampaňou vrátane webovej stránky. 

Malo by to byť zrejmé v januári - februári budúceho roka. 

Prihlášky sa podávajú v novembri a v de-cembri prebehne 
osobná prezentácia projektov pred 13-člennou výberovou 

komisiou ustanovenou Európskou úniou (7 hodnotiteľov 
bude z Európy a 6 zo Slovenska). Súťaţ vnímame ako kon-

kurenčný boj slovenských miest, čo je aj dôvod k tomu, ţe 

zatiaľ veľmi neprezrádzame o čom konkrétne bude náš 
projekt.  

3. V čom by mohlo byť prípadné získanie tohto titulu pre 

Trenčín prínosom?  

Podujatie sa dá v princípe porovnať s organizáciou olym-

pijských hier, ktoré zasahuje prakticky všetky oblasti nielen 
ţivota mesta, ale aj celého regiónu. Ak Trenčín získa takúto 

šancu, musí do roku 2013 sústrediť všetky sily na to, aby 
bol pripravený zvládnuť zvýšený záujem médií, návštev-

níkov i aktérov samotného kultúrneho roka. Týka sa to 

nielen samotnej kultúry, ale aj oblastí ako stav ciest, budov, 
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bezpečnosti, orientácie v meste, kvalita a úroveň sluţieb, 

čistota v meste, rozvoj cestovného ruchu a tak ďalej. V 

prípade zisku tohto titulu, otvorí sa tu mnoţstvo príleţitostí 
pre mestskú samosprávu, investorov, súkromných podnika-

teľov, ale i samotných občanov. Zároveň sa nám umoţní 
lepší prístup k zdrojom z Európskej únie, aj keď tie nám 

samozrejme nespadnú samé z neba. Prínos pre mesto Tren-

čín, na ktorý sa pýtate teda nebude automatický. Bude výs-
ledkom tvrdej práce, pre ktorú však mesto a jeho občania 

môţu získať silnú motiváciu.  

4. Čo znamená Via Maxima, prečo má projekt takýto ná-

zov ? 

Latinským odkazom naznačujeme priamu spojitosť Tren-
čína s pobytom rímskych légií na našom území a tieţ 

symbolicky to, ţe otázky hľadania zmyslu ţivota sú tu 
s nami od čias rímskych či gréckych filozofov. Farby vy-

chádzajú z farebnosti loga nášho mesta a Európy. Zároveň 

sme zvolili typ písma, ktorý pripomína autentický dotyk 
ruky, rukopis – 

dnes v čase po-
čítačov uţ prak-

ticky vymiera-

júci dorozumie-
vací prvok.  

V písmenách – 
vlastne rím-

skych čísliciach 

MMXIII je za-
šifrovaný rok 

2013, ktorý je 
rokom konania podujatia. V preklade znamená Via Maxima 

niečo ako významná, dôleţitá, maximálna, ale aj dlhá cesta. 

Trenčín – mesto, ktoré leţí na kriţovatke ciest – má nielen 

svoj súhlas s prihláškou do súťaţe dávali ľudia spontánne svojím otlačkom na plátno 
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kus cesty za sebou, ale ešte veľa zaujímavého pred sebou. 

To, aká bude jeho budúcnosť, závisí však na nás – jeho 

súčasníkoch. Mali by sme náš čas vyuţiť na maximum. 
Symbolom pre náš projekt je preto „cesta“. 

Podporná kampaň za kandidatúru mesta Trenčín na titul 
Európske hlavné mesto kultúry sa začala 26. a 27. októbra 

2007 na Mierovom námestí, kde občania na pripravenom 

bielom plátne zanechali farebný odtlačok svojej dlane, ako 
symbol svojej kandidatúry na spomínaný titul. Za tieto dva 

dni zaplnili Trenčania odtlačkami svojich dlaní 50 metrov 
plátna. 

Info Trenčín 08.11.2007 

Pomocná evidencia 600/1/07 
 

Citáciou z úvodu knihy „Trenčín, Trnava“ od Jozefa Bra-
neckého Jankou Polákovou a po krátkom kultúrnom progra-

me ţiačok Kvasnicovej a Deverovej zo Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne otvorila slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka 
celoslovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa 

sa tajne s daţďom zhovára“ Mgr. Marta Halečková. Zhod-
notenie predloţených diel z poézie zhodnotil spisovateľ Ja-

roslav Rezník a diela z prózy zhodnotil spisovateľ Ján Mar-

šálek. Najmä Jaroslav Rezník, ktorý sa pravidelne zúčastňuje 
od začiatku literárnej súťaţe v odbornej porote konštatoval, ţe 

„súťaţ dosiahla tínedţerskému veku má gradujúcu úroveň,  
pretoţe svojou pôsobnosťou presiahla rámec regiónu, Slo-

venska a dokonca v tomto jubilejnom roku sa rozšírila i do 

zahraničia“.  Ocenil skutočnosť, ţe súťaţ pôvodne určená pre 
stredoškolskú mládeţ sa rozšírila aj pre dospelých. Napätie 

vyvrcholilo ocenením najlepších literárnych prác : 

A) súťaţ v poézii  

a) stredoškoláci  

1) Petra Šarţíková z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 
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2) Adriana Juríčková z Obchodnej akadémie M. 

Hodţu v Trenčíne 

2)  Dagmar Pappová z Obchodnej akadémie M. Hodţu 
v  Trenčíne 

3) Barbora Baňásová z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

Cenu primátora mesta Trenčín prevzala Kristína Trníková 

z Trenčína 

b) dospelí 

1)   Martina Voleková z Púchova 

2)   Martin Uhrík z Prešova 
3)   Andrea Trusková z Trenčína 

3)   Ing. Jozef Páleník zo Svinnej 

B) súťaţ v próze 

a) stredoškoláci 

1)  Veronika Mikulová z Piaristického gymnázia J.  

Braneckého v Trenčíne 

2)  Anna Antalová z Rimavskej Soboty 

3)  Dagmar Pappová z Trenčína 
3)  Lucia Sommerová z Trenčína 

Cena primátora mesta Trenčín prevzala Ľubica Líšková z 
Trenčína 

b) dospelí 

1)  Václav Kostolanski z Trenčína 
2)   Viktoria Lorenz-Škrabáková zo Švajčiarska 

3)   Ing. Jozef Páleník zo Svinnej 
Vlastné poznámky 

 

V stredu 31. októbra 2007 sa neoplatilo zostať doma stačilo 
si zájsť do klubu Piano alebo Klubu Lúč a naladiť sa na nôtu 

z niektorých kapiel, ktoré sa tu predstavili. V Piane v rámci 
Abstinent Tour 2007 hrali tri slovenské kapely Para, Pu-

ding pani Elvisovej a Sako. Americko-belgická hudobná 
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smršť sa udiala v Lúč - klube. Stredajší koncert chlapci skoro 

ukončili „Quantanamerou“, no oficiálny záver prišiel aţ po 

troch prídavkoch. 
Doslova hudobnú smršť rozpútali v Lúč - klube dve zahra-

ničné skupiny vyznávajúce tvrdý a nekompromisný štýl hard-
core. Vystúpila americká kapela In Remebrance pochádza-

júca z Bostonu a po nej európski kolegovia zo skupiny Black 

Haven, ktorá má korene v belgickom meste Gent. Malou 
pikoškou bolo, ţe na oficiálnych plagátoch svojej Euro Tour 

prekrstili omylom Klub Lúč na Klub Šťastia (Club Luck). 
Pribliţne trištvrtehodinový koncert dostal prevaţne mladých 

divákov do nespútaného varu. Spevák Nicholas a basgitarista 

plus DJ zároveň predviedli na svojich odhalených rukách aj 
„neskutočnú galériu“ farebného tetovania. Belgická zostava 

Black Haven sa stala súputnikmi „amerických chlapcov“. 
Svojím vyše tridsaťminútovým vystúpením doslova rozváš-

nili slušne zaplnený Lúč - klub. Publikum šalelo a nadšení 

hudobníci zo seba odovzdali na pódiu všetky svoje sily. V 
klube na koncertoch podobného štýlu takáto atmosféra uţ 

dávno nebola. Skupina Black Haven je zohratá a hrala ešte 
energickejšie, rýchlejšie, dravejšie a drsnejšie ako Ameri-

čania. Basgitarista „drvil svoje štyri struny“ aţ do posledného 

dychu a priamo z pódia sa po poslednej skladbe vybehol von 
nadýchať čerstvého vzduchu. Spevák Kluze rozpútal na sties-

nenom javisku malú „beţeckú“ šou. 
Trenčianske noviny 15.11.2007 

 

Jeden zo siedmich kastingov pre súťaţ Miss Slovensko 
2008 sa uskutočnil v piatok 9. novembra 2007. Pre takmer 

päťdesiat mladých dievčat z Trenčína a okolia to bola prvá 
šanca, ako zabojovať o titul najkrajšej Slovenky pre rok 2008. 

