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Kultúrno-spoločenské podujatia 

 
       

Kovačická a padinská insita opäť prišla do Trenčína, keď 
v Metskej galérii na Mierovom námestí známy galerista Pavol 

Čapo predstavil dňa 8. januára 2008 na výstave „Insitné 

umenie z Kovačice“ obrazy starších autorov, menovite Jána 

Husárika, Pavla Cicku 

a Zuzany Chalupovej, 
ako aj autorov strednej 

a mladšej generácie 
menovite Jána Gló-

dzika, Rozálie Marko-

vej, Martina Markova 
či Martina Papa. Po 

privítaní prítomných 
vedúcou malej galérie 

Mgr. Teréziou Niko-
vou sa prihovorila uvoľnená funkcionárka pre výkon funkcie 

Mesta Trenčín Janka Fabová, ktorá vyjadrila svoju radosť, ţe 

prvá tohoročná výstava galérii je venovaná umeniu, ktoré je 
posolstvom ţivo-

ta našich Slová-
kov z Dolnej ze-

me nám. Súčas-

ne poďakovala 
Pavlovi Čapovi 

za to, čo všetko 
koná pre šírenie 

tohto umenia 

i to, čo koná pre 
šírenie a upevňo-

vanie dobrých 

kurátor MUDr. J. Činčár a galerista Pavol Čapo 

Pavol Cicka – Rrybár  
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priateľských vzťahov Trenčína s mestom Kragujevac. K vys-

tavenej kolekcii obrazov sa vyjadril kurátor výstavy MUDr. 

Július Činčár. Ako povedal, „táto kultúra maľovania obrazov, 
v ktorých sa zaznamenané obyčaje a činnosti patrí potomkom 

Slovákom, ktorí sa od roku 1802 spod Tatier začali sťahovať 
na Dolnú zem. Začiatky tohto umenia, ktoré dostalo pomeno-

vanie insitné, začalo sa 

šíriť v tridsiatich rokoch 
20. storočia. Maliari zaz-

namenávali vo svojich 
maľbách práce na poliach, 

ľudové kroje, zimné rado-

vánky, tradičné sedliacke 
domy a izby, vtipné prího-

dy zo sedliackeho ţivota 
a podobne. Moţno práve 

jednoduchosť insitného umenia umoţnilo preniknúť v päťde-

siatich rokoch pozoruhodným a prenikavým spôsobom do 
celého sveta, lebo spôsob vyjadrovania umelcov oslovil zbe-

rateľov obrazov, galérie, múzea a teoretikov výtvarného ume-
nia“. Záver oficiálnej časti otvorenia výstavy patril galeristovi 

Pavlovi Čapovi, ktorý na margo výstavy povedal, ţe „je 

veľmi rád z otvorenia výstavy v Trenčíne, lebo sa tu rokmi 
vytvorila pevná skupina priaznivcov, ktorým je blízky svet 

tohto umenia, ktorý pripomína svet rozprávok“.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 10/1/08 

 
Legendárna Alţbeta Báthoryčka bola jedným zo symbolov 

výstavnej expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
14. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil od 17. do 20. januára 2008 

v bratislavskej Inchebe. Popri známej čachtickej grófke 

Ján Bačúr - Kone 
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návštevníkov vítali návštevníkov v expozícii Trenčianskeho 

samosprávneho kraja aj Podmanickí rytieri a sokoliari z Boj-

níc. Všetci spoločne naplnili hlavný ídeový zámer tohtoroč-nej 
expozície, ţe Trenčiansky samosprávny kraj je krajom hradov, 

zámkov a legiend. V spoločnej expozícii na ploche 120 m
2
  

spolu vystavovali Mesto Trenčín, Mesto Povaţská Bystrica, 

Regionálne zdruţenie 

Cestovného ruchu 
Horná Nitra a Kúpele 

Bojnice a.s. Po sláv-
nostnom otvorení 

veľtrhu 17. januára 

2008  v Programo-
vom centre Incheby, 

bola slávnostne otvo-
rená aj expozícia 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja fanfárami a dobovou hudbou v podaní súboru 
Musica poetica z Trenčína, keď k prítomným hosťom sa 

prihovorila Mgr. Monika Gurínová v roli Alţbety Bátho-

ryovej za dávnych panovníkov regiónu a expozíciu oficiálne 

otvoril predseda Tren-

čianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, 
MPH za prítomnosti 

J.E. veľvyslanca 

Francúzskej republiky 
v Slovenskej republi-

ke Henry Cunyho, 
ministerky pôdohos-

podárstva Slovenskej 

republiky Ing. Kramplovej, a primátora Mesta Trenčín Ing. 
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Branislava Cellera. Pri tejto príleţitosti odovzdal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH odovzdal ocenenie za podporu a rozvoj aktívneho ces-
tovného ruchu a propagáciu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja riaditeľke Trenčianskeho múzea Kataríne Babičovej, 
predsedníčke Regionálneho zdruţenia cestovného ruchu Hor-

ná Nitra Ing. Zdenke Baláţovej, odborníkovi z oblasti poľno-

hospodárstva Ing. Vojtechovi Tĺčikovi a predsedovi Sloven-
ského cykloklubu RNDr, Jurajovi Hlatkému, CSc. Na otvá-

racom programe sa zúčastnili aj šermiari zo skupiny Wagus z 
Trenčína. V priebehu výstavných veľtrţných dní vo výstavnej 

expozícii predvádzali svoju remeselnícku zručnosť reme-

selníci regiónu – krosnárka Helena Pavlíková z Povaţského 
Podhradia, šúpoliarka Antónia Dvorščíková z Povaţskej Bys-

trice,  drotár Jaroslav Rod z Dubnice nad Váhom a predajca 
tradičnej medoviny. V sobotu 19. januára 2008 popoludní vo 

výstavnej expozícii sa uskutočnila autogramiáda autorom 

knihy Šľachtické rody Drahoslavom Machalom. Sprievod-
ným podujatím expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja 

bola vedomostná súťaţ pod názvom Poznaj náš kraj, ktorej 
víťaz bol kaţdý deň vyţre-

bovaný. Počas výstavy v ex-

pozícii Trenčianskeho samo-
správneho kraja boli premie-

tané na veľkoplošnej obra-
zovke informácie o atrak-

ciách regiónu a o moţnos-

tiach vyţitia v rámci cestov-
ného ruchu na území Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. 
Vlastné poznámky 

 

trenčiansku expozíciu navštívil Nácko zo Štiavnice 

krosnárka Helena Pavlíková 

trenčiansku expozíciu navštívil aj Nácko zo Štiavnice 
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Hoci je Richard Hlavňa rodák z Martina, povaţuje sa za 

Trenčana. Zaviala ho sem vojenská kariéra po rokoch 

preţitých v Podunajskej níţine a niekoľkých mesiacoch v 
horúcom Iraku. Je známy predovšetkým svojou reportáţnou 

fotografiou, ktorou pribliţuje kultúru a šport v Trenčíne. 
Najnovšie, čo nafotografoval bol súbor fotografií z jeho 

pobytu v Rumunsku, ktoré vystavoval od 15. januára do 15. 

februára 2008 vo foyer v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Na otázku, 

prečo sa rozhodol tieto fotografie vystavovať odpovedal 
„Dôvod bol prozaický. Chcel som sa podeliť o záţitok a 

darovať ľuďom pohľad na dnešné Rumunsko inými očami. 

Situácia, keď väčšina mojich známych ma od cesty odhová-
rala, mi bola silnou motiváciou. Šiel som do Rumunska 

s otvorenou dušou a zaţil som presný opak ako všetci tí okrad-
nutí, oklamaní a znechutení. Snaha vystavovať bola tieţ túţ-

bou podeliť sa o záţitky s ľuďmi, ktorí nemajú prístup na 

internet a na môj blog.“ Výstavu tvorilo vyše šesťdesiat čier-
nobielych aj farebných fotografií. „Čiernobiele mi umoţnili 

zachytiť kontrast mesta a príjemných ľudí a farbou som zasa 
chcel vyjadriť svoju osobnú radosť z turisticky nepoškvrnej 

prírody a podeliť sa o výhľady, ktoré mi pohorie Fagaraš 

darovalo.“  
Trenčianske noviny 31.01.2008 

 
Umelecké dielo v pešej 

zóne Hviezdoslavovej ulice 

v Trenčíne, ktoré bolo pos-
tavené ako súčasť Kul-

túrneho a metodického 
centra Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky dňa 5. ja-

nuára 2008 doţilo. Čo sa 
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vlastne stalo ? Pri päte jednej časti umeleckého diela bola ob-

naţená ţelezná konštrukcia, ktorá v dôsledku zhrdzavenia 

neuniesla svoju hmotnosť a zvalil sa. Pád časti artefaktu zasia-
hol aj objekt Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky a našťastie nikomu nespôsobil zrane-
nie. Mestská polícia okolie spadnutého stĺpu ohraničila pás-

kami, ktoré však nikto nerešpektoval. Spadnutý artefakt čakal 

aţ tri týţdne na svoje odstránenie, lebo jeho vlastník Kultúrne 
a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

túto povinnosť zhadzovala na 
Mesto Trenčín tvrdením, ţe 

artefakt je umiestnený na jeho 

pozemku. Dňa 15. januára 2008 
na náklady Mesta Trenčín bolo 

umelecké dielo asanované na 
náklady Mesta Trenčín, pretoţe 

hrozilo ohrozenie občanov. 

Trenčianske noviny 31.01.2008 
 

V piatok večer 1. februára 2008 sa Mestská galéria v Tren-
číne zaplnila milovníkmi výtvarného umenia do prasknutia, 

pretoţe ich pozor-

nosti neunikla ver-
nisáţ výstavy 

„Stretnutie – Set-
kání“, na ktorej sa 

predstavili partner-

ské výtvarné stre-
diská z okresov 

Trenčína a Zlína 
s výberom nepro-

fesionálnej tvorby 

svojich výtvarní-zľava – Mgr. V. Zvalený, Ing. M. Šajbidorová, R. Dobiáš 
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kov. Po privítaní všetkých návštevníkov riaditeľom Tren-

čianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným 

prítomných pozdravil spisovateľ Rudolf Dobiáš. Za hosťov 
zo Zlína poďakoval Ján Potyka, ktorý si hneď v úvode 

neodpustil podotknúť výhody uţ neexistujúcej hraničnej 
kontroly, keď jeho cesta zo Zlína do Trenčína bola rýchla 

a bezproblémová. Okrem iného uviedol, ţe „tohoročná ko-

lekcia výstavy zo Zlína má tri okruhy vystavujúcich výtvar-
níkov. Prvý okruh výtvarníkov tvoria tí autori, ktorí uţ dlhé 

roky tvoria kostru výtvar-
nej skupiny zo Zlína. Z 

nich spomenul Jardu Str-

nada, Jána Poteka, Lenku 
Jurečkovú, Miroslava Ku-

biša, Drahu Burďákovú, 
Františka Slováka, Mirka 

Bystřického, Stanislava 

Knotka, Františka Pavlisa, 
Františka Šmahulka, Jarda Brauna. Druhý okruh tvorí skupina 

výtvarníkov z Uherského Brodu, ktorí sa pridali ku skupine zo 
Zlína, z nich treba spomenúť Milana Boudu, Libora Berana a 

Jaroslava Súrýho. Poslednou treťou skupinou sú zamestnané 

ţeny, ktoré maľovaním vypĺňajú svoj voľný čas a majú za 
sebou aj prvú výstavu na 

domácej pôde. Päť ţien 
z tohto kolektívu – Naďa 

Koníčková, Jana Kocalbová, 

Šárka Horehleďová, Vendula 
Kolaříková a Jana Barcíková. 

Vystavujúcich výtvarníkov 
z trenčianskeho regiónu pred-

stavila Jarka Tichá, ktorá 

kon-štatovala, ţe „ich kolekciu obohatilo 21 autorov so svo-

Drahomíra Burďáková – Za oknem je listopad 

Viera Mešková – Zátišie s ovocím I. 
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jimi 39 výtvarnými dielami. Vystavujúcimi sú Pavol Obst, 

Július Brúna, Eliška Skybová, Branislav Kristín, Veronika 

Markovičová, Jozef Syrový, Igor Mško, Viera Mešková. Ján 
Meško, Ján Tluka, Miro Mišura, Július Činčár, Jozef Švikruha, 

Izabela Bulková, Ján Nedorost, Igor Vaculčiak, Hana Pe-
trovská, Tibor Hladký. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.02.2008 
Pomocná evidencia 51/1/08, 64/1/08 

 
Výstavná sieň Mestskej galérie v Trenčíne na Mierovom 

námestí č.16 poskytla svoje priestory pre výstavu obrazov 

rodáka zo Sekúl Jaroslava Salaya pod názvom „Maľby“. 
V úvode vernisáţe 

výstavy, ktorá sa us-
kutočnila 4. februára 

2008 vystúpili Mi-

chal Černo s gitaro-
vým sólom a Milan 

Sedláček v hre na 
fujare. Po privítaní 

návštevníkov a hostí 

Mgr. Teréziou Ni-
kovou odborné 

zhodnotenie výstavy 
vykonal riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček. 

Pripomenul, ţe po výstavách Pavla Mikulíka s drotárskymi 

prácami, Vladimíra Morávka s rezbárskymi kompozíciami sa 
v Trenčíne predstavuje ďalší umelec, krajinár zo Záhoria Jaro-

slav Salay, ktorý patrí medzi popredných aktívnych nepro-
fesionálnych výtvarníkov z regiónu. Výstava v Trenčíne je 

jeho uţ v poradí dvadsiatou prvou. Autor je vyloţeným samo-

ukom, ktorý sa k súčasnej tvorbe vypracoval vlastnou húţev-

zľava – J. Salay, T. Niková, Š. Zajíček 
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natosťou od svojich 12. rokov. Jeho výtvarnú tvorbu ovplyv-

nili v prvopočiatkoch hodonínsky maliar Jozef Konečný 

a v dospelosti najmä profesionálny výtvarník prof. Ľudovít 
Hološka. V záplave poriadaných výstav, v ktorých prevaţuje 

často abstrakcia, fantazijné námety je tu autor, ktorý je vecný, 
realistický zobrazujúci skutočnosť vecnej podstaty nášho 

ţivota. Sme svedkami toho, ţe ţivot okolo nás napreduje, svet 

okolo nás sa mení a i napriek snahám záchranárov zachovať 
ľudovú architektúru, dedičstvo našich predkov, tá často mizne 

zo dňa na deň z našich očí. Práve na obrazoch dnes 
vystavujúceho autora oţíva svet nedávnej skutočnosti, aby sa 

prihovoril neopako-

vateľným fluidom 
ţivota našich pred-

kov. Výber vystavu-
júcich pribliţne 30 

obrazov autora časo-

vo pochádza z pos-
ledných trinástich ro-

kov jeho tvorby. 
Návštevníkovi jeho 

obrazy pribliţujú prí-

rodné krásy ako sú poľné cesty, potoky, ľudové stavby.   
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 49/1/08 
 

Od konca mája 2007 bolo ihrisko medzi Beckovskou a Ino-

veckou ulicou v Trenčíne uzatvorené. Deti jeho uzavretie pred 
prázdninami rozhodne nepotešilo. Dlhé čakanie sa nakoniec 

vyplatilo a začiatkom februára 2008 firma KUPAS odovzdala 
po rozsiahlej rekonštrukcii skutočne skvelé ihrisko pre deti 

rôzneho veku s rozličnou náročnosťou preliezačiek, hojdačiek, 

šmykľaviek a ďalších atrakcií.  

Motív zo Sekúl 
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Trenčianske noviny 07.02.2008 

Pomocná evidencia 65/1/08 
 

Mgr. Pavol Pavlenda, alias rozprávkar Harry odišiel na 

vysnívaný Rozprávkový ostrov. Z choroby, bolesti a z pohľa-
du na trpiace deti sa zrodil rozprávkar Harry. Jeho milé, do-

brom a radosťou naplnené rozprávky prinášali potešenie 
deťom i dospelým najskôr 

v regionálnej tlači a potom aj 

v kniţnej podobe pod názvom 
Rozprávkový ostrov. Ich au-

tor Mgr. Pavel Paulenda sa 
narodil v Štúrove, kde preţil 

dva roky zo svojho ţivota. 

Potom do šiestich rokov ţil u 
starkej na Hrbe na rozmedzí 

Poľany a Veporských vrchov. 
Na pustatine vo voľnej prírode 

sa zrodil jeho vzťah k prírode, 

čo vyjadril v rozprávke o Ča-
rovnom ťaţítku. Základnú 

školu navštevoval v Topoľ-
čanoch a prvých päť rokov mu triednou bola jeho mama. 

Posledný ročník preţil uţ v Základnej škole na Bezručovej 

ulici v Trenčíne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne bolo 
zastávkou na jeho ceste k povolaniu učiteľa, ku ktorému pevné 

základy dostal v rodine. Učil na Strednom odbornom učilišti 
strojárskom, kde si získal svojou úprimnou a otvorenou pova-

hou úctu mladých ľudí. Mal veľa záujmov počnúc astro-

nómiou, ktorú neskôr v škole aj učil. Zaujal študentov a plo-
dom tejto činnosti sa stal trenčiansky astronóm Daniel Sokol. 

Rád a dobre hral na gitare, ťahala ho príroda, turistika, bol 
lyţiarskym inštruktorom a ako ryba vo vode sa cítil pri 

cestovaní, kde najviac zo všetkých destinácií miloval ostrov 

Mgr. Pavol Paulenda pri prezentácii svojej knihy v Trenčíne 
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Brač v Jadranskom mori. S manţelkou Ľudmilou mali synov 

Matúša a Tomáša. Pribudla nevesta Zuzka a milovaný vnuk 

Matej.  
Chmáry do jeho ţivota priniesol sychravý október v roku 

2001 s diagnózou medulárny karcinóm štítnej ţľazy. Bolesť, 
nešťastie a pohľad na choré deti v Paťovi (ako ho všetci blízki 

volali) vzbudili túţbu rozdávať radosť, lásku a nádej. Vtedy sa 

zrodil rozprávkar Harry. Písal rozprávky, pustil sa aj do 
poviedok, príbehov zo ţivota a pripravil aj autobiografický 

román. Rozprávky vychádzali postupne v Trenčianskom 
spravodajcovi 

a v decembri 2006 

uzrela svetlo sveta 
kniha Rozprávkový 

ostrov. Bola určená 
deťom, ale radosť 

a pohodu z jej číta-

nia dopriala aj dos-
pelákom. Vo vyda-

vateľstve Fortuna 
Libri bol aj vďaka 

primátorovi Mesta 

Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi odovzdaný rukopis 
Rozprávkového súostrovia. Počas choroby, keď nemohol vy-

konávať činnosť stredoškolského profesora priamo, túţil 
pracovať s deťmi ďalej. Preto sa rozhodol vyuţiť v súčasnosti 

najvyuţívanejšiu formu masovej komunikácie, internet. Vy-

myslel internetový portál www.rozpravkovyostrov.sk a jeho 
prostredníctvom získal kontakt s okolitým svetom, ktorý mu 

bol kvôli nedostatku síl odopretý. Doviedol opäť deti k sní-
vaniu, kresleniu, písaniu, skrátka k tvorivému mysleniu a roz-

víjaniu fantázie, čo v dnešnom svete výrazne chýba či uţ 

v rodinách alebo v školách. Chodil na besedy s mladými čita-

slávnostné okamihy prezentácie „Rozprávkového súostrovia“ 
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teľmi organizované pracovníčkami Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne a na Základnej škole na Hodţovej ulici. 

Ich atmosféra mu veľmi pomáhala a napĺňala ho spokoj-
nosťou. Vţdy sa totiţ stretol s veľkou radosťou a záujmom 

o detí o stretnutie o ich zvedavosť na zákutia autorovej duše. 
Vravieval : „Milujem deti a rád s nimi pracujem, práve pre ich 

čistotu myšlienok a nekonečne veľkú fantáziu.“ Poslednú 

rozprávku vo svojom ţivote s názvom Čárliho chajda napísal 
5. januára 2008. 

Nemyslel na seba a prostredníctvom rozprávkového ostrova 
rozbehol veľkú charitatívnu činnosť, nezameranú na peniaze, 

ale na darovanie kníh, rozprávok, hier, úţitkových predmetov 

deťom. Na oddelení detskej onkológie na Kramároch deti stále 
víta jeho rozprávka Petruškine kamienky, ktorá má zmierniť 

strach z nového neznámeho prostredia. Ešte v novembri 
a decembri minulého roka aj napriek neutíchajúcim bolestiam 

a celkovej fyzickej slabosti, myslel na všetky deti,  deti choré 

alebo deti bez rodinného 
zázemia. I jeho nemalým 

pričinením dostali deti na 
detskej onkológii na Kra-

mároch v Bratislave ka-

mión plný hračiek a do 
kniţnice knihy jeho Roz-

právkový ostrov. Aj 
v šesťdesiatich detských 

domovoch na Slovensku si 

deti mohli pod vianočným 
stromčekom prečítať roz-

právkovú kniţku, ktorú im 
daroval. 

Práve v deň jeho od-

chodu do večnosti v piatok 
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25. januára 2008 ho navštívil riaditeľ Základnej školy na 

Bezručovej ulici v Trenčíne Mgr. Ivan Pavlík a doniesol mu 

CD, na ktorom bola nahratá dramatizácia rozprávky O čertí-
kovi Danielovi, ku ktorému scenár napísal rozprávkar Harry 

a zdramatizovali ho deti z dramatického krúţku školy. Roz-
právkar Harry odchádzal na druhý svet v kruhu najbliţšej 

rodiny a kamarátov, práve pri počúvaní tejto nahrávky. Zostali 

po ňom hotové rukopisy mnohých rozprávok, O čajovej víle, 
Čajové rozprávky – zanechal kultúrne dedičstvo, v čom chce 

jeho rodina pokračovať. Priatelia a jeho ţiaci sa s Pavlom 
Paulendom – rozprávkarom Harrym rozlúčili v piatok 1. 

februára 2008 v Dome smútku v Trenčíne. 

Info Trenčín 07.02.2008 
Pomocná evidencia 65/1/08 

 

Dňa 25. januára 2008 v priestoroch Verejnej kniţnice Mi-

chala Rešetku v Trenčíne v hojnom počte zastúpená čitateľská 
verejnosť aj za účasti známych literárnych kapacít ako 

básnika, dramatika a prekladateľa Ľubomíra Feldeka, 

spisovateľa, scenáristu, dramatika Mgr. Antona Baláţa, 
literárneho vedca, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga 

prof. Jána Zambora, vydavateľa Petra Smolíka a ďalších 
hostí sa zúčastnila prezentácie novej knihy Rudolfa Dobiáša 

„Znovuzrodenie“ 
s ilustráciami 
akademického maliara 

Jozefa Vydrnáka. 
Úvod podujatia patril 

hudobnému sólu v spe-

ve a v hre na flaute 
Julianovi Kupkovi za 

klavírneho doprovodu 

Mgr. Milici Ilčíkovej 
zo Základnej umelec-
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kej školy v Trenčíne a privítaniu všetkých prítomných riadi-

teľkou kniţnice Mgr. Lýdiou Brezovou. A potom uţ s recitá-

ciou z úvodnej básne „Vianoce“ z tvorby Rudolfa Dobiáša a s 
tradičným šarmom sa ujala moderovania Janka Poláková. 

V úvode ţivým slovom konštatovala, ţe potenciál tvorby 
spisovateľa dáva moţnosť predpokladu, ţe personálna biblio-

grafia vydaná pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea v roku 

2004 zaznamená ďalšie doplnenia. Je neuveriteľné, ţe „tento 
spisovateľ napriek krutému väzeniu, ţivotným či existen-

čným ťaţkostiam nestratil vieru v dobro, v človeka a jeho 
slobodu.“ Po týchto slovách moderátorky Janky Polákovej si 

účastníci podujatia vypočuli hodnotenia literárnej tvorby 

Rudolfa Dobiáša odborníkov z oblasti literatúry.  
Ako prvý vystúpil spisovateľ Mgr. Anton Baláţ, 

v súčasnom období pôsobiaci ako vedúci literárneho oddelenia 
Národného literárneho centra. Priznal sa, ţe úloha literárneho 

kritika je veľmi nevďačná, 

pretoţe jeho vyjadrenie sa 
nie kaţdému páči, ale v tom-

to prípade hodnotiac pos-
ledné dielo Rudolfa Dobiáša 

je vyvrcholením jeho tvorby 

o nezabúdaní a odpustení na 
obdobie, ktorého i  mnohých 

ďalších zavialo  do ţalárov 
minulého reţimu. Všetky tieto diela majú veľkú výpovednú 

hodnotu, pretoţe nimi pribliţuje svoje vlastné ťaţko preţité 

roky. V podobnom duchu niesli svoje príhovory aj ďalší hostia 
neskorého poobedia Ľubomír Feldek, prof. Ján Zambor a Peter 

Smolík. 
Vlastné poznámky 

 

V utorok 4. februára 2008 v Kultúrnom stredisku Trenčín 

Kubra o polnoci na stredu sa akoby zastavil čas. Do sály za 

spisovateľ Rudolf Dobiáš 



 334 

tónov smútočného pochodu prišiel pohrebný sprievod a na 

márach priniesli basu. Plačky si vylievali svoj ţiaľ za 

„zomretou“ a o chvíľu sa speváčky pustili do komentovania 
ţivota v tejto bývalej obci počas uplynulého roka. Všetkých 

„ospievali“ a na nikom nezostala nitka suchá. Do toho sa 
miešal krik a zúfalé pokriky „pozostalých“. Nakoniec odniesli 

basu von zo sály a začal sa 40 - dňový pôst ako príprava na 

Veľkú noc. Symbolickým pochovaním basy, ktorá je dušou 
muziky a udáva rytmus, zmĺkla hudba a nad Kubrou sa roz-

hostilo ticho. Z histórie je známe, ţe fašiangy v Kubre boli 
väčšie sviatky neţ hody, čo je opačne v okolitých obciach, kde 

si viac uctievali práve hody. Bývalá obec Kubra si aj po 

pripojení k Trenčínu v roku 1971 zachovala svoje folklórne 
tradície a dodnes ich pestuje počas celého roka. Tradičný 

záver fašiangov 
patril zábave tr-

vajúcej štyri dni. 

„Začínala sa v so-
botu maškarným 

plesom, v nedeľu 
‚drţali„ muziku 

záhradkári, 

v pondelok ‚ku-
renčári„ a v uto-

rok sa zábava 
končila pochová-

vaním basy a tú robili muzikanti. Tí robili program od nedele 

cez pondelok aţ utorok, keď vyhrávali po dedine od domu 
k domu, kde vytancovali dievky a gazdiné. Za to dostali od-

menu vajíčko a slaninu, čo v posledných rokoch zmenilo dá-
vať len peniaze,“ spomína na fašiangy vedúca folklórnej sku-

piny Kubra Ernestína Brezanová. Basista pritom kričal „do 

base, do base“ ľudia mu hádzali drobáky do nástroja. 
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S muzikantami chodili dvaja či traja mládenci v krojoch 

a vytáčali dievky. Postupne sa od tohto zvyku upúšťalo 

a miesto mládencov jeden z muzikantov odloţil nástroj a tan-
coval so ţenskou časťou gazdovstva. V utorok bola vţdy 

veľká sláva pri pochovávaní basy. „Neraz sa sem dohrnuli 
ľudia z okolitých obcí Soblahov, Opatová alebo Trenčína. 

Prišli preto, lebo boli zvedaví na naše pochovávanie basy 

a starý kultúrny dom praskal vo švoch. Spájalo sa to s dobrou 
zábavou, plačkami, maskami mládencami, skratka kopou 

veselosti. Akonáhle sa pochovala basa, počas pôstu uţ nebola 
zábava. Niekedy účastníci ostali sedieť a spievali, ale muzika 

zmĺkla,“ vysvetlila vrchol fašiangov Ernestína Brezanová. 

Posledné roky sú štyri dni v závere fašiangov vyznievajú 
slabšie, lebo kubranská dychovka sa rozpadla, a tak zostala iba 

utorková zábava s pochovávaním basy. O hudbu sa počas 
troch rokov stará trenčianska kapela Donald a folklórna 

skupina tradične pripraví masky a smútočný obrad. 

Info Trenčín 21.02.2007 
Pomocná evidencia 75/1/08 

 
Mesto Trenčín umiestnilo deň pred sviatkom svätého 

Valentína dňa 13. februára 2008 na Mierovom námestí conti-

nental panel určený 
pre všetkých odváţ-

livcov, ktorí chceli 
svoje city vyjadriť 

pri príleţitosti Dňa 

zamilovaných, verej-
ne. Ich vyjadrenie 

bolo však svojou 
úrovňou rôzne, ale 

moţno pravdivé. 

Z nich vyberáme :  
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- Love You Mačička. Tvoj Šami 

- Maminka, lúbkam ťa, lebo si tán naj maminka na svete. 

Tvoja Dcérka Ivanka 
- V.L. ľúbi moc moc K.P. cmuk 

- Natálka si moje všetko a moc ťa milujem. Tvoj Pipko 

- Tommynko môj milujem ťa. Natasha 

- Ľúbkam ťa Bambulka. Tvoje uško 
- Peťko N. ľúbim ťa. 

- Romanko si úţasný. Tvoja Opička. 

- Ľúbkame baby z intráku pri SZŠ: Bubu, Niku, Emku, Evku, 
Natálku a Barborku. Bunka č. 7. 

- Ševa moje srdce bije len pre teba. 

- Zuzana Chudá ľúbim ťa 
- Forrova si môj anjel 

- Sabri ľúbim ťaq. Tvoja Layla 

- Bibinqo milujem ťa! Navţdy tvoja Kuakatiča 

- Miláčik ľúbim ťa z celého môjho srdca. Tvoje Babatko 
- Pani profesorka Matusová, ste skvelá. 

Bolo však aj veľa ťaţko čitateľných textov a zopár 

vulgarizmov. 
Info Trenčín 21.02.2008 

Pomocná evidencia 75/1/08 
 

Od 13. do 17. februára sa zúčastnil detský folklórny súbor 
Kornička detského foklórneho festivalu v Litve pod názvom 

Suk Rateli Pasauliui v meste Panevéţy. Podľa troch členiek 

súboru Zuzany Šedivej, Ţanety Hrnčiarovej a Terezy Ďu-
ráčiovej sa všetci na festival veľmi tešili. Súbor odchádzal 12. 

februára 2008 večer a pred ho čakala dlhá cesta viac ako tisíc 
kilometrov. „Cesta bola veľmi únavná a pripadala nám, ţe trvá 

celú večnosť“, povedali dievčence. Keď uţ sme dorazili na 

miesto, bolo v našich očiach vidieť nadšenie, strach i únavu. 
Po tom, ako nás rozdelili do rodín, sme sa všetci pobrali k 
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našim novým rodičom a súrodencom. V rodinách sa o nás 

výborne starali a híčkali si nás ako svojich.“ Na festivale 

vystupovali spolu so súbormi zo Srbska, Lotyšska, Poľska a 
domácimi súbormi. Absolvovali dve úspešné vystúpenia, v 

miestnej škole a v Kultúrnom paláci komunít. „Kaţdý deň sme 
zaţili mnoho zábavy. Najviac potešila diskotéka, spoločná 

párty súborov v Zábavnom centre „Egivela“ a návšteva hlav-

ného mesta - Vilniusu. Tam po prehliadke pamiatok zaviedli 
všetkých členov súboru do veľkého obchodného centra, v 

ktorom bola aj ľadová plocha. Všetci sa tam poriadne vyšantili 
a s plnými taškami nasadli do autobusu,“ zaspomínali diev-

čatá. Spoločne tvrdia, ţe to bol najlepší zájazd zo všetkých, 

z ktorého zostalo veľa pekných spomienok. Uţ teraz sa tešia 
na ďalší zájazd do Fínska. 