Podľa Lucie Hablovičovej, členky výberovej komisie, vy-

brali sedem dievčat, čo je podľa nej úspech. „Prišlo toľko 
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krásnych dievčat, a to nehovorím ako frázu, ale ako fakt, ţe 

sme sa natrápili s ich výberom viac ako v iných mestách.“ 

Ocenila, ţe všetky mali perfektné postavy. „V ţiadnom inom 
meste sme to nevideli. Na predchádzajúce kastingy prišli 

dievčatá aj s desaťkilovou nadváhou“. Podľa Hablovičovej 
chodí na kastingy veľa vysokých dievčat a výška nad 180 nie 

je ojedinelá. Zdá sa, ţe tohtoročná finálová dvanástka bude 

extrémne vysoká. Zdôraznila, ţe výška síce nie je jediné 
kritérium hodnotenia, ale nie je moţné, aby bol veľký 

výškový rozdiel medzi finalistkami. Zaujímavosťou je, ţe v 
doterajších piatich kastingoch nebolo toľko blondínok ako po 

iné roky. „Máme veľmi veľa tmavovlasých dievčat. Ale sú 

tam aj modrooké tmavovlásky, alebo hnedooké tmavovlásky, 
tak je tam trošku rozdiel“. Očakáva však, ţe posledný kasting 

v Bratislave to moţno zmení. „Nie je to bratislavskými diev-
čatami, ale tým, ţe tam prídu dievčatá z celého Slovenska. 

Takţe bude to taká zmes všetkého moţného, od východu aţ 

po západ, juh a celé Slovensko,“ vysvetlila. Dievčatá, ktoré sa 
trenčianskeho kastingu zúčastnili, boli spokojné. „Všetci boli 

milí a samotný výber, predstavenie v plavkách ani rozhovor s 
porotou neboli náročné,“ povedala jedna z mnohých dievčat 

Monika Macharová. Trenčiansky kraj bol najpočetnejšie 

zastúpený v minuloročnej súťaţi Miss Slovensko 2007. Ako 
jediný z krajov sme mali štyri zástupkyne – Trenčianky Evu 

Blahovcovú a Karin Šťastnú, Nemšovčanku Jarmilu Jur-
dákovú a Soňu Štefkovú z Myjavy. Napriek početnej prevahe 

vo finále napokon Trenčianky na tituly miss a vicemiss 

nedosiahli. Soňa Štefková získala titul Miss Pupa.  
Trenčianske noviny 29.11.2007 

 
Muzikál Pavla Dostála Jednotkári poznajú Trenčania v 

podaní miestnych ochotníkov z dvoch naštudovaní pod vede-

ním Evy Kobzovej v rokoch 1970 a 1978. Práve v tom dru-
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hom sa predstavil Štefan Skrúcaný a vtedy sa takpovediac 

odrazil do divadelného sveta. Nové naštudovanie predviedlo 

v sobotu 24. novembra  2007 Trenčianske hradné divadlo 
v kine Hviezda. V réţii Mgr. Zuzany Mišákovej sa pred-

stavili ochotníci Trenčianskeho hradného divadla spoločne s 
mladými adeptami herectva. Pôvodný text pri najnovšom naš-

tudovaní prešiel radikálnou dramaturgickou úpravou a hudbu 

zloţil mladý trenčiansky hudobník Ján Ančic. O choreogra-
fie sa postarala Katarína Pejková, ktorej zverenkyne z ta-

nečnej skupiny Goonies v predstavení spoluúčinkovali. Mgr. 
Zuzana Mišáková k predstaveniu dodala „Nebudem len bez-

ducho inscenovať starý scenár, doba si ţiada inovácie a po-

ľudštenie charakterov. Zostať len v rovine interpretácie pôvo-
diny by nenaplnilo naše kreatívne ambície. Novou bola aj 

hudba. Dovolím si tvrdiť, ţe Ján Ančic, ktorý dostal prí-
leţitosť prezentovať sa aj v Trenčíne, dodal svojím dielom 

maximum. Hudba nielenţe spĺňa poţiadavky na kvalitnú 

kompozíciu, ale je aj nesmierne blízka účinkujúcim, čo z nich 
bolo cítiť.“ V predstavení učinkovalo 18 mladých ľudí. Ich 

protiváhou boli seniori Trenčianskeho hradného divadla a v 
muzikáli predstavovali pedagogický zbor, školníka a upra-

tovačku. Celkove 25 účinkujúcich bolo na ochotnícke pomery 

nezvyčajne náročná produkcia aj vzhľadom na skutočnosť, ţe 
ide o muzikál. Ten kladie vysoké poţiadavky na hercov, lebo 

to uţ nie je divadlo s pesničkami. Je to muzikál so všetkým 
ako má byť, herci spievajú a tancujú, hudobná zloţka so 

spevom a choreografiami tvorila 50 % celého predstavenia.  

Hru nacvičovali po roka. „Janko Ančic zloţil úplne novú hud-
bu, určenú výhradne pre uvedenie našej, trenčianskej insce-

nácie. Jeho úlohou bolo zároveň nahrať ju na CD nosič, aby 
bola moţnosť opakovane ju vyuţiť aj v čase jeho neprí-

tomnosti. Nahratie CD s prenájmom štúdia bolo najväčšou 

poloţkou v rámci prípravy celého predstavenia, s ktorou po-
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mohla podpora Trenčianskej nadácie. Ďalšou hudobníkovou 

úlohou boli korepetície, teda naskúšanie piesní. Pri príprave 

takéhoto predstavenia je zásadným prínosom aj samotné 
skúšanie, v tomto prípade aj učenie sa piesní. To sa dialo 

počas kurzu hereckej výchovy, ktorý sa viedol v kine Hviez-
da. Mladým sa ukázalo nielen, čo majú hrať, ale aj ako a pre-

čo. Pritom sami prichádzali s vlastnými nápadmi, ktoré boli 

často veľmi inšpiratívne. Boli sme radi, ţe sa im mohol 
poskytnúť tento pries-

tor a ţe oni mali záu-
jem ho vyuţiť. „Títo 

mladí ľudia prišli 

k nám do divadla vo 
februári,“ zaspomínal 

si na prípravu herec 
Miloš Slemenský. Re-

ţisérka dodala, ţe re-

ţisér vţdy nájde chyby, 
na ktorých treba ďalej 

pracovať. Spočiatku sa bála porovnania s predchádzajúcou 
hrou v réţii profesionálneho reţiséra Petra J. Oravca, ale 

nakoniec na to prestala myslieť. „Nemôţeme sa stále spo-

liehať, ţe niekto príde a niečo s nami urobí. Toto predstavenie 
je o mladých ľuďoch a mnohí stáli na javisku pred ve-

rejnosťou prvý raz. Urobili sme nábor, vyškolili mladých 
a výsledok našej práce mohli zhodnotiť diváci,“ konštatovala 

prípravu mladá reţisérka.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. novembra 2007 Mestská galéria v Trenčíne na 
Mierovom námestí sprístupnila svoje výstavné priestory výs-

tave akademického maliara Milana Chvílu. Po privítaní hostí 

vedúcim Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Ma-



 646 

riánom Bartiškom ţivot vystavujúceho umelca priblíţila 

kurátorka výstavy Marta Moravčíková. V úvode konštato-

vala, ţe pre Milana Chvílu bol Trenčín jeho rodiskom, ktoré 
veľmi miloval, kde sa i na záver svojho ţivota uchýlil. Po-

ďakovala  jeho priateľom, ţe boli iniciátormi výstavy jeho 
obrazov, aby sa s jeho dielom zoznámili nielen tí, ktorí sú 

vlastníci jeho diel, ale aj ďalší milovníci výtvarného umenia. 

Predstaviť umelecké dielo Milana Chvílu, povedala „nie je 
potrebné veľa komen-

tovať slovami, lebo je-
ho obrazy najlepšie 

vyjadrujú jeho vzťah 

k prírode a vôbec ku 
všetkému, čo mal na-

dovšetko rád“. Vystú-
penie Marty Moravčí-

kovej prerušila poetka 

Zlatica Matláková, 
ktorá predniesla, báseň 

„Predzvesť“ venovanú Milanovi Chvílovi ilustrovanú obráz-
kami umelca so súhlasom rodiny. „Sprístupnená výstava 

obrazov sa snaţí poukázať na premennosť hodnôt výtvarného 

diela v plynutí času na jednej strane a na strane druhej pou-
kázať na duchovnú svojbytnosť tohto diela a jeho nezávislosť 

na časových limitoch našej existencie“, konštatoval pri 
predstavovaní diela Milana Chvílu PhDr. Ľubomír Podušel. 