Info Trenčín 20.02.3.2008 
Pomocná evidencia 150/1/08 

 

Pobočka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne na 
Hasičskej ulici dňa 14. februára 2008 opäť praskala vo 

švíkoch, keď organizátori pripravili v rámci cyklu Spozná-
vame Trenčanov pre-

zentáciu novej knihy 

Sláva Kalného 

Bombardovanie 

Apolky. Prezentácia 
novej knihy mala 

v sebe mimoriadny 

náboj pribliţujúci ţi-
votný príbeh naj-

mladšej špiónky Eu-
rópy, praţskej ro-

dáčky Beatrix Pospí-

šilovej – Čelkovej, ktorej ţivot bol veľmi úzko spojený 
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s Trenčínom. Privítaním a predstavením hostí podujatia, na 

ktorom sa zúčastnili okrem autora Slava Kalného, vydavateľ 

Albert Marenčin a Juraj Čelko s rodinou. Po hudobnom 
vstupe Dušana Jacka a prednesenom úryvku z novej knihy 

Sláva Kalného Ivom Velikým moderátor podujatia spisovateľ 
Rudolf Dobiáš priblíţil tvorbu novinára a spisovateľa Sláva 

Kalného, ktorý začínal v Trenčíne. Námetom pre jeho ostatnú 

knihu sa mu stali reportáţe s Trixi Čelkovou, ktoré napísal 
jeho priateľ a spoluţiak z vysokej školy Juraj Vereš v roku 

1968. „Rukopis knihy mi autor predloţil v polovici minulého 
roka a zaujal ma natoľko, ţe som sa rozhodol navštíviť archív 

dnešného Slovnaftu a TASR, v ktorých som našiel dostatok 

fotografického materiálu z obdobia Slovenského štátu,“ 
konštatoval vydavateľ Albert Marenčin. Vo svojej výpovedi 

pokračoval, ţe „kniha vyšla ako súčasť edície Bratislava – 
Pressburg, ktorá sa snaţí zapĺňať biele miesta Bratislavy, 

v tomto prípade aj Trenčína a vydanie finančne podporil 

Slovnaft“. Príbeh Trixi Čelkovej je umiestnený do obdobia 2. 
svetovej vojny, kedy spojenecké vojská bombardovali 

bratislavský podnik Apolo. Čo všetko tomu predchádzalo, 
vykresľuje autor práve na ţivotných príbehoch spomínanej 

osoby. Trixi začínala so špionáţou v barandovských ateliéroch 

v roku 1940, kde sa zoznámila s herečkou Natašou Tánskou. 
Svojvoľne pomáhala ţidovským rodinám i upozorňovala ľudí, 

na ktorých ide gestapo. Po heydrichiáde ju zaistili, ale vďaka 
svojej výrečnosti a perfektnej znalosti nemčiny ju prepustili. 

Na Slovensko sa dostala vďaka konzulovi Počiatkovi. Autor 

odhaľuje pozadie spolupráce vedúcich predstaviteľov 
odbojových skupín v Prahe a v Bratislave vedenej chirurgom 

univerzitným profesorom Karolom Kochom a ich spojkou p. 
Hrubíškovou. V Bratislave sa jej dostala príleţitosť pracovať 

na technickom útvare Apolky, ktorým prechádzali všetky 

technické správy v nemčine o výrobe benzínu a olejov. Vďaka 
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svojím kontaktom s najvyššími predstaviteľmi firmy a zna-

lostiam jazyka mohla tieto správy získavať pre potreby 

spojencov. Snáď aj 
preto mohla odolať 

náznakom šíriacich sa 
podozrení. Manţel-

stvo Čelkovcov po 

druhej svetovej vojne 
sa namiesto zásluh 

dočkalo šikanovania a 
ich tlačiareň bola zná-

rodnená. Skutočný 

ţivotný príbeh man-
ţelov Čelkovcov skončil po profesionálnej stránke veľmi zle. 

Ona pracovala ako zdravotná sestra na onkológii a on ako 
právnik a  vyučený typograf pracoval ako röntgen - laborant 

v trenčianskej nemocnici. Na záver autor Slávo Kalný 

vyjadruje o svojej knihe, ţe „ňou vzdáva hold rodine Čel-
kovcov a Trenčínu a som rád, ţe dnešná prezentácia sa 

uskutočnila v Trenčíne“. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 15. februára 2008 predstavil v Galérii M. A. Bazov-
ského nepočujúci umelec 

Stanislav Lubina 
z Nemšovej svojím 

spôsobom jedinečnú 

učebnicu o posunkovej 
reči. Podnetom pre ta-

kúto obsahom ojedinelú 
knihu potrebnú pre 

nepočujúcich a počujú-

cich bola návšteva 

MUDr. Juraj Čelko pokrstil lupienkami kvetov knihu o  svojej mamičke 
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v Spojených štátoch amerických, kde uţ na letisku ho pre-

kvapil počujúci policajt, ktorý s ním komunikoval v posun-

kovej reči. S podobným záţitkom sa stretol v metre aj v ob-
chodoch. Preto sa rozhodol, ţe spracuje zbierku abecedy 

v slovenskej mutácii. Učebnica sa rodila osem dlhých rokov, 
pričom okrem prstovej abecedy zozbieral aj hluchoslepecké 

písmo. Jeho víziou pre najbliţšiu budúcnosť je, aby úradníci či 

lekári vedeli komunikovať s nepočujúcimi, čím by sa ušetril 
čas aj peniaze na tlmočníkov. A ešte je tu jeden váţny pro-

blém pri komunikácii s 350 tisícmi sluchovo-postihnutých. Sú 
nimi televízne programy, z ktorých nepočujúci nič nemajú, 

pretoţe im nerozumejú. V Amerike počas ţivého televízneho 

vysielania je zauţívanie titulkovanie. Svojou knihou chce 
dosiahnuť, aby si počujúci a nepočujúci ľudia lepšie rozumeli. 

Trenčianske noviny 21.02.2008 
www.tasr.sk 05.02.2008  

Pomocná evidencia 85/1/08 
 

Ing. arch. Július Bruna spoločne s bratom Milanom 

vytvoril najväčší slovenský novodobý obraz s rozmermi 16 
krát 8 metrov v trenčianskom obchodnom centre MAX. Pre 

gigantický rozmer obrazu s trenčianskym Mierovým námestím 
a jeho umiestnenia v priestore strávili dvaja maliari sedemnásť 

dní na osemposchodovom lešení. Výzvou pre Ing. arch.  

Júliusa Brunu bolo ako pre Michelangela umiestnenie v tomto 
obchodnom centre nejaké výtvarné dielo. „Premýšľal som nad 

vyplnením voľných dvojmetrových plôch,“ spomína umelec. 
Stena nad jedným z vchodov do centra bola pôvodné 

oplechovaná a ako vhodná ho vôbec nenapadla. Keď mu ju 

však navrhli s tým, ţe mu vybudujú aj lešenie, neodolal tejto 
výzve. „Bolo to tak, ako keď Michelangelovi ponúkli vyma-

ľovať Sixtínsku kaplnku,“ vysvetlil. Po odstránení oplecho-
vania sa na stene pripravil nový obklad upevnený na oceľovej 

konštrukcii. O svojich záţitkoch si Ing. arch. Július Brúna 
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spomína, ţe keď sa po prvýkrát šplhal po rebríku na lešenie, 

tak na druhom poschodí tesne nad vchodovými dverami 

povedal, ţe vyššie uţ nejde. „Bolo to niečo hrozné“. Po čase si 
vraj zvykol. „Keď sme sa hore za plachtou prezliekali, stál 

som na jednej nohe a triasol sa od strachu,“  upresnil Bruna. 
Musel dávať vţdy pozor, aby mu niečo nevypadlo z rúk 

a nespadlo dole na ľudí. Za celý čas mu vypadol z rúk iba 

štetec, ktorý sa zachytil na okennej rímse.  
Za námet si vzal trenčianske 

Mierové námestie s mnoţstvom 
domov, prepracovanými detai-

lami a s veţami, ktoré akoby 

vystupovali do priestoru. Pri rea-
lizácii obrazu zvaţoval, ţe jed-

notlivé časti nakreslí na zemi 
a tie na stene spojí a vyšpáruje. 

Pre zloţitosť upevňovania roz-

kreslených častí musel ísť Bruna 
na lešenie a tam pracovať spo-

ločne s bratom Milanom se-
demnásť dní po desať hodín 

denne. Začiatkami kresieb boli 

synagóga a kostol a od nich sa začalo odvíjať celé námestie s 
domčekmi, ľuďmi, tajomstvami. Dielo tvoril Július Brúna 

podľa leteckých snímok, historických nálezov i svojich 
starších skíc. „Nie sú tam všetky objekty. Niektoré sú zvý-

raznené, iné zmenšené a niektoré vynechané.“ Na obraze sa 

však nachádzajú aj konkrétni ľudia. Okrem maliara Rudolfa 
Moška pri obraze M. A. Bazovského či Matúša Čáka na 

bielom koni sa na obrovskom námestí pohybuje viac ako 
šesťdesiat ľudí, z ktorých minimálne tridsať je konkrétnych. 

„Nebudem hovoriť, kto sú. Nech si kaţdý myslí, ţe je to práve 

on,“ doplnil. Obraz symbolizuje mikrosvet a Trenčín je jeho 
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planétou. Okolo neho vraj obiehajú všetky ostatné malé 

planétky. Okrem viacerých starovekých nálezov, stavieb, ktoré 

ešte len vzniknú, sú tak ukryté mnohé tajomstvá a symboly 
ako mosty a civilizácie spájajúce sa v centre. Súčasťou diela je 

nielen balón, parašutista, či zbrojnoš na veţi, ale aj plachetnica 
plaviaca sa po mori a súčasne po oblohe a samozrejme 

nechýba ani dobre známa fialôčka na trenčianskom moste.  

Trenčianske noviny 21.02.2007 
 

Riaditelia dvanástich kultúrnych zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  sa 

zišli na prvej tohtoročnej spoločnej porade dňa 21. februára 
2008 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku  v Trenčíne. Zaoberali 

sa niektorými zmenami organizačných poriadkov, ktoré 

schválilo zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Hodnotili výsledky  inventarizácií za minulý rok 2007 a analy-

zovali aj vlaňajšie hospodárske výsledky kultúrnych orga-
nizácií. Na porade sa 

zúčastnil aj predseda 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr. Pavol Sedlá-
ček, MPH. Vedúci 

finančného odboru 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. 

 Zdenko Rýpal  vyz-
val riaditeľov, aby 

zvýšenú pozornosť v tomto roku venovali v organizáciách 

v súvislosti s prechodom na euro, aby nepodcenili technické či 
organizačné náleţitosti, ktoré by ich pri prechode na novú 

menu mohli zaskočiť. Poverená vedúca odboru kultúry Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová pri 

analýze vlaňajšej hospodárskej činnosti vyzvala riaditeľov 
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organizácií, aby hľadali v tomto roku aj nové moţnosti zvy-

šovania trţieb svojich zariadení. Väčšiu pozornosť musia ve-

novať aj zosúladeniu nadčasovej práce vo svojich zariadeniach 
s platným Zákonníkom práce. Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH vyzval 
kultúrnych manaţérov, aby sa zamýšľali nad mierou efek-

tívnosti svojich zariadení. Mnohé činnosti sa technicky 

modernizujú, počty zamestnancov  však zostávajú, pretrváva 
akási zotrvačnosť v zamestnávaní, treba rozmýšľať aj netra-

dične, ako preţiť v tomto sektore. Osobitný dôraz musia ria-
ditelia venovať príprave projektov, ktoré sa uchádzajú o pod-

poru z európskych fondov. Aby tieto projekty neboli vyradené 

pre smiešne formálne chyby. No nesmie sa opakovať ani 
nesúlad realizácie s projektom, aby sa nemuseli robiť ďalšie 

dodatky k zmluvám a ďalšie navyšovania prostriedkov. 
Všetky chyby treba vychytať hneď na začiatku.  

tsk.sk 25.02.2008 

 
Spomienku na ostatnú zimnú olympiádu v talianskom Turíne 

a prvú medailu pre Slovensko ponúkla 21. februára 2008 
otvorená fotografická výstava v repríze pod názvom 1. olym-

piáda 4 slovenskými očami sa farebnými zábermi prezen-

tovanú dvomi autormi Janou Šebestovou a Radovanom 

Stoklasom v átriu 

Slovenského roz-
hlasu v Bratislave. 

Na vernisáţi sa 

zúčastnil aj talian-
sky veľvyslanec 

v Slovenskej repu-
blike Antonio Pro-

venzano. Premiéru 

mala táto výstava 
zľava – António Provenzáno, Radovan Stoklasa, Jana Šebestová 
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v minulom roku v Turíne, keď si Taliani pripomínali prvé 

výročie zimnej olympiády v tomto kraji. Slovenská fotografka 

Jana Šebestová, dlhoročne ţijúca v Turíne sa zamerala na 
nočnú atmosféru v centre mesta, výzdobu, olympijský oheň a 

pôsobivý záverečný ceremoniál s ohňostrojom. „Fotím por-
tréty a interiéry, toto je výnimka,“ uviedla profesionálna foto-

grafka, ktorá striedavo ţije aj v Bratislave. Jej väčšinou 

večerné či nočné dokumentárne i umelecké zábery ostro 
kontrastujú so Stoklasovými reportáţnymi snímkami lyţiarov 

na bielom snehu. V cykle športovci a športoviská zachytáva v 
okamihoch aj hokejistov či bobistov. Dominuje radosť so 

striebornej medaily snoubordistu Rada Ţideka, prvej sloven-

skej zo zimnej olympiády. Nechýbajú ani ďalšie radostné 
emócie či úsilie a napätie v tvárach súťaţiacich, alebo bez-

vládne leţiacich beţcov po vyčerpávajúcom výkone. Unikátna 
je cieľová fotografia, kde rozhodovali centimetre v súperení o 

bronz medzi dvoma biatlonovými štafetami. „Tento záber bol 

takmer identický s cieľovou fotografiou, podľa ktorej roz-
hodcovia určili poradie,“ uviedol autor, ktorý bol ako jeden z 

troch slovenských fotografov akreditovaných na olympiáde. 
Myšlienka výstavy sa zrodila z túţby urobiť svedectvo nie 

talianskymi očami, čo táto vrcholná udalosť v roku 2006 

znamenala. Podujatie vtedy organizovalo v Turíne Zdruţenie 
priateľov Slovenska v Turíne MY@VY s podporou Úradu 

Slovákov ţijúcich v zahraničí v Bratislave, v spolupráci s 
Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky a Agentúrou PHO-

TO.IT z Turína.  

Vlastné poznámky 
 

Na koncerte garáţových kapiel 22. februára 2008, uspo-
riadanú trenčianskymi gymnazistami, prišlo takmer deväťsto 

ľudí. Koncert bol súčasťou medzinárodného projektu Blast 

Beat, ktorého hudobný víťaz mal nahrať hudobný album a 
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pocestovať na svetové finále do Írska. Takáto veľká návšteva 

prekvapila nielen organizátorov, ale aj majiteľa klubu, skep-

tikov a kaţdého, kto šou videl. Pýtali sa : Toto dokázali 
študenti ? Úspech lokálneho kola zhodnotil riaditeľ súťaţe 

Blast Beat Slovensko Jaymes Regualos takto „Ak by som sa 
mal vyjadriť jedným slovom, bolo to – waw!“Cieľom projektu 

bolo umoţniť študentom a neznámym mladým hudobníkom 

objaviť či rozvíjať svoje vlohy a schopnosti. Pravidlá sú na 
prvý pohľad jednoduché. Zapojiť sa mohol kaţdý, komu sa 

myšlienka Blast Beat páči. „Preto sme kontaktovali školy po 
celej krajine. Prihlásili sa tí, ktorí programu porozumeli, videli 

v ňom príleţitosť a chopili sa jej,“ pokračoval Jaymes  Re-

gualos.  
Aj keď na Slovensku prebiehal pilotný ročník súťaţe, aj tak 

sa zapojilo do  nej jedenásť kolektívov. Trenčiansky región 
reprezentoval kolektív 3.A triedy Gymnázia Ľudovíta Štúra 

pod názvom TMC (v preklade Trenčianska hudobná 

spoločnosť). Napriek ťaţkostiam museli väčšinu úloh 
zvládnuť trenčianski študenti sami. I keď boli niektoré 

momenty náročné, dopredu ich 
hnalo motto súťaţe: „Môţeš urobiť 

chyby, môţe sa ti niečo nevydariť, 

ale nikdy sa nevzdávaj!“ Tím TMC 
tvorilo šestnásť spoluţiakov. Ich 

funkcie boli rôznorodé stanovené 
osnovami projektu - od generál-

neho riaditeľa, manaţéra koncer-

tov, cez fotografa, účtovníka, aţ po 
IT špecialistu. Do súťaţe sa za-

pojili vlani v novembri 2007 po 
tom, ako ich oslovili celoslovenskí 

koordinátori. Na prípravu plánu a 

zorganizovanie koncertu tak mali v 
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harmonograme programu necelé tri mesiace. V praxi to 

znamenalo naučiť sa v krátkom čase aplikovať poznatky 

z ekonomiky, marketingu, manaţmentu, grafiky či filmovej 
produkcie. V mnohých z týchto oblastí začínali študenti od 

základov. Za časovo najnáročnejšiu časť prípravy pokladajú 
študenti hľadanie vhodných „garáţových“ kapiel. Z 

dvadsiatich prihlásených napokon vybrali desať. Podstatné 

bolo to, ţe vedeli publikum zabaviť. Víťazmi piatkového 
lokálneho kola v Piano Clube Trenčín sa stali kapely No Puls 

a Next Page. Zhodou okolností - obe rockové. Obe sa túţia 
zviditeľniť. Next Page svoj štýl charakterizujú ako psy-

chadelický rock. Triumf trenčianskeho tímu nebol podľa 

Jaymesa Regualosa o šťastí, ale o kvalitnej príprave a tvrdej 
práci. Hoci má Blast Beat vo svete päťročnú tradíciu, ale 

Slovensko bolo jedinou krajinou strednej Európy, kde sa súťaţ 
konala. 

Trenčianske noviny 28.02.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
 

Pri príleţitosti Sveto-
vého dňa sprievodcov 

cestovného ruchu usku-

točnilo Mesto Trenčín 
v spolupráci s Trenčian-

skym samosprávnym 
krajom 23. februára 

2008 bezplatné pre-

hliadky  Trenčianskeho 
hradu. Cieľom podujatia 

bolo upozorniť na skutočnosť, ţe profesia sprievodcu cestov-
ného ruchu je plnohodnotným a serióznym povolaním a záro-

veň zo strany sprievodcov priblíţiť obyvateľom bliţšie mesto, 

v ktorom ţijú a pracujú. Sprievodcovia sa do tejto celosve-
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tovej aktivity zapojili bez nároku na svoj finančný honorár. Za 

uplynulé štyri ročníky sa podujatia Svetový deň sprievodcov 

poriadaného pod hlavičkou Slovenskej spoločnosti sprie-
vodcov cestovného ruchu a Svetovej federácie asociácií turis-

tických sprievodcov – World Federation of Tourist Guide 
Associations – WFTGA na Slovensku zúčastnilo viac ako 

3700 osôb. Mesto Trenčín sa táto aktivita poriadala prvý krát. 

Podujatiu ţičil aj pekný slnečný deň, ktorý skôr pripomínal jar 
ako vrcholiacu zimu.  

Pomocná evidencia 89/1/08 
 

Mladí filantropi v Trenčíne vyhlásili 4. grantové kolo vďaka 

podpore Nadácie Slovenského plynárskeho priemyslu od 1. do 

31. marca 2008. Ako vyplynulo z ich rokovania dňa 26. fe-
bruára 2008 štvrtý ročník mladých filantropov sa nesie v zna-

mení zmien. Skupina sa oproti minulému ročníku čiastočne 
generačne vymenila, tým ţe niektorí odišli študovať do 

vzdialených miest, niek-
torí zas odišli za prácou. 

A tak pribudli noví štu-

denti, ktorí v následnom 
období obohatia skupinu 

nápadmi a kreativitou. 
Momentálne tvorí sku-

pinu 10 filantropov 

z rôznych stredných 
a vysokých škôl v Tren-

číne. Keď prvý aţ tretí ročník grantového kola sa orientoval 
výlučne na Trenčín. Tohoročný projekt má dve línie podpory 

aktivít. Prvá línia bola nazvaná mladí mladým a druhá línia 

nazvaná mladí komunite. Inak povedané Mladí filantropi 
podporujú výlučne aktivity mladých alebo mladí filantropi 

podporia aktivity celej komunity bez ohľadu na vek. Keďţe  
v Trenčíne vyskúšali obe, rozhodli sa posunúť grantové kolo 
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aj do Bánoviec nad Bebravou. V tomto ročníku však pod-

poria výlučne aktivity mladých. Mladí filantropi podporia 

širokú oblasť kultúrnych, športových, environmentálnych, 
alebo akýchkoľvek iných komunitných aktivít. Podporené 

budú aj znevýhodnené skupiny. O grant sa môţu uchádzať len 
mladí ľudia, občianske zdruţenia, ale aj neformálne skupiny a 

jednotlivci do 26 rokov z Trenčína a Bánoviec nad Bebravou 

a blízkeho okolia.  Maximálna výška podpory je 7 000 Sk.  
Info Trenčín 06.03.2008 

Pomocná evidencia 115/1/08 

 

Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 27. februára 

2008 bola miestom prezentácie novej knihy Jozefa Koreného 
pod názvom „Slovenské modré barety v sluţbách mieru“, 

ktorá na faktoch do-
kumentuje 55 ročnú 

zásluţnú činnosť čes-

koslovenských a po 
roku 1993 sloven-

ských vojakov pri udr-
ţaní svetového mieru 

vo svete.  ,Úvod patril 

hudobnému vstupu 
ţiakovi Základnej 

umeleckej školy 
v Trenčíne Adamovi Záhumenskému, po ktorom osobitne 

privítala vedúca kniţničných a informačných sluţieb Verejnej 

kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mária Špániková zástupcu 
náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky plukovníka Ing. Jána Drevenáka, ria-
diteľa Múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici PhDr. Šte-

fana Kollára, PhD., riaditeľa Kultúrneho a metodického cen-

tra Ozbrojených síl v Trenčíne Ing. Milana Ďuriša a ďalších 

zľava -  plukovník Ing. Ján Drevenák, Jozef Korený, Janka Poláková 



 349 

hostí. Po tomto úvode patrilo slovo moderátorke podujatia 

Janke Polákovej, ktorá predstavila s curie cullum vitae autora 

uţ vyššie spomenutej knihy. Nazvala ho „vojakom vo svete 
pošty, filatélie a numizmatiky“, teda pod názvom, ktorý vyda-

la Verejná kniţnica M. Rešetku aj bibliografiu Jozefa Ko-
reného v roku 2003 pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea, 

zostavenej Mgr. Ľudmilou Štrohnerovou. Všetky jeho aktivity 

jednak v minulosti ako aktívneho vojaka,  činnosť v deviatich 
záujmových kluboch a rozsiahlu publikačnú činnosť si všimli 

vojenské i civilné orgány a do dnešného dňa sa pretavili do 16 
významných ocenení. Poslanie vojenských misií v zahraničí 

v súčasnom období priblíţil vo svojom príhovore zástupca 

náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky plukovníka Ing. Ján Drevenák.  

Vyvrcholením 
neskorého popo-

ludnia bolo odpre-

vadenie novej kni-
hy Jozefa Korené-

ho „Slovenské mo-
dré barety v sluţ-

bách mieru“ medzi 

čitateľov púštnym 
pieskom, ktorého 

sa zhostili riaditeľ-
ka Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia 

Brezová a plukovník Ing. Ján Drevenák.  

Na záver Jozef Korený priblíţil skutočnosti, čo ho viedlo 
k zverejneniu účasti československých vojakov na misiách 

prezentovanej knihe. „Ten záujem na začiatku bol zameraný 
na oblasť poštovo-filatelistickú, aby som si zväčšil poštové 

dokumenty odosielané z misií. Následne ma táto problematika 

zaujala, pretoţe pri osobnej komunikácii z jednotlivými účast-

zľava - Jozef Korený, Mgr. Lýdia Brezová, Janka Poláková, pluk. Ing. Ján Drevenák 
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níkmi misií som bliţšie rozširoval svoje vedomosti o ich poby-

te, o ţivotných podmienkach, o kontaktoch s inými príslušník-

mi armád z celého sveta v misiách a získaval  fotografie, 
plakety, vyznamenania a ďalšie iné doku-

menty. To ma viedlo k myšlienke všetku 
dokumentáciu sprístupniť širokej verejnosti 

na výstave. Čo sa skutočne aj podarilo pod-

pore Kultúrneho a metodického centra Oz-
brojených síl Slovenskej republiky v Tren-

číne. Od toho času som pracoval na tom, 
aby som získané dokumentačné materiály 

dostal do písomnej podoby. Toto moje 

predsavzatie sa dnešným dňom splnilo“. Autor vyjadril svoje 
poďakovanie najmä účastníkom misií v Kórey, Angole, Sierra 

Leone, na Balkáne, Afganistane, ţe prijali pozvanie na dnešnú 
prezentáciu jeho novej knihy, pretoţe práve oni boli jej 

aktívnymi spolutvorcami, keď poskytli poštové a fotografické 

dokumenty.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 69/1/08 
 

Celoročný cyklus podujatí k 190. výročiu narodenia a 120. 

výročiu  úmrtia významného národovca 
Jozefa Miroslava Hurbana dňa 28. fe-

bruára 2008 vo Verejnej kniţnica M. 
Rešetku v Trenčíne sa uzavrel vydaním 

Zborníka najúspešnejších próz z lite-

rárnej súťaţe, ktorá  bola vyhlásená pri 
tejto príleţitosti.  Zámerom súťaţe bolo 

literárne sprítomnenie myšlienok Jozefa 
Miloslava Hurbana súčastníkom. V pr-

grame podujatia po privítaní riaditeľkou 

Verejnej kniţnice M. Rešetku v Tren-
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číne Mgr. Lýdiou Brezovou vystúpili ţiaci Základnej školy 

Trenčín, Novomeského ulica s prezentáciou svojho projektu 

o ţivote a diele Jozefa Miroslava Hurbana. Ako pripomenul 
v príhovore zborníka  jeden z porotcov, vedecký pracovník 

Národného biografického ústavu Slovenskej národnej kniţnice 
v Martine PaedDr. Pavol Parenička, CSc, ţe „bliţšie okolie 

Trenčína i širšia oblasť Povaţia boli nerozlučne späté s touto 

osobnosťou a jej literárnym dielom. Prechádzame v duchu 
s Hurbanom literárnym Povaţím a pokúšame sa objavovať 

talenty, tak, ako to činil kedysi on sám. Ako sa nám to 
podarilo, nech posúdia čitatelia tohto beletristického zborníka 

a samotný Hurban na nebesiach. Veríme, ţe priaznivo!“  

tsk.sk 28.02.2008 
 

Vystúpením v Piano clube v piatok 29. februára 2008 
odštartovala speváčka Zuzana Smatanová so svojou kapelou 

tohoročnú koncertnú sezónu. „Doteraz sme hrali po zábavách 

a plesoch, toto je náš prvý verejný koncert,“ pozdravila 
trenčianske publikum štvornásobná drţiteľka Zlatého slávika. 

Na podujatí zazneli piesne zo všetkých troch albumov, ktoré 
vydala, pridala i známy hit Ironic od svojho vzoru, americkej 

speváčky Alanis Morissette. S fanúšikmi komunikovala nielen 

prostredníctvom hudby, ale i slovami. „Do Trenčína som si 
neprišla iba zahrať, ale aj niečo povedať,“ vyjadrila po 

vystúpení dvadsaťtriročná hudobníčka. „Ja osobne nemám 
rada koncerty, kde pesničky len odsýpajú a spevák s publikom 

nekomunikuje. Vţdy keď mi niečo napadne, tak to poviem,“ 

dodala Smatanová, ktorá má podľa vlastných slov dva svety – 
jeden rockový a druhý pokojnejší. Práve v tento deň ukázala 

návštevníkom tú rockovejšiu tvár. V súčasnej dobe sa spe-
váčka chystá koncertovať po Slovensku. „Asi pred mesiacom 

vo mne ešte doznievali piesne z môjho posledného albumu 

Tabletky odvahy, dnes uţ nosím v hlave aj nové melódie.“ 
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Najnovšieho albumu sa však priaznivci dočkajú najskôr o dva 

roky. Okrem sólových pesničiek si Smatanová zaspievala so 

skupinami Desmod, Čechomor, či Petrom Nagyom. Najviac si 
však cení nedávnu spoluprácu s kapelou IMT Smile na 

pripravovanom albume Pocta Jarovi Filipovi, na ktorom si 
zaspieva pieseň Čerešne. 

Trenčianske noviny 12.03.2008 

 
Nezisková organizácia 

Pansophia a Gymnázium 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

boli organizátormi popula-

rizačnú moderovanú diskus-
nú prednášku na tému „Ves-

mír, veda a filozófia“ dňa             
1. marca 2008 s poprednými 

osobnosťami vedy o nových 

poz-natkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a 
ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť. Podujatie 

moderoval Mgr. Karol Petrík z Hvezdárne a planetária Hlo-
hovec, ktorý viedol aj diskusiu s prof. RNDr. Júliusom 

Krempašským, DrSc., RNDr. Igorom Túnyim, CSc., a 

RNDr. Jiřím Grygarom, CSc.  
Vlastné poznámky 

 
Verejná kniţnica usporiadala Týţdeň slovenských kniţníc 

v dňoch 10. aţ 16. marca 2008, ktorý bol zameraný na po-

riadanie kultúrno-spoločenských podujatí : 
- 10. marca 2008 „Hovory o súčasnej slovenskej lite-

ratúre“, v ktorých sa predstavili prozaik, dramatik a publi-

cista Silvester Lavrík, spisovateľ, dramaturg Karol D. 

Horváth a spisovateľka Gabriela Alexová; 

zľava – prof. RNDr. J. Krempašský, RNDr. J. Grygar 
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- 10. marca 2008 „Malý recitátor“ – súťaţ detí z trenčian-

skych materských škôl  v recitovaní; 

- 10. marca 2008 prezentácia novej publikácie Ing. Jozefa 
Lehockého „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície 

spod Bielych Karpát 3“; 

- 11. marca 2008 prezentácia knihy Miroslava Hrabicu „Co 

nám tělo říká 2, aneb setkání s knihou a Láskou po 10-ti 

letech“; 

- 12. marca 2008 prezentácia biografického slovníka „Výz-

namné ţeny Trenčianskeho kraja“; 

- 12. marca 2008 stretnutie so spisovateľkou Annou Černo-

chovou, diskusia o jej literárnej tvorbe a prezentácia jej naj-
novších kníh „Záhadný posol“, „Vášne a kriţovatky“; 

- 13. marca 2008 podujatie venované deťom ku Dňu ľudovej 
rozprávky pod názvom „Slovensko Dobšinskému – Pavol  

Dobšinský deťom“; 

- 13. marca 2008 podujatie – literárna kríţovka pre dospelých 

„Poznáš nových autorov slovenskej prózy“ ?  
- 14. marca 2008 beseda pre mládeţ s jubilujúcou spiso-

vateľkou Janou Juráňovou o jej knihe „Teenagerky  a ich 

svet“;  

- v dňoch 10. aţ 16. marca 2008 sa konala výstava kníh pre 

deti a mládeţ a výstava výtvarných a ručných prác ţiakov 
Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Tren-

číne. 
Vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne usporiadala 
Týţdňa slovenských kniţníc viacero kultúrno-spoločenských 

podujatí. Jednou z nich boli „Hovory o súčasnej slovenskej 

literatúre“ dňa 10. marca 2008, v ktorých sa predstavi-

li prozaik, dramatik, publicista a riaditeľ Radia Devín Sil-

vester Lavrík, spisovateľ, dramaturg a šéfdramaturg Radia 
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Devín Karol Daniel Horváth a začínajúca spisovateľka Ga-

briela Alexová. Toto podujatie bolo určené predovšetkým 

učiteľom jazyka slovenského. V úvodnom slove vedúca kniţ-
ničných sluţieb Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 

Mária Špániková sa vyjadrila, ţe podujatie sa uskutočnilo 
vďaka kontaktom so spisovateľom a trenčianskym rodákom 

Kornelom Földvárim. Jeho cieľom bolo zovšeobecniť prístu-

pové cesty získania u 
malých a veľkých či-

tateľov čitateľské ná-
vyky. Skúsenosti sú 

také, ţe keď sa 

naučia malé deti cho-
diť do kniţnice, tak 

tento návyk pokraču-
je aj v dospelosti 

a k tomuto vzťahu 

vedú aj svoje po-
tomstvo. Keď chceme deti a mladých ľudí zlákať pre túto 

činnosť je nutné, aby ju dospelí poznali. Práve preto boli 
pozvaní do kniţnice uţ vyššie spomínaní hostia. 

Vlastné poznámky 

 
V neskoré odpoludnie 10. marca 2008 sa stretli milovníci 

folklóru v Kultúrnom centre 
Sihoť, aby sa zúčastnili pri 

prezentácii najnovšie vydanej 

tretej zbierky piesní Ing. 

Jozefa Lehockého pod náz-

vom „Ľudové piesne, spevné 

a tanečné tradície spod Bie-

lych Karpát“. Začiatok po-

dujatia nemohol byť iný, ako 
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spojený s interpretáciou dvoch ľudových piesní z čerstvo 

vydaného spevníka, ktoré zaspievali členovia folklórneho 

súboru „Trenčan“. Potom sa uţ k slovu dostali viaceré osob-
nosti, z ktorých kaţdá hodnotila svojím pohľadom prínos Ing. 

Jozefa Lehockého na zachovaní hodnôt folklóru z tren-
čianskeho a myjavského regiónu pre budúce generácie. 

Speváčka ľudových piesní Slávka Švajdová sa vyjadrila, ţe 

veľmi rada pracuje s piesňami, lebo za nimi cíti ľudí, ktorí ich 
spievali. Veľmi si cení zberateľskú činnosť Ing. Jozefa 

Lehockého, lebo sama dobre pozná, ţe cesta zberateľa od nad-
viazania kontaktu s ľudovým spevákom si vyţaduje mimo-

riadnu trpezlivosť, takt aţ po finálne spracovanie piesne. Dô-

leţité je, ţe kytice piesní uvitých v jednotlivých zbierkach nie 
sú mŕtve na ich stránkach, ale ţe ţijú, ţe sú zdrojom 

interpretácie na poriadaných súťaţiach v regióne, alebo v čin-
nosti folklórnych súborov. „Kaţdý spevníček sa stal pre nás 

folkloristov veľkým pokladom“. Známy hudobný vedec 

a trenčiansky rodák PhDr. Stanislav Duţek vo svojom 
príhovore ocenil aktivity Ing. Jozefa Lehockého na úseku 

zberateľskej činnosti regionálnych hudobných a tanečných 
tradícií, ktorého zásluhou sa viaceré centrá miesta slovenského 

folklóru zmapovali a tým sprístupnili odbornej a širokej 

verejnosti. Je veľkým šťastím trenčianskeho regiónu, ţe na 
doplňovaní mozaiky 

poznania ľudového 
umenia sa zaoberá zau-

jímavým spôsobom 

práve Ing. Jozef Le-
hocký. Tá zaujímavosť 

tkvie v tom, ţe v 
zberateľskej činnosti sa 

nesústreďuje len na ľu-

dovú pieseň, ale aj na 
zľava – Ing. Jozef Lehocký,  PhDr. Stanislav Duţek 
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ľudové zvyky a ľudové tance. Po vystúpeniach aj ďalších 

vzácnych hostí v rade sa dostal k slovu aj autor najnovšej 

zbierky ľudových piesní Ing. Jozef Lehocký, ktorý poďakoval 
všetkým prítomným, ţe prijali jeho pozvanie ako aj za všetky 

chvály na jeho osobu. Sám ju skromne ohodnotil, ako 
“obyčajnú robotu“. Kto však trocha nazrel do mravenčej práce 

kaţdého zberateľa, tak vie, čo to obnáša. Ţe je to predo-

všetkým čas strávený jednak s kontaktnou osobou a čas na 
spracovaní získaného materiálu. V dnes prezentovanej publi-

kácii o 350 stranách je zhutnený výsledok zberateľskej čin-
nosti v obciach spoza Váhu – Skalka, Dolná Súča, Horná Súča 

a ich kopanice, Nemšová, Trenčianska Závada a Hrabovka. 

V jej obsahu je do kytice uvitých cca 300 zozbieraných piesní, 
ktoré sú systematicky zaradené podľa svojej povahy do 

viacerých kapitol. Doplňujúcimi segmentmi sú popísané 
ľudové zvyky a ľudové tance. 

Vlastné poznámky  

 
Trojmetrový korbáč ozdobený stuţkami nad dverami vítal 

návštevníkov výstavy k Veľkej noci, ktorú pripravilo v dňoch 
10. – 16. marca 2008 Kultúrne centrum Trenčín - Kubra. 

Kraslice, medovníky, korbáče, výšivky, ţivé kuriatka 

a králiky, rôzne drob-
nosti potešili najmä 

detských návštevníkov. 
A tých bolo neúrekom, 

prišli deti z miestnej 

materskej i základnej 
školy. Výstavu uţ tra-

dične podporili svojimi 
prácami aj účasťou ţia-

ci Špeciálnej školy in-

ernátnej Vladimíra 



 357 

Predmerského, prišli aj starší chovanci z jej oddelenia Prak-

tická škola. Počas výstavy sa mohli mnohí návštevníci, čo to 

aj pouţiť, lebo manţelia Hilda a Pavel Matejákovci z Trenčína 
predvádzali pletenie korbáčov a maľovanie kraslíc rôznymi 

technikami. A tak najmä deti si mohli vyskúšať svoju 
šikovnosť aj v týchto nevšedných činnostiach. 

Info Trenčn 20.03.2008 

Pomocná evidencia 150/1/08 
 

Dňa 12. marca 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku 
v Trenčíne prezentovala na verejnosti biografický slovník pod 

názvom „Významné ţeny Trenčianskeho kraja“. V úvod-

nom slove predsedníčka Krajskej organizácie Únie ţien Slo-
venska v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská pripomenula, ţe 

námet pre 
spracovanie 

bibliografie 
v písomnej vznikol 

v roku 2005, kedy sa 

pri príleţitosti 150. 
vý-ročia slovenskej 

spi-sovateľky 
Terézie Vansovej 

organizo-val 

v Trenčíne semi-nár 
na tému „Výz-

namné ţeny tren-čianskeho regiónu“ v gestorstve uţ ne-bohej 
Mgr. Ľudmily Strohnerovej. Spracovanie tematiky bolo pre 

účastníčky semi-nára natoľko inšpirujúce, ţe v priebehu 

seminára vznikla po-ţiadavka o kniţné vydanie. Bliţšie 
o prezentovanom biogra-fickom slovníku zoznámila 

prítomných pracovníčka kniţnice Eva Struhárová. Ako 
uviedla, v Trenčianskom kraji pôsobilo veľa významných 

ţien, ktoré svojou aktivitou v oblasti kul-túrneho, umeleckého 

zľava Eva Struhárová, PhDr. Jana Jablonská 
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a spoločenského ţivota výrazným spôso-bom prenikli 

hranicou trenčianskeho regiónu do celého Slo-venska 

a ovplyvnili v aktivitách ďalšie 
generácie mladých ţien. Cieľom 

biografického slovníka bolo 
sprístupniť odbornej a laickej ve-

rejnosti ţivotné osudy a význam-

né činy ţien trenčianskeho re-
giónu. Slovník obsahuje 71 he-

siel o osobnostiach, ktoré sa 
v trenčianskom regióne narodili, pôsobili, alebo zomreli. 

Z nich moţno spomenúť Alţbetu Báthoryovú, Beatrix 

Čelkovú, Anna Jurkovičová, MUDr. Júlia Medvecká, Štefánia 
Mičátková, RNDr. Ľudmila Pajdušáková, Ľudmila Podja-

vorinská, Kristína Royová, Irena Slavinská, Zuzka Zguriška. 
To je len zopár vymenovaných známych ţien. Ale čo meno, to 

pojem. Súčasne doplňujúcim faktorom slovníka je zemepisný 

register a register povolaní. Biografický slovník vydala 
Verejná kniţnica Michala Rešetku vďaka finančnej pomoci 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2007. Tlač 
a grafickú úpravu zabezpečila Agentúra Pardón, s.r.o. Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Výstavu ročníkových prác študentov Súkromnej fotogra-

fickej školy v Brne 
ukončili v Ţup-

nom dome v pia-
tok 14. marca 

2008 derniérou. 

Podľa riaditeľky 
Trenčianskeho 

múzea Kataríny 

Babičovej sa der-

niéra konala v mú-
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zeu po prvýkrát. Keďţe výstava nemala vernisáţ, vyskúšalo sa 

niečo nové. Na spomínanej fotografickej škole študuje zo 150 

ţiakov aj dvanásť Trenčanov podľa Jána Suchardyho. Niek-
torí z nich vystavovali aj v múzeu. Škola sa počas siedmich 

rokov venuje autorskej fotografii a na výstave predstavili 
dokumentárne, subjektívne aţ abstraktné diela. Jedným 

z vystavujúcich študentov školy bol aj Erich Baláţ z Tren-

čianskej Turnej, ktorý sa predstavil s 13 fotografiami. Tri z 
nich predstavujú časť z ročníkovej práce z prvého ročníka s 

názvom „Experimentálny portrét“. „Pôvodne som nafotil nie-
čo s modelkou z Trenčína, no profesor ma s tým vyhodil,“ 

spomína Erich Baláţ. Preto po ceste domov som vymyslel 

fotografiu svojho odrazu v mnoţstve noţov. Ďalšie fotografie 
tvorili odrazy v sklenených a lesklých predmetoch. Erich 

Baláţ sa začal zaujímať o fotografovanie pod vedením svojho 
otca od malička. „Vţdy ma zaujímalo viac umenie ako iných 

chalanov technika“. „Jediná škola, kde sa dalo študovať 

diaľkovo, bola táto,“ vysvetľuje svoju voľbu študent, ktorý 
pracuje ako administratívny pracovník v kamiónovej doprave. 

Súčasťou výstavy boli aj ďalšie jeho fotografie, ktoré nazval 
Domáce zátišie. „Keď sa človek pozrie na všetky fotografie v 

časopisoch, vidí štandardné situácie. Ja som začal chodiť po 

dome a objavovať beţné veci,“ vysvetlil Erich Baláţ, ktorý na 
čiernobielych fotografiách zvečnil okrem ponoţiek na 

radiátore aj kvetináč, či splachovač záchodu. „Zdalo sa mi, ţe 
tieto zátišia majú tú správnu atmosféru,“ doplnil fotograf, 

ktorý verí, ţe jeho koníček mu raz vráti peniaze, čo do neho 

vloţil. 
Trenčianske noviny 03.04.2008 

 
Výstava pod názvom „Európske karikatúry – Tri 

storočia histórie cez kresby v tlači“ bola inštalovaná vo 

vestibule Trenčianskeho samosprávneho kraja od 18. do 30. 
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marca 2008. Na  vernisáţi sa zúčastnili v utorok dňa  18. mar-

ca 2008 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Fran-

cúzska v Slovenskej republike Jeho Excelencia Henry Cuny, 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-vol 

Sedláček, MPH, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka doc. Ing. Mi-

roslav Mečár, CSc. a ďalší 

hostia. Výstava pochádza 
z dielne Domu Roberta 

Schumana a Generálnej 
rady Moselle a na jej or-

ganizovaní v Trenčíne sa 

podieľal Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, Veľvysla-

nectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike a Slo-
venský syndikát novinárov. Na výstave bolo vystave-

ných dvadsať panelov s karikatúrami, ktoré ilustrujú výz-

namné osobnosti a časové úseky  v dejinách Európy. Ako prvý 
vystúpil s príhovorom 

predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH konštatoval, 
ţe táto putovná výstava 

inšpiratívne posolstvo 
pre regionálnych poli-

tikov, ale aj pre tých 

v politických centrálach. 
Karikatúry dokazujú, ţe aj o tých najpodstatnejších veciach 

moţno hovoriť s úsmevnou nadsázkou a ţe humor môţe byť 
liekom na politickú nevraţivosť a nepriateľstvo. Táto výstava 

je aj oslavou karikatúry, ako neobyčajne výstiţného nástroja, 

ktorý na malej ploche vyjadruje silu myšlienky, na popísanie 

zľava – MUDr. P. Sedláček, Henry Cuny 
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ktorej by sme potrebovali neraz desiatky aţ stovky slov“. Na 

záver svojho  príhovoru zvýraznil, ţe „výstava v Trenčíne 

prišla do prostredia, v ktorom má kreslená karikatúra 
a politický humor dobré zázemie. Spomeniem neďaleké Nové 

Mesto nad Váhom, kde sa uţ štvrťstoročie poriada podujatie 
karikaturistov pod názvom „Novomestský osten“.  Náš Tren-

čiansky kraj je známy aj tým, ţe v ňom ţijú uznávaní ka-

rikaturisti. Som presvedčený, ţe táto výstava si nájde veľa 
priaznivcov a nadšených divákov“. Na jeho slová nadviazal 

splnomocnený veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike 
Jeho Excelencia Henry Cuny, ktorý konštatoval, ţe „karika-

túry pochádzajú od autorov z viacerých krajín a snaţia sa 

donútiť diváka k rozmýšľaniu, najmä nad spoločnými a roz-
dielnymi problémami jednotlivých krajín Európy v rôznych 

historických obdobiach od vypuknutia Veľkej francúzskej 
burţoáznej revolúcie v roku 1789 aţ po posledné etapy rozši-

rovania Európskej únie, nad otázkami európskej identity, ako 

aj nad úlohou novinárov v zloţitých spoločenských proce-
soch“. 

Výstava, okrem svojej estetickej stránky, mala silný náboj 
hlavne svojím politickým odkazom a stala sa príspevkom 

k diskusii o úlohe a zodpovednosti novinárov v procese budo-

vania jednotnej Európy a spoločnej európskej identity k vytvá-
raniu nového vedeckého informačno-komunikačného sektoru 

v európskej ţurnalistike. 
Vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne bola dňa 18. 
marca 2008 miestom krajského kola 41. ročníka festivalu 

umeleckého prednesu v poézii a v próze „Vansovej Lomnič-

ka“. Súťaţiace, odbornú porotu a ostatných prítomných me-

nom organizátora Krajskej únie ţien pozdravila jej predsed-

níčka PhDr. Jana Jablonská. Vo svojom príhovore uviedla, 
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ţe „na dnešnom súťaţnom festivale sa zúčastňujú víťazné sú-

ťaţiace z obvodných kôl Trenčianskeho kraja, ktoré i dnes bu-

dú súťaţiť vo dvoch vekových kategóriach a to v kategórii od 
16 do 25 rokov a v kategórii nad 25 rokov v poézii a próze. 

Prv neţ sa rozbehla súťaţ krajského kola, mimo súťaţ sa pred-
stavila s svojím prednesom Ing. Hrkotová z Nového Mesta 

nad Váhom. No a potom uţ sa predstavili súťaţiace a zamest-

návali odbornú porotu 
pri posudzovaní ich 

prednesu. Po takmer 
dvojhodinovom marató-

ne predsedníčka odbor-

nej poroty Mgr. Mária 
Kubelová vyriekla ortieľ 

hodnotenia. Konštatova-
la, ţe najlepšiu úroveň 

v súťaţi preukázali súťa-

ţiace v kategórii nad 25 rokov, ktorá bola ohromne adresná, 
výborne pochopili texty, vyuţívali jazykové a mimojazykové 

prostriedky. Tlmočila stanovisko odbornej poroty, „ţe by všet-
ky súťaţiace vyslala do celoslovenského kola, ţiaľ to nejde“. 

Okrem toho vyslala signál dievčatám a ţenám z mladšej ka-

tegórie, ţe „iste ste pozorne sledovali prednes súťaţiacich 
staršej kategórie a zoberiete si z nich príklad“. Poradie 

v jednotlivých kategóriach : 
- kategória ţien od 16 do 25 rokov – próza : 

1. Marika Ţinčíková, 

2. Eva Biháriová, 
3. Ingrid Cabalová, 

- kategória ţien od 16 do 25 rokov – poézia : 

1. Paulína Turzová, 
2. Lenka Pavlechová, 

3. Veronika Petrovská 

Mária Ţinčíková 
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3. Linda Kišová 

- kategória ţien nad 25 rokov – próza : 

1. Viera Sláviková, 
2. Ľudmila Beznosková, 

2. Bibiana Kincelová, 

- kategória ţien nad 25 rokov – poézia : 

1. Daniela Arbetová, 

2. Eva Bucelová. 
Vlastné poznámky 

 

Webová stránka Mesta Trenčín priniesla informáciu, ţe na 
základe uznesenia Grantovej komisie z 13. februára 2008 

a v súlade s rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2008, poskytloe 
Mesto Trenčín na základe rozhodnutia primátora Ing. Bra-

nislava Cellera zo svojho rozpočtu 95 dotácií na podujatia 

a činnosť v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti 
v roku 2008, ktorým v prvom kole rozdelilo dotácie v celkovej 

výške 2 milióny 630 tisíc Sk.  
Dotácie na činnosť jednotlivých súborov boli zachované 

v rovnakom objeme ako minulý rok, pričom v prvom kole 

bolo prerozdelených 415.000 Sk a do druhého kola sa presúva 
85.000 Sk. V uvedených prípadoch ide o granty pre jedno-

tlivých ţiadateľov do 200.000 Sk. Podujatia finančne nároč-
nejšie musia byť zahrnuté priamo do rozpočtu mesta a ide 

o imidţotvorné podujatia mesta. Na tie je v rozpočte mesta 

vyčlenených celkovo 3.900.000 Sk. Patrí sem festival Artfilm, 
Pohoda, Historické slávnosti, Hradné slávnosti, Pri Tren-

čianskej bráne, Trenčiansky jazzový festival a Artkino Metro.  

A) Podujatia       spolu : 2 630 000 Sk 

1. Zdruţenie na podporu DFS Kornička: Reprezentácia 

mesta Trenčín DFS Kornička - 50 000 Sk 
2. Zdruţenie Bludní rytieri: Starí Gréci a Trenčín,                           

30 000 Sk 
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3. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie), o.z.: Sám na 

javisku - 130 000 Sk 

4. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie), o.z.: Otvorený 
kultúrny priestor 2008 - 100 000 Sk 

5. Kolomaţ (zdruţenie pre súčasné umenie): o.z., Detský 
divadelný klub 2008 - 120 000 Sk 

6. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Ţivá hudba –výchovné 

koncerty pre deti materských a základných škôl - 10 000 
Sk 

7. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Ad fontes Musicae –                
8. ročník K prameňom hudby - 60 000 Sk 

8. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: 6. ročník Priateľstvo bez 

hraníc - 15 000 Sk 
9. LampART, o.z.: Alternatívne Vianoce 2008 - 80 000 Sk 

10. V siedmom nebi: Tvorba - Výtvarná výstava Zuzany 
Janíčkovej v Mestskej galérii - 5 000 Sk 

11. LampART, o.z.: Dramaturgický plán LampART 2008 -

100 000 Sk 
12. Art Music Union, o.z.: Stretnutie svetov - 50 000 Sk 

13. Divadlo Normálka: Folkový večer - 15 000 Sk 
14. Divadlo Normálka: Divadelné predstavenie – Samo 

z lazov - 40 000 Sk 

15. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne: 9. 
medzi-národné stretnutie speváckych zborov Ljubljana -

Kraków -Trenčín 2008 - 35 000 Sk 
16. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Hojné poţehnanie Vám 

nesieme...-  45 000 Sk 

17. Kultúrne centrum Sihoť, o. z.: Mikuláš deťom – deti 
Mikulášovi- 10 000 Sk 

18. Mgr. Katarína Pazúriková Vakošová – Agentúra JoVa: 
Náklady na pobyt zahraničných účastníkov festivalu Daj 

Boh šťastia tejto zemi - adventného festivalu speváckych 

zborov - 70 000 Sk 
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19. TJ Mladosť: Perinbaba - 10 000 Sk 

20. TJ Mladosť: Benefičný koncert - 10 000 Sk 

21. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Od ZUŠ po 
vlastné ateliéry – autorská výstava Mgr. Jozefa 

Švikruhu k ţivotnému jubileu 65 rokov spolu so svojimi 
bývalými ţiakmi - 15 000 Sk 

22. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: V očakávaní 

– výstava fotografií Veroniky Markovičovej,10 000 Sk 
23. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Kovové 

inšpirácie – autorská výstava Jozefa Syrového k ţivot-
nému jubileu 65 rokov - 10 000 Sk 

24. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: M2 – Milan 

a Vladislav Malastovi – Fotografie a Obrazy - 10 000 
Sk 

25. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne: Výstava 
k jubileu – Oliver Porubský (70 rokov) - 10 000 Sk 

26. Detský folklórny súbor Radosť: Poznávanie tradícií 

iných národov + prezentácia mesta - 50 000 Sk 
27. Atyp, o.z.: Splanekor 2008 - 20 000 Sk 

28. Trenčianska nadácia: Trenčianske korzo 2008 - 10 000 
Sk 

29. Trenčianska nadácia: Deň klaunov 2008 – Mesto plné 

hračiek - 40 000 Sk 
30. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín: 

Účasť FS Trenčan na medzinárodných folklórnych 
festivaloch v zahraničí - 50 000 Sk  

31. Piano club: Pravidelné stretnutie s dobrou muzikou - 

100 000 Sk 
32. Piano club: Koncert v Piane - 100 000 Sk 

33. Občianske zdruţenie HoryZonty: Festival dobrodruţ-
ných filmov HoryZonty - 70 000 Sk 

34. Veselé Zlatovce, o.z.: Fašiangový sprievod a pocho-

vávanie basy, Vešanie Ďura, Jánske ohne - 15 000 Sk 
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35. Rodičovské zdruţenie pri Strednej umeleckej škole: 

Smell the system – Výstava fotografií s videoprojekciou 

- 5 000 Sk 
36. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Vianočná tanečná show 

- 5 000 Sk 
37. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne: Festival 

Trenčianska hudobná jeseň - 100 000 Sk 

38. Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne: Festival 
Trenčianska hudobná jar - 100 000 Sk 

39. Rodičovské zdruţenie pri ZUŠ Trenčín: Jubilanti 
Meškovci – Výstava Vierky, Igora a Jána Meškovcov - 

20 000 Sk 

40. Vodníček, s.r.o.: Kultúrne leto na Zámostí - 95 000 Sk 
41. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Tábory bez hraníc 2008 

- 40 000 Sk 
42. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Staré remeslá Trenčína 

a okolia, výstavy umelecko-ľudovej tvorivosti - 10 000 

Sk 
43. Občianske zdruţenie Seniorklub Druţba Trenčín: Účasť 

na 65. ročníku Kirchtag Villach 2008 - 30 000 Sk 
44. Občianske zdruţenie Seniorklub Druţba Trenčín: Náš 

predvianočný čas 2008 – Koledy Slovenska - 5 000 Sk 

45. Folklórny súbor Druţba, o.z.: Reprezentácia mesta 
Trenčín v zahraničí – Celosvetový folklórny festival 

CIOFF v Mexiku - 100 000 Sk  
46. Občianske zdruţenie Favonius: Bienále amatérskej 

a detskej keramiky v Trenčíne -1. ročník - 10 000 Sk 

47. Eva Chupáčová: Raks Fatima Festival 2008 - 20 000 Sk 
48. Komorný orchester mesta Trenčín: Zahraničné koncerty 

Komorného orchestra v roku 2008 - 40 000 Sk 
49. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Škola ľu-

dových remesiel - 35 000 Sk 
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50. Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, o.z.: Vydanie CD 

nosiča – Hudobná skupina Nylon Union - 10 000 Sk 

51. OZ Materské centrum Srdiečko: Rodinný karneval pre 
deti s MC Srdiečko - 10 000 Sk 

52. OZ Materské centrum Srdiečko: Tvorivé predpoludnia 
s tetou Aničkou - 10 000 Sk 

53. OZ Materské centrum Srdiečko: Šarkaniáda pre 

najmenších -  5 000 Sk 
54. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Medzinárodný deň 

detí 2008 - 90 000 Sk 
55. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Monodrámy - 10 000 

Sk 

56. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Karel Čapek: Zo 
ţivota hmyzu - 40 000 Sk 

57. OZ Country tanečný súbor Maryland: 15. narodeniny 
súboru Maryland - 20 000 Sk 

58. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne: Poz-

návame Trenčanov - 20 000 Sk 
59. Ing. Vladimír Kulíšek KVART: Kulišáreň - 20 000 Sk 

60. Divadlo Divadielko, o.z.: Divadelné predstavenie Osud 
jablka -10 000 Sk 

61. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Stavanie mája na 

námestí v Kubre - 5 000 Sk 
62. Kultúrne centrum Kubra, o..z.: Oslava Medzinárodného 

dňa detí - 10 000 Sk 
63. Trenčianska jazzová spoločnosť, o.z.: Bluesnenie 9. - 

40 000 Sk 

64. T – Via, o.z.: Art chvíľa – Tvorivé dielne, sympózium -               
70 000 Sk 

65. T – Via, o.z.: Betlehemy – Tvorivé dielne za účelom 
zhotovenia drevených Betlehemov pre koledníkov 

Dobrej noviny - 25 000 Sk 
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66. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Tanečná rozprávka 

Vianoc 2008 -10 000 Sk 

67. Kultúrne centrum Kubra, o.z.: Oslava 75. výročia 
vzniku FS Kubra, 120. výročie dychovej hudby - 85 000 

Sk 
68. Dušan Tadlánek: Legenda o drakovi – Rytiersky turnaj -            

50 000 Sk 
 

B) Činnosť            spolu: 415 000 

Sk 

1. Zdruţenie na podporu DFS Kornička: Zabezpečenie 

činnosti DFS Kornička v roku 2008 - 20 000 Sk 

2. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Fistulatoris Consort – 
príspevok na činnosť - 15 000 Sk 

3. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Musica Poetica – príspevok 
na činnosť - 20 000 Sk 

4. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 
sídlom v Trenčíne: Vykonanie cirkevných obradov 

(cirkevné sobáše a cirkevné pohreby), vydávanie 

časopisu „Trenčiansky evanjelik“ - 10 000 Sk 
5. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so 

sídlom v Trenčíne: Grant na činnosť spevokolu ZVON 
v roku 2008 -15 000 Sk 

6. Divadlo Normálka: Činnosť – nájom priestorov, 

technické zariadenie - 20 000 Sk 
7. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, 

Dotácia činnosti Školského speváckeho zboru 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne 

v roku 2008 - 20 000 Sk 

8. Zdruţenie kresťanských seniorov Slovenska, Klub 
Trenčín – mesto: Kultúrno-poznávací zájazd: Rázovité 

oblasti Slovenska - 10 000 Sk 
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9. Detský folklórny súbor Radosť: Uchovávať a rozvíjať 

tradičnú ľudovú kultúru Trenčianska, Termín: I. – IV. 

štvrťrok 2008 - 20 000 Sk 
10. Klub priateľov Vojtecha Zamarovského: Starý Egypt 

v našich zbierkach - 10 000 Sk 
11. Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín: 

Činnosť FS Trenčan – pracovné sústredenie, doplnenie 

krojového vybavenia - 20 000 Sk 
12. Veselé Zlatovce, o.z.: Spevokol Letokruhy - 5 000 Sk 

13. Tanečný klub Aura Dance, o.z.: Činnosť tanečného klubu 
Aura Dance - 20 000 Sk 

14. Art  Music Union, o.z.: Stretnutie svetov - 15 000 Sk 

15. Spolok Mestský dychový orchester: Dotácia na činnosť - 
15 000 Sk 

16. Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Trenčín: Činnosť 
speváckeho tria pri cirkevných obradoch pri posledných 

rozlúčkach - 30 000 Sk 

17. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej skupi-
ny Zajo - 10 000 Sk 

18. Kultúrne centrum Aktivity, o.z.: Činnosť tanečnej sku-
piny Korzo Drobci - 10 000 Sk 

19. Folklórny súbor Druţba, o.z.: Činnosť FS Druţba – 

materiálne vybavenie, opravy inventára, reţijné a pre-
vádzkové náklady - 20 000 Sk 

20. Komorný orchester mesta Trenčín: Činnosť Komorného 
orchestra v roku 2008 - 20 000 Sk 

21. Folklórny súbor Nadšenci, o.z.: Folklór Trenčanom – 

materiálno-technické zabezpečenie, Termín: rok 2008 - 
10 000 Sk 

22. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne: 
Galerijný ateliér 2008 - 15 000 Sk 

23. Trenčianske Hradné Divadlo, o.z.: Zabezpečenie vlast-

nej techniky - 20 000 Sk 
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24. Občianske zdruţenie Country tanečný súbor Maryland: 

Finančný príspevok na činnosť, Termín: rok 2008 - 

15 000 Sk 
25. Kultúrne centrum Sihoť, o.z.: Gašparkove divadlo – 

príspevok na činnosť bábkového divadla - 10 000 Sk 
26. Tanečná skupina Goonies, o.z.: Činnosť tanečnej 

skupiny Goonies na rok 2008 - 15 000 Sk 

27. Umelecká agentúra TONAS, s.r.o.: Tvorivé dielne 2008 
(Veľkonočný pozdrav, Hurá prázdniny, Dary prírody, 

Čaro Vianoc) - 5 000 Sk 

 

Komisia navrhla presun do 2. kola s upresnením ţiadosti: 

1. Trenčianske múzeum v Trenčíne: Mária Holoubková –
Urbasiówna: Fotografie 

2. Slovenský zväz sluchovo postihnutých Trenčín, základná 
organizácia, Legionárska 28: docent Dr. Vladimír 

Predmerský CSc. – ţivot a dielo 

3. Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne: Nové 
knihy pre čitateľov na sídliskách Soblahovská, Juh, 

Kubra a Opatová 
Pomocná evidencia 155/1/08 

 

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Slovenský syn-
dikát novinárov, Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli hlavnými orga-
nizátormi prednášky emeritnej profesorky histórie Univerzity 

Ludwiga Maximiliána v Mníchove Uršuly Kochovej pod 

názvom „Európske karikatúry“, ktorá sa uskutočnila dňa 26. 
marca 2008 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Prednášateľka bola aj spoluautorkou rovnomennej výstavy, 
otvorenej 18. marca 2008 vo vestibule Trenčianskeho samo-

správneho kraja.  