„Vystavená kolekcia obrazov a kresieb z rozmanitými vario-

vanými zátiší s kyticami kvetov, aranţovaných v rozličných 
druhových zostavách, spolu so sklenými pohármi, fľašami 

a predmetmi obklopujúcimi nás, sťa mlčanliví svedkovia 
ľudského bytia pripomínajú, ţe všetko, čo sa v týchto dielach 

odohráva je široko spektrálny ţivot okolo nás. Je záznam 

maliarovej mysle a jeho pocitov. Svet Chvílových obrazov je 
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svet dráţdivých farebných konfigurácií, zároveň harmoni-

zovaných a uspokojujúcich vášní. Je to iný svet, neţ svet našej 

všednej reality, pritom však svet, ktorý je s touto všednosťou 
a z nej vyplývajúcou skúsenosťou konfrontovaný. Je len na 

nás či sa s tým dokáţeme vyrovnať“. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 27. a 28. novembra 2007 sa uskutočnilo v Kul-

túrnom stredisku Akti-
vity Trenčín Juh 
okresné kolo speváckej 
súťaţe Trenčianske 
hodiny, ktorej sa zú-
častnilo z 21 základ-
ných škôl trenčian-
skeho okresu 55 ţiakov 
1. – 9. ročníkov zá-
kladných škôl. Porota v 
zloţení – Slávka Švaj-
dová, Ţofia Seker-

ková, Mgr.Porubanová, Mgr. Mária Tepličková a Mgr. 
Kršáková rozhodla o najlepších spevákoch nasledovne :  
Výsledky súťaţe zo dňa 27. novembra 2007 : 
1. kategória 
1. Benjamín Olas – Základná škola Trenčín, Hodţova 37,  
2. Danka Birasová – Základná škola s materskou školou M. 

Rešetku, Horná Súča 
2. kategória 
1.  Teraza Kavalírová – Základná škola Trenčín,  Bezručova 

66, 
2. Jana Štefánková – Základná škola s materskou školou 

Horné Srnie 
2. Andrea Kokešová – Základná škola s materskou školou 

Drietoma  
3. Romana Riedlová – Základná škola Trenčín, Hodţova 37,  
3. Mária Macková – Základná škola s materskou školou 

víťazi 3. kategórie z 27.11. zľava Serišová, Fárik. Schönová 
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Trenčianska Turná  
3. kategória 
1. Michal Fárik – Základná škola s materskou školou Drie-

toma  
2. Silva Serišová –Základná škola s materskou školou M. 

Rešetku, Horná Súča  
3. Mária Schönová – Základná škola Trenčín, Hodţova,  

Výsledky súťaţe zo dňa 28. novembra 2007 : 
1. kategória 
1. Katarína Činčalová – Základná škola Trenčín, 

Veľkomoravská 12,  
2. Tibor Dobrovodský – Základná škola sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta,  Ulica 1.. mája, Trenčín  
3. Lujza Lehotská – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 1,  
Cena poroty – Lýdia Lišková – Základná škola Trenčín, Po-

točná 86 
2. kategória 
1. Tereza Kohoutová - Základná škola  Trenčín, Dlhé Hony  
2. Michaela Trokanová - Základná škola Trenčín, 

Veľkomoravská 12,  
3. Sandra Koláriková – Základná škola Trenčín, Na dolinách  
3. kategória 
1. Rebeka Bitterová – Základná škola Trenčín, Veľkomorav-

ská 12,  
2. Zuzana Vániová – Základná škola s materskou školou 

Dolná Poruba 
3. Patrícia Betáková – Základná škola s materskou školou 

Melčice - Lieskové 
Cena poroty –  Zuzana Bizíková – Špeciálnej základnej školy 

V. Predmerského, Trenčín 
Vlastné poznámky 
 
Keď v praveku slovenskej demokracie, na začiatku deväť-

desiatych rokov minulého storočia nadviazali spoluprácu dve 
stredné školy z rôznych kútov Európy, trenčianske Gymná-

zium Ľudovíta Štúra a Lýceum Baudelaire z 18-tisícovom 
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mestečku Cran-Gevier francúzskeho Horného Savojska, málo-

kto predpokladal, aké grandiózne rozmery tento projekt nado-

budne. Vzťahy sa ukázali ako veľmi produktívne a nielen v 
oblasti školských výmen či kultúry i keď na tejto pôde nado-

budli veľmi priateľský, ba aţ rodinný rozmer.  
Jedným z podstatných produktov spolupráce s týmto mes-

tom je recipročný festival francúzskych, resp. slovenských fil-

mov. V Trenčíne sa v roku 2006 konal šiesty ročník festivalu 
francúzskych filmov. Na 

festival slovenských fil-
mov s rovnakým pora-

dovým číslom, ale prvý-

krát obohatený o stredo-
európsky rozmer, dňa 

21. novembra 2007 od-
cestovala do Horného 

Savojska oficiálna tren-

čianska delegácia, ve-
dená dlhodobo uvoľne-

nou poslankyňou mestského zastupiteľstva na výkon funkcie 

Jankou Fabovou. Otázne len ostáva či prehliadka kinema-

tografie z ďalších stredoeurópskych krajín nie je východiskom 

z núdze, pretoţe filmy natočené v posledných rokoch na 
Slovensku sa dajú spočítať na prstoch jednej (dvoch?) ruky. 

Zlé jazyky však utlmil otvárací film festivalu, dokument mla-
dého reţiséra Marka Škopa, nazvaný Iné svety. Kvalita 

v tomto prípade jednoznačne nahradila kvantitu. Festival vô-

bec predstavil kinematografiu, ktorá bola pre Francúzov nez-
náma. Diváci v Cran-Gevrier videli filmy, ktoré sa obvy-kle v 

distribučných sieťach neuvádzajú, ale určite obohatili ich 
duševný svet. Kinosála moderného kultúrneho strediska La 

Turbine, kde vo veľkoryso riešených priestoroch nájdete 
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okrem kinosály kniţnicu, internetovú sálu i výstavné pries-

tory, ani raz nezývala prázdnotou. 

Festival slovenských a stredoeurópskych filmov však nebol 
jedinou akciou, na ktorej sa predstavili trenčianski umelci. 

Tento rok Trenčín reprezentovali aj výtvarní umelci Igor 

Mosný a Ivan Minárik. V minigalérii, alebo ak chcete v ate-

liéri milého a rovnako miniatúrneho pôvodom Číňana Minh 

Trana, bolo na vernisáţi podľa miestnych nezvykle tesno. 
Trenčiansku atmosféru v Cran-Gevrier s úspechom navodili aj 

ţiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v 
Trenčíne. V tomto krásnom mestečku zneli aj verše sloven-

ského básnika L. No-

vomeského. Výber z 
jeho tvorby pripravil 

Ivo Veliký. Jeho pe-
čať niesla aj výstava 

filatelie vo vstupnej 

hale miestnej radnice 
i výstava z fotografií 

M. R. Štefánika, ktorú 
Francúzi mohli vidieť 

v oddelení pre dos-

pelých kniţnice situovanej v La Turbine. K milým atrakciám 
podujatia patrila ochutnávka slovenských špecialít, ktorú 

pripravili študenti trenčianskej hotelovej školy. A vraj mari-
novali i ostatným gastronomickým disciplínam sa venovali do 

strhania tela i duše a neskorých nočných hodín, takţe na ďalší 

deň ostali raňajky, ktoré pre nich pripravili kolegovia z od-
borného učilišťa v Groisy nedotknuté. Trenčania dali pred-

nosť posilňujúcemu spánku. Aj trenčianska samospráva sa 
mala čím pochváliť. Jeho odborní pracovníci mnohými pod-

netnými myšlienkami francúzskych partnerov tak nadchli, ţe 

primátor Cran-Gevrier Jean Boutry navrhol realizovať v roku 
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2008 výmennú stáţ medzi oboma samosprávnymi celkami. 