Vlastné poznámky 
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Deň učiteľov, ktorým kaţdoročne naša spoločnosť pri príle-

ţitosti narodenia učiteľa národov Jána Ámosa Komenského 

vzdáva úctu všetkým našim pedagógom. Tento slávnostný deň 
si Základná umelecká škola v Trenčíne pripomenula dňa                

28. marca 2008 dvomi podujatiami a to vernisáţou výtvarných 
prác svojich učiteľov výtvarného oddelenia v mestskej galérii 

a slávnostným koncertom svojich učiteľov ostatných umelec-

kých oddelení – hudobného, tanečného a literárno-drama-
tického v kongregačnej sále Trenčianskeho múzea.  

Vernisáţ výstavy ôsmich učiteľov výtvarného oddelenia 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne otvoril Mgr. Jozef Švi-

kruha privítaním 

hostí a predstavením 
vystavujúcich kole-

gov. Pripomenul, ţe 
„tohoročné oslavy sa 

uskutočňujú v roku 

414. výročia narode-
nia J. A. Komenské-

ho“. Na jeho vystú-
penie nadviazala 

Mgr. Izabela Bulková, ktorá vyjadrila vzťah učiteľa a ţiaka 

svojím osobným vyznaním „V tichosti zrána preciťujem čaro 
inšpirácie a tvorivosti, vyšantím sa potom do sýtosti, keď vi-

dím očká detí ich nedočkavosť v tvorivosti, ako rieka ţbln-
kotajúca, veselá a spontanná. Citlivá duša učiteľa – umelca 

a vnímavá duša dieťaťa. Tá symbióza vzájomnej lásky nás 

nesie do výšin krásy s pokorou. Denne preciťujem čaro tohto 
spojenia. Čistá duša umelca sa s detskou prepojila, veľkolepé 

dielo vytvorila – krásu, harmóniu a lásku vnímavého malého 
umelca“. Ocenenie vystavujúcich učiteľov ocenila riaditeľka 

Základnej umeleckej školy Veronika Soukupová, keď pove-

dala, ţe „ich vzdelávanie mladej generácie nazvala poslaním, 
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ktorým okolo seba nielen rozdávajú dobro, lásku a múdrosť, 

ale v tých, ktorí ho prijímajú, krásu aj objavujú a sami ju 

tvoria. Tvorbu vystavujúcich učiteľov ocenil profesionálny 
výtvarník Ing. Jozef Vydrnák. V mene rodičov a priateľov 

školy poďakovala vystavujúcim výtvarníkom Ing. Mária 

Špániková a o ktorých sa zároveň vyjadrila, ţe sú „ţriedlom 

profesionálneho, nepoddajného a slobodného umenia, ţe k to-

muto umeniu vedú naše deti“. 
Slávnostný koncert hu-

dobného, tanečného a lite-
rárno-dramatického oddele-

nia Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne v kongre-
gačnej sále Trenčianskeho 

múzea uviedla riaditeľka 
Základnej umeleckej školy 

Veronika Soukupová. 

Viac ako hodinovom umeleckom programe sa vystriedalo 20 
učiteľov, s ktorých výkonom bolo spokojných preplnená sála. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 3. apríla 2008 pripravila Verejná kniţnica Michala Re-

šetku v Trenčíne prezentáciu najnovšej knihy slovensko-švaj-
čiarskej spisovateľky Ireny Breţnej pod poetickým názvom 

„Na slepačích krídlach“. Po privítaní návštevníkov riaditeľkou 
kniţnice Mgr. Lýdiou Brezovou, úlohu moderátora prevzala 

Janka Poláková, ktorá poďakovala flautistke Zuzke Buda-

jovej a korepetítorke Lenke Sokolíkovej za kultúrny program 
a predstavila ţivot a dielo autorky prezentovaného diela. 

V krátkom predstavení jej „curicullum vitae“ konštatovala, ţe 
Irena Breţná sa narodila v Bratislave, ale svoje detstvo preţila 

v Trenčíne. Váţnym zlomom v jej ţivote bol rok 1968, kedy 

pod vplyvom okupácie sovietskych vojsk sa rozhodla pre emi-

Daniela Ertľová - Trenčín 



 373 

gráciu vo Švajčiarsku. Vyštudovala slavistiku, filozofiu a psy-

chológiu na univerzite v Bazileji. Realizovala, podporovala 

a podporuje rôzne humanitné a ţenské projekty, najmä v afric-
kej Gunei a v postkomunistickom Čečensku. Na Slovensku 

spolupracuje s feministickým hnutím Aspekt od začiatku jeho 
vzniku. Za svoju literárne a publicistické diela získala viacero 

významných ocenení. 

No najviac si váţi 
prestíţne nemecké 

ocenenie Teodora 
Wolfa, ktoré získala 

ako jediná cudzinka za 

reportáţ vzniknutá 
z jej ciest po Čečen-

sku pod názvom „Zbe-
rateľka duší“. Na na-

šom dnešnom spoločnom stretnutí sa čitatelia stretli s jej 

treťou knihou vydanou v slovenskom jazyku, v ktorej ponúkla 
čitateľovi prostredníctvom rozprávačky Jany, ktorej mama 

zmizla vo väzení, pohľad na spoločenskú atmosféru päť-
desiatych rokov na Slovensku. Autorka spomína na čas detstva 

plného fantázie, rôznych pocitov 

a činov. Nezaprie pritom zmysel pre 
humor, ktorý často prechádza do sa-

tiry. Románom potvrdila do akej 
miery ju poznačila krajina detstva jej 

celý ţivot.  

Po tomto krátkom úvode potom 
čokoládovými veľkonočnými vajíč-

kami vyprevadili novú knihu medzi 
čitateľov autorka Irena Breţná, ve-

dúca odboru kultúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová a riaditeľka 

krst novej knihy, zľava – Ing. M. Šajbidorová, Mgr. L. Brezová, I. Breţná 
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Verejnej kniţnice Michala Rešetku Mgr. Lýdia Brezová. 

Záver patril autorke novej knihy Ireny Breţnej, ktorá citovala 

niekoľko myšlienok z prezentovanej novej knihy. 
Vlastné poznámky 

 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne verni-

sáţou dňa 4. apríla 2008 pripravila pre svojich návštevníkov 
prezentáciu najnovšej tvorby sklárskeho výtvarníka Pala 

Macha s názvom In Extenso (čo v preklade znamená po-

drobne, obšírne). Koncepciu výstavy pripravil výtvarný teo-
retik doc. PhDr. Peter Michalovič.  

Výtvarník sa vo svojej najnovšej výstave predstavil 
veľkoformátovými sklenenými tabuľami a objektmi, 

rozohranými prevaţne do abstraktných geometrických 

maliarskych i kresliarskych kompozícií. Raz vo výraznej, ino-
kedy v monochrómnej fa-

rebnosti. Ich skladaním, 
mnoţením a spájaním do 

horizontálnych i vertikál-

nych farebných cyklov a 
sérií, tvoriacich zvláštny 

svet plný svetelnej poézie 
a transcendentálnej medi-

tácie. Autor v celej svojej 

umeleckej tvorbe neustále 
hľadá v sklenenej matérii nové dimenzie a výrazové moţnosti. 

Prioritou jeho tvorby je maliarske spracovanie tabuľového 
skla, čím spája fortieľ náročného hutníckeho tvarovania kreh-

kého skleneného materiálu, s dynamickou maliarskou expre-
siou. 

Vlastné poznámky 
        

       Výstava pod názvom Inšpirácie a interpretácie inšpirácie 

a interpretácie - súťaţnej prehliadky výtvarných prác ţiakov 

zľava – doc. PhDr. Peter Michalovič, Paľo Macho 
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základných umeleckých škôl v Trenčianskom kraji venovaná 

40. výročiu úmrtia M. A. Bazovského, bola slávnostne otvo-

rená dňa 4. apríla 2008 v Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského v Trenčíne. Riaditeľka tejto významnej kultúrnej inšti-

túcie PhDr. Danice 

Lovíšková zhodnotila 

zorganizovanie tejto 

akcie ako veľmi výz-
namný počin, pretoţe 

umoţnila upriamiť po-
hľad ţiakov na tvorbu 

jednej z najvýznamnej-

ších umeleckých osob-
ností Slovenska, ktorej 

ţivotné osudy sa neodmysliteľne spájajú so slovenskou kra-
jinou, okrem iných regiónov aj s Trenčínom, kde preţil jeseň 

svojho tvorivého ţivota. Vystavené práce ţiakov výtvarných 

odborov základných umeleckých škôl v Trenčianskom kraji 
boli voľne inšpirované umelcovou tvorbou, orientovanou na 

krajinu, figurálnu tvorbu a zátišie, alebo ponúkli svojskú rein-
terpretáciou jeho diel. Z dvadsať pozvaných základných ume-

leckých škôl Trenčianskeho kraja prijalo ponuku presná po-

lovica. Najťaţšiu ponuku mala odborná komisia, pretoţe 
všetky výtvarné diela mali veľmi dobrú umeleckú úroveň.  

Vlastné poznámky        

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 10. apríla 
2008 v rámci cyklu Poznávajme Trenčanov predstavila pos-

lednú knihu religionistu univerzitného profesora PhDr. Jána 

Komorovského po názvom „Boţí štát v pralesoch a sava-

nách Paraguaya“ (Realizácia utópie).  

Úvod podujatia patril moderátorovi Ivovi Velikému, ktorý 
v krátkosti zoznámil prítomných poslucháčov so ţivotom 

a dielom autora, no a potom ponúkol časový priestor autorovi 
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PhDr. Jánovi Komorovskému. Vo svojom príhovore uviedol, 

ţe kniha zachytáva proces evanjelizácie miestnych Indiánov 

jezuitmi pred štyristo rokmi. I napriek tomu, ţe autor v tejto 
krajine nikdy nebol, aj tak venoval krajinám juţnej Ameriky 

priestor v cykle prednášok na univerzite, vychádzajúc pritom 
zo štúdia histórie. Ako sám hovorí, ţe 

„najpríťaţlivejší bol pre neho tamojší 

ţivot v rovnosti, kde všetci pracovali 
spoločne a kaţdý dostával podľa svojich 

potrieb“. Jezuiti naučili kočovné kmene 
Guarany ţijúce v pralesoch Argentíny, 

Brazílie a Paraguayi civilizovanému ţivo-

tu. Pred ich príchodom ţili rozptýlene, ale 
nikde nezostali bývať natrvalo. Obrobili 

políčko a pokračovali ďalej. Začiatok civilizácie pôvodných 
obyvateľov v tejto časti sveta bol poznačený neľudskosťou a 

zotročovaním zo 

strany španielskych 
kolonizátorov na 

plantáţach, proti 
čomu sa ohradili 

jezuiti. Jezuiti na 

veľkom území 
v centre Paraguaya 

vytvorili 33 misij-
ných staníc, ktoré 

sa stali centrom 

evanjelizácie a ich privykaniu na usadlejší ţivot. Prvá zalo-
ţená osada niesla názov Loreto. V nej a ďalších osadách boli 

zakladané rôzne dielne, ktoré podľa záujmov vychovávali 
odborníkov pre manufaktúry. Podľa PhDr. Jána Komorov-

ského sa stalo spoluţitie Indiánov s jezuitmi ponaučených pre 

celé ľudstvo, lebo „je v ňom skrytá myšlienka, ţe celá Zem je 
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nám iba prepoţičaná. Keby všetci sledovali spoločný záujem, 

nebolo by vojen“. 

Vlastné poznámky 
 

Klasik slovenskej dramatickej tvorby Ján Solovič predsta-
vil vo štvrtok 27. marca 2008 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku 

v Trenčíne svoju poslednú kniţku Moje radosti s podtitulom 

Polstoročie s ochotníkmi 1956 - 2006. Na podujatí sa podie-
ľal aj literárny klub OMEGA. „Celá moja kniţočka sa začína 

kapitolkou o mojom prvom stretnutí s ochotníkmi, keď som 
bol ako vysokoškolák 19. mája 1956 na premiére prvej hry 

Posledná hrmavica v Mníchovej Lehote pri Trenčíne. A hoci 

odvtedy ubehlo päťdesiat rokov, cítim sa tu ako na samom 
začiatku a vraciam 

sa do minulosti, hoci 
odvtedy som v tej 

obci uţ nikdy ne-

bol,“ povedal Ján 
Solovič. Vzápätí do-

dal, ţe v zozname 
súborov hrajúcich 

jeho diela je najviac 

kolektívov z Tren-
čianskeho kraja. „V 

Trenčíne som bol na dvoch premiérach v kine Hviezda, kde 
ochotnícky súbor uviedol hry „Ţobrácke dobrodruţstvo“ 

a „Strieborný jaguár“. Kvalitný súbor viedli vtedy manţelia 

Suchánovci a tvorili ho dobrí herci i ľudia. Aj dnes je krásne, 
milé a nesmierne ľudské spoznávať tváre, čo som kedysi stre-

tol v tomto meste,“ dodal a sledujúc pritom prítomné publi-
kum. Treba dodať, ţe tieto hry mali v Trenčíne svetovú pre-

miéru v podaní Divadelného súboru pri Mestskom kultúrnom 
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stredisku M. Turkovej v Trenčíne v prvej polovici šesťde-

siatych rokov minulého storočia.  

Kniha sa mala volať pôvodne Môj testament, ale s ochot-
níkmi preţil mnohé veselé záţitky a názov sa zdal autorovi 

veľmi smutný. Nie je to predsa rekviem za ochotníckym 
divadlom. „Teší ma, keď vidím vaše usmiate tváre,“ dodal 

a na záver sa spomedzi trenčianskych divadelníkov ozvala 

prosba : „Napíšte nám niečo!“ „Pozvánka na toto stretnutie ma 
prekvapila a manţelka na mne videla, ţe som akýsi nesvoj. 

V Trenčíne ma vyhlásili za klasika a ja sa ním byť stále 
necítim, vysvetlil som jej svoje pocity. Hoci sa mi uţ stalo, ţe  

v jednom ochotníckom súbore boli mojou návštevou pre-

kvapení. Vraj on ešte ţije a my ho tu hráme ako klasika, 
zaznel hlas divadelníka,“ rozlúčil sa s úsmevom Ján Solovič.  

Info Trenčín 19.04.2008 
Pomocná evidencia 200/1/08 

 

Vyše 2 100 hrobiek našli archeológovia na najväčšom slo-
venskom pohrebisku z doby bronzovej na rozhraní kata-

strálneho územia Trenčína a Trenčianskej Turnej. Výskumy 
na tomto území trvajú od roku 2002, odkedy na poliach po 

pravej strane na výpadovke z Trenčína začali budovať ob-

chodný dom Tesco Stories. V súčasnosti (marec – máj 2008) 
po ľavej strane výpadovky z Trenčína na roliach sa začala 

výstavba ďalšieho rozsiahleho obchodného centra Laugaricio. 
Pri odstraňovaní ornej pôdy mechanizmy opäť narazili na 

ďalšie pohrebisko a v súčasnej dobe archeológovia uţ odkrý-

vajú posledné keramické urny, v ktorých sú uloţení spopol-
není mŕtvi. „Vo všeobecnosti ide o najväčšie pohrebisko, ktoré 

bolo na území Slovenska doteraz skúmané. Prieskum je výni-
močný tým, ţe ide o jedno z mála pohrebísk luţickej kultúry 

(1.400 aţ 700 pred n. l.), ktoré bolo na Slovensku preskúmané 

kompletne. Keďţe sa tu pochovávalo niekoľko storočí, pos-
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kytne získaný inventár dostatok podkladov pre sledovanie 

vývoja luţickej kultúry a ich kontaktov so súvekými kultúr-

nymi skupinami”, uviedol vedúci archeologického výskumu a 
zástupca riaditeľa Archeologického ústavu Slovenskej aka-

démie vied v Nitre PhDr. Ivan Cheben, CSc. Podľa jeho slov 
tak, ako v súčasnosti, aj vtedy sa menila móda, čo vidia na 

bronzových ozdobách, ktoré po uloţení popola do urien 

prikladali. Potvrdzuje sa, ţe oblasť Trenčína bola významnou 
obchodnou kriţovatkou a dostali sa sem prvky zo severu i z 

juhu. Miesto, kde sa obrad spopolnenia vykonával, archeo-
lógovia v pohrebisku nenašli. Urny boli zakopané niekoľko 

desiatok centimetrov pod zemou, v priemere majú asi 40 

centimetrov. Cheben uviedol, ţe doposiaľ preskúmali časť 
pohrebiska, kde bolo takmer 1 700 urnových hrobov, v sú-

časnosti odokryli ďalších asi 400. Archeológovia predpo-
kladajú, ţe nájdu ešte pribliţne stovku hrobov. Nálezy putujú 

do Nitry, kde sa zakonzervujú, zrekonštruujú a zdokumentujú. 

Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová uviedla, 
ţe „zatiaľ nemajú priestory, kde by mohli nálezy prezentovať. 

Časom by ich mohli vytvoriť na Trenčianskom hrade v ča-
sovom horizonte asi piatich rokov, pokiaľ archeológovia nále-

zy spracujú a preskúmajú a môţu poslúţiť ako exponáty do 

múzea. „V súčasnosti dochádza na Slovensku k výraznej 
stavebnej aktivite prakticky vo všetkých regiónoch. Archeo-

logický výskum je preto nevyhnutný práve na tých miestach, 
kde by sa mohli nenávratne zničiť archeologické náleziská, 

ktoré tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska“, dodal PhDr. Ivan 

Cheben, CSc. 
www.sme.sk 29.04.2008 

 
V roku 2008, v ktorom uskutoční jubilejný 15. ročník tren-

čianskeho jazzového festivalu Jazz pod hradom uskutočnilo 

občianske zdruţenie „Trenčianska jazzová spoločnosť“ dňa 

http://www.sme.sk/
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17. apríla 2008 svoje valné zhromaţdenie. Na zhromaţdení 

odznela správa o činnosti zdruţenia, ktorá okrem iného 

vysoko ocenila realizácia 13. ročníka festivalu, ako najväč-
šieho jazzového podujatia na Slovensku a 14. ročníka fes-

tivalu, ktorý bol tlačou hodnotený ako umelecky najhod-
notnejší jazzový festival roka 2007 na Slovensku. Okrem 

spomínaného festivalu je zdruţenie aj hlavným organizátorom 

festivalu bluesovej hudby, ktorý mal v roku 2007 uţ svoj       
7. ročník Bluesnenie. Okrem toho sa podieľalo na organizova-

ní koncertov na medzinárodnej úrovni a bohatej klubovej čin-
nosti. Potešilo konštatovanie, ţe nastal pozitívny  posun v 

záujme mladých v oblasti činnosti neziskových organizácií na 

riadení zdruţenia. Po voľbách boli do Rady Trenčianskej 
jazzovej spoločnosti zvolení MUDr. Svetozár Droba – pred-

seda, Barbora Tomanová, Martina Babičová, Vladimír 

Pinďák a Dalibor Dúcky. Do funkcie revízorky zdruţenia 

bola zvolená Zuzana Ivaničková. Dramaturgiou 15. ročníka 

festivalu Jazz pod hradom 2008 a  9. ročníka Blusnenie bol 
poverený Ján Babič. Za hlavné úlohy v budúcom dvojročnom 

období činnosť zdruţenia bude zahrňovať organizovanie 
jazzového ţivota v meste Trenčín prostredníctvom koncertov, 

klubových podujatí a spoluprácou inými regiónmi, najmä 

Zlínskym samosprávnym krajom.  
Info Trenčín 07.05.2008 

 
Projekt pod názvom 

„Miesta, ktoré mám 

rád“, realizovaný Tren-
čianskou nadáciou od de-

cembra 2007, vyvrcholil 
dňa 21. apríla 2008 verni-

sáţou fotografií vo výstav-

nej sieni na Mierovom 
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námestí 16 v Trenčíne. Vďaka podpore Nadačného fondu 

Slovak Telekom sa podarilo prostredníctvom spomínaného 

projektu nadviazať kontakt mladšej a staršej generácie 
prostredníctvom fotografie.  

Uţ dávno sme prišli na to, ţe Trenčín je fotografické mesto, 
čo dokazujú slávne 

mená fotografov, kto-

rý ho preslávili ako 
Mária Holoubková, 

Ján Hajduch, Ján Ha-
laša a ďalší. „Náš no-

vý projekt – projektík 

sa zrodil na sklonku 
minulého roku, keď sa 

úspešne ukončila 
fotografickú súťaţ „Videl som Trenčín inak“, konštatovala na 

vernisáţi správkyňa Trenčianskej nadácie RNDr. Alena Ka-

rasová. „Pred realizáciou projektu sme boli presvedčení 
o jeho úspechu. Mladí filantropi navštívili seniorov v Kluboch 

dôchodcov na Mierovom námestí, v Kubre a v Centre senio-
rov na Osvienčimskej ulici v Trenčíne, ktorých získali pre svoj 

projekt. A tak juniori seniorov najprv zoznámili so základmi 

fotografovania s najnovšou technikou, ktorým bol digitálny 
fotoaparát a upravovanie nafotených momentov prostred-

níctvom výpočtovej techniky. Potom nastalo tvorivé obdobie 
mesiacov februára a marca t.r., keď juniori a seniori sa veno-

vali praktickému fotografovaniu v Trenčíne, zamerané na 

miesta, ktoré majú radi, ktoré sú im blízke. Z tejto činnosti 
vzniklo 685 fotografií, z ktorých sa na spoločnom stretnutí 

staršej a mladšej generácie 7. apríla 2008 v Centre seniorov na 
Osvienčinskej ulici si vymenili skúsenosti, záţitky s foto-

grafovaním, vypočuli si rady profesionálneho fotografa Ra-

doslava Stoklasu. Ten potom sa z prinesenými 640 foto-
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grafiami osobne dotýkal v jedno popoludnie, aby z nich vybral 

92 najlepších záberov, ktoré zniesli najprísnejšie kritériá, aby 

mohli byť vystavené na spoločnej výstave. Ako na neho 
zapôsobili fotografie, ktorým venoval svoju pozornosť sa 

vyjadril, ţe „bolo to úţasné dotýkať sa fotografií i napriek 
tomu, ţe autorov som nepoznal, nevedel som si spojiť tvár 

konkrétneho autora s fotografiou, ale fotografia mi prezradila 

vnútro jeho duše“. Spoločným motívom pre fotografiu oboch 
generácií bol samozrejme Trenčiansky hrad, ale mnohí 

ponúkli nazrieť aj do svojho súkromia, keďţe práve tie miesta 
majú najviac radi. Fotografie mladých prezradili kam chodia 

do školy, pieskoviská, kde sa hrávali či miesta, kde sa 

stretávajú s kamarátmi. Fotografie starších zobrazovali ich 
domy, rodiny, prípadne pýchy svojej práce“, doplnila vedúca 

projektu Danka Adamusová. Na záver vernisáţe prevzali z 
rúk vedúcej odboru externej komunikácie a hovorkyne 

spoločnosti Slovak Telekom Jany Burdovej nové digitálne 

fotoaparáty značky Olympus zástupcovia dvoch klubov 
dôchodcov a Centru seniorov v Trenčíne, aby mohli naďalej 

rozvíjať nadobudnuté skúsenosti s fotografiou pri aktivitách, 
ktoré organizujú pre svojich členov, a tak zdokumentovali 

svoje aktivity. Za 

ocenených poďako-
vala vedúca Klubu 

dôchodcov z Kubry 

Ernestína Brezano-

vá. Podujatie sprí-

jemnilo vystúpenie 
speváckeho kvinteta 

folklórneho súboru 
Kubran. 

Vlastné poznámky 
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Netradičnú výstavu Slovensko, Slováci, súvislosti na his-

torických fotografiách a pohľadniciach z fondov Gettyho 

konzervačného inštitútu v Los Angeles, Slovenskej národnej 
kniţnice a Vysokej 

školy výtvarných 
umení v Bratislave 

otvorili v utorok 22. 

apríla vo Verejnej 
kniţnici Michala 

Rešetku na Námestí 
SNP v Trenčíne. 

Výstava dokumentu-

je  všeobecne známy 
fakt, akú úlohu zo-

hrali Spojené štáty americké v dejinách slovenského vysťaho-
valectva. Slováci sa začali hromadnejšie sťahovať do USA 

v prvej vlne koncom 70. a začiatkom 80. rokov 19. storočia. 

Vysťahovalci odchádzali najmä z ekonomických príčin, časť 
inteligencie opúšťala Slovensko aj pre národný a politický 

útlak. Organizátorom výstavy sa podarilo zozbierať zaujímavý 
dobový materiál (listiny, pohľadnice a fotografie), v ktorých 

vystupujú do popredia i niektoré známe osobnosti trenčian-

skeho regiónu. Z nich moţno spomenúť politika a štátnika 
Milana Hodţu, vynálezcu rádiotelegrafie Jozefa Murgaša, ma-

liara a grafika Koloman Sokol, fotografa a kameramana Deţo 
Hoffmna, grafika a filmára Andy Warhol, básnika a prozaika 

Rudolf Dilong, básnika a prozaika Ján Okáľ, zakladateľov 

spoločnosti Tatra film Corporation a autorov prvého sloven-
ského filmu o Jánošíkovi bratia Jaroslav a Daniel Siakelovci, 

fotografa Pavol Socháň a ďalších. Potvrdzujú okrem iného 
skutočnosť, ţe všetci slovenskí emigranti bez ohľadu na to či 

sa stali slávni vo vede, alebo v umení, ale i takí, ktorí neprešli 

svoj vlastný tieň, písali americkú históriu.  
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Výstavu finančne podporilo aj Veľvyslanectvo Spojených 

štátov amerických v Slovenskej repu-

blike, preto na vernisáţi nechýbala 
kultúrna atašé Antje Weygandt 

z americkej ambasády, ktorá vo svo-
jom príhovore povedala, ţe „ nezá-

visle na tom, kedy a prečo prišli do 

Spojených štátov, oni mali nesku-
točný vplyv na svoju novú domovskú 

krajinu. Amerika je veľmi vďačná 
všetkým, ktorí prispeli, ţe Spojené 

štáty sú dnes demokratickou a pros-

perujúcou krajinou“. Výstavu spolu 
otvorili vedúca odboru kultúry Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidoro-

vá, riaditeľka Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 

Mgr. Lýdia Brezová a kultúrna atašé Veľvyslanectva USA 

v Bratislave Antje Weygandt.  Aţ do 30. apríla 2008 sa 
záujemcovia mohli oboznámiť s priekopníkmi slovenského 

ţivota v USA, s americkými Slovákmi a vznikom slovenskej 
kinematografie, so 

slovenskou litera-

túrou v USA 
a slávnymi vyná-

lezcami, bankár-
mi, politikmi, 

podnikateľmi či 

umelcami so slo-
venskými koreň-

mi. Po vernisáţi 
výstavy si pani 

Antje Weygandt si so záujmom prezrela z hotela Tatra naj-

staršiu písomnú pamiatku Trenčína rímsky nápis na hradnej 
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skale z roku 179 n.l. a svoj dobrý dojem z návštevy si 

umocnila pohľadom na mesto Trenčín a široké okolie 

z Matúšovej veţe Trenčianskeho hradu. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 213/1/08  
 

Popoludňajšie stretnutie s autormi mimoriadne zaujímavého 

nového prezentovaného kniţného titulu „Ovčiarstvo na Slo-

vensku – história a technológie“ v Trenčianskom múzeu dňa 

24. apríla 2008 ma zlákalo tak z hľadiska histórie ako aj tech-
nológie, pretoţe v Trenčíne dlhé ro-

ky rozvíjal svoju výskumnú činnosť 

Výskumný ústav ovčiarsky  podieľa-
júci sa na výchove mladých ve-

deckých pracovníkov a potom dnes 
uţ v trenčianskej mestskej časti Zá-

blatie prebiehalo vzdelávanie ovčiar-

skych majstrov na Odbornej poľno-
hospodárskej škole, ktorá za svojich 

tridsať rokov vychovala viac ako 
šesťsto absolventov.  

Úlohu moderátorky prevzala na 

svoje plecia riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babi-

čová, ktorá na prezentácii novej knihy privítala kolektív jeho 

autorov Ing. Jána Keresteša, doc. RNDr. Ivana Margetina, 

PhD., Ing. Martina Mikuša, CSc., Ing. Rudolfa Vláčila, 

CSc. a Ing. Dušana Ochotnického, CSc.  

Úvodné slovo z hostí predniesol doc. RNDr. Ivan Mar-

getin, PhD., ktorý vyjadril radosť, ţe medzi prítomnými 

účastníkmi  sú nestori slovenského ovčiarstva. Vo svojom prí-
hovore zoznámil s aktuálnou situáciou v slovenskom ovčiar-

stve, ako aj s novotami vo výskume v Ústave chovu oviec 

v Trenčianskej Teplej, ktorý sa stal pokračovateľom Výskum-
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ného ústavu ovčiarskeho v Trenčíne. Z jeho hodnotenia vyply-

nulo, ţe „chov oviec je v súčasnosti najstabilnejším odvetvím 

ţivočíšnej výroby vyplynulo z prejednávanej správy na Minis-
terstve poľnohospodárstva Slovenskej republiky. Stavy oviec 

stúpajú, čo je najlepší indikátor záujmu chovateľov. K 31. 
decembru 2007 sa chovalo na Slovensku 347.000 oviec“. 

Históriou ovčiarstva na Slovensku previedol Ing. Martin 

Mikuš, CSc. Ako posledný sa predstavil zostavovateľ novej 
knihy Ing. Ján Keresteš, ktorý vo svojom príhovore zaujal 

poslucháčov najmä tým, ţe história Slovákov a ovčiarstva pre-
nikla do všetkých foriem spoločenského ţivota. Slovensko sa 

nedá oddeliť od histórie ovčiarstva a to nie, ktorá je preu-

kazateľná, ale tá, ktorá je v nás. Keď sa na túto skutočnosť 
pozeráme optikou výţivy a zdravia, tak naše ľudské zdravie je 

limitované z 80 % potravy, ktorú naši predkovia pouţívali 
a geneticky variabilne je prispôsobená  asi päť generácií do-

zadu. Čiţe ten softwer, ktorý kaţdý z nás v sebe má (program 

a technické vybavenie), tú génovú variabilitu máme po našich 
predkoch, ktorí pred sto rokmi ţili. Ak rýchlo meníme 

výţivové návy-
ky, naše telo na 

tieto zmeny nie 

je pripravené. 
Preto právom 

znie otázka, 
ako to ovplyvní 

zdravotný stav 

obyvateľstva ? 
Odpoveď je 

jednoznačná, ţe 
nepriaznivo v podobe civilizačných chorôb. Ako sa treba 

chrániť, hovorí práve táto nová vydaná kniţka s publikova-
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nými výpoveďami na slovo vzatých odborníkov“. Záver podu-

jatia patril gramiáde. 

Vlastné poznámky 
 

V podvečer 25. a-
príla 2008 pripravila 

Mestská galéria 

v Trenčíne vernisáţ 

výstavy Andreja 

a Martina Augustí-
nových. Za bohatej 

účasti návštevníkov, 

dokonca aţ Bratis-
lavy výstavu otvori-

la riaditeľka galérie Mgr. Terézia Niková, ktorá hneď v úvo-
de vyţiadala minútu ticha spomienky na propagovateľa insit-

ného umenia dolnozemských Slovákov, pred pár dňami zo-

mrelého galeristu Pavla Čapu, veľkého priateľa Trenčína. 
Zhodnotenie vystavujúcich umelcov priblíţil vo svojom 

príhovore PhDr. Marián Kvasnička. V úvode sa snaţil vyja-
driť to, čo cíti pri vnímaní obrazov vystavujúcich autorov vo 

svojich pocitoch. „Na Slovensku a zrejme aj všelikde je 

dokladať talent a tvorivosť detí nejakým pozadím rodokmeňa. 
Je fantastické je mať 

predkov, na ktorých sa 
dá byť hrdý, zároveň je 

to dosť nepríjemný zá-

väzok, so sekerou na 
krku a akési uväznenie 

rodovej schémy. Netre-
ba veľa fantázie, aby si 

kaţdý z nás si vedel 

predstaviť, aké to bolo mladí umelci Augustínovi so svojím oteckom 
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v rodine, ţiaľbohu uţ nebohej výtvarníčky Boţeny Augustíno-

vej. Nevyčerpateľná tvorivosť, snaha okrášliť svet, počúvať 

nehu a pochybnosť ţenského srdca boli dôleţité motívy jej 
grafického, ilustrátorského, maliarskeho diela. Toto dielo 

vznikalo sústredene v ateliéri a v izbách domu, kde bývali, 
nemohli jej synovia nevidieť, nečuchať, nenasávať spolu s ma-

terským mliekom“. Nečudo preto, ţe jej synovia prevzali 

fakľu tvorivosti a premýšľania umeleckého ponímania sveta. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 29. apríla 2008 pripravila Verejná kniţnica Michala 

Rešetku v Trenčíne pre svojich čitateľov stretnutie s poetkou, 

prozaičku, satiričku a textárku tanečných piesní Katarínou 

Hudecovou pri prezentácii jej najnovšej knihy pod názvom 

„Trblietanie na oblohe“. Začiatok podujatia patril piesni 
„Ako mám ţiť“ od Jána Siváčka s textom Kataríny Hudecovej 

v interpretácii Petry 

Ďurmekovej s klavír-
nym doprovodom Mgr. 

Klobučníckej, obe 
z Trenčianskych Teplíc. 

Moderátorka podujatia 

Janka Poláková toto 
vystúpenie doplnila, ţe 

táto pieseň odznela na 
1. ročníku Bratislavskej 

lýry v roku 1966 v podaní známej českej speváčky  Evy Pila-

rovej a získala Cenu novinárov. Ako vyznelo z úst moderá-
torky, Katarína Hudecová sa do povedomia verejnosti dostala 

ako textárka populárnych piesní. V šesťdesiatych rokov minu-
lého storočia, keď nastala konjunktúra populárnej piesne, 

posielala texty k piesňam do Slovenského rozhlasu. Jej prvými 

spoluautormi sa stali skladatelia Pavol Zelenay, Karol Elbert, 
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Ján Siváček, Vieroslav Matušík, Igor Bázlik, Andrej Lies-

kovský a ďalší. Na svojom konte má vyše 130 autorských 

textov. Návštevníci podujatia sa dozvedeli, ţe Katarína Hu-
decová sa aţ po rokoch začala venovať písaniu lyrickej 

a občianskej poézie. Vzťah k lyrike sa odrazil aj v jej tvorbe. 
Venovala sa i tvorbe pre deti a jej krátke prózy zverejňovali 

viaceré noviny a detské časopisy. V roku 1995, ako 65 ročná 

vydala svoju prvú básnickú zbierku Hosť na deň. Jej 
posledným dvanástym titulom sa stala práve dnes prezen-

tovaný kniţný titul „Trblietanie medzi mrakmi“. Na záver tre-
ba dodať, ţe autorka má dar vo svojej tvorbe vyjadrovať svoje 

myšlienky a pocity stručne, vtipne, ale pritom úderne. Jej 

tvorba je miestami zdanlivo ironická, ale zároveň chápajúca 
ľudské omyly. Jej dielo oslovuje čitateľov kaţdého veku. 

Vlastné poznámky 
 

Podchod pre chod-

cov na Hasičskej ulici 
v Trenčíne 19 writerov 

pretvorilo v sobotu                 
3. mája 2008 na pou-

ličnú galériu. Mesto 

Trenčín vyčlenilo ten-
to priestor na legálnu 

„Povaţujem to za no-
vý začiatok vzťahov 

medzi  writermi a verejnosťou, ktorá začne rozlišovať medzi 

sprejermi a umelcami, ktorí tvoria graffiti.“  povedal primátor 
Ing. Branislav Celler. Zaujímavé bolo sledovať reakciu do 

práce a do školy ponáhľajúcich sa Trenčanov v prvý pracovný 
deň dňa 5. mája 2008 na otázku či sa im tento výtvarný prejav 

páči ? Odpoveď bola jednoznačná, lebo sa vyjadrili, ţe grafitti 

svojím umením priniesli do podchodu svetlo, teplo a pohodu. 
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Po spoločnom dialógu s umelcami Mesto Trenčín vytipuje 

a zlegalizuje pre graffiti-art aj ďalšie plochy.  

Info Trenčín 07.05.2008 
Pomocná evidencia 245/1/08 

 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej nadácie dňa 5. mája 

2008 oznámila jej správkyňa 

RNDr. Alena Karasová, ţe 
dňa 27. februára 2008 bol zalo-

ţený Nadačný fond Herbária 
spoločnosťou Herbária s.r.o. za 

účelom pomoci a pomoci týra-

ných matiek a detí a podpory 
vzdelania detí a mládeţe zo 

sociálne slabých rodín v rámci 
trenčianskeho regiónu. Pri tejto 

príleţitosti boli oznámené aj 

termíny a podmienky fondu : 
- termín vyhlásenia prvého 

grantového kola – 05.05.2008  

- termín uzávierky prvého grantového kola – 30.06.2008 
- termín začiatku plnenia podpory ţiadateľov – september 

2008  

- výška jedného grantu je maximálne 55.000,- Sk 
- podpora jedného ţiadateľa nemá obmedzenú dobu, závisí 

od charakteru ţiadosti a rozhodnutia darcu 

- na poskytnutie grantu nie je právny nárok a proti roz-
hodnutiu správnej rady nie je moţné sa odvolať.  

Na spomenutej tlačovej konferencii RNDr. Alena Kara-

sová novinárov informovala o poriadaní podujatia pod 

názvom „Divadlo na korze“, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 

2008 a manaţérka fondu Dr. Klaun Ing. Janka Sedláčková 
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informovala o benefičnej akcii na podporu Fondu Dr. Klaun – 

„Deň klaunov“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 240/1/08 

 
Vo vestibule Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa dňa 9. mája 2008 usku-

točnila vernisáţ filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká 

vojna ZSSR 1941 – 1945 v zrkadle poštovo – filatelis-

tických dokumentov“ za účasti aj jej priamych účastníkov. 
Začiatok vernisáţe, v ktorom prostredníctvom filmového šotu 

si jej účastníci vypočuli známu pieseň o Veľkej vlasteneckej 

vojne od Alexandrovcov a báseň Andreja Plávku „Maršal 
a ruţe“ v podaní Iva Velikého, navodil hektickú atmosféru 

tohto obdobia. Účastníkov vernisáţe pozdravil riaditeľ Kul-
túrneho a metodic-

kého centra Oz-

brojených síl Slo-
venskej republiky 

v Trenčíne Ing. 

Milan Ďuriš a 

predseda Oblast-

ného výboru Slo-
venského zväzu 

protifašistických 
bojovníkov Ing. 

Ján Holička. Predseda Klubu filatelistov 08-37 Trenčín, Si-

hoť Ing. Dominik Slezák zhodnotil uplynulé obdobie činnosti 
klubu od roku 1963 po dnešok. Vystavenými expozíciami 

slovne previedol jej kurátor Jozef Korený. Ako povedal, 
výstava filatelistických dokumentov chronologicky pribliţuje 

obdobie nástupu fašizmu v Európe, vznik protektorátu a Slo-

venského štátu, obdobie začiatku a príčiny druhej svetovej 
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vojny, letecká vojna o Anglicko, prepadnutie Poľska 1. sep-

tembra 1939, prepadnutie ZSSR 22. júna 1941, prenikanie 

nemeckých vojsk do európskej časti ZSSR, Stalingradská 
bitka a víťazný postup sovietskych vojsk aţ do úplnej kapi-

tulácie fašistického Nemecka. Najzaujímavejšími sprístup-
nenými dokumentmi výstavy boli listy z Poľnej pošty Červe-

nej armády a Poľnej pošty Wermachtu, s ktorými sa človek 

len tak ľahko nestretne. Výstavnú expozíciu obohatili svojou 
zbierkou vojenských vyznamenaní numizmatik František Ja-

rábek a veterán Veľkej vlasteneckej vojny Richard Kolban.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 210/1/08 

 
Delová bašta Trenčianskeho hradu zaliata zapadajúcim jar-

ným slniečkom dňa 11. mája 2008 po roku opäť sprístupnila 
svoje priestory vystavujúcim výtvarným umelcom, ktorí sa 

svojimi prácami zúčastnili súťaţe na 12. ročníku Výtvarné 

spektrum Trenčianskeho kraja. Po privítaní riaditeľom 
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zva-

leným predsedníčka odbornej poroty Mgr. Art. Miriam Kas-

perkevičová zhod-

notila tohoročnú sú-

ťaţ výtvarníkov. 
Uviedla, ţe „súťaţ 

oboslalo 78 autorov 
s 232 výtvarnými 

dielami z odboru 

maľby, kombinova-
nej techniky, grafiky 

a plastiky. Odborná 
porota podľa kvality výtvarného prevedenia, vyváţenosti 

obsahovej a formálnej stránky odporučila na výstavu 143 prác 

od 74 autorov“. V ďalšej časti príhovoru oznámila, ţe odborná 
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porota sa rozhodla udeliť v piatich kategóriách deväť cien bez 

určenia poradia takto : 

Kategória A) 
(autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania) 

Cena :  Martina Matečná z Trenčína 
 Tomáš Krč z Brezovej p/Bradlom 

Čestné uznania : Lenka Briatková z Bojníc 

Kategória B) 
(autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním) 

Hlavná cena : Juraj Jaroš z Dubnice n/Váhom 
Cena : Magdaléna Soberyová zo Soblahova 

Čestné uznanie : Ivana Gmitterová z Dulova 

 Andrea Uváčiková z Dubnice n/Váhom 
 Augustín Ugróczy z Prievidze 

Kategória A 1 
(autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania) 

Cena : Jana Horňáková z Trenčína 

 Dušan Chilý z Trenčína 
 Tibor Hladký z Dubnice n/Váhom 

Čestné uznanie : Jozef Hudek z Domaniţe 

 Igor Lacko-

vič z Prievidze 

Laureát výstavy :  Miroslav 

Mišura z Trenčína 

Kategória B 1 
(autori nad 25 rokov s výtvar-

ným vzdelaním) 

Cena : Jaroslav 

Svetlík z Dubnice n/Váhom 

Čestné uznanie : Jana Kazičková z Brezovej pod Bradlom 
 Anna Petrovská z Trenčianskej Teplej 

 Viktor Vdoviak z Myjavy 
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Kategória C – insita  

Cena : Ján Nedorost z Trenčína 

Záver vernisáţe patril poďakovaniu hlavnej organizátorke 
tejto výstavy i výstav iných ţánrov Jaroslave Tichej z Tren-

čianskeho osvetového strediska, ktorá sa v týchto dňoch doţila 
významného ţivotného jubilea. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 251/1/08 
 

Galéria M. A. Bazovského na vernisáţi dňa 16. mája 2008 
predstavila dielo výtvarníka Jána Hlavatého, absolventa 

Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, jedného z 

významných reprezentantov súčasnej slovenskej výtvarnej 
scény, ktorý pôsobí ako ţivý, vibrujúci mechanizmus, plný 

vzrušujúcich farebných podnetov v maľbe. Jeho výtvarnú 
tvorbu charakterizovala 

kurátorka PhDr. Alena 

Hejlová, ţe „v nej majú 
dôleţitú úlohu prudké 

ťahy štetcom aj kresbová 
línia. Pri prehlbovaní prá-

ce s farbou prechádza od 

informelových štruktúr ku 
gestickému štýlu, pričom 

pouţíva rôzne rukopisné prvky. V gestickom štýle je zdôraz-
nená procesuálnosť maľby s výrazným kaligrafickým charak-

terom. Niekedy sa v obraze objavia numerické a písmové 

znaky, či stopy detskej kresby. Prítomnosť figúry nebola nik-
dy v umelcovej tvorbe modelom, ale znakovo-symbolickým 

prvkom, ktorý odkazoval na skutočnosť skôr v jej existen-
ciálnom význame. V rámci abstraktného vyjadrenia nachá-

dzame u Hlavatého tieţ polohu, kedy  agresívnejší rukopis je 

nahrafený lyrizujúcim tónom. 

Ján Hlavatý - Labyrint 
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V ten istý deň sa predstavil so svojím výtvarným dielom 

Patrik Illo, ktorý pretavil svoj talent do umeleckého skla. 

Kurátorka výstavy PaedDr. Elena Porubänová jeho tvorbu 
charakterizovala vo svojom príhovore ako „charakteristické 

narúšanie a preskupovanie 
hraníc dizajnu a voľného 

umenia. Vyuţíva pri tom 

nielen sklo, ale aj iné 
materiály a predmety beţ-

nej reality, ktoré manipu-
luje do nových viacvýzna-

mových rovín a parafráz 

vo voľnej tvorbe, inštalá-
ciách, či experimentálnom dizajne, pričom je pre neho charak-

teristické spojenie nápadu s vtipnou pointou. Na rozsiahlej 
samostatnej výstave sa predstavuje mnohorozmernou sklár-

skou tvorbou. Sklu dáva autor ďalšie významy, racionálne pre-

lína s emotívnym, praktické s estetickým. V jeho dizajnérskej 
tvorbe dominuje minimalizmus. Detail pouţíva ako základný 

komunikačný prvok, ktorý má svoj optický a často aj haptický 
význam. Originálnym úţitkovým objektom posúva nové výz-

namové a metaforické súvislosti. Popri dizajne úţitkového 

skla sa venuje aj voľnej sklárskej tvorbe, v ktorej ho zaujímajú 
predovšetkým vzťahy medzi muţom a ţenou. V témach 

telesnosti skúma a posúva zauţívané limity vnímania erotiky 
do nových metaforických a filozofických rovín. Na záver 

vernisáţe prezentovala novú publikáciu pod názvom „Výt-

varné umenie v Trenčíne – výtvarní umelci narodení kon-
com 19. storočia do roku 1920“ PhDr. Alena Heljová, ktorá 

spolu s výtvarníkom Jánom Hlavatým ju pokropili rozma-
rínom a posunuli čitateľom. Na publikáciu prispelo finan-

čnými prostriedkami Mesto Trenčín.  

Vlastné poznámky 

Patrik Illo – Stoly japonské 
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Pomocná evidencia 253/1/08 

 
Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra Bazov-

ského v Trenčíne po ús-

pechu v roku 2007 pri-
vítali aj tento rok vo svo-

jich priestoroch všetkých 

priateľov histórie i ume-
nia, aby preţili deň alebo 

časť noci medzi hrad-
nými múrmi, historický-

mi exponátmi, alebo prí-

ťaţlivými umeleckými dielami. Dňa 17. mája 2008 sa teda 
opäť po roku vrátilo do Trenčína celoeurópske podujatie s 

názvom Noc múzeí a galérií. Okrem tradičných prehliadok 
expozícií boli pripravené aj početné sprievodné akcie, ktoré 

mali za cieľ otvoriť múzeum alebo galériu širokému spektru 

návštevníkov.  
Pracovníci Trenčianskeho múzea v tomto roku opäť stavili 

na minulosťou overené odborné konzultácie z oblasti nu-
mizmatiky, umeleckej histórie, genealógie alebo archeológie. 

Návštevníci si so se-

bou mohli priniesť 
staré mince, ume-

lecké predmety, ale-
bo informácie o 

svojom rode.  Pri-

pravené boli aj pre-
hliadky jednotlivých 

expozícií Trenčian-
skeho múzea a Ka-

tovho domu. Samozrejme, ţe najväčší záujem bol o prehliadku 

Trenčianskeho hradu. Prehliadky so sprievodcom sa začínali 
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kaţdú hodinu od 10:45 h s tým, ţe posledná sa uskutočnila o 

20:45 h. Pre návštevníkov areálu Trenčianskeho hradu v jeho 

dolnej časti bol postavený rímsky tábor so strelnicou 
a kuchyňou. Vo vyhradenom priestore za hradbami pripravila 

skupina Normanov po dvoch rokoch rytiersky turnaj pod zau-
jímavým spracovaním „Príbehu o rytierovi a drakovi“.  

Svoje aktivity pre náv-

števníkov pripravila Galé-
ria Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne, kto-
rý bol zameraný na pre-

zentáciu svojej činnosti 

ako aj expozícií nachá-
dzajúcich sa v priestoroch 

galérie. Okrem prehliadok 
jednotlivých výstav bol pripravený aj bohatý program, ktorý 

sa začal dopoludnia. Návštevníci vyuţili moţnosť konzultácie 

s galerijným konzervátorom Jánom Špačkom z oblasti sta-
rostlivosti o umelecké diela či remeselné dekoračné predmety. 

Viac informácií o práci reštaurátora sa návštevníci dozvedeli z 
prezentácie prác trenčianskeho reštaurátora Jána Švejdu. Na 

rodičov s deťmi čakali Kufríky Majstra Galerka plné hier, 

tajomstiev a prekvapení. Popoludní sa otvorili brány gale-
rijného ateliéru Majtra 

Galerka. Pre tých, ktorí 
majú radi hudbu spes-

trili v priestoroch ga-

lérie svojím koncertom 
ţiaci hudobného odbo-

ru zo Základnej ume-
leckej školy v Trenčí-

ne. 

Oproti predchádza-
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júcemu roku pripravili organizátori pre návštevníkov Tren-

čianskeho hradu, múzea, katovho domu a galérie Bazovského 

jednu zmenu, keď zaviedli spoločné vstupné 20,- Sk, za ktoré 
si návštevníci môţu prezrieť všetky uvedené kultúrne inšti-

túcie. Najväčší úspech zaznamenal Trenčiansky hrad, ktorého 
brány prekročilo viac ako 2300 návštevníkov. Aj ostatné expo-

zície múzea doslova ţili čulým ruchom. Do hlavnej budovy 

prišlo viac ako šesťsto priaznivcov histórie a Katov dom nav-
štívila pribliţne tisícka návštevníkov. Galériu Bazovského si 

prezrelo pribliţne šesť stoviek. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 254/1/08 

 
Po prvýkrát v histórii od zaloţenia celoslovenskej tradície 

sa v pondelok 19. mája 2008 na pôde Trenčianskeho hradu us-
kutočnil Festival slovenských múzeí, do ktorého sa zapojili 

desiatky múzejných inštitúcií z celej Slovenskej republiky Po-

dujatie bezprostredne nadviazalo na Medzinárodný deň múzeí 
a Noc múzeí, na ktorom 

len dva dni predtým vy-
vrcholila bohatým pro-

gramom najvýznamnej-

šia propagácia múzeí 
a galérií na Slovensku. 

Úvod Festivalu sloven-
ských múzeí patril tla-

čovej konferencii, na 

ktorej hostiteľka riadit-
eľka Trenčianskeho múzea a Trenčianskeho hradu Katarína 

Babičová privítala všetkých hostí v týchto historických pries-
toroch a o histórii a význame podujatia okrem nej na tlačovej 

konferencii hovorili riaditeľky Trenčianskeho múzea, hovorili 

prvá podpredsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. Iveta 
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Géczyová, Dr. Gabriela Podušelová zo Slovenského národ-

ného múzea, riaditeľ odboru múzeí, galérií a kniţníc pri Mini-

sterstve kultúry Slovenskej republiky Dr. Pavol Šimunič, ria-
diteľka súťaţe Múzeum roka Mgr. Jana Bezáková, generálny 

riaditeľ Slovenského národného múzea PhDr. Peter Maráky 
a Ing. Vlastimil Vykydal z partnerskej Asociácie múzeí a ga-

lérií v Českej republike. Na tlačovej konferencii bolo konšta-

tované, ţe slovenské múzeá v roku 2007 navštívilo 4,2 milióna 
ľudí. Tradične najväčšiu návštevnosť zaznamenali hrady 

a zámky, predovšetkým Bojnický zámok a potom Oravský, 
Spišský, Trenčiansky a Bratislavský hrad. V obdobíe minu-

lého roka sa zaznamenal záujem o skanzeny. Prím v tomto 

sme má Oravská dedina v Zuberci so 70 – tisícovou návštev-
nosťou za rok. Na druhej strane sa zaznamenáva klesajúci záu-

jem o múzeá mestského typu, preto treba hľadať stále nové 
formy prezentácie nášho kultúrneho dedičstva. Samotný festi-

val v Barborinom paláci otvoril symbolicky Matúš Čák Tren-

čiansky so svojou manţelkou predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja a potom sa oficiálne prihovoril MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH., ktorý okrem iného povedal, ţe „oceňuje, 
keď sa festivalom vytvára 

priestor na stretávanie sa 

slovenských múzejníkov a 
vytváranie neformálnej plat-

formy na výmenu názorov, 
poznatkov, skúsenosti s cie-

ľom posúvať slovenské mú-

zejníctvo stále dopredu. Ve-
rím, ţe podnetné a zaujímavé 

myšlienky zaznejú na diskusnom fóre na tému Hradné múzeá 
– kultúrne dedičstvo alebo komercia, ktoré budú nasledovať. 

Všetci vieme, ţe nie je jednoduché nájsť optimálnu cestu pri 

napĺňaní oboch cieľov“. Váţnosť a význam festivalu zvýraz-
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nilo aj slávnostné vyhlásenie piateho ročníka Národnej súťaţe 

Múzeum roka 2007, ktorej vyhlasovateľmi bolo Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí 
na Slovensku a Radou galérií Slovenska. V kategórii celo-slo-

venské múzeá zvíťazilo Múzeum mincí a medailí v Krem-

nici, najlepšou regionálnou 

galériou sa stala Galéria 

mesta Bratislava. Víťazné 
múzeá pripravili pre náv-

števníkov prezentáciu svo-
jej činnosti. Areál hradu 

poskytol priestor aj na 

ďalšie diskusné a prezen-
tačné aktivity múzejníkov 

počas celého festivalového dňa. Vyvrcholením festivalu bolo 
vystúpením Normanov v priestoroch za hradbami Trenčian-

skeho hradu. 

Vlastné poznámky 
 

Vernisáţ prác študentov posledného ročníka Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne sa uskutočnila 19. mája 2008 v pries-

toroch Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky v Trenčíne. Na módnej prehliadke modelky 
predviedli diela maturantov z odboru odevného dizajnu, kto-

rými sa prezentovali na rôznych súťaţiach pre mladých tvor-
cov v predchádzajúcom období. Bývalá odevná priemyslovka 

sa však uţ nevenuje len návrhárstvu, ale napríklad aj reklame. 

Ako uviedla riaditeľka školy Mgr. Mária Vilkovská, po 
všeobecnom útlme odevného priemyslu musela škola zarea-

govať, a preto na kedysi ojedinelej škole vznikli ďalšie ume-
lecké odbory ako fotografický dizajn, scénická kostýmová 

tvorba, propagačné výtvarníctvo, grafika či reklamná tvorba. 

„Prispôsobili sme sa zmenám, preto hľadali sme odbory, ktoré 

ocenenie Múzea mincí a medailí v Kremnici 
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by sa vzhľadom na ušili na kapacitu školy. Stále sa snaţíme 

nájsť niečo, čo na trhu chýba“. Drvivá väčšina absolventov 

školy končí na vysokých školách. Podľa riaditeľky je o po-
dobné odbory veľký záujem, preto škole narastá konkurencia. 

Na školu sa aj vďaka dobrému menu a tradícii stále hlásia 
ţiaci z celého Slovenska, v súčasnosti školu navštevuje 550 

študentov, ktorí po-

chádzajú mimo Tren-
čianskeho kraja. 

Mgr. Mária Vilkov-
ská dodala, ţe tren-

čianska škola je vy-

hľadávaným mies-
tom pre profesionál-

nych návrhárov, na-
koľko študenti školy 

vedia svoj návrh aj 

zrealizovať. Na škole je v súčasnosti deväť odborov – foto-
grafický dizajn, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, 

reklamná tvorba, scénická kostýmová tvorba, odevný dizajn, 
technické a informatické sluţby, grafické systémy v odev-

níctve a odevníctvo. Maturanti svoje práce vystavili vo výs-

tavných priestoroch Mestskej galérie v Trenčíne. 
www.trencin.sk 19.05.2008 

 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne vo svojich priestoroch ţilo v májových 

dňoch čulým kultúrnym ţivotom, keď umoţnilo v nich 
sprostredkovať verejnosti viaceré zaujímavé kultúrne 

podujatia výstavy a kultúrne vystúpenia. Z nich osobitne treba 
spomenúť výstavu filatelistov, ktorá priblíţila obdobie Veľkej 

vlasteneckej vojny ZSSR v rokoch 1941 aţ 1945, výstava 

maturitných prác absolventov Strednej umeleckej školy a dňa 

Magdaléna Poláčková - Princezná Auróra 

http://www.trencin.sl/
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20. mája 2008 vo vestibule vyvrcholila súťaţná výstava 12. 

ročníka amatérskej fotografie „AMFO Trenčianskeho kraja“. 

Úvod vernisáţe výstavy patril hudobnému prednesu Arie 1. 
a 2. od Henry Parsela umeleckého tria zloţeného so ţiakov 

Nikoly Galovej a Samuela Masaryka hráčov na zobcových 
píšťalách za doprovodu učiteľa Michala Orechovského na 

gitare zo Základnej 

umeleckej školy 
v Trenčíne a potom 

uţ príleţitostných 
návštevníkov poz-

dravil a prí-tom-

ných hostí pozdravil 
riaditeľ Trenčian-

skeho osvetového 
strediska v Trenčíne 

Mgr. Vladimír 

Zvalený. Za odbornú porotu oslovil prítomných PhDr. Ma-

rián Pauer, ktorý tak týmto svojím vystúpením vzdal hold 

svojmu rodnému mestu Trenčín, do ktorého sa veľmi rád 
vracia späť, v ktorom sa začali moje počiatky fotografovania. 

So ţivou predstavou priblíţil to obdobie, keď ako pracovník 

Trenčianskeho osvetového strediska pripravoval výstavu na 
Trenčianskom hrade a musel tam premiestniť káru plnú 

fotografií. Spomína, ţe tak v polovici hradieb uţ nevládal 
a káru musel zaprieť. Na tú-

to skúsenosť veľmi rád spo-

mína, „lebo tým, ţe som 
to nevzdal v polovici cesty 

a prešiel som s fotografiou 
pol sveta“. Na Trenčín si 

spomína aj s vďakou k 

PhMr. Jánovi Halašovi, PhDr. Marián Pauer 
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ktorý bol tridsiatich rokoch minulého storočia jedným z naj-

lepších slovenských fotografov. Podobne s vďakou spomína aj 

jeden zo súčasných najväčších slovenských fotografov Karol 
Kallay ako chodil s ním a ďalšími jeho priateľmi Jánom Haj-

duchom, Martoňom a ďalšími po vonku. Pri takomto jednom 
stretnutí spolu obdivovali zaujímavú kompozíciu fotografiu 

PhMr. Jána Halašu zobrazujúca chlapov v krčme zahalenými 

oblakmi dymu s prekrásnym podtextom „Vysoká politika“. Tá 
viedla Karola Kallaya k tomu, aby nastavil zrkadlo aj sám 

sebe. Veľa pekných myšlienok nám ten Marián Pauer ešte 
v ten podvečer povedal, aby nám priblíţil mnohorakosť svojej 

cesty. Potvrdil, ţe keď sa mi priplietli do cesty v roku 1979 

veličiny fotografického majstrovstva, čo slovo, to pojem – 
Lazišťan, Martinček, Plicka a ďalší, tak táto príleţitosť ov-

plyvnila jeho ďalší ţivot do dnešných čias.  
Keďţe táto výstava amatérskej fotografie bola aj súťaţnou, 

tak výstavu oboslalo 

aţ 78 autorov s 359 
fotografiami, z kto-

rých odborná porota 
odporučila vystaviť 96 

fotografií od 54 auto-

rov, konštatovala mo-
derátorka podujatia 

Jarmila Tichá. Z vys-
tavených fotografií 

odborná porota ocenila tie najlepšie takto : 

Kategória A) – farebná fotografia 
1. cena – Peter Jurík z Handlovej 

2. cena – Jaroslav Osúch z Prievidze 
3. cena – Vladimír Hrnčiar z Trenčína 

Čestné uznanie – Rastislav Hustý z Chvojnice 

Kategória A) – čiernobiela fotografia 

František Petrovský prevzal čestné uznanie 
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1. cena – Jaroslav Osúch z Prievidze 

2. cena – Peter Kuric z Myjavy 

3. cena – Ján Valenta zo Starej Turej 
Čestné uznanie – Jíří Tomis zo Starej Turej 

Kategória B) – juniori do 16 rokov 
Cena – Martin Meleg z Myjavy 

Čestné uznanie – Lucia Scherková zo Starej Turej 

Kategória B) – juniori do 21 rokov 
Cena – Alexandra Vargová z Bánoviec nad Bebravou 

Čestné uznanie – František Petrovský z T. Teplej 
Kategória C) – multimediálna prezentácia 

Cena – Katarína Dugová z Myjavy 

Cena – Martin Gross z Prievidze 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 273/1/08 
 

Tragická správa, ktorá sa rozniesla s rýchlosťou blesku, ţe 

galerista z Padiny Pavel Čapo vo veku 53 rokov tragicky 
zahynul v poslednú aprílovú sobotu doma v rodnej v Padine. 

Pavel Čapo, roľník z banátskej obce Padina v Srbsku, mal od 
svojej mladosti vrúcny vzťah k naivnému umeniu. Podľahol 

čaru obrazov vťahujúcich diváka do sveta, kde sa zastavil čas. 