„Zaujíma nás najmä fungovanie vášho klientskeho centra 

a spôsob spracovania a administrovania webovej stránky,“ 
nechal sa počuť J. Boutry počas záverečného oficiálneho pri-

jatia trenčianskej delegácie na mestskom úrade. Skôr však, 
ako sa stáţe uskutočnia, čakajú obyvateľov Cran-Gevrier ko-

munálne voľby, ktoré určia prvého občana mesta na ďalšie 

volebné obdobie, čo vo francúzskych reáliách predstavuje na 
naše pomery neuveriteľne dlhých sedem rokov. Súčasný pri-

mátor, podľa odhadov miestnych, patrí k ich horúcim favo-
ritom. K jednému z vrcholov programu patrila konferencia 

o politike zabezpečovania moţností na bývania pre rôzne so-

ciálne vrstvy, ktorú poc-
til svojou návštevou aj 

senátor najvyššieho fran-
cúzskeho zákonodarné-

ho zboru Thierry Re-

pentin. Pridali sa aj 
predstavitelia talianske-

ho Piossasca. Francúzi si 
zdvorilo vypočuli slo-

venskú i taliansku pre-

zentáciu, ale nešetrili najmä svojho poslanca. Vycvičili ho 
otázkami z oblasti bývania, plánovania výstavby, financo-

vania sociálnych bytov i v rozdeľovaní bytov a Slováci len oči 
otvárali nad luxusnou sociálnou sieťou, rozprestretou nad 

francúzskymi občanmi, hľadajúcimi bývanie, ak sa nechcú 

usadiť priamo v Paríţi alebo jeho blízkom okolí. Aţ z úst 
jedného trenčianskeho pamätníka hádam aj nechtiac vykĺzla 

napoly otázka, napoly konštatovanie: „Tak toto je ten ozajstný 
socializmus v praxi.“ Iným zas tento systém pripomínal po-

vestné Svätoplukove tri prúty, pretoţe Cran-Gevrier je sú-

časťou aglomerácie, zahŕňajúcej 13 miest, posadených okolo 
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centra regiónu Annecy. Spolu so svojím „veľkým bratom“, 

mestom na brehu nádherného jazera, sa spoločne starajú 

hádam o najpálčivejšie oblasti ţivota v dnešnom svete ako sú 
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, miestnu dopravu, 

pitnú vodu a pod. Nie je to dané legislatívou, je to dobrovoľný 
zväzok viacerých miest, ktorí znásobili známe české heslo „ve 

dvou se to lépe táhne“ na tucet plus jeden.  

Info Trenčín 06.12.2007 
Pomocná evidencia 669/1/07 

 
Popredný slovenský novinár a literát Drahoslav Machala, 

rodák zo Zemianskeho Podhradia sa predstavil v Trenčíne dňa 

29. novembra 2007 so  svojou horúcou literárnou novinkou 
pod názvom Šľach-

tické rody, ktorú vy-

dal pri príleţitosti 
svojich 60. narodenín.  

Keďţe autor sa do-
ţil významného ţivot-

ného jubilea pripravili 

pre neho organizátora 
prekvapenie v podobe 

vystúpenia spevácke-
ho zboru Zvon, ktorý 

za dirigovania Soni Zajacovej pripravil krátky program. 

V úvode interpretoval vokálnu skladbu Emila Bohuslava Lu-
káča „Chvála Boţe náš“, srdcu blízkej Drahoslavovi Ma-

chalovi, ktorý konštatoval, „ţe hneď na začiatku ste ma 
zlomili“. Podujatie moderovala s mimoriadnou ľahkosťou 

Janka Poláková spomínaním na veľa zaujímavostí zo ţivota 

a literárnej činnosti jubilanta. Vyvrcholením popoludnia bola 
prezentácia jeho novej knihy Šlachtické rody predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se-

pokrstenie knihy zľava – MUDr. P. Sedláčkom, za asistencie J. Polákovej a D. Machalu  
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dláčkom, MPH. Drahoslav Machala prostredníctvom svojej 

novej knihy zoznamuje čitateľa s tridsiatimi deviatimi naj-

významnejšími šľachtickými pokoleniami z celého Slovenska. 
Autor spracoval zaujímavé osudy rodu Čákovcov i samotného 

„Pána Váhu a Tatier“ palatína Matúša Čáka Trenčianskeho. 
Neobišiel ani Stiborovcov, ktorí sobášnou listinou z roku 

1436 získali vydajom dcéry Stibora 2. Kataríny za těšínske 

knieţa Čachtice. Sídlom samotného Stibora zo Stiboríc bol v 
14. a 15. storočí Beckovský hrad. Rod Ostrolúckych pred-

stavil aj prostredníctvom vzniku celoţivotnej lásky Adelky k 
Ľudovítovi Štúrovi, ktorá v rokoch 1847-1848 navštívila Ze-

mianske Podhradie. Bola tu u strýka Gustáva Ostrolúckeho a 

zároveň sa prvýkrát stretla s Ľudovítom Štúrom, ktorý prišiel 
na návštevu svojho brata a kňaza Samuela. Pútavá literárna 

lahôdka ponúkla moţnosť nazrieť do ţivota aj ďalších gene-
rácií šľachtických rodov Andrášiovcov, Aponiovcov, Erdö-

diovcov, Esterháziovcov, Forgáčovcov, Ilešháziovcov, Pál-

fiovcov, Turzovcov, Zičiovcov a mnohých iných. Autor vo 
svojom rozsiahlom diele nezabudol ani na dobrodruha Mórica 

Beňovského i básnika a spisovateľa Janka Jesenského, ktorý v 
roku 1904 pôsobil ako advokátsky koncipient u Rudolfa 

Markoviča v Novom Meste nad Váhom. Janko Jesenský 

pochádzal z významné-
ho šľachtického rodu 

Jesenskovcov spojeného 
s doktorom Jesseniom 

presláveným prvou ve-

rejnou pitvou tela obe-
senca v Čechách. 

Nová kniha ponúkla 
na takmer sto stranách 

mnoţstvo faktografic-

kých údajov o celých ro-
podpis spisovateľa Drahoslava Machalu bol najvzácnejší  
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dokmeňoch slovenských šľachticov a je poprepájaná najzau-

jímavejšími údajmi a osudmi z ich ţivota. Neoceniteľným 

doplnkom knihy je vyše 350 dobových fotografií a kresieb 
panovníkov a ich sídiel. Prílohu tvoria aj rodové erby.  

S prezentovaným literárnym dielom vynaloţil Drahoslav 
Machala enormné mnoţstvo času stráveného v archívoch, v 

ktorých našiel mnoho nových neobjavených skutočností zo 

ţivota šľachtických rodov. Spoločným menovateľom autora 
jej jeho úţasný citový vzťah k rodnej obci Zemianske Pod-

hradie, podjavorinský kraj a Slovensko. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 621/1/07  

 
Základná umelecká škola v Trenčíne sa stala pevným pi-

lierom vzdelávania 
detí a mládeţe 

v oblasti kultúry 

a umenia. Škola a jej 
pedagógovia výz-

namným podielom 
prispievali a prispie-

vajú k vytváraniu 

pôvodnej kultúry na  
území mesta. Po ús-

pechoch hudobného 
a výtvarného oddelenia sa na verejnosti presadilo aj literárno-

dramatické oddelenie na premiére v kine Hviezda dňa 27. no-

vembra 2007 divadelnou hrou Bathory (v náručí diabla), ktorú 
napísal iba pätnásťročný študent Matúš Bachynec. Zaují-

mavosťou bola dráma v troch dejstvách. Sám autor k hre po-
vedal, ţe „po tejto hre siahol preto, lebo chcel ukázať pohľad 

jeho a pohľad ďalších mladých ľudí na dobu, v ktorej ţila 

Alţbeta Báthoryová,“ Problematickosť niektorých motívov 
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bola vyváţená spontánnym prijatím a adaptovaním hry mla-

dými ľuďmi. Výpravnosť hry bola v podmienkach základnej 

umeleckej školy (aj vďaka pomoci iných zdruţení) skutočne 
imponujúca, zaujímavé bolo aj výtvarné riešenie, ku ktorému 

významne prispeli výtvarníci školy. Príjemným oţivením ce-
lého predstavenia boli tanečné choreografie, ktoré pripravili 

ţiaci tanečného odboru pod vedením Janette Strharskej. Zaz-

nela aj pieseň z pera predstaviteľky Elizabeth Bathory Ingrid 

Cabalovej, ktorú výborne zaspievala predstaviteľka Dorky 

Monika Barboráková spolu s Jankou Šprtkovou. Melódiu 
zloţil Mgr. Ladislav Ţiško. Hudobný doprovod piesne za-

bezpečili pedagógovia hudobného oddelenia. Bathory bolo zá-

roveň absolventským predstavením štyroch ţiakov literárno-
dramatického odboru. Celkovo sa podarilo vytvoriť skutočne 

syntetické divadelné predstavenie, ktoré spojilo takmer všetky 
zloţky, ktoré divadelné umenie má. Z hľadiska histórie zá-

kladnej umeleckej školy ide o jedinečný počin a ostáva dúfať, 

ţe aj v budúcnosti budeme mať moţnosť vidieť podobné 
predstavenia, ktoré nielen ţe prezentujú činnosť pedagógov 

a študentov na vyučovaní, ale prispievajú aj k ponuke pô-
vodnej kultúry mesta. 

Info Trenčín 06.12.2007 

Pomocná evidencia 669/1/07 
 

V sobotu 1. decembra 2007 v kine Hviezda uviedla skupi-
na Normálka svoju piatu premiéru divadelnou hrou Výlet, 

ktorá vznikla na základe skutočných záţitkov. Postavy v tom-

to príbehu neboli vymyslené a ich podobnosť so skutočnými 
osobami nie sú dielom náhody. To, čo sa v  predstavení odo-

hráva je reálny obraz skutočných udalostí, ktoré sa dejú tak-
mer denne. Hoci predchádzajúce slová znejú trochu drama-

ticky, netreba sa ničoho obávať. Váţna a zamyslenia hodná 

problematika, ktorú táto hra rozoberá nie je aţ taká tragická, 
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aby sa na nej nemohli diváci zasmiať, alebo aspoň pousmiať. 

Ak by sa predsa len našiel niekto, kto by sa smiať odmietal, 

nech ho teda k lepšej nálade privedie hudobná produkcia účin-
kujúcich, ktorí sa sem tam zmenia z výletníkov na muzi-

kantov. A kam sa vlastne ide? No ide sa vraj k vode. Kon-
krétne na Slnečné jazerá pri Senci. Po ceste sa však treba vše-

likde zastaviť, prípadne si vypočuť celkom kratučkú a neškod-

nú prezentáciu nemenovanej firmy. Ako to všetko dopadne asi 
nie je ťaţké uhádnuť najmä pre tých, ktorí takýto výlet za 99,– 

Sk absolvovali. 
Tí ostatní nech 

sa nechajú pre-

kvapiť. Všet-
kých hercov 

veľmi potešil 
fakt, ţe prvý 

krát v histórii 

divadelnej sku-
piny bolo vy-

predané. Do-
konca aj na re-

príze, ktorá sa konala hneď na druhý deň. Navyše diváci boli 

takí milí, ţe sa na našich výkonoch smiali a sem tam i za-
tlieskali.  

Info Trenčín 20.12.2007 
Pomocná evidencia 688/1/07 

 

Trenčianska skupina orientálnych tancov Bahar Sultana 
predviedla 4. novembra 2007 divákom brnenského divadla 

Barka svoje najlepšie autorské choreografie. Dievčatá publiku 
pripravili večer plný podmanivej hudby, skvostných kostý-

mov a skvelých tanečných výkonov. Obecenstvo malo moţ-

nosť zhliadnuť klasický i moderný brušný tanec, dynamickú 
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choreografiu so závojom 

i lyrický tanec s dvoma 

závojmi. Veľkým aplau-
zom diváci odmenili špa-

nielske flamenco a tem-
peramentné cigánske tan-

ce s tamburínou. Zaují-

mavosťou bol nesporne 
i tanec púštnych beduí-

nok. Záver patril súčasnej modernej choreografii, ktorá roz-
tlieskala hľadisko i zákulisie. 

Pozvanie do programu prijali i brnenské lektorky a taneč-

nice Amira Sofia, Aneri a Atira zo studia Slunce a tieţ Zafi-
rah, ktorá predviedla temný a tajomný gotický brušný tanec. 

Ľudí očarilo aj orientálne araboflamenco s vejárom a taktieţ 
zaujímavý ázijský tanec s hodvábnymi vejármi.  

Info Trenčín 06.12.2007 

Pomocná evidencia 669/1/07 
 

Verejná kniţnica 
Michala Rešetku 

v Trenčíne dňa 4. no-

vembra 2007 uspo-
riadala prezentáciu 

najnovšej knihy spi-
sovateľky PhDr. Da-

niely Dvořákovej, 

CSc. „Kôň a človek 
stredoveku“, za prí-

tomnosti jej manţela 
známeho historika a spisovateľa PhDr. Pavla Dvořáka. 

Začiatok podujatia spríjemnil s bravúrnou hrou na akordeóne 

ţiak Základnej umeleckej školy v Trenčíne Matúš Orság 
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a potom prítomných privítala riaditeľka kniţnice Mgr. Lýdia 

Brezová. Moderovanie podujatia viedla skúsená Janka Polá-

ková, ktorá pred výpoveďou hlavnej aktérky zoznámila prí-
tomných z jej pracovno-umeleckou charakteristikou. O jej 

manţelovi nehovorila, ako povedala, „pretoţe ten je v Tren-
číne uţ známy“. PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. je vedeckou 

pracovníčkou Slovenského historického ústavu Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa stredovekými deji-
nami Slovenska a Uhorska. Jej prvým samostatným dielom 

bola monografia pod názvom „Rytier a jeho kráľ“. Autorsky 
sa však podieľala na príprave aj iných, z ktorých moţno spo-

menúť „Kniha kráľov“, „Kronika Slovenska“, „A Concise 

History of Slovakia“, „Pramene k dejinám Slovenska“. K svo-
jej novej knihe PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. povedala, ţe 

„inšpiráciou, aby napísala túto knihu bola existencia bielych 
stránok, ktoré by priblíţili vzťah človeka a koňa z obdobia 

stredoveku na Slovensku. Z dostupných prameňov však 

vieme, ţe to bol fakt, ktorý ovplyvňoval kaţdodenný ţivot 
stredovekých ľudí. Treba dodať, ţe v priebehu rokov som 

poctivo zaznamenávala všetky udalosti, ktoré sa dotýkalo 
koní. Všetky poznámky som intenzívne spracovávala posled-

né štyri roky. Túto knihu odporúčam aj preto, lebo je v nej 

zverejnená najznámejšia odborná literatúra o počiatkoch vete-
rinárneho lekárstva Veterinárny spis, ktorý sa 

pouţíval od 13. aţ do konca 19. storočia“. 
Zvolila si na Slovensku doposiaľ nespraco-

vanú tému, bez ktorej ţivot v stredoveku sa 

jednoducho nedá pochopiť. Boli to nielen 
turnaje, poľovačky, krvavé súboje, cestova-

nie, ale aj kaţdodenná práca na poli. Kniha 
súţitia človeka a koňa je sprostredkovaná cez 

osudy historických postáv, cez príbehy kráľov a rytierov, 

urodzených dám, ale aj prostých poddaných. V niektorých 
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okamihoch kôň doslova zmenil dejiny, ako sa stalo v bitke pri 

Moháči, ktorú neobratný kráľov kôň povýšil na historický 

medzník. „Verím, ţe táto kniha je krásna, múdra a bude aj 
úspešná“ povedal PhDr. Pavel Dvořák a ďalej pokračoval, ţe 

„politici by sa nemali vyjadrovať k histórii, lebo ignorujú 
všetky základné výskumy a objavy slovenskej historiografie“.   

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 622/1/07 
 

Preplnená divadelná sála Kultúrneho a metodického centra 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa 9. decem-

bra 2007 pre-

menila na roz-
právkovú kraji-

nu. Viac ako 200 
detí zo Školské-

ho klubu detí 

Sedmička pri Zá-
kladnej škole na 

Hodţovej ulici 
v Trenčíne sa 

premenilo pod 

vplyvom čarov zázračného sluchátka ţiačky Pipi na mnoţstvo 
čertov, sobov, anjelov a ďalších viac-menej neskutočných by-

tostí. Nechýbali fantastické kostýmy s nebývalou fantáziou, 
ktoré vznikli pod vedením vychovávateľky Janky Kováči-

kovej. Uviedli ich pod názvom nákupná horúčka. Na podu-

jatie zavítalo aj viacero zahraničných interpretov vianočných 
melódií, ktorých deti imitovali, nechýbal ani Betlehem s An-

jelským spevokolom a Tichou nocou.    
Info Trenčín 20.12.2007 

Pomocná evidencia 688/1/07 
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Dňa 13. decembra 2007 prezentovala spisovateľka, tele-

vízna moderátorka, imidţová poradkyňa, redaktorka a sce-

náristka Emma Tekelyová v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony 
v Trenčíne svoju novú knihu „Lesk na pery“. Autorka v prí-

hovore k čitateľkám povedala, ţe „aj túto knihu napísala na 
objednávku vyda-

vateľstva Ikar. 