Nestal sa však príslušníkom sveto-
známej kovačickej školy insitného 

umenia ako maliar, ale podieľal sa 
na zhromaţďovaní maľovaných 

výtvorov slovenských roľníkov z 

Dolnej zeme ako galerista. Prvú 
výstavu naivného umenia zo 

zbierok svojej galérie na Slovensku 
uskutočnil Pavel Čapo v roku 1983 

v Trenčianskych Tepliciach 

a v Trenčíne. To bol začiatok a od 
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tohto času zorganizoval v domovine svojich predkov vyše 200 

výstav naivného umenia, čím umoţnil jeho propagácii doma 

i v zahraničí. Aj vďaka výbornej spolupráci Mestského kul-
túrneho strediska v Trenčíne s Pavlom Čapom vznikla v Tren-

číne v máji roku 1998 Galéria slovenského naivného umenia 
v Trenčíne. Hoci sa táto inštitúcia medzitým stala minulosťou, 

galerista sa i napriek tomu rád vracal do Trenčína. „Tu mi 

pomohli  zrealizovať moje sny a predstaviť umenie našich ma-
liarov v ich pravlasti a na to nikdy nezabudnem,“ vyznal sa 

k svojmu vzťahu k Trenčínu Pavol Čapo. Vo svojej zbierke 
mal okolo 500 obrazov, a tak mal Trenčanom stále nové po-

núknuť v podobe milých, farebne i námetovo príjemných diel 

insitných umelcov z Banátu. Aj napriek smutnej udalosti, 
ktorá Padinu zasiahla, verme, ţe studnica inšpirácie nevyschne 

a i v budúcnosti sa ešte stretneme v Trenčíne s výstavami 
z Galérie Pavla Čapu. Bude nám však chýbať jeho úsmev, 

ţiarivá nálada a prirodzená hrdosť na slovenský pôvod. Pavel 

Čapo odišiel z tohto sveta nezmyselne skoro, ale v srdciach 
priateľov a milovníkov naivného umenia v Trenčíne zostane 

zapísaný ţiarivými farbami svojich milovaných obrazov.  
Info Trenčín 22.05.2008 

Pomocná evidencia 285/1/08 

 
Krajská organizácia Únie ţien Slovenska v Trenčíne uspo-

riadala uţ po piaty raz 
dňa 22. mája 2008 

v priestoroch Galérie M. 

A. Bazovského popolud-
nie umeleckého slova, 

spevu a hudby pri príle-
ţitosti tohoročného Dňa 

matiek, Medzinárodného 

dňa rodiny a spomienku 
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na výročie úmrtia významnej predstaviteľky slovenského ţen-

ského hnutia Hany Gregorovej v podaní mladej generácie 

umelcov Trenčianskeho kraja. Moderátorka podujatia Bc. Vie-

ra Štefulová po privítaní návštevníkov na podujatí sa v úvode 

pár slovami zmienila o rodine v súčasnom období, keď jej 
materiálne zabezpečenie sa stáva našim hlavným cieľom. Čas-

to aj voľný čas, určený na regeneráciu tela a duše, je vyplnený 

prácou. Preto sa treba zastaviť a dať ţivotu rodiny smer, v kto-
rom prevládajú aj ušľachtilé ľudské city. Po týchto úvodných 

slovách sa dostali k slovu mladí umelci. Ako prví sa pred-
stavili v duete Jakub Rizman, študent 5. ročníka  Konzer-

vatória Praha na harfe s Ivanou Klenovou, študentkou 5. 

ročníka Konzervatória Ţilina na akordeóne, ktorí predniesli 
skladby Undertango 

a Libertango od A. 
Piazzola. Vysokú 

úroveň umeleckého 

majstrovstva preuká-
zali v korepetícii kla-

víristky Milici Ilčí-

kovej aj ďalší inter-

preti – študent 3. roč-

níka 2. stupňa ZUŠ 
Trenčín, huslista Matej Kubala hrou Allegro vivo od B. 

Smetanu, speváčka Anna Ďurigová, študent 2. ročníka 2. 
stupňa ZUŠ Trenčín, spevák Julián Kupka skladbou Rýchlo 

príď do A. Babadţaňana, študent 1. ročníka JAMU Brno, 

huslista Ján Vindiš Rumunskými tancami od Béla Bartóka 
a spevák Ing. Pavol Kvasnica ľudovými piesňami „Na Krá-

ľovej holi“,  „Povedzte mojej materi“. Hudobné čísla sa strie-
dali s recitáciou Janky Polákovej, Bc. Viery Štefulovej a pri-

blíţením ţivota Hany Gregorovej v podaní PhDr. Jany Ja-

blonskej.  
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Na záver hudobného popoludnia odovzdala predsedníčka 

Krajskej únie ţien v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská ocenenie 

týmto členkám krajskej organizácie pri príleţitosti ţivotného 
jubilea – Elene Dorušincovej, Dagmar Zemanovej, Anne 

Zvalenej. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 255/1/08  

 
Mierové námestie v Trenčíne dňa 18. mája 2008 od 15,

00
 do 

17,
00

 h opäť oţilo Korzovaním, v ktorom organizátori pod 
vedením Trenčianskej nadácie tento raz venovali priestor pre-

zentácii amatérskej divadelnej scény.  

Pri výbere uţ spomí-
naného námetu sa vy-

chádzalo zo skutoč-
nosti, ţe trenčianska di-

vadelná scéna je tak 

pestrá a rôznorodá, kto-
rá neumoţňuje jedno-

tlivým súborom sa nav-
zájom poznať. Toto 

konštatovanie platí aj o ich poznaní občanmi mesta. A tak 

centrum mesta pri sv. Trojici oţilo prehliadkou ochotníkov. 
Tým, ţe podujatie ţivým slovom sprevádzali osvedčení mo-

derátori Ferdo Rybníček a Leo Kuţela, vystúpenia mali dos-
tatočnú dynamiku. Na otvo-

renej scéne ako prvé sa pred-

stavilo Theatro Fortisimo s 
mímom Vladimírom Kulíš-

kom za hudobného doprovo-
du Radka Michalka, ktoré 

tým, ţe vystúpenie spojilo s 

komparzistami z obecenstva, 
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umoţnilo ţivú zábavu všetkých prítomných na námestí. 

V tomto štýle pokračovali aj ďalšie kolektívy – Trenčianske 

hradné divadlo, Divadlo Normálka, Občianske zdruţenie 
Nadšenci, Neandertal Teatr a ţiaci Základnej umeleckej školy 

v Trenčíne so svojimi improvizáciami s bábkami a tancom.  
Vlastné poznámky 

 

Počas tohoročného letných mesiacov mája a júna najväčšou 
atrakciou na Trenčianskom hrade vystupovala historická sku-

pina Normani a nimi hraná Legenda o drakovi a rytierovi, s 
päťmetrovým drakom chrliacim oheň. Na svojom premié-

rovom vystúpení zoţal úspech u detí i dospelých. Podľa jeho 

tvorcu Dušana Tadlánka drak nemá problém zoţrať ovcu, ani 
princeznú. Dokáţe 

chrliť plamene, hý-
bať hlavou i ušami a 

behať kade-tade.“ 

Pre zloţitú výrobu 
draka sa oneskorila 

premiéra vystúpenia, 
ktorá mala byť pô-

vodne 17. mája 2008. 

„Výrobu draka sme 
trochu podcenili. Nevedeli sme, ţe to bude také zloţité. Keď 

sme dali draka dokopy, tak sa ukázalo, ţe niektoré konštruk-
čné detaily nefungujú tak, ako sme to vymysleli. Takţe 

monštrum draka týţdeň pred premiérou sa muselo rozrezávať 

a prerábať“. Reakcie publika však jednoznačne potvrdili, ţe 
čakať sa oplatilo. Návštevník Rado o vystúpení draka povedal 

– „bolo to super, som nadšený“. „Keby  bolo niečo takéto pra-
videlne v Trenčíne, tak by som bol veľmi rád“, povedal ďalší 

návštevník Noro Bánfi. „Drak bol dobrý, ale nebál som sa“, 

doplnil jeho syn Adrián.  
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Legenda, s ktorou skupina tento rok na Trenčianskom hrade 

vystupuje, pribliţuje príbeh, v ktorom štyria sa rytieri uchá-

dzajú o ruku kráľovnej a zároveň nového vládcu krajiny. 
Bojujú medzi sebou 

a vţdy to musí skon-
čiť víťazstvom jed-

ného z nich. Turnaj 

sa odohráva v druhej 
polovici 14. a za-

čiatkom 15. storočia, 
teda vtedy, keď 

turnaje strácali svoju 

ostrosť a boli skôr 
pre zábavu.  

Treba dodať, ţe pôsobiskom skupiny Normani sú striedavo 
francúzske pevnosti Carcassonne a Sedan a na Slovensku 

Trenčiansky hrad, a preto vedia porovnať domáce publikum so 

zahraničným. Hovoria, ţe publikum je veľmi rozdielne. Na 
Slovensku sú ľudia trochu zakríknutejší. Niekedy trvá veľmi 

dlho, kým sa nám s nimi podarí navodiť kontakt. V cudzine 
idú ľudia na vystúpenie s tým, ţe sa chcú zabaviť, preto ma 

zabávajte. Na Slovensku sa ľudia príliš zaoberajú detailmi. 

Napriek tomu, skupine sa stále hrá lepšie na Slovensku, lebo 
je moţnosť improvizácie, reagovania na rôzne situácie 

a voľného rozprávania sa s ľuďmi. V zahraničí platí jazyková 
bariéra. Skupina Normani predvádza rytierske turnaje na 

koňoch.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. mája 2008 predstavila svoje obrazy zhotovených 
z hodvábu v Galérii M. A. Bazovského Sylvette Mathiue 

d´Ault z francúzskej Pikardie. Jej návšteva v Trenčíne sa us-

kutočnila na základe zmluvy uzatvorenej medzi Trenčianskym 
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samosprávnym krajom a Regionálnou radou Pikardie.  Umel-

kyňa však nielen predstavila svoju umeleckú tvorbu sedem-

nástich rokov, ale tridsiatke záujemcov priblíţila aj spôsob 
a formu ako túto tvorbu od námetu aţ po finálny obraz rea-

lizuje. Je to zaujímavá tvorba, pretoţe to nie je šitie ani 
maľovanie, pretoţe nevie ani šiť ani maľovať. Sylvette Mat-

hieu našla svoju vlastnú výrazovú formu umeleckej tvorby 

vysokej umeleckej hodnoty, v ktorej na dosiahnutie svetelných 
efektov mora vyuţíva 

vyuţíva hodváb vo 
všetkých jeho for-

mách – pravý hodváb, 

surový hodváb, lamé, 
buret, organza, muše-

lín, taft, šantung, bro-
kát, organtín, leptaný 

hodváb a ďalšie, ich 

kladenie vo viacerých 
vrstvách, riasenie, zošívanie. Na vytvorenie diel pouţíva 

hodváb z výrobne v Lyone, slávneho centra textilnej výroby 
vo Francúzsku. Táto jej záľuba postupne prerástla do vášne 

a jej diela nadobudli vysokú umeleckú hodnotu. Hlavným 

zdrojom inšpirácie 
autorky je príroda 

v prímorskej oblasti 
Pikardie, okolie dedin-

ky Ault, krajina za prí-

livu, odlivu, odraz 
skál vo vode a ďalšie 

podobné oku lahodia-
ce motívy. 

Na otázku, kedy sa 

zmenil ţivot poisťovacej agentky na umelecký povedala, ţe 

Volavka 
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„začalo to pred dvanástimi rokmi, keď nepekný zničený múr 

bolo treba zamaskovať a  prekryla som ho panelom s detskými 

motívmi.“ Potom postupne začala hľadať vlastnú inšpiráciu, 
vlastné námety. Niektoré z jej diel si vyţiadali viac ako 150 

hodín. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 294/1/08 

 
Vlaková súprava s názvom Kinematovlak zamieril tento 

rok po prvýkrát z Čiech na Slovensko a zastavil sa na jeden 
deň 31. mája 2008 aj v Trenčíne. Vo vlaku pôvodne bato-

ţinový vozeň bol upravený na pojazdnú kinosálu. „Vozeň je 

vybavený digitálnou premietacou technikou, vrátane priesto-
rového zvuku. Premietacia sála má kapacitu 60 miest na se-

denie. Deti si v Kinematovlaku môţu pozrieť viac ako 20 
obľúbených rozprávok a večerníčkov,“ uviedol hovorca Ţelez-

ničnej spoločnosti Slovensko Miloš Čikovský. Táto spoloč-

nosť akciu pripravila v spolupráci s Českým centrom a 
ostatnými organizátormi od 5. mája do 31. mája 2008. Vlak 

podľa programu má zástavku v 21 českých a 15 slovenských 
mestách. V tomto roku ide o historicky prvé turné aj po 

slovenských ţelezničných staniciach. V Kinematovlaku je pre 

deti a mládeţ pripravené celodenné v čase od 8,
00

 do 16,
30

 h 
premietanie rozprávok a filmov pre deti. Vstup do Kine-

matovlaku bol zdarma tak pre rodičov ako aj pre deti, aţ do 
vyčerpania kapacity kinosály. Tento projekt vznikol v roku 

2004 v spolupráci spoločnosti České dráhy s Medzinárodným 

festivalom filmov pre deti a mládeţ v Zlíne. Vlaková súprava 
s Kinematovlakom od svojho vzniku doteraz najazdila vyše 15 

tisíc kilometrov. 
Trenčianske noviny 02.06.2008 

 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1615108&ids=6
http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=1615108&ids=6
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Takmer po týţdni dňa 3. júna 2008 sa Galéria M. A. Bazov-

ského v Trenčíne stala miestom slávnostnej derniéry výstavy 

Sylvette Mathieu 
d´Ault  pod názvom 

More a útesy Pikar-
die. Okrem hostite-

ľov, predsedu Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr.   Pavla Se-
dláčka, MPH, riadi-

teľky Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne PhDr. Danice Loviškovej a poslan-
cov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 
sa slávnostného podu-

jatia zúčastnil aj veľ-

vyslanec Francúzska 
v Slovenskej republi-

ke J. E. pán Henry 

Cuny, francúzsky 

atašé pre vedeckú, 

technickú a univerzit-
nú spoluprácu Gilles Rouet, členovia delegácie z Pikardie 

a ďalší vzácni hostia. Umelkyňa tak veľmi dôstojne zavŕšila 
svoje celotýţdňové  pôsobenie v našom regióne, počas ktorého 

okrem samotnej výstavy netradičných obrazov na workshope 

predviedla svoju zaujímavú umeleckú tvorbu pred zrakmi 
mnohých návštevníkov. O jej výstave veľvyslanec Francúzska 

J. E. pán Henry Cuny povedal, ţe „dnešná výstava ma tak 
trocha uviedla do rozpakov, lebo je to pre mňa niečo nového. 

Toto hodvábnictvo ma privádza do nového druhu umenia, na 

ktoré nenachádzam slovo. Keby som obrazy musel pomenovať 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH ďakuje Sylvette Matieu 
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vo všeobecnosti, tak by som povedal, ţe sú to hodvábne 

obrazy.  

Vlastné poznámky  

 

V priestoroch dolnej časti Trenčianskeho hradu rozloţili 
svoj stanový tábor počas leta členovia skupiny historického 

šermu Wagus uţ po tretí rok dobový tábor so strelnicou a 

kuchyňou. Jej člen skupiny Miloš Slemenský uviedol, ţe 
„chcú Trenčanom a návštevníkom Trenčianskeho hradu 

priblíţiť atmosféru ţivota vojenského tábora v stredoveku. 
A tak návštevníkom umoţnia vystreliť z luku a kuše a sle-

dovať prípravu tradičných dobových jedál, prezrieť si per-

kusné zbrane, repli-
ky veľkých muškiet 

a dobových pištolí.“ 
Zároveň pre tohto-

ročných návštevní-

kov Trenčianskeho 
hradu bolo sľúbené 

prekvapenie, ktoré 
svojím obsahom 

oproti predchádza-

júcim rokom bolo 
orientované do rímskeho obdobia. Pripravili sa ešte ďalšie 

zaujímavé novinky, z ktorých budú ľudia otvárať ústa od ne-
mého úţasu. „Chceme, aby akcia mala nový náboj,“ dodal Mi-

loš Slemenský K dobovému táboru sa pridá uţ 19. mája 2008 

sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice, ktorá 
pravidelne hosťuje na Trenčianskom hrade. Tá na hrade po-

budne spolu s členmi tábora do konca školských prázdnin. 
Skupina historického šermu Wagus pripravuje od 31. mája 

2008 aj nočné prehliadky Trenčianskeho hradu. Trenčianske 

historické slávnosti plné rytierskych turnajov, šermiarskych 
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zápasov, historickej hudby a tanca odštartujú 28. júla 2008 na 

Mierovom námestí. Sezóna na hrade vyvrcholí Trenčianskymi 

hradnými slávnosťami s bohatým programom počas prvého 
augustového víkendu. Vystúpia šermiari zo Slovenska aj Čes-

kej republiky, záujemcovia zároveň dostanú moţnosť potešiť 
svoj zrak predstaveniami sokoliarov, divadelníkov a brušných 

a historických tanečníkov. Pre deti sú pripravené hry a jazda 

na koňoch. Teda skutočne sa budú návštevníci Trenčianskeho 
hradu počas leta na čo tešiť. 

Trenčianske noviny 19.05.2008 
 

Dňa 22. mája 2008 si pripomenulo Gymnázium Ľudovíta 

Štúra v Trenčíne, mesto Trenčín a učiteľská verejnosť 100. vý-
ročie narodenia nestora 

slovenskej amatérskej 
astronómie stredoškol-

ského profesora Alojza 

Cvacha. Pri tejto prí-
leţitosti riaditeľ gymná-

zia Mgr. Štefan Marci-
nek s ostatnými členmi 

vedenia školy a za 

účasti jeho syna MUDr. 
Ľubomíra Cvachu na trenčianskom mestskom cintoríne si 

uctili pamiatku veľkého človeka kyticou kvetov, ktorý veľkú 
časť svojho plodného ţivota spojil s mestom Trenčín.  

V podvečerných hodinách na priateľskom posedení štu-

dentov gymnázia, priateľov astronómie a najbliţších príbuz-
ných MUDr. Ľubomír Cvacho, ktorý vo svojich spomien-

kach priblíţil ţivot svojho otca od jeho ranných liet, cez roky 
štúdia na Karlovej univerzite v Prahe, roky učiteľovania na 

viacerých stredných školách aţ po roky, keď jeho poslednou 

učiteľskou štáciou sa stalo Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. 

pietna spomienka na cintoríne 
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Pamätníci ho však poznali nielen ako stredoškolského pro-

fesora prírodopisu a zemepisu, ale predovšetkým ako zanie-

teného amatérskeho astronóma. Treba oceniť, ţe pre tieto 
svoje zámery získal svojich študentov, ale predovšetkým na-

šiel aj pochopenie a finančnú pod-
poru u svojich nariadených pre 

materiálové vybavenie astronomic-

kej pozorovateľne. Do kroniky 
gymnázia sa zapísal zlatými pís-

menami deň 1. február 1973, keď 
vznikla v Trenčíne astronomická 

pozorovateľňa, ktorá slúţila na pravidelné pozorovanie  

nebeských telies nielen  pre členov astronomického kabinetu, 
ale aj pre širokú verejnosť.  

Prof. Alojz Cvacho bol aj edične činný, keď pre potreby 
amatérskych astronómov štvrťročne vydával Astronomického 

spravodajcu. Na jeho odborný rast vplývala najmä spolupráca 

s riaditeľkou Astronomického ústavu SAV na Skalnatom Ple-
se RNDr. Ľudmilou Pajdušákovou, s kolegami z Hvezdárne 

v Hlohovci, s ktorými zostavoval metodické materiály a 
diafilmové pásma na astronomické a kozmonautické témy. Za 

svoju priekopnícku prácu získal viacero vyznamenaní. Medzi 

najcennejšie patrí Medaila Mikuláša Koperníka.  
Vlastné poznámky 

 
V nedeľu popoludní dňa 8. júna 2008 výstavné priestory 

Mestskej galérie v Trenčíne boli miestom vernisáţe obrazov 

Mgr. Márie Auerovej – Griešovej pod názvom Roztan-

covaný svet. Úvod vernisáţ patril hudobnej skladbe v in-

terpretácii dueta huslistov Štefana Trusinu a jeho syna, syna 
a vnuka sestry vystavujúcej autorky Alţbety Trusinovej – 

Griešovej. Autorku a jej vystavené výtvarné práce zhodnotila 

kurátorka výstavy Mgr. Magdaléna Ševčíková. V príhovore 

MUDr. Ľubomír Cvacho 
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spomenula, ţe autorka v Trenčíne vystavovala pred deviatimi 

rokmi a teraz vystavuje uţ po druhý raz. Základy výtvarného 

vzdelania získala na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 
kde študovala u prof. Eugena Lehockého. Na formovaní je 

výtvarného prejavu sa výz-
namnou mierou podieľali 

cenné rady jej tety aka-

demickej maliarky Márie 
Medveckej a odráţa sa 

v nej umelecký odkaz Jú-
liusa Jakobyho. Jej obrazy 

naplno odráţajú jej lásku 

k tancu, prefiltrovanú vlast-
nými pocitmi, za nevyčerpateľnými zdrojmi krásy pohybu, 

predo-všetkým tanca. Aj keď vo svojej tvorbe spracováva 
rôzne témy ako príroda, mestská krajina, mesto Košice, aj tak 

dominantnou témou je tanec vo všetkých podobách. Ten 

miluje nadovšetko. Maľovať začala pre vlastné potešenie 
a potešenie jej blízkych. 

Časom si vypracovala 
vlastný rukopis nesúci 

veľkú emocionálnu silu. 

Kresba a maľba sú pre 
autorku najlepšou rela-

xáciou. Je to radosť, 
ktorá potláča únavu, dá-

va jej silu objavovať no-

vé námety. Jej obrazy 
s tancujúcimi osobami sú plné primárnych výrazových foriem, 

expresných dynamických štruktúr. Neustálou inšpiráciou sú 
pre autorku vytúpenia najmä Košického divadla, v ktorého 

tvorbe nachádza mnoţstvo baletných choreografií a kreácií.  

Mária Auerová 

veselie 
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Spýtali sme autorky, čo všetko ovplyvnilo jej tvorbu ? A tu 

sú jej slová vyznania : „Všetko spočíva v inšpirácii tvorby. 

Mnohé tanečné skúsenosti postupne prechádzali štetcom na 
plátno. Intenzívne sa snaţím zachytiť všetku tú krásu, har-

móniu a poéziu pohybu v rôznych podobách a štýle, tech-
nikách a náladách. Ľudový tanec ma uchvátil vo Folklórnom 

súboru Pedagóg, v ktorom som vystupovala počas mojich vy-

sokoškolských štúdií. Bola to tá najlepšia vizitka umeleckej 
vedúcej súboru Hedy Šimonekovej.“ 

Vlastné poznámky 
 

Vo výstavných priestoroch Kultúrneho a metodického cen-

tra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bola dňa 
9. júna 2008 otvorená pre verejnosť výstava pod názvom 

Modely - Hobby 2008, reprezentujúca záujmovo-umeleckú 
činnosť a technickú tvorivosť príslušníkov Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, ich rodinných príslušníkov, vojenských 

dôchodcov, ako aj civilných autorov zo všetkých regiónov 
Slovenska. Výstava je súčasťou série celorezortných kultúrno-

spoločenských podujatí organizovaných rezortom Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. 

Cieľom výstavy bolo predstaviť širokej vojenskej a ob-

čianskej verejnosti rôznorodosť záujmovej činnosti v rezorte 
a v regióne. Tí návštevníci, ktorí si výstavu prezreli neľu-

tovali, pretoţe rôznorodosť vystavených viac ako 300 expo-
nátov, medzi ktorými nechýbali  ukáţky z prác modelárov, 

zberateľov, výtvarných a remeselných prác a zbierky s vojen-

skou tematikou prezentovaných 69 autormi z 24 vojenských 
útvarov a klubov určite splnili ich očakávania a poskytla im 

inšpiráciu pre ich činnosť. Súčasťou výstavy bola Divácka 
súťaţ o najkrajší a najzaujímavejší exponát, ktorá sa vyhod-

notí na záver výstavy. 

Vlastné poznámky 
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Vo štvrtok 12. júna 2008 predstavil kolektív lekárov a 

ďalších odborníkov vo Verejnej kniţnici M. Rešetku na Ha-

sičskej ulici knihu Voda a chlad z podtextom (Prevencia – 
liečba – rehabilitácia). „Duša je ľudská, tak ako voda. Vznáša 

sa z neba a k nebu sa blíţi. A potom znovu dolu, k večnej 
zemi, pre večnú zmenu.“ Slovami J. W. Goetheho, ktorý vraj 

miloval studenú vodu a kúpaval sa v zimnom Dunaji, otvoril 

prezentáciu knihy jeden z jej spoluautorov, otuţilec Pavol 

Dinka, ktorý tvrdí, ţe 

voda a človek patria 
nepochybne k sebe. 

Uţ Sokrates sa sám 

otuţoval a Se-neca sa 
po celý rok kúpal vo 

vodách Ti-beru.“ 
Publikácia nie je 

podľa slov jej autorov 

určená len pre 
odborníkov, ale dá cenné rady aj širokej verejnosti. Prvá časť 

knihy je venovaná otuţovaniu. Dinka si myslí, ţe naj-
vhodnejšou a najprístupnejšou je pri otuţovaní voda. „Začať 

sa dá uţ od batoľaťa a pokračovať môţeme aţ do neskorého 

veku.“ V knihe sa nachádzajú aj rady, ako vyuţívať saunu k 
dosiahnutiu pozitívnych účinkov. V druhej kapitole autori 

chcú čitateľov zasvätiť do tajov rehabilitácie vo vode. „Tretia 
a štvrtá časť je venovaná lokálnej celotelovej kryoterapii a 

kryochirurgii a skúmajú sa psychologické a sociologické as-

pekty liečenia a rehabilitácie chladom a mrazom,“ uviedol 
Dinka. Ten si myslí, ţe otuţovanie rozširuje slobodu človeka. 

„Ľudia sa tak môţu kúpať aj v zime. Človek je slobodný, 
pretoţe mu neprekáţa, či je leto alebo zima,“ uviedol Dinka, 

ktorý je zároveň autorom knihy Ľadové medvede v ľudskej 

koţi. „Otuţovanie v studenej vode posilňuje imunitný systém 

zľavaPavol Dinka, Juraj Čelko 
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a striedanie tepla a chladu masíruje cievy. Zároveň sa pri 

otuţovaní vyplavujú endorfíny, teda hormóny šťastia a keď 

človek vychádza z vody von, má úţasný pocit prekonania seba 
samého.“ Podľa autorov publikácie má kniha ľudí presvedčiť 

o blahodarných účinkoch vody nielen na telo, ale i psychiku 
človeka. „Spontánna aktivita vo vode je príjemná aj ľuďom, 

ktorí sa vyhýbajú pohybu na suchu a budí kladné emócie, 

ktoré zvyšujú motiváciu k cvičeniu. Voda je milosrdná aj k 
ľuďom s rôznym te-

lesným oslabením, 
amputáciami i obe-

zitou,“ uviedol jubi-

lujúci spoluautor, 
reumatológ doc. 

MUDr. Juraj Čel-
ko. „Voda ma vţdy 

fascinovala. Pripo-

mína mi totiţ liečbu 
blahom. Bolesť, to nie je len pocit, ale aj záţitok, ktorý nega-

tívne ovplyvňuje celý organizmus. Gréci vraveli, ţe keď 
prevaţuje bolesť, nestačí ju len zmierňovať, ale treba vytvárať 

aj pozitívne záţitky.“ Podľa neho sa vo vode harmonicky 

rozvíja statická i dynamická funkcia. Ďalší z autorov Anton 

Gúth dal do kontrastu zdravý spôsob ţivota a stresujúce 

momenty, ktoré človeka počas dňa postihujú. „Večer stres 
kompenzujeme útokom na chladničku a zaútočíme na svoj 

trakt nevhodnou stravou a nadmerným mnoţstvom.“ Podľa 

neho by sme mali do práce dochádzať pokiaľ je to moţné peši 
a domov si kúpiť psa, ktorý nás nenásilne dovedie k pra-

videlnému pohybu. Gúth je autorom viac neţ stovky odbor-
ných článkov a tvorcom či spolutvorcom 23 odborných me-

dicínskych a historických kníh. Publikácia je určená ľuďom so 

Juraj Čelko prijíma gratulácie od Lýdie Brezovej, riad. Verejnej kniţnice v Trenčíne 
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záujmom ţiť zdravým ţivotným štýlom, do ktorého otuţo-

vanie a pobyt, pohyb i liečba vo vode určite patria. 

Trenčianske noviny 23.06.2008 
Pomocná evidencia 357/1/08 

 

V dňoch 13. a 14. júna 2008 sa uskutočnil v Rimavskej 

Sobote Detský festival ľudovej hudby, v ktorej išlo o celo-
štátnu súťaţ ľudových hudieb, speváckych skupín, spevákov 

sólistov a inštrumentalistov sólistov. V silnej konkurencii 

v zastúpení všetkých krajov bola spevácka skupina Korničky 
ocenená Zlatým pásmom a sólistka Tereza Kohoutová sa 

stala laureátom festivalu. 
Info Trenčín 17.07.2008 

Pomocná evidencia /1/08 

 
Dňa 17. júna 2008 Mestská galéria v Trenčíne bola miestom 

vernisáţe 1. ročníka Bienále amatérskej a detskej keramiky, 
ktorú otvorila riaditeľka Centra voľného času v Trenčíne 

PhDr. Mária Orichová. V úvode konštatovala, ţe dnešná 

výstava je premiérou zverejnenia keramických diel pred očami 
širokej verejnosti, ktorá by sa mala opakovať kaţdý druhý rok. 

Podnetom k zorganizovaniu výtvarnej prehliadky amatérskej 
tvorcov keramiky sa stala skutočnosť, ţe na území mesta sa 

zaznamenal nebývalý nárast keramických krúţkov, v ktorých 

tvoria občania bez ohľadu na vek či profesionálne zameranie. 
Pre týchto občanov sa stal práca s hlinou záľubou, relaxom  

a príleţitosťou vytvoriť niečo pekné s trvalou estetickou hod-
notou. Za hlavný zmysel tejto výstavy organizátori pokladajú 

akúsi reklamu práce keramikárov na verejnosti a súčasne vý-

menu skúseností medzi tvorcami keramických diel. Na verni-
sáţi sa k prítomným prihovoril člen poroty Ján Hubinský. Do 

prvého ročníka Bienále amatérskej a detskej keramiky zaslalo 
svoje kolekcie keramických výrobkov šesť dospelých ama-

térskych keramikárov a trinásť detských kolektívov. Odborná 
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porota v zloţení PhDr. 