Hlavnou postavou 
románu je ţena me-

nom Eva, ktorá je 
o sebe presvedčená 

je obyčajná ţena 

a to, čo je o nej ne-
obyčajné, ţe je 

všetko v parfumé-
rii. Preto vo vyda-

vateľstve Ikar roz-

hodli pred prezentáciou novej knihy na verejnosti, rozhodol to 
jej názov, skontaktovať sa s firmou Oriflain, ktorej jednou 

z najúspešnejších pobočiek je Oriflain Slovakia. Preto i pri 
dnešnej prezentácii novej knihy sa zúčastnili odborné po-

radkyne tejto firmy, ktoré na dvoch dobrovoľníčkach z obe-

censtva upravili pleť tváre z prírodných prípravkov spomí-
nanej firmy. Popritom odpovedali na vznesené otázky dotý-

kajúce sa najmä z oblasti módnych trendov v líčení a najmä, 
prečo sú prípravky tejto firmy dobré. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 682/1/07 
 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pri-
pravilo na záver tohto roka reprezentatívny prierez tvorbou 

súčasných profesionálnych výtvarníkov Trenčianskeho kraja 
pod názvom Horizonty 3., ktorej vernisáţ  uskutočnená 14. 

de-cembra 2007 programovo nadviazala a bola logickým po-
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kračovaním priaznivo prijatých a hodnotených výstav Hori-

zonty 1. a 2., ktoré sa v Galérii  M. A. Bazovského uskutočnili 

v rokoch 1995 a 2000. „Ambíciou tohto podujatia nie je kon-
frontácia, ale úsilie vytvoriť čo najobjektívnejší obraz o pro-

fesionálnom výtvarnom umení v našom kraji, byť výsostne 
aktuálnou sondou do ateliérov  súčasných  výtvarných umel-

cov“, pripomenula poslanie výstavy riaditeľka galérie PhDr. 

Danica Lovišková. Hlavnou myš-
lienkou výstavy bolo komplexné 

zmapovanie stavu a situácie vo 
výtvarnom dianí v rámci celého 

Trenčianskeho kraja. Návštevníci 

sa tak na výstave mohli stretnúť s 
mnohorakými výtvarnými disciplí-

nami, od maľby, grafiky, kresby, 
cez sochu, keramiku, sklo aţ po 

fotografiu, textil či šperk. V prá-

cach autorov mohli rozoznávať jed-
notlivé generačné vrstvy či jedno-

tlivé umelecké programy.  
Zatiaľ, čo v poslednom vydaní výstav prezentovalo svoje 

práce 48 autorov, tak v tohoročnom  to bolo aţ 57 výtvar-

níkov. „Vzniknutá kolekcia priniesla široký okruh námetov od 
figúry cez portrét, kra-

jinu aţ po zátišie, pri-
blíţilo polohy fantazij-

né, expresívne, geome-

trické či poetické, od fi-
guratívneho vyjadrenia 

siahlo aţ po abstraktné, 
od zobrazenia širokých 

podôb reality aţ po tvo-

rivé vyjadrenie vnútro-
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ného sveta a vlastných pocitov umelcov“, pripomenula PhDr. 

Danica Loviková. Výstava priniesla rôznorodý pohľad na 

svet, rozvíjajúci sa v nevšedných priestorových, materiá-
lových, kompozičných a farebných vzťahoch. Výstavu kurá-

torsky pripravili PhDr. Danica Lovišková, PhDr. Elena 

Porubänová a PhDr. Alena Hejlová. „Potešilo, ţe popri star-

ších autoroch, ktorí si uţ svoj individuálny program originálne 

formulovali a niektorí sa aj presadili na celoslovenskej výt-
varnej scéne, popri strednej generácii, ktorá si na viacerých 

domácich a zahraničných výstavách obhájila originalitu a 
invenčnosť svojej  tvorby, na tohoročnej výstave sa etablovali 

noví mladí umelci, ktorí svoje autorské koncepcie majú nie-

kedy aţ prekvapujúco zrelo formulované a prinášajú na našu 
výtvarnú scénu sympatickú zmenu, pohyb a nové impulzy,“ 

zhodnotila PhDr. Danica Lovišková. Jednou z prioritných 
úloh Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je 

zachytenie aktuálnej podoby tvorby výtvarníkov Trenčian-

skeho kraja. Súčasťou výstavy bude aj vydanie reprezen-
tačného katalógu, komplexne prezentujúceho autorské pro-

gramy všetkých prihlásených umelcov. „Je to dobrý krok k 
naplneniu tejto našej zmysluplnej a zaujímavej galerijnej 

aktivity“, uzatvorila riaditeľka PhDr. Danica Lovišková. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 674/1/07  

 
V piatok 14. decembra 2007 predpoludním navštívila Špe-

ciálnu základnú školu Vladimíra Predmerského v Trenčíne  

20. ročná Holanďanka Andrea Versloot so svojimi rodičmi, 
aby v tomto prostredí odovzdala finančný dar 1600 eur Fondu 

dr. Klauna, ktorý získala neobvyklým spôsobom – bol vy-
hojdaný. Bliţšie o získaní peňazí komentovala Andrea, ţe 

k peniazom prišla tak, ţe „sa musela 24 hodín hojdať na hú-

pačke“. Peniaze prevzal dr. Klaun, alias Vladimír Kulíšek, 



 663 

ktoré budú pouţité na honorovanie stretnutí klaunov s deťmi 

po celom Slovensku Okrem toho Andrea odovzdala deťom aj 

futbalové dresy a iné športové potreby. No to nebolo všetko, 
lebo aj jej otec Andreas Versloot, ktorý je známy ako aktívny 

účastník uplynulých 
podujatí s dr. Klau-

nom v Trenčíne, pri-

niesol finančný dar 
700 eur, ktorý po-

chádzal zo zbierky 
medzi spolupracov-

níkmi. Správkyňa 

fondu Ing. Janka 

Sedláčková okrem 

poďakovania za vec-
né a finančné dary odovzdala Andrei na pamiatku fotografiu 

z podujatia detí s dr. Klaunom a Andreasovi trenčianskymi 

deťmi vymaľované pravé holandské dreváky. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 678/1/07 
 

Slovenský film Rozhovor s nepriateľom reţiséra Pa-

trika Lančariča získal špeciálnu Cenu divákov v rámci šies-
teho ročníka filmovej prehliadky Stretnutie slovenského 

a stredoeurópskeho filmu vo francúzskom meste Cran-
Gevrier. „Prehliadku, ktorá sa uskutočnila od 21. do 27. no-

vembra 2007, spoločne organizovali partnerské mestá Trenčín 

a Cran-Gevrier v spolupráci so Slovenským filmovým ústa-
vom,“ informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmo-

vého ústavu Katarína Lednická. Okrem filmu Rozhovor 
s nepriateľom boli na festivale uvedené snímky Iné svety 

(Marko Škop, 2006), reţisérsky zostrih filmu Útek do Budína 

(Miloslav Luther, 2005), dokumentárny film Tryzna (Vladi-
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mír Kubenko, 1969) a pásmo študentských filmov z Vysokej 

školy muzických umení v Bratislave. Program prehliadky do-

plnilo niekoľko výstav slovenských výtvarníkov, výstava 
fotografií M. R. Štefánika a večer poézie. 

tasr 18.12.2007 
 

Ďalší balíček previazaný zlatou stuţkou priniesla na 

Jazzovú draţbu Trenčianska jazzová spoločnosť v predvečer 
Mikuláša 5. decembra 

2007. V Jamm Clube ho 
tentoraz rozbalila poľská 

omladina Ecstasy Quaret, 

ktorý hral v rámci európ-
skeho turné vlastné sklad-

by z nového CD. Náročné 
skladby ovplyvnené klasic-

kým ponímaním kompozí-

cie i prednesu interpretovali, ako sme si pri poľských kape-
lách uţ zvykli, dokonalou technikou podloţenou hlbokým 

hudobným cítením. Tradíciou Jazzových draţieb je benefičná 
účasť regionálnych výtvarných umelcov. Po koncerte sa obraz 

Vladimíra Kudlíka vydraţil na podporu Detského domova v 

Zlatovciach. Jazzová nádielka potvrdila svoju štedrosť nielen 
počtom výborných podujatí, ale aj vysokou umeleckou 

kvalitou ponúkaných podujatí. Vo štvrtok 13. decembra 2007 
prišla do Jamm Clubu vynikajúca formácia Vertigo Quintet 

ozdobená nevšednou krásou skladieb a spevu Doroty Báro-

vej. Nový projekt Vertigo Quintet & Dorota Bárová priniesli 
úplne originálnu zmes jedného z najosobitejších hlasov na 

európskej scéne, violoncella a poľsko-českých textov Doroty 
Bárovej na jednej strane a zvuku Vertigo Quintetu na strane 

druhej. Výsledkom bola krehká, atmosférická a poslucháčsky 

vysoko prístupná hudba s inšpiráciami z free jazzu, world 

http://mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=819442&ids=6
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music, súčasnej váţnej hudby i popu, porovnateľná napríklad 

s tvorbou Ornetta Colemana alebo Susanne And The Magical 

Orchestra. Vertigo Quintet & Dorota Bárová súbeţne s 
európskym turné práve dokončujú nové CD. 