Mária Orichová, Ján 

Hubinský hodnotil pri-
hlásené práce v troch 

kategóriách – špeciálne 
zariadenia, základné 

školy, základné  ume-

lecké školy a centrá 
voľného času, dospelí 

amatéri. Na záver oficiálnej časti vernisáţe bienále prevzali 
najúspešnejší keramikári ocenenia : 

- kategória dospelí, amatéri – Jana Kosárová z Trenčína 

a Rastislav Malár z Hrádku nad Váhom; 
- kategória základných škôl, základných umeleckých škôl 

a centier voľného času – Základná škola Trenčín, 

Novomeského ul., Súkromná základná umelecká škola 

Trenčín, Novomeského, elokovaná trieda z Ivanoviec, 

Kristína Bohušová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Na 
dolinách; 

- kategória špeciálnych zariadení – Kristína Bohušová zo 

Špeciálnej základnej školy v Trenčianskej Teplej a Martin 

Gallo z DEMY – Domu sociálnych sluţieb v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 333/1/08, 340/1/08 
 

Exhibíciou z tvorby maliara Vladimíra Kováča pokračoval 
cyklus výstav, ktorou bola otvorená 20. júna 2008 uţ druhý 

rok letná sezóna v Katovom dome v Trenčíne. Vladimír Ko-

váč sa venuje predovšetkým voľnej a pastelovej tvorbe a kom-
binovaným technikám. Pastel alebo olej mieša s akrylom. 

Keďţe učí na drevárskej škole, namiesto plátna pouţíva nie-
kedy aj odrezky z lipy a buka, ktoré majú zaujímavý tvar. 

„Orientuje sa prevaţne na krajinu, ktorá však nie je realistická. 
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Krajina je pre neho istým znakom. Ide mu o to, aby prenikol 

do podstaty jej profilu a na obraze vytvára jej ideový znak a 

posolstvo. Preto o ňom zvyknú kritici umenia hovoriť ako o 
akomsi konštruktívnom lyrikovi,“ uviedol kurátor výstavy 

PhDr. Ľubomír Podušel. Umelcove obrazy z výtvarného 
hľadiska pozostávajú najmä z koncipovania plôch, ktoré majú 

geometrický základ. Vladimír Kováč projektuje podľa Po-

dušela obraz takmer „inţinierskym spôsobom“ na základe 
kontrapozície, teda harmónie alebo protikladov farieb a tva-

rov. „Z tohto dôvodu nezapadá do ţiadneho z vychytených 
prúdov a smerov, prostredníctvom ktorých sa umelci iden-

tifikujú. Je to taká choroba „zaškatuľkovať“ umelcov do istého 

prúdu. Kováč je jedným z kľúčových reprezentantov maľo-
vaného obrazu, ktorý nezomrel, ako na Slovensku mnohí pre-

zentujú, ale preţíva naďalej.“ Samotný umelec má podľa 
svojich slov dve inšpirácie k tvorbe. „Je to najmä prostredie, v 

ktorom ţijem. Pochádzam z Liptova, 

kde je krajina naozaj krásna. Inšpi-
ruje ma však aj mesto, pretoţe bý-

vam v Bratislave. Kaţdý zásah člo-
veka do okolia nemusí byť nega-

tívny. Ďalšou múzou sú koláţe spo-

mienok, či uţ figurálne, alebo z 
ciest,“ uviedol Kováč. Podľa neho v 

niektorých obrazoch schválne nereš-
pektuje priestor s výnimkou krajin-

ných kompozícií, ktoré sú jedno-

priestorové. „V obrazoch je zakomponovaných viacero vrs-
tiev, preto nie sú najjednoduchšie na pochopenie. Nemajú 

úplne logickú výstavbu, nechcel som nimi povedať niečo 
konkrétne. Ich obsah je hlbší a núti človeka rozmýšľať. 

Sprostredkovávam svoje videnie a svoj názor na svet,“ vys-

vetľuje maliar, ktorý sa umeniu venuje odmalička. 
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Pomocná evidencia 329/1/08 

 
Kino Hviezda v Trenčíne dňa 24. júna 2008 bolo miestom 

vyhodnotenia medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov 
trenčianskych základných škôl „Čítajme všetci, čítanie je 

super“, ktorú organizovala v školskom roku 2007/2008 Verej-

ná kniţnica Michala Rešetku. Na vyhodnotení sa zúčastnila 
spisovateľka Mgr. Ľubica Kepštová a knihovníčky z Uher-

ského Hradišťa. V otváracom príhovore vedúca oddelenia pre 
mládeţ Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina 

Ďurkechová  konštatovala, ţe „súťaţ trvala od septembra 

2007 do 31. mája 2008. Presvedčili sme sa o vašom veľkom 
záujme o literatúru, o knihy. Dúfam, ţe i po súťaţi sa stane 

knihy vašim dôverníkom. Celkom sa do našej súťaţe prihlá-
silo desať škôl, 46 tried a 978 ţiakov. Vyhodnotili sme desať 

tried.“ Spisovateľka Mgr. Ľubica Kepštová a riaditeľka Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Bre-

zová odovzdali zástupcom najlepších tried diplom a vecné 

dary, ako inak detskými knihami. Súčasne boli ocenení 
učitelia, ktorí sa na aktivitách ţiakov s knihou podieľali. 

Konkrétne boli tieto triedy so svojimi učiteľmi : 

- trieda 4.C Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul. 
s učiteľkou Múčkovou 

- triedy 5.C a 5.D Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 

s učiteľkami Hríbovou a Šinskou 
- triedy 3.A a 4.A Základnej školy Trenčín, Kubranská ul. 

s učiteľkami Daňovou a Klobušiakovou 

- prima Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne 
s učiteľkou Cibíkovou 

- trieda 4.A Základnej školy sv. Andreja - Svorada a Bene-

dikta s učiteľkou Gelenekyovou 
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- triedy 2.B, 2.C, 4.C Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony 

s učiteľkami Hlavačkovou, Lackovou, Pohorelcovou 

a Suškovou 
- trieda 3.A, 4.A, 5.A Základnej školy Trenčín, Východná ul. 

s učiteľkami Kvasnicovou, Turčanovou a Hríbovou 

- triedy 3.A, 3.C, 4.C Základnej školy Trenčín, Východná ul. 
s učiteľkami Tamašovou, Ţenčicovou a Suchomelovou 

- trieda 2. Základnej školy Trenčín, Potočná s učiteľkou 

Schifferovou 
Vyhodnotené triedy pozdravila spisovateľka Mgr. Ľubica 

Kepštová. Vo svojom krátkom príhovore ocenila všetkých 
ţiakov, ţe i napriek knihe konkurujúcim masovokomuni-

kačných prostriedkov, počítačom a podobne, našli si cestu ku 

knihe. „Práve vy ste dôkazom toho, ţe kniha nepatrí medzi 
ohrozené druhy zábavy a relaxacie, ale práve naopak je to, 

ktorá vám pomáha poznávať okolitý svet. Naučíte sa tak 
poznávať aj dobrých a zlých ľudí.“  

Vlastné poznámky 

 
V letný horúci slnečný 

deň 25. júna 2008 si občania 
mesta Trenčín popoludní pri-

pomenuli storočnicu hudob-

ného skladateľa Karola Pá-
divého. Najprv to bolo odo-

vzdanie nového detského 
ihriska na Sihoti, ktoré dos-

talo meno „Pádivec“ a potom vo Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku sa uskutočnila prezentácia knihy Jaroslava Pádivého 
o svojom otcovi „Karol Pádivý – v spomienkach a doku-

mentoch“. Po privítaní prítomných riaditeľkou kniţnice Mgr. 

Lýdiou Brezovou, autora knihy predstavil Peter Oravec. 

Povedal o ňom, ţe sa s autorom dobre pozná viac ako päť-

zľava - Jaroslav Pádivý, Peter Oravec 
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desiat rokov, teda od študentských čias aţ po dnešok, poz-

namenané spoločne preţitými spomienkami. Podotkol, ţe 

získal z dobrých prameňov informácie o jeho kvalitnom 
učiteľovaní na základných školách v okolí Trenčína, za čo bol 

ocenení ministrom školstva. V ďalšej časti príhovoru sa dotkol 
i skladateľa Karola Pádivého, ktorý „mal u mňa zvláštne pos-

tavenie, lebo bol prvým ţivým hudobným skladateľom, s kto-

rým sa stretol a poznal. Bol 
otcom môjho kamaráta.“ 

„V rukopise ma zaujalo pre-
cízne spracovanie diela Ka-

rola Pádivého, ktoré vo forme 

tabuľky je aj súčasťou knihy. 
Uvedomil som si, ţe iba táto 

tabuľka predstavuje enormné 
mnoţstvo práce, štúdia a 

hľadaní. Keď si uvedomíme, ţe celé hudobné dielo Karola 

Pádivého dal jeho syn Jaroslav do poriadku, všetky skladby 
napísal a pripravil do tlače, tak nám iba zostáva prácu Jaro-

slava Pádivého váţiť. Je to výsledok 15-ročnej práce. Z textu 
knihy čitateľ cíti hlbokú citovú väzbu medzi synom a otcom 

a jeho oddanosť dielu svojho otca. Mimochodom dostal Jaro-

slav Pádivý pred desiatimi rokmi pamätnú medailu Európskej 
únie dychovej hudby za pozoruhodnú synovskú starostlivosť 

o dielo svojho otca.“ Po 
tomto predslove prezen-

táciu spestril Jaroslav 

Pádivý s huslistom Jo-

zefom Baláţom valčí-

kovým šlágrom svojho 
otca „Hraj, muziko 

hraj“, aby pripravil pôdu 

pre uvedenie svojej kni-
zľava – primátor Ing. Branislav Celler, Lýdia Brezová,  
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hy. „Je veľmi príjemné preţiť chvíle radosti, ktoré pri uvedení 

knihy o mojom otcovi pociťujem“, povedal Jaroslav Pádivý 

„a to medzi ľuďmi, ktorý sú mi blízky, ktorých milujem, mám 
rád a ctím si ich.“ Kniha, ktorá dnes prichádza k čitateľom je 

ţivotným príbehom chudobného chlapca z Českomo-ravskej 
vysočiny, ktorého ţivot nebol ľahký, ktorý od 14 rokov sa sta-

ral sám o seba a tým, ţe vyuţil Boţí dar, ktorý mu bol daný, 

stal sa v ţivote úspešný a mimoriadny. „Z mojej strany to 
splatenie synovskej povinnosti zachovať otcov ţivotný príbeh 

i zachovanie toho, čo zo svojho nadania vytvoril,“ povedal 
Jaroslav Pádivý. O svojej záľube k literatúre, histórii a hudbe 

povedal, ţe „mojím potešením bolo čítať všetko, čo sa 

nachádzalo v kniţnici rodinného domu na ulici Kúty. Z vlast-
ného poznania som však si však uvedomil, ţe história je nie-

kedy ďaleko od pravdivosti, ţe mnohé skutočnosti sú pre mňa 
z nevysvetliteľných príčin menené, alebo vynechávané. Bol 

som v miernom šoku, keď som v roku 1996 zobral do rúk 

knihu vydanú SAV „Dejiny slovenskej hudby od dávnoveku 
po súčasnosť“, v ktorej pojmy dychová hudba, Karol Pádivý, 

Pádivého Trenčín sa v tejto knihe nevyskytovali. Ako keby to 
neexistovalo. Otec mi povedal, ţe to ako s hudbou. Buď je do-

brá, alebo zlá.“ 

I napriek tomu, ţe rukopis knihy dostával záverečné kon-
túry, stále sa nevedelo, čo s jej vydaním. Zmena nastala v roku 

2007 pri návšteve primá-
tora mesta Trenčín v sú-

vislosti stým výročím Ka-

rola Pádivého, kedy sa do-
hodli podrobnosti na pro-

grame osláv i na vydaní 
knihy. Samotná kniha je 

postavená tak, ako plynul 

ţivot Karola Pádivého. 
zľava –Jozef Baláţ, Jaroslav Pádivý 
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Najviac problémov zaţil autor pri popisovaní jeho rodného 

kraja, jeho detstva a ţivota, pretoţe otec o svojej rodine ne-

rozprával. Aţ po dlhom pátraní som zistil, ţe pochádza 
z dedinky Celje 15 km od Jihlavy. Pri osobnej návšteve 

rodiska otca som mal úţasné pocity. Ďalšia kapitola knihy 
sleduje mladosť a školské roky Karola Pádivého v Jihlave, kde 

bol učňom vojenskej 

hudby. Trojročné ob-
dobie však nedokon-

čil, lebo bolo pre neho 
drastické, ktoré ho 

poznačilo na celý ţi-

vot. Určitým vyslobo-
dením pre neho bolo, 

ţe sa ako 17 - ročný 
dostal rumunského 

mesta Sibiu ako vo-

jenský muzikant, ale hrával aj v mestskom orchestri, v ktorom 
hrával aj známy slovenský muzikant a skladateľ Ján Levoslav 

Bella. Spolu sa však nestretli. Vtedy tvrdo pracoval na sebe 
a učil sa hudbe ako samouk. Pohodlný ţivot dospievajúceho 

muţa o rok neskôr musel vymeniť pohodlný ţivot za tvrdú 

realitu v trenčianskych kasárňach, do ktorých narukoval ako 
vojak základnej sluţby. Aj v Trenčíne sa po šiestich týţdňoch 

tzv. prijímača dostal k vojenskej hudbe, u ktorej bol tri roky. 
Po odchode do civilu sa stal skladníkom vo veľkoobchode so 

sklom, kde neskôr vypracoval na prokuristu a zaloţil si vlast-

ný obchod. Po v roku 1948, keď bol obchod znárodnený, začal 
pracovať vo vydavateľstve Osveta pri Matici slovenskej, kde 

vydával materiály na podporu a rozvoj dychovej hudby. Do 
jeho ţivota vstúpil rok 1940, kedy ho oslovil s ponukou zás-

tupca továrne Thiberghien Graffinger, aby naučil jeho učňov 

hre na dychový nástroj. Za to sa mu zaručil ako Čechovi 
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vybaviť štátne občianstvo Slovenského štátu. Tejto ponuky sa 

pevne chytil a uţ 14. marca 1942 chlapci, tvoriaci 85 - členný 

orchester koncertovali. V závere Jaroslav Pádivý poďakoval 
všetkým, ktorí sa o vydanie knihy o jeho otcovi zaslúţili. 

Novú knihu uviedli do ţivota sypaním papierových nôt 
zafarbených na modro primátor Ing. Branislav Celler, autor 

Jaroslav Pádivý za asistencie riaditeľky Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku Mgr. Lýdie Brezovej. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 344/1/08 
 

V piatok 27. júna 2008 sa uskutočnilo v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-

číne slávnostné otvorenie 16. ročníka Medzinárodného 

filmového festivalu Artfilm. Moderátorkou večera bola 
zachrípnutá Elena Vacvalová, ktorá postupne pozývala na 

pódium organizátorov alebo významných účastníkov festivalu. 
Niektorým sa podarilo svoje príhovory predniesť v krátkom 

čase, pri viacerých rečníkoch by diváci ocenili stručnosť. 

Všetko predlţovalo aj nevyhnutné  
tlmočenie do angličtiny. Netradične 

strohí boli najmä ocenení hostia, ktorí 
väčšinou svoje prejavy obmedzili na 

skromné poďakovanie a vyjadrenie 

radosti. Zlatú kameru si odniesol 
Miroslav Ondřícek. Pozvaný 88 - 

ročný scenárista Tonino Guerra 
musel účasť zo zdravotných dôvodov 

na poslednú chvíľu odmietnuť. 

Otvárací film Moscow Belgium 
prišiel predstaviť sám jeho reţisér 

Christophe van Rompaey a herec 
Jürgen Delnaet. Príchodom hereckej 

legendy uţ prejavmi mierne unavené publikum oţilo. Omar 
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Sharif, plný vitality a šarmu, sa predstavil ako skvelý šoumen, 

čo zo seba sype zaujímavé príbehy a nenútené vtipy. „Celý 

svoj ţivot mám šťastie,“ povedal na úvod. Šťastie podľa neho 
spočívalo uţ v tom, ţe sa narodil svojej matke a ţe jeho 

rodičia ţili stále spolu. Vďačný je však aj babici, od ktorej má 
doteraz od jej palca a ukazováka dve jamky na hlave. 

S dávkou humoru komentoval, ţe keby pri pôrode pritlačila 

trošku viac, nebol by podľa svojich slov uţ schopný učiť sa 
dialógy. Šťastie mal aj vtedy, keď ho ako neznámu tvár len 

podľa fotografie vybrali do filmu Lawrence z Arábie v roku 
1962, ktorý odštartoval jeho hollywoodsku kariéru. Svoju 

manţelku po príchode do USA nerozváţne opustil. Rozišiel sa 

s ňou po telefóne. Bol opojený krásnymi ţenami, ktoré nemali 
problém vyzliecť si na diskotéke podprsenku. Odvtedy uţ 

ţiadnu ţenu tak nemiloval ako svoju manţelku. Hoci teda 
spravil chybu, mal šťastie, ţe ju mohol aspoň stretnúť. Dostal 

moţnosť urobiť to, po čom celý ţivot podľa vlastných slov 

túţil a vo veľkolepom geste so zdvihnutými rukami a 
smiechom v hlase zakričal „Vyhlasujem medzinárodný 

filmový festival za otvorený. Nech začne. Ja ho otváram.“ 
Návštevníci festivalu potešili zo 

105 celovečerných filmov a 80 

krátkych snímok. V hlavnej súťaţi 
boli uvedených 14 filmov, ktoré uţ 

zoţali úspech v zahraničí. Medzi-
národná súťaţ hraných filmov re-

prezentovali to najzaujímavejšie, čo 

vlani nakrútili mladí filmári. 
Z Medzinárodného filmového fes-

tivalu Cannes prišli do Trenčian-
skych Teplíc a Trenčína súťaţiť 

filmy Delta (Maďarsko) a Tulpan 

(Rusko, Kazachstan). O Modrého 



 430 

anjela budú bojovali snímky Je ťaţké byť dobrý (Bosna a 

Hercegovina) a Nič osobné (Rusko). Organizátorom sa po-

darilo do súťaţe získať i tri filmy z festivalu v Rotterdame a to 
Kvet vo vrecku (Malajzia), Odíď v pokoji, Jamil (Dánsko) a 

Nádherné mesto (Thajsko). V hlavnej súťaţi boli uvedené 
filmy Kráľ pingpongu (Švédsko), Nedokončené príbehy 

(Irán), Fujian Blue (Čína), Čo s takými priateľmi (Belgic-

ko), Ballast (USA), Učebnica (Turecko) a Wolfsbergen 
(Holandsko).  

V Súťaţi krátkych filmov malo zastúpenie aj Slovensko, 
v ktorej sa predstavil so svojím filmom Letné hry mladý 

reţisér Marián Tutoky a reţisérka Ivana Šebestová animo-

vanou snímkou Štyri.   V sekcii dokumentárnych filmov bola 
premietnutá úspešná snímka Juraja Lehotského Slepé lásky, 

ktorá si odniesla z MFF v Cannes ocenenie CICAE. Slovenskú 
dokumentárnu tvorbu reprezentoval Peter Begányi s filmom 

Ja som bulvár a Lubomír Dohnál so snímkou Sklenené 

obrazy. Nesúťaţná prehliadka Yin and Young ponúkla výber 
študentských filmov zo Slovenska a Česka. Novinkou bolo, ţe 

tento rok budú môcť študentské fil-
my našich tvorcov súťaţiť v me-

dzinárodnej súťaţi krátkych fil-

mov. Divácky atraktívna bola sek-
cia Late Night Show, ktorá ponúkla 

provokatívne a extravagantné 
snímky. 

Výnimočnou prehliadkou boli 

zvláštne uvedenia starších i celkom 
nových filmov. Návštevníci si mo-

hli pozrieť nový film Andrzeja 
Wajdu Katyň (2007), legendárny 

Obchod na korze (1965) Jána Ka-

dára a Elmara Klosa, dokument 
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Patrika Lančariča Ladislav Chudík (2008) a dokument Shine 

A Light (2008) Martina Scorseseho. 

 Tohoročný medzinárodný filmový festival Artfilm ponúkol 
divákom spolu 185 krátkych i celovečerných, hraných, doku-

mentárnych aj animovaných filmov zo všetkých kontinentov 
sveta sa stal minulosťou. V štyroch festivalových kinách a pu-

tovnom Baţant Kinematografe umiestnenom na Štúrovom ná-

mestí v Trenčíne sa uskutočnilo vyše 190 filmových predsta-
vení. Novinkou tohto ročníka Artfilmu bol kinostan Tatra 

banka Cinema v Trenčianskych Tepliciach. Študenti, ktorí sa 
na Artfilm vopred akreditovali, mali vstup na festivalové po-

dujatia zadarmo. Na festival sa akreditovalo vyše 150 novi-

nárov. 
Súčasťou festivalu boli aj diskusie s tvorcami filmov na-

príklad Ladislavom Chudíkom, Jiřím Menzlom, Mariánom 
Labudom, Jiřím Krejčíkom, Milanom Lasicom a Jaromírom 

Hanzlíkom. S divákmi po projekciách diskutovalo aj mnoţ-

stvo zahraničných filmárov, často renomovaných, ktorí svoje 
filmy prišli na festival uviesť osobne. Medzi hosťami bol aj 

srbský reţisér a pedagóg Ţelimir Ţilnik, ktorý na festivale vie-
dol workshop Nové obrazy starého sveta. Jedenásť mladých 

účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska v rámci 

neho nakrúcalo minidokumenty inšpirované filmom Dušana 
Hanáka Obrazy starého sveta.  

Festival oţíval aj hudobnými vystúpeniami. Tisíce návštev-
níkov prilákali na trenčianske Mierové námestie koncerty čes-

kých skupín Monkey Business a Čechomor. Ďalším centrom 

spoločenského a zábavného festivalového ţivota v rámci fes-
tivalu bol aj Steps Club na Sladkovičovej v Trenčíne, kde hrali 

poprední dídţeji V Trenčianskych Tepliciach to boli zas 
festivalové večery oţivovali ţivé vystúpenia Ericha ,,Boboša“ 

Procházku, Jana Budařa, Mariána Geišberga či Dana Heri-

bana.  

Chiara Caselli 
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Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice získal slovenský 

dokument Slepé lásky/Blind Loves reţiséra Juraja Lehot-

ského, ktorý nedávno ocenili aj na prestíţnom filmovom fes-
tivale v Cannes. Dokument zobrazil štyri príbehy o vzťahoch a 

láskach nevidomých ľudí.  
Cenu primátora mesta Trenčín získal bosniansky film Je 

ťaţké byť dobrý/It´s Hard to Be Nice od reţiséra Srdjana 

Vuletića,  ktorý kládol otázku, ako byť dobrým človekom 
v sú-časnej Bosne, keď tam vládnu kšefty, korupcia a krimi-

nalita.  
Cena mladých/Young and Critical Award bola udelená 

snímke Kvet vo vrecku/Flower in the Pocket od malajzijského 

reţiséra Liewa Senga Tata. Jeho film rozpráva jednoduchý, 
ale silný príbeh o dvoch mladých bratoch, ktorí vyrastajú bez 

matky a ich otec na nich nemá čas. 
Cenu za najlepší krátky film/Best Short Film Award získal 

film Konečná stanica/Terminus od kanadského reţiséra Tre-

vora Cawooda, ktorý ponúkol príbeh biznismena, ktorého 
prenasleduje čudná kamenná postava a on kvôli nej nemôţe 

spať ani pracovať. 
Cenu Panorámy Východu pre najlepší východoeurópsky 

film získala macedónska reţisérka Teone Mitevská zo svojím 

filmom Som z mesta Titov Veles, v ktorom si zahrala aj  reţi-
sérkina sestra Labina Mitevska, ktorá tento rok zasadla do 

hlavnej poroty Artfilmu. Snímka rozpráva o troch sestrách, z 
ktorých jedna je narkomanka, druhá nerozpráva a tretia je uţ 

pripravená na akékoľvek ţivotné prekáţky. 

Hlavnú cenu Modrý anjel za najlepšiu réţiu v hlavnej súťaţi 
dlhometráţnych hraných filmov, o ktorú sa uchádzalo 14 fil-

mov udelila porota vedená rumunským reţisérom Cristianom 

Mungiom tento rok dvom filmom. Prvým z nich bol turecký 

film Učebnica na leto od reţiséra Seyfi Teomana, ktorým 

predstavil citlivú sondu do kaţdodenného rodinného ţivota v 
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malom tureckom mestečku. Druhým víťazným filmom bol 

holandsko-belgický film Wolfsbergen od reţisérky Nanouk 

Leopoldovej, ktorým zobrazil príbeh troch generácií jednej 
rodiny súčasného Holandska. Dej sa začína tým, keď sa vyše 

80 - ročný patriarcha rozhodne v deň smrti svojej ţeny skon-
covať s vlastným ţivotom.  

Zoznam 35 popredných svetových i domácich hereckých 

osobností, ktoré prevzali 
ocenenia za herecký prí-

nos Hercova misia udeľo-
vaná na Moste slávy v 

Trenčianskych Tepliciach 

sa tento rok rozšírila 
o ďalších štyroch hercov - 

o herečku Chiara Caselli, 
o protagonistu filmov Lawrence z Arábie alebo Doktor Ţivago 

Omara Sharifa, slovenského herca Ivana Palúcha a o nórska 

herečka Liv Ullmannovú. Festivalové ocenenie Zlatá kamera 
získali legendárny taliansky scenárista Tonino Guerra, sveto-

známy český kameraman Miroslav Ondříček a poľský reţisér 
Krzysztof Zanussi. 

Trenčianske noviny 07.07.2008 

Pomocná evidencia 382/1/08 
 

O tom, ţe pivo chutí lepšie v kombinácii s ľahkou turistikou 
sa presvedčili účastníci 17. ročníka turisticko-pivného pocho-

du Kukanova desina, ktorý sa uskutočnil 5. júla 2008. V 

sobotu od ranných hodín sa zhromaţďovali účastníci na Ostro-
ve, aby sa zaregistrovali a vyzdvihli si mapky a inštrukcie ku 

12 - kilometrovej trase. Oproti minulému roku sa mierne zme-
nila, no stále tradične viedla cez Sihoť, Brezinu, sídlisko Juh, 

centrom mesta a späť na Ostrov. Cieľom niekoľkohodinovej 

túry bolo navštíviť desať pohostinstiev a získať pečiatku. 
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Energiu na cestu čerpali turisti poväčšine z piva, i keď sa 

nevylučovali ani iné druhy tekutín. Aj tento rok sa na štarte 

objavili nováčikovia, no pre ostatných sa stala „kukanka“ uţ 
tradíciou. O obľúbenosti tohto pochodu svedčili aj mnoţstvá 

tímových tričiek s „trefnými“ nápismi napríklad Pivné tulene, 
Jednotka pivného nasadenia, Matička Sihoť Gang a Tren-

čiansky klub problémových alkoholikov, či vybavenosť pútni-

kov vlastnými kríglami.   
„Zúčastňujeme sa puto-

vania za pivom uţ piaty 
rok,“ priznal Trenčan 

momentálne ţijúci pri 

Nitre Rado Janíček, 
ktorý prišiel v sobotu do 

svojho rodiska iba kvôli 
pivu a kamarátom. 

„Nikdy sa nám nestalo, 

ţe by sme nezvládli vy-
piť počas trasy desať pív,“ konštatuje. Pitie piva za pochodu je 

vraj lepšie ako na jednom mieste, veľkým bonusom akcie je 
stretnutie s kamarátmi. „Stretnem tu ľudí, ktorých som rok 

nevidela,“ zdôraznila Martina Baláţová. Skupinka kamarátov 

z Trenčína chodieva na Kukanovu desinu dlhé roky, no vraj ju 
málokedy absolvujú 

aţ do konca. „Kaţdý, 
kto má rád pivo, musí 

byť na kukanke,“ 

tvrdí Janka Kudrno-

vá, ktorá na svojho 

priateľa Petra prezra-
dila, ţe minulý rok 

pochod nedokončil. 

„Ale mal sedemnásť 
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pív,“ smeje sa Janka. Dôvodom minuloročného neúspechu bol 

vraj vlastný program na trase. „Nazvali sme to Antikukanka a 

chodili sme iba po baroch na Mierovom námestí,“ vysvetlil 
Matúš Mesík, ktorý sa na pivnú akciu tešil celý rok. Kvôli 

tomu, aby sa stretli všetci kamaráti, vraj jeden z nich prerušil 
dovolenku v Tatrách. Podľa ďalšieho člena výpravy Petra 

Rašiča nie je problém zvládnuť desať pív, ak sa človek dobre 

naje a pravidelne trénuje. „Je to dlhá trasa, človek veľa vypo-
tí,“ vysvetlil. Podľa propozícií podujatia však pitie piva na 

jednotlivých stanovištiach vôbec nie je podmienkou absol-
vovania akcie. O tom, ţe Kukanova desina je známa po celom 

Slovensku, svedčí aj mnoţstvo účastníkov z iných miest. 

Pätnásťčlenná skupina kamarátov sem prišla vlastným auto-
busom z Ruţomberka. Jednou z delegácie bola aj Oľga On-

dríková, pre ktorú to bola prvá skúsenosť. „Prehovorili ma 
kamaráti, ktorí chodievajú pravidelne,“ upresnila milovníčka 

piva. Skupina vraj kaţdoročne prespáva v kempe na Ostrove a 

vţdy sa tešia aj na zábavu, ktorá tu je po ukončení pochodu. 
Spojenie turistiky s pivom je podľa nich dokonalé. „Keď 

chodíme na bicykli, tak nemôţeme piť kvôli policajným 
kontrolám. Tu nám piť nikto nezakazuje,“ vysvetlil Lubo 

Lauko. Ani tento rok „kukanka“ nekončila príchodom do 

cieľa. V druţnej atmosfére sa tu snúbila za asistencie dobrej 
hudby ľudská kolegialita so zlatým mokom aţ do ranných 

hodín. 
Vlastné poznámky 

 

Na tohtoročnom Splanekore sa v sobotu 5. júla 2008 za 
slnečného počasia predviedlo na Váhu medzi Ostrovom 

a obcou Zamarovce pri pätnásť riečnych posádok na plavi-
dlách s originálnym nápadom. Pri ich zostrojovaní sa tvor-

covia nechali inšpirovať filmovými rekvizitami, exotickými 

kultúrami, zvieratami či vtipnými témami. Do súťaţe plavi-
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diel, v ktorej ide najmä o nápad a kreatívne stvárnenie sa mo-

hli zapojiť všetci, ktorí dokázali svoj nápad dotiahnuť do fi-

nále a zhotovili plavidlo, ktoré sa dokázalo udrţať na vlnách 
Váhu. Niektoré plavidlá mali len kapitána, iné pozostávali aj z 

niekoľkočlenných posádok. Tie sa snaţili získať priazeň pu-
blika i porotcov nápaditými kostýmami či predvádzaním šou 

priamo na plávajúcom korábe. Sobotný vietor, ktorý sa prehá-

ňal Ostrovom, bol však pre niektoré menšie plavidlá veľkým 
problémom, iné sa tomu dokonca tešili.  

Po skončení prehliadky mala najťaţšiu prácu odborná poro-
ta, ktorá musela vyhodnotiť všetky prihlásené plavidlá. Za 

víťazné plavidlo bol vyhlásený a ocenený Domček na stračej 

nôţke. Kapitán plavidla Ján Kučerka prezradil, ţe pri jeho 
zostrojovaní mysleli 

nielen na dospelých, ale 
chceli potešiť aj deti. 