Trenčianske noviny 20.12.2007  
Pomocná evidencia 697/1/07 

 

V dňoch 7. aţ 9. decembra 2007 sa uskutočnil v Trenčíne 
multimediálny festival nazvaný Alternatívne Vianoce. Jeho 

začiatok patril premietaniu japonských animovaných filmov 
a filmovou drámou Tsotsi, ocenenou Oscarom za najlepší cu-

dzojazyčný film. Vo večernom programe prvého dňa festivalu 

sa predstavilo na javisku kina Hviezda divadlo Skrat s hrou 
„Nemusím veľa, stačí dobre“, ktorej dej sa sústreďuje na stre-

távanie dvojíc za účelom uspokojovania svojich sexuálnych 
potrieb v neútulne zariadenej hotelovej izbe a pri ktorých rea-

gujú skratovo. Záver prvého dňa patril vystúpeniu českej 

kapely Květy a maďarskej kapely Yellow Spots s pravým 
rock´n´rollom. Druhý deň festivalu začal opäť filmovým pred-

stavením „Neţný Barbar“ a pokračoval monológom Slávky 
Daubnerovej v hre „Hamlet stroj“ od Heinera Mullera. Po 

krátkej prestávke sa predstavili so svojím programom hudob-

ná skupina Karpatské chrbáty s veselými textami a záver pa-
tril ich lídrovi Braňovi Jóbusovi. Tretí deň festivalu sa začal 

premietaním krátkych filmov, na ktoré nadviazala maďarská 
skupina Másfél, hajúca progresívny rock.  

Trenčianske noviny 20.12.2007 

Pomocná evidencia 694/1/07 
 

V pondelok 10. decembra 2007 Kultúrne a metodické cen-
trum Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne sa za-

plnilo mladými ľuďmi, ktorí prišli povzbudiť svojich osem-

nástich kamarátov a spoluţiakov vo finálovej časti speváckej 
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súťaţe 2. ročníka My Popstar. Odborná porota súťaţe pod 

vedením predsedu Stanislava Kardoša s členmi - Martina Šin-

dlerová, Lýdia Rapantová, Peter Sámel, Soňa Kardošová, Mi-
chal Tvrdý mala veľa práce, lebo speváci boli na súťaţ veľmi 

dobre pripravení. V kaţdej kategórii súťaţilo deväť finalistov. 
Napokon predsa odborná porota vyriekla ortieľ a v kategórii 

od 11 do 14 rokov vyhlásila za víťazku Nikoletu Nosovskú 

za Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou. Na druhom 
mieste v tejto kategórii sa umiestnila Michaela Chovancová 

zo Základnej školy v Povaţskej Bystrici a na treťom mieste 
Lucia Gachulincová. V kategórii od 15 do 18 rokov zvíťazil 

Róbert Marko zo Stredného odborného učilišťa Juraja Ri-

baya Bánovce nad Bebravou. Na druhom mieste sa umiestnil 
Lukáš Ciho z Obchodnej akadémie v Ilave a na treťom mieste 

sa umiestnila Kristína Hamárová z Gymnázia v Povaţskej 
Bystrice.   

Po súťaţi vystúpila pred obecenstvom známa populárna 

speváčka Martina Šindlerová, ktoré ju odmenilo potleskom. 
Súčasťou podujatia bola prezentácia prvého CD víťazky pr-

vého ročníka My Popstar Veroniky Červeňanovej, ktoré-mu 
asistoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH so speváčkou Martinou Šin-

dlerovou. Obaja mladej speváčke zaţelali veľa spokojných 
poslucháčov a ďalšie úspešné napredovanie v speváckej ka-

riére. Mladá speváčka pri tejto príleţitosti konštatovala, ţe 
„vydanie CD bola pre mňa jediná šanca, aby som dokázala, čo 

vo mne je“. 

Trenčianske noviny 20.12.2007 
Pomocná evidencia 693/1/07, 699/1/07   

 
V konkurze o titul Európske hlavné mesto kultúry roka 

2013 bojovalo deväť miest – Košice, Martin, Nitra, Prešov, 

Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Trnava a Trenčín. 
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O tom, kto sa bude uchádzať o tento titul rozhodovala 14. de-

cembra 2007 výberová komisia, ktorú viedol Róbert Scott. 

Ten pre média uviedol, ţe na postupových miestach sa 
umiestnili mestá Košice, Martin, Prešov a Nitra. Neu-

miestnené mestá, teda i mesto Trenčín, boli tak trocha 
z výsledku hodnotenia komisie sklamané. O tom, ktoré zo šty-

roch miest s vybratým francúzskym mestom ponesie titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2013, rozhodne komisia 
zloţená zo šiestich slovenských a siedmich európskych exper-

tov v septembri roka 2008. 
Trenčianske noviny 20.12.2007 

Pomocná evidencia 697/3/07 

 
Čaro Vianoc pod hradom je názov, pod ktorým sa kaţ-

doročne skrýva mnoţstvo spoločenských stretnutí, kultúrnych 
podujatí, koncertov, divadelných predstavení a podobne. Spo-

ločné majú jedno, ţe ich organizátori chcú spríjemniť divá-

kom, poslucháčom, členom rôznych zdruţení a neziskových 
organizácií, ale aj širokej verejnosti posledný mesiac kalen-

dárneho roka. December je svojou sviatočnou atmosférou tak 
trochu čarovný. Práve v tomto čase viac ako inokedy naku-

pujeme darčeky pre svojich blízkych. Je to však tieţ čas aj pri-

pomenúť si tradície či uţ ide o nehmotné bohatstvo alebo 
o výrobky, ktoré sa pripravujú prácou starými spôsobmi. Aby 

sme sa v tomto predvianočnom zhone trošku zastavili, alebo 
aspoň spomalili, pripravilo mesto Trenčín tieţ niekoľko tra-

dičných podujatí. V období od 13. do 20. decembra 2007 sa 

v popoludňajších hodinách na Mierovom námestí v amfiteátri 
kaţdý deň s výnimkou víkendu uskutočňovalo Stretnutie s ko-

ledou pod stromčekom. Na pódiu sa prezentovali deti z fol-
klórneho súboru Radosť, deti zo Základnej školy z Mníchovej 

Lehoty, ale aj zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Tren-

číne. Ani súbory dospelých sa nenechali zahanbiť. Do pro-
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gramovej ponuky prispel Mestský dychový orchester, Evan-

jelický zbor Zvon, spevácky zbor Hornosúčan a Trenčiansky 

spevácky zbor.  
V silnej konkurencii hypermarketov aj tento rok mal svoje 

čaro aj Vianočný jarmok. Tomuto tradičnému podujatiu patril 
víkend 15. a 16. de-

cembra 2007. Od 

rána do neskorých 
popoludňajších ho-

dín prebiehal na 
pódiu program, 

ktorý spríjemňoval 

občanom pri náv-
števe predajných 

stánkov s typický-
mi vianočnými vý-

robkami z dreva, 

keramiky, kovu i  textilu. Hoci bolo skutočne chladné a chví-
ľami aţ nepríjemne veterné počasie, Trenčania do centra mes-

ta prišli. A nielen oni, lebo pri pódiu sme privítali náv-
števníkov aj zo zahraničia. Aj deti si prišli na svoje. Videli 

niekoľko divadelných predstavení, napríklad vianočné pásmo 

Teatra Neline a Slovácky betlehem Rádu červených nosov. 
Pre tých najodváţnejších bola za pesničku či básničku na-

chystaná sladká odmena. V programe ďalej vystúpili detské 
folklórne súbory Radosť a Kornička, dospelých výborne po-

bavili ľudová hudba Borovienka či dychová hudba Skalanka, 

ktorá prekvapila príjemnými vianočnými a muzikálovými me-
lódiami. Ľudia medzi stánkami si zaspievali vianočné koledy 

spolu so speváckou skupinou z Dolnej Súče a ţenskou vokál-
nou skupinou folklórneho súboru Kubran. Veľmi dobrý dojem 

zanechali deti zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktoré 

priviedla učiteľka Janette Strharská predvedením časť z hry 
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Bathory. Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca - Brusna 

opäť zaujala speváckymi výkonmi aj hrou na dnes uţ nety-

pických píšťalách z kôry stromu. Hlavnými hviezdami, ktoré 
zmobilizovali aj pri pocitovo mínusových teplotách ľudí, boli 

speváčky Martina Schindlerová a Beáta Dubasová. Hoci 
boli po svojich vystúpeniach skutočne premrznuté, stále sa 

usmievajúc neodmietli ani autogramiádu pre fanúšikov. 

Info Trenčín 20.12.2007 
Pomocná evidencia 688/1/07 

 
Počas Vianočných sviatkov pripravilo Trenčianske mú-

zeum pre Trenčanov a návštevníkov Trenčianskeho hradu 

zaujímavý program priamo na hrade. Správkyňa Trenčian-
skeho hradu Mgr. Monika Gurínová uviedla, ţe po prvýkrát 

prišli s novinkou – programom pod názvom Vianoce na 

hrade. V termíne od 15. decembra do 6. januára 2007 počas 

beţných prehliadok na hrade rozvoniavali medovníky, blikali 

plamene sviečok a hrala vianočná hudba. Prehliadky sa usku-
točňovali tak ako doteraz, kaţdú hodinu a bola obohatená o 

vianočnú výzdobu v Barborinom paláci stromčekmi, svieč-
kami a ďalšími symbolmi sviatkov. Pre návštevníkov pri-

pravili informácie o vianočných zvykoch a spôsoboch slá-

venia týchto sviatkov v minulosti.  
Trenčianske noviny 20.12.2007 

 

V priestoroch Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v 

Trenčíne si mohli návštevníci v decembri 2007 prezrieť 
výstavu fotografií lektorky anglického jazyka Nicole Wrixon 

pod názvom Ţivá mozaika, ktoré  nafotila počas svojich ciest 

po celom svete. Špecifikom týchto fotografií je, ţe zachy-
távajú osudy ľudí a kaţdá z nich má za sebou osobitný ľudský 

príbeh v spojení s kultúrou danej krajiny. Ţivá mozaika v sebe 
nesie symbolický názov. „Fotografie zobrazujú ľudí rôznych 

etnických skupín, kultúr aj rasy na rôznych miestach sveta,“ 
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vysvetlila Nicole Wrixon. „Zámerne tu však nie sú fotografie 

z Európy, pretoţe som chcela študentom priblíţiť ľudí z 

menej známych krajín,“ doplnila. Ďalej zdôraznila, ţe takmer 
so všetkými ľuďmi, ktorých fotila, si vytvorila osobný vzťah, 

a preto sú jej všetky fotografie veľmi blízke. Na Slovensku 
má veľa priateľov. Nicole Wrixon vyučuje v piaristickom 

gymnáziu angličtinu od septembra tohto roku. Ako sama 

uviedla, jej vzťah k našej krajine je veľmi blízky, pretoţe tu 
má niekoľko blízkych priateľov. K foteniu sa dostala ná-

hodou. „Samotná fotografia ma zaujala počas mojich tíne-
dţerských čias a odvtedy vlastne fotím,“ uviedla fotografka. 

Nicole počas svojho ţivota navštívila uţ päťdesiatpäť krajín. 

V súčasnosti ţije s manţelom deviaty rok v Rakúsku. Doteraz 
usporiadala dvanásť výstav a väčšina z nich sa konala vo 

Viedni.  
Trenčianske noviny 20.12.2007 

 

Dňa 19. decembra 2007 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici 
Michala Rešetku Trenčíne vyhodnotenie literárnej súťaţe  Ro-

ka Jozefa Miroslava 
Hurbana, vyhlásenej 

v Národnej rade Sloven-

skej republiky na podnet 
predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, 

ktorá trvala od februára 

2007 do februára 2008. 
Prihlásené literárne prá-

ce hodnotila odborná porota v zloţení – Mgr. Marta Ha-

lečková, PhDr. Pavol Parenička a PhDr. Peter Cabadaj. 

Úvod podujatia patril ţiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy 

Trenčín, Novomeského ulica, ktorí pod vedením svojej uči-

zľava – PhDr. P. Parenička, Mgr. M. Halečková, PhDr. P. Cabadaj 

http://mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=819437&ids=6
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teľky Mgr. Bartalošovej sa zúčastnili literárno-historickej ex-

kurzie o Jozefovi Miroslavovi Hurbanovi v Hlbokom, Dobrej 

vode a Modre a zoznámili prítomných, čo všetko pri tejto prí-
leţitosti zaţili. Z exkurzie priniesli aj veľa písomného a foto-

grafického materiálu, s ktorým zoznámili prítomných. Prácu 
odbornej poroty zhodnotil jej predseda PhDr. Pavol Pare-

nička, ţe všetci porotcovia vloţili do tejto práce s plnú váţ-

nosť, poctivosť a svedo-
mitosť. Literárna súťaţ 

bola rozdelená do dvoch 
vekových kategórií – pr-

vá kategória vo veku od 

14. do 18. rokov, druhá 
kategória od 18. po ne-

konečno. Do prvej kate-
górie bolo prihlásených 

jedenásť literárnych prác, 

v ktorých sa objavili začiatočnícke nedostatky, preto nebola 
udelená ani prvá cena. Druhá kategória bola poznačená inou 

kvalitou, najmä skúsenosťou súťaţiacich. V tejto kategórii 
aj keď kritéria súťaţe stanovili príspevky z prózy, prišli aj 

pokusy o odborné články, poéziu a eseje. Osobne bol veľmi 

sklamaný, ţe v súťaţných prácach sa objavilo veľa grama-
tických chýb. V podstate však treba konštatovať, ţe súťaţ spl-

nila svoje ciele, t.j. ţe súťaţiaci sprítomnili myšlienky J. M. 
Hurbana spôsobom mnohokrát aj nevšedným. Záver podujatia 

patrilo oceneniu najlepších súťaţných prác : 

A) kategória od 14. do 18. rokov 
1. neudelená 

2. „Tá, ktorá mala všetko zmeniť“ od Veroniky Bobo-
šíkovej z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta 

nad Váhom  
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3. „A ticho zavládlo svetom“ od Aleny Košnárovej 

z Gymnázia M. R. Štefánika z Nového Mesta nad 

Váhom  
B) kategória od 18. rokov aţ nekonečno 

1. „Nevešaj hlavu“ od Václava Kostelanského z Po-
vaţskej Bystrice 

2. „Neopustený národ“ od Ing. Jany Judinyiovej z Tr-

navy 
3. „Iná doba“ od PaedDr. Ľubomíra Kiku z Podolia  

3. „Bystrý mysliteľ, britký polemik“  od Mgr. Miroslava 
Gendu 

 Cenou Miestnej organizácie 

Matice slovenskej v Trenčíne bola 
ocenená práca „Sláva národa hod-

ná je obetí“ od autora Dávida 

Muránského z Piaristického 

gymnázia J. Braneckého v Tren-

číne. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 683/1/07 
 

V rámci koncertnej koncoročnej šnúry po Čechách a Slo-

vensku vystúpila aj v Trenčíne v Piano klube 29. decembra 
2007 speváčka Jana Uriel. V 80-tych rokoch bola v Česko-

slovensku známou speváčkou a v Trenčíne v rokoch 1982 – 
1983, mala dokonca svoj Fanklub. Ten vznikol, keď ako 

členka kapely Ľuda Krausa AB Normal, odspievala päť kon-

certov na výstave Trenčín mesto módy v roku 1983. „Vtedajší 
teenageri ju nevolali inak ako Pope alebo Popka. A meno Jana 

Pope si potom nechala aj v Anglicku po zvyšok 80. rokov,“ 
hovorí vedúci vtedajšieho Fanklubu Miro Bruna. Najskôr 

umelecké mená striedala a uţ sedem rokov pouţíva meno či 

tajný kód ako sama hovorí. Jana je frontmanka skupiny 

zľava - ocenený Dávid Muranský  
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Illuminatica, kde na bicie hrá majster bubeník Jiří George 

Hrube, zakladateľ pôvodného Praţského výběru a následne 

člen mnohých iných skupín. Skupinu tvorili ešte basgitarista 
Kastanek a gitarista Kousek. V pódiovej show Janu dopĺňali 

dvaja tanečníci - Ali N a Mir B. Ako prezradil ďalej Miro 
Bruna, program zostavila Jana podľa svojho obľúbeného štý-

lu, ktorý nazýva „okamţitizmus“, t.j. ţe scenár koncertu a 

mágia celého vystúpenia sa vyvíja aţ v deň koncertu, často aţ 
počas neho. V koncerte zaznelo aj niekoľko starých hitov, ako 

V stínu kapradiny či Copánky v novej verzii ako Korálky 
nadějí, ale i novinky, ktoré ešte len vyjdú, všetky skladby mali 

české texty a pár ich zaspievala v latinčine. 

Vlastné poznámky 
 

 
 

 