Za základ pouţili „pod-

vozok“ plavidla, s kto-
rým súťaţili minulý rok 

(bola na ňom sanitka). 
„Chceli sme spraviť 

niečo z klasického roz-

právkového sveta, ţiad-
ne počítačové hry. Na 

jeho stavbu sme pouţili sme ţelezo, veľa dreva, kartón 
a samozrejme slamu,“ uviedol. Na plavidle intenzívne 

pracovali štyria ľudia počas siedmich dní.  

Na druhom mieste sa umiestnila sedemčlenná posádka pla-
vidla Tankový prápor. „Plavidlo vznikalo takmer mesiac 

a stvorili sme ho z pneumatík, paliet, dreva, odpadkového ko-
ša a rúry. Všetko sme dômyselne ukryli pod maskovaciu vo-

jenskú sieť. Je to tank, preto musí byť maskovaný a nechcem 

prezrádzať naše konštrukčné schopnosti, aby nám ich nikto 

víťazné plavidlo 
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neodkukal,“ povedal Martin Slezáček. Posádka bola s umiest-

nením veľmi spokojná, pretoţe poskočili z deviateho miesta 

v minulom roku  na druhé miesto.  
Na treťom mieste sa umiestnilo plavidlo vesmírna loď Conti 

s robotmi Petrom, Zdenom a Jurom. I táto posádka bola so 
svojím umiestnením spokojná, pretoţe v minulom roku sa 

umiestnili s plavidlom Bábätká v kočiari na siedmom mieste.  

Medzi desiatimi ocenenými posádkami boli aj tri exotické 
slečny Simona, Katarí-

na a Barbora na pla-
vidle Hawai. Patrili k 

dvom čisto ţenským 

posádkam. Posádka 
plavidla Slnko – Seno - 

Jahody bola inšpirova-
ná známou filmovou 

komédiou a svoju pre-

zentáciu doladili aj 
zvukovo, reprodukciou 

nosnej melódie filmu. Na plavidlo zohnali mnohé staroţitné 
exponáty. Za posteľ od babky z Chocholnej ani nemuseli pla-

tiť, lebo bola vyhodená v stodole a sedávali na nej sliepky. 

„Babka bola rada, ţe sa jej zbavila. Aj bicykel má uţ desiatky 
rokov,“ uviedol hovorca posádky Richard Tuhela. Ten pred-

stavoval babku z filmu, ktorá leţiaca v posteli odháňala dotie-
ravú hydinu pierkom. Plavidlo budovali dva a pol týţdňa. Do-

pĺňať ho mal aj ţivý kohút, ale báli sa negatívnej reakcie 

ochranárov zvierat. Tak ho spravili z polystyrénu. Medzi pla-
vidlami nechýbala ani posádka vlaňajších víťazov, ktorá tento 

rok postavila Prvú plávajúcu vzducholoď. Ako uviedol člen 
posádky Ladislav Pavlík, všetkým konštruktérom doteraz ich 

diela uleteli a im sa podarilo dotiahnuť vzducholoď k dokona-

losti a táto pláva. Zaujímavým plavidlom bol dlho očakávaný 

plavidlo Tankový prapor získalo 2. miesto 
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most cez Váh od jeho autora Jána Alberta s aktuálnou témou 

Most pre Trenčín, ktorou chcel upozorniť na snahy mesta o 

vybudovanie ďalšieho mosta cez Váh. Pozornosť pútali aj 
ďalšie plavidlá Biela mušľa od čiernej perly, vysávač zo Vse-

tína, futbalisti, Lienka Marienka, Dţamajka, Choroch-
tontochor, DţJee či Šak sme volado.  

A ešte k histórii podujatia. Vie sa presne, ţe jeho začiatok 

bol v roku 1981. No história nevie určiť, koľký ročník podu-
jatia sa tento rok uskutočnil. Podľa organizátora podujatia Ing. 

Jozefa Čermáka sa Splanekor konal do roku 1987. Potom 
boli viaceré pokusy akciu oţiviť, no organizovanie sa dvakrát 

prerušilo. V roku 2007 

sa podujatie opäť obno-
vilo. Jeho zmyslom je, 

aby sa ľudia počas leta 
zabavili. Moţno konšta-

tovať, ţe malo úspech, 

lebo tých niekoľko tisíc 
návštevníkov, ktorí priš-

li na Ostrov, sú toho naj-
lepším dôkazom. Nielen 

po domácky vytvorené 

plavidlá, ale aj vystúpenia tanečných a hudobných skupín 
vytvorili perfektný ko-lorit podujatia. 

Vlastné poznámky 
 

Vo štvrtok 17. júla v podvečer 12. ročníka festivalu Baţant 
– Pohoda sa v priestoroch mestskej veţe v Trenčíne usku-

točnila vernisáţ výstavy fotografií známeho fotografa Ctibora 

Bachratého pod názvom Pohoda vo veţi z uplynulých pos-
ledných ôsmich ročníkov festivalu. V úvode vernisáţe výstavy 

sa predstavila trenčianska kapela Jamm Session Band a potom 
vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková ako moderátorka všetkých prítomných 

vesmírna loď Conti získala tretie miesto 
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privítala. V príhovore uviedla, ţe Mesto Trenčín v spolupráci 

s občianskym zdruţením Mestská veţa sa rozhodlo v tejto 

sezóne pre tých, ktorí si prídu pozrieť mesto z mestskej veţe, 
oţiviť jej interiér i výstavami počas obdobia leta, aby dostala 

veţa iný rozmer, nielen ako turistická atrakcia. Dnešná výs-
tava je prvým podujatím, ktorým sa mestská veţa zviditeľňuje. 

Výstavu zhodnotil kurátor 

výstavy PhDr. Marián 

Kvasnička v tom smere, 

ţe osemnásť fotografií 
Ctibora Bachratého je 

akousi návnadou na pre-

hliadku ďalších fotografií, 
zverejnených v areáli tren-

čianskeho letiska. „Pri 
vnímaní niekoľkých fotografií Ctibora Bachratého z Pohody 

tieto patria neodmysliteľne ku koloritu tohto folkloristického, 

hudobno-literárno-divadelno-psychiatricko-výtvarno-adrenalí-
novo - konzumačne - milenecko - relaxačno – tanečno - člo-

vekostredne, človečinou a pozitívnou vzťahovosťou voňajú-
ceho festivalu.“ A pokračoval, ţe „Ctibor Bachratý vţdy po-

trebuje byť v kontakte, byť účastný, takpovediac vloţený 

v deji. Čo si všíma, je moţno nazvať záznamom namáhavej 
cesty človeka k výra-

zu, k vnútornej prav-
de, putovanie ku šťas-

tiu a chvíľa, keď sa 

tento zázrak šťastia 
stane. Jeho záujem 

o folklór a pohoda je 
špecifickým aţ karne-

valovým folklórom.“ 

Ctibor Bachratý má 
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svoj vzor v nestorovi slovenskej fotografie p. Martinčeka, 

ktorého „vizuálna sila spočívala v umení čakať a potom konať 

Boţou iskrou v oku.“ Záver patril autorovi výstavy Ctiborovi 
Bachratému, keď sa poďakoval všetkým, ktorí prišli na dnešnú 

vernisáţ, ako aj tým, ktorí sa zaslúţili o realizáciu výstavy 
v mestskej veţi v Trenčíne. Splnil sa mu sen, ţe ako bývalý 

maturant v Trenčíne sa mohol vrátiť a predstaviť sa so svojou 

tvorbou. „V mestskej veţi je kvalita a ten kto chce vidieť viac, 
ta na pohode je ich vystavených ďalších 240 fotografií.“  

Vlastné poznámky 
 

Najväčší festival 12. ročník Baţant - Pohoda privítal 

v dňoch 18 aţ 19. júla 2008 návštevníkov nielen z okolia 
a celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Dvojdňové podujatie 

ponúklo asi 150 vystúpení umelcov rôznych ţánrov. Na 
bohatý program prilákali návštevníkov prominentné osobnosti 

a skupiny, z ktorých 
moţno spomenúť Fat-

boy Slim, Richarda 

Müllera, Joan Baezo-
vú, prvého českoslo-

venského prezidenta 
po neţnej revolúcii 

v roku 1989 Václava 

Havla a ďalších.  
Ale poďme po 

poradí, ako sa to začalo všetko odvíjať. Začiatok festivalu zve-
rili organizátori Dychovej hudbe Májovák z Ostravy a 

slovenským Karpatským chrbátom. Na siedmich festiva-

lových scénach nechýbali predstavitelia českej či slovenskej 
scény, keď vystúpila Iva Bittová, Marián Varga so sláči-

kovým orchestrom, hudobník Peter Breiner, speváčka Jana 

Kirschner. Spevák Richard Müller vyuţil svoju prítomnosť 

na festivale, aby spolu s hercom Milanom Lasicom prezen-
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tovali novú platňu, na ktorej naspievali pesničky Jara Filipa. 

Návštevníkov uvádzali do varu i skupiny ako Para, Sto múch, 

Midi Lidi, Polemic, Tata Boys. Lákadlom pre fanúšikov bolo 
aj mnoţstvo zahraničných interpretov rôznych hudobných 

ţánrov, z ktorých moţno spomenúť The Plastic People of the 

Universe. Stalo sa uţ tradíciou, ţe na festivale nesmie chýbať 

váţna hudba. I tento rok nebol výnimkou, lebo vystúpila 

opera Slovenského národného divadla s londýnskym zbo-

rom Royal Choral Society.  

Súčasťou programu festivalu bola nielen hudba, ale aj  
filmové predstavenia, divadlo, diskusie, básnická súťaţ 

a workshopy. Mimoriadne bohatý a nabitý program mal ex-

prezident Václav Havel, keď boli uvedené inscenácia jeho hry 
Audiencia a Protest, zúčastnil sa autogramiády, na ktorej 

podpisoval svoje eseje z rokov 1968 aţ 1988, ktoré boli prí-
leţitostne vydané práve na festivale 

a zúčastnil sa panelovej diskusie 

s účastníkmi festivalu.  
Pekným zakončením prvého dňa 

festivalu v skorých ranných hodi-
nách uţ druhého dňa 02,00 h bol 

dvadsať minút trvajúci ohňostroj, 

ktorý na záver účastníci ocenili 
potleskom.  

Na záver, čo dodať k priebehu 
festivalu. Hádam to najdôleţitejšie, 

ţe všetky podujatia si uţili účast-

níci festivalu do sýtosti, bez ru-
šivých momentov ako sú výpadky 

programu či iné nedostatky podu-
jatia, dokonca aj počasie sa umúdrilo a slniečko svietilo po 

celý čas. 
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Je namieste zhodnotiť bezpečnostné opatrenia, ktoré plnila  

polícia počas trvania festivalu. Do bezpečnostných opatrení 

polície boli zaradení policajti v rámci celého Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Polícia dohliadala 

na dodrţanie verejného poriadku v samotnom meste Trenčíne 
a v priľahlých obciach. Nad bezpečnosťou v areáli festivalu 

dohliadala súkromná bezpečnostná sluţba, ale celkovú situá-

ciu monitorovala i polícia. Policajti skontrolovali počas všet-
kých dní cca 500 osôb a cca 1.200 motorových vozidiel. 

Kontrolovali všetky motorové vozidlá, ktoré odchádzali 
z areálu festivalu. Policajti uloţili 58 pokút za priestupky vo 

verejnom poriadku. Dopravní policajti zadrţali 8 vodičom vo-

dičský preukaz za poţitie alkoholických nápojov a riešený bol 
aj jeden cyklista za alkohol. Celkovo bolo predvedených 8 

osôb na policajný útvar. Vyriešené boli 4 majetkové pries-
tupky. Na dopravný inšpektorát oznámili policajti 6 prípadov. 

Počas bezpečnostných opatrení nedošlo v Trenčíne, v jeho 

okolí aj v areáli festivalu, k narušeniu verejného poriadku.  
Policajti zistili počas festivalu štyri  trestné činy : 

- bol to pokus krádeţe auta zn. Škoda Felícia, z ktorej bol 

obvinený  júla 24 - ročný  muţ zo Serede; 
- v piatok dňa 18. júla 2008 o 19.30 h sa zranil 20 - ročný 

muţ z Partizánskeho a 18 – ročná ţena, ktorí bez vedomia 
vodiča naskočili na plošinu nákladného auta, pričom keď 

auto zrýchlilo, tak z uvedenej plošiny zoskočili. Ţena utrpe-

la drobné odreniny, muţ ťaţké zranenia. Polícia začala vo 
veci trestné stíhanie ublíţenia na zdraví z nedbanlivosti; 

- v sobotu dňa 19. júla 2008 odcudzil  neznámy páchateľ mu-

ţovi z Trenčína mobilný telefón  v hodnote 5.500 korún; 
- v nedeľu dňa 20. júla 2008 bolo začaté trestné stíhanie pre 

prečin ublíţenia na zdraví 32 - ročného muţa zo Zlatých 
Moraviec, ktorý nepozorovane vyliezol na nákladné auto 

zn. Mercedes Benz, (robilo údrţbu plochy, kde sa konal 
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festival). Muţ po zabrzdení auta spadol na zem a utrpel 

ťaţké zranenia. 

Vlastné poznámky 
 

Úvodný koncert Kultúrneho leta Zlatovce 2008 Mora-

vanky za dirigovania Jána Slabáka prilákal v poslednú júnovú 

nedeľu 29. júna 2008 do parku pri Kultúrnom dome 

v Trenčíne – Zlatovciach vyše 600 divákov. Potlesk od prí-
tomných divákov dostala aj ďalšia hudba Mistříňanka 

z Mistřína. Pokiaľ prvému podujatiu počasie prialo, to však 
nemoţno hovoriť o druhom podujatí dňa 20. júla 2008. Vtedy 

sa zamračilo a prinieslo dáţď, čo však vyznavačov dychovky 

neodradilo. Vystúpenie dychovky Limena Glazba Bede-

kovčina z Chorvátska veľmi nepresvedčilo, zrejme neskú-

senosťou, spôsobené nízkym vekom muzikantov. Zlý dojem 
napravili vystúpenia Bodovanky, Textilanky, Vistučanky 

z Vištuku a Straňanky z Květnej - Strání. 

Info Trenčín 31.07.2008 
Pomocná evidencia 405/1/08 

 
Dňa 25. júla 2008 v piaristickom kostole v Trenčíne v rámci 

tohoročného Kultúrneho leta znela baroková hudba v podaní 

francúzskeho speváckeho zboru Montéclair z Langres a Ko-
morného orchestra mesta Trenčín za dirigovania Terry Mc 

Namaru. Pred koncer-
tom vysvetlil posluchá-

čom moderátor Ber-

nard Colin z hosťujú-
ceho speváckeho zboru, 

ako vlastne došlo k to-
mu, ţe dnes mohli  kon-

certovať v Trenčíne. 

„Na začiatku to bolo 
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stretnutie s Renátou Kaščákovou pri príleţitosti konania me-

dzinárodnej konferencie opevnených miest za hradbami v roku 

2006 v Trenčíne. Vtedy sme vyuţili náš pobyt v Trenčíne na 
nadviazanie kontaktu s Komorným orchestrom mesta Trenčín, 

ktoré vyústilo do jednomyseľného priania uskutočniť spoloč-
ný koncert. Vďaka porozumeniu Mesta Trenčín sa nám tento 

zámer podaril. Ďakujeme Mestu Trenčín, ţe nás prijalo a 

ďakujeme aj orchestru, ţe súhlasilo, ţe bude s nami bude hrať. 
A tak dnes vám teda zaznie európska hudba, prezentovaná 

komorným orchestrom z Trenčína, speváckym zborom z Fran-
cúzska, ktorých diriguje Angličan Terry Mc Namara, Som 

veľmi rád, ţe sa môţe-

me predstaviť s progra-
mom barokovej hudby 

v tomto prekrásnom 
skvoste z obdobia baro-

ka. Prajem vám príjem-

né počúvanie.“ Jeden 
a polhodinový koncert 

zakončený skladbami 
velikánov barokovej hudby J. S. Bacha „Dona Nobis Pacem“ 

a G. F. Händla „Mesiáš“ prinieslo poslucháčom radosť a ume-

lecký záţitok, vyjadrený dlhotrvajúcim potleskom na záver 
koncertu.  

Vlastné poznámky 
 

V neskoré popoludnie v nedeľu 27. júla 2008 si pripomenuli 

občania mestskej časti Trenčína – Kubra 120. výročie vzniku 
dychovej hudby v Kubra a 75. výročie vzniku folklórnej sku-

piny Kubra. Prichádzajúcich občanov koncertovaním vítali dy-
chová hudba starších muzikantov z Kubry. Podujatie otvorila 

a prítomných hostí a návštevníkov podujatia privítala Helena 

Jantošová. Potom pozvala na pódium bývalého vedúceho fol-



 445 

klórneho súboru Kubra Stanislava Lišku, aby priblíţil výz-

namné historické míľniky oboch kultúrnych telies. Na za-

čiatku svojho príhovoru citoval výpoveď 91 ročnej babky 
Hlaváčovej – Janíčkech z roku 1971, ţe „kubranských chlap-

cov k dychovým nástrojom pritiahol klarinetista vojenskej 
hudby Oriešek, pochádzajúci z Dolnej Súče. Do Kubry sa 

priţenil. Týmto vstúpila do dediny svetská kultúra. On stál aj 

pri zrode prvej dychovky v roku 1888, ktorá ukončila svoju 
činnosť v roku 1905. Vtedy sme nemali kostol ani školu. 

O divadle sa ani nechý-
rovalo. Po prvej sveto-

vej vojne v roku 1919 

zaloţili druhú dychovú 
hudbu Štefan Ďuriga 

a Ján Dobiáš, ktorým 
pomáhali nacvičovať 

rtm. Dvořák a František 

Terkovský z vojenskej 
hudby v Trenčíne. V roku 1926 zaloţil Ján Markuš tretiu 

dychovku s kapelníkom Jánom Ševčíkom. Jej základ tvorili 
muzikanti predchádzajúcej hudby a jej počet sa ustálil na 24 

členoch. V tom období sa stala kubranská dychovka známy na 

celom okolí. Po druhej svetovej vojne sa pričlenili k závodnej 
hudbe firmy Thiberghien a potom spoločne so Súčanmi tvorili 

jej základ. Na dvadsať-
päťročnú históriu nad-

viazala v roku 1967 

štvrtá dychovka vedená 
Ernestom Knotekom. 

Ako povedal, „boli to 
mladí chlapci po vo-

jenčine, ktorí chceli 

veľmi veľa dokázať. 
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Za pár rokov sa títo zväčša uţ mladoţenáči vypracovali cez 

skúšky, svadby a zábavy na takú úroveň, ţe keď hrali čardáš 

alebo polhodinovú hru poliek, človeku aţ mráz po chrbte 
prechádzal. Len škoda, ţe mnohí z nich odišli do večnosti. 

Všetkým treba vyjadrujem úprimné poďakovanie. Po nich 
nastúpila omladina, všetko chlapci pred vojenčinou pod vede-

ním Michala Webera a potiahli štafetu o ďalších osemnásť ro-

kov. Uţ sedemdesiatpäť rokov uplynulo od vtedy, čo tunajšia 
učiteľka Štefánia Hajduchová s kapelníkom dychovej hudby 

Jánom Ševčíkom stmelili sedemdesiat nadšencov spevu, hud-
by, tanca a folklórna skupina bola na svete. Premiéru mali           

21. mája 1934 v Zemkech humne, ktoré malo u domácich 

veľký ohlas,“ povedal Stanislav Liška. Chýr o skupine sa roz-
letel a prišli prvé ponuky o vystúpenia do Valašského Meze-

říčí, Trenčianskych Teplíc. V roku 1936 skupina vítala v Tren-
číne prezidenta ČSR dr. Eduarda Beneša a v Bratislave ru-

munského kráľa Karola 2. Po vojnovej odmlke sa v roku 1946 

zúčastňuje sa folklórneho festivalu v Stráţnici odkiaľ si pri-
niesli víťazstvo spomedzi tridsiatich súborov. Potom nasle-

dovali vystúpenia v Brne, Stráţnici, Budapešti a ďalšie mestá. 
Obnovená matičná činnosť v roku 1968 dala impulz na oţi-

venie folklórnej skupiny a uţ 1. júna 1969 sa prezentuje v de-

dine pri váľaní mája a nasleduje rada vystúpení v bývalej Ju-
hoslávii, Poľsku i na Slovensku. Je to uţ 40 rokov nepretrţitej 

aktivity, ktorou folklórna 
skupina šíri krásu 

kubranského a sloven-

ského folklóru. „Treba 
vám všetkým úprimná 

vďaka, ktorí ste sa pri-
činili, ţe svojráz našej 

dediny ešte ţije, prajem 

vám príjemný umelecký 
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záţitok,“ povedal na záver Stanislav Liška. 

No a potom sa rozbehol kultúrny program koncertom mlá-

deţníckej dychovej hudby Františka Hečku z Dolnej Súče. 
Potom v samostatnom 

bloku vystúpili taneč-
níci folklórneho súboru 

Druţba a program 

ukončili tanečníci, 
speváčky a hudobníci 

jubilujúcich súborov 
z Kubry. Program po-

tom pokračoval v ľu-

dovej zábave, v ktorej 
do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Opatovanka. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 14.08.2008 

Pomocná evidencia 430/1/08 

 
Salvou z dela na Mierovom námestí sa v pondelok 28. júla 

2008 večer o 19,00 h začali historické slávnosti v Trenčíne. 
Slávnostný sprievod zástavníkov, zbrojnošov, dvorných dám, 

sokoliarov priviedol na koči ťahanom párom vraníkov pána 

Váhu a Tatier Matúša Čáka do vymedzeného priestoru Mie-
rového námestia, ktorým bolo pieskové kolbište, odkiaľ 

pozdravil všetkých prí-
tomných. Po privítaní 

bojovej druţiny, pozval 

k sebe predsedu Tren-
čianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pa-

vla Sedláčka, MPH 
a primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branisla-
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va Cellera, ktorí slávnostným vyhlásením povolili poriadanie 

historických slávností. Počas celého nadchádzajúceho týţdňa 

bolo centrum mesta kaţdý deň od 28. júla aţ do 1. augusta 
2008 popoludní a vo večerných hodinách dejiskom histo-

rických sprievodov, jarmoku starých remesiel, šermiarskych 
súbojov, predstavení sokoliarov, hudobných alebo tanečných 

vystúpení. Oproti minulým ročníkom sa historické slávnosti 

konali uprostred Mierového námestia na pieskovom kolbišti 
rytierske súboje na koňoch, ktoré pripravil súbor Honoris 

z Mladej Boleslavi. Rytieri proti sebe bojovali kopijami, seke-
rami, mečmi a vôbec všetkým, čím sa mlátili bojovníci za 

panovania Matúša Čáka. Na vystúpení nechýbali sokoliari 

z banskobystrickej sokoliarskej skupiny sv. Bavona, pretoţe 
sokoliarstvo bolo v tých časoch obľúbené. Na Mierovom ná-

mestí sokoliari predviedli lety so svojimi dravcami. Pre tento 
účel na námestie bolo dovezeného 60 ton piesku,“ uviedla 

vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková.  
Historické sláv-

nosti vyvrcholili 15. 
ročníkom Trenčian-

skych hradných 

slávností, ktoré sa uţ 
tradične konali 

v priestoroch hrad-
ného amfiteátra a na 

hornom nádvorí 

Trenčianskeho hradu 
v dňoch 2. aţ 3. augusta 2008.  Na dolnom nádvorí hradu pre-

biehali rôzne súťaţe, lukostreľba, vozenie na koňoch, ukáţky 
remeselníckych činností a dobový jarmok. Na hornom nádvorí 

pod Matúšovou veţou hralo pre deti divadlo Babscens. Vy-

vrcholením celého podujatia bol sobotný večerný galaprogram 
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s najlepšími šermiarskymi vystúpeniami skupín zo Slovenska 

a Čiech, sokoliarov sv, Bavona, tanečníkov a ţonglérov a 

veľkolepou ohňovou šou. Organizátori pre návštevníkov pri-
pravili aj rôzne hry, súťaţe, či vozenie na koňoch, lukostreľbu, 

dobový záprah, divadelné tanečné či hudobné vystúpenia.  
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 14.08.2008 

Pomocná evidencia 421/1/08, 430/1/08 
 

Pri príleţitosti 300. výročia bitky protihabsburského pov-
stania Františka 2. Rákocziho, v ktorom sa stretli sily kuruc-

kého a cisárskeho vojska, nazývané aj labancami, pripravila 

obec Trenčianska Turná spoločne s Vojenským historickým 
ústavom v Bratislave vedeckú konferenciu dňa 1. augusta 

2008 venovanú historickému pozadiu tejto jednej z posled-
ných stavovských bitiek. Pri tejto príleţitosti vydali aj publi-

káciu, pamätné medaily, mince, poštový lístok a pečiatku. 

Konferencia pozostávala z dvadsiatich prednášok. Prednášky 
rozšírili aj o tému boja proti poddanstvu. V jednom z manif-

estov František 2. Rákoczi 
prisľúbil všetkým, ktorí sa za-

poja do bitky, ţe vo víťaznom 

boji budú oslobodení z pod-
danstva. Avšak, ako tvrdí his-

torik, zostalo len pri sľuboch, 
lebo poddaní museli počkať 

ešte ďalších stopäťdesiat ro-

kov aţ do rokov 1848-49. 
Prednášatelia, historici svoju pozornosť venovali najmä hlav-

ným protagonistom bitky z cisárskej aj kuruckej strany, preto-
ţe podľa Segeša málokto vie zrekonštruovať úlohu radového 

vojaka. Jednoduchý človek musel bojovať za menej známe či 

úplne cudzie záujmy. Ţivot bezmenného hrdinu je ťaţké pri-
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blíţiť. Podľa historika je veľmi dôleţité si pripomínať tieto 

udalosti. Nie preto, ţe by sme chceli propagovať vojny, ale 

chceme im takto predchádzať. Prednášajúci spracovali aj vý-
voj vojenstva, politické pozadie doby i poslanie a ciele pov-

staní. Referáty, ktoré si pripravili slovenskí aj zahraniční his-
torici sa stali súčasťou publikácie s názvom Neďaleko od 

Trenčína. K trojstému výročiu bitky vznikli aj bronzová a 

medená medaila i pamätná minca, ktorú dal pôvodne raziť 
František 2. Rákoczi. Konferencie sa zúčastnili aj filatelisti, 

ktorým bola určená pamätná pečiatka a pamätný poštový 
lístok.  

Z histórie je známe, ţe bitka v Hámroch sa odohrala 3. au-

gusta 1708. Podľa historika Vladimíra Segeša z Vojenského 
historického ústavu išlo o jednu z najväčších a najrozhodu-

júcejších bitiek posledného protihabsburského povstania Fran-
tiška 2. Rákociho. Podľa historika sa bitka zo začiatku vy-

víjala rôzne a prevahu mali kuruci. Nakoniec však vyhralo 

cisárske vojsko, z čoho sa kuruci nikdy nespamätali. Historici 
toto obdobie pomenovali storočím ťaţivého nepokoja, ktorý 

skončil aţ v roku 1711 uzatvorením Satmarského mieru, pri-
čom sa neblaho zapísalo najmä na poddanom ľude. Pred tristo 

rokmi obsadili okolie Trenčianskej Turnej mnohé tisícky vo-

jakov. Medzi nimi boli jazdci, pechota aj delostrelectvo, pri-
čom sa bojovalo podľa novodobých zásad boja. O výsledku 

však rozhodla cisárska jazda, ktorá bola lepšie organizovaná a 
disciplinovanejšia. Podľa Segeša bola kuruckým hendykepom 

zlá výzbroj a skutočnosť, ţe nešlo o pravidelnú armádu. 

„Cisárska mala dobrý výcvik. Rozhodol však aj psychologický 
moment,“ zdôraznil. Keď podľa neho vojaci na kuruckej stra-

ne videli, ţe niektorí z ich radov utekajú, začali ustupovať a 
pechota bola ponechaná napospas. Tým sa vojsko morálne 

zrútilo.  

Trenčianske noviny 11.08.2008 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2056126&ids=6
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Pomocná evidencia 427/1/08 

 

Vernisáţou v Mestskej veţi otvorili v piatok 1. augusta 
2008 autorskú výstavu Juraja Tomana, študenta Akadémie 

umení v Banskej Bystrici s názvom Olejomaľby. V poradí 
tretia tohtoročná výstava v Mestskej veţi sa niesla v melan-

cholickej nálade. „Je koncipovaná do troch častí. V predsieni 

veţe sa nachádzajú figurálne kompozície, na poschodí sú 
portréty a najvyššie sú obrazy priestorov pre Ľudí bez ľudí. Sú 

to maľby domu Krištof, ktorý zhorel a banskobystrickej 
stanice,“ vysvetľuje mladík, ktorému namaľovanie vystave-

ných obrazov trvalo jeden rok. Figurálne kompozície sú inšpi-

rované realitou, videným a zaţitým a sú kombinované s auto-
rovými archetypálnymi predstavami priestoru. „Sú to obrazy o 

predstavách. Človek sa akoby túla po lese, kde sa ľudia 
prechádzajú akoby po námestí. Často neviem, aký bude výs-

ledok obrazu. To je to dobrodruţstvo, ktoré ma na maľovaní 

baví,“ hovorí o svojej záľube dvadsaťdvaročný Juraj. Začínal s 
portrétovaním a stále sa k nemu vracia „Snaţím sa prekročiť 

videné a reálne. Potom sa zase akoby vrátim k skutočnému.“ 
Niektoré autorove obrazy vznikli za pár hodín, namaľovanie 

iných mu trvalo mesiace. Mladý umelec pouţíva najmä tmavé 

farby, ktoré vytvárajú pochmúrnu, aţ temnú atmosféru. „Často 
sa snaţím namaľovať svetlý obraz, ale nejde mi to. Nie je to 

však preto, ţe by som bol smutný. Raz by som chcel maľovať 
svieţo a preklenúť tmavosť,“ zakončil. Piatkové otvorenie 

výstavy spríjemnilo hudobné osvieţenie v podaní Jána Ančica 

a Martina Kumpána.  
Vlastné poznámky 

 
Výstava pod názvom „Čriepky z beţného ţivota Tren-

čanov na prelome 19. a 20. storočia“ sa uskutočnila 8. au-

gusta 2008 v Ţupnom dome z jeho depozitov. Ojedinelá výsta-
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va podľa slov kurátora PhDr. Vlastimila Hábla by mala hlav-

ne potešiť na duši. V troch výstavných miestnostiach boli 

vystavené desiatky exponátov z dôb, keď sa Uhorsko pomaly 
stávalo minulosťou. A tak pred návštevníkmi defilovali obra-

zy, fotografie, šaty, slnečník, vejáre, klobúky, holiace potreby, 
hudobné nástroje, tabatierky, fajky, hodinky a ďalšie všedné 

predmety. Pripraviť oddychovú výstavu pracovníkom Tren-

čianskeho múzea trvalo týţdne, pretoţe samotnej inštalácii 
predchádzalo dlhé preliezanie depozitov. „Prezreli sme odľa-

hlé kúty, najvyššie regály a najtmavšie miesta,“ povedal po 
vernisáţi PhDr. Vlastimil Hábl. Trenčianske múzeum sa 

rozhodlo pripraviť podobnú výstavu aj v mesiaci október, 

ktorá však bude venovaná ţivotu Trenčanov v prvej Česko-
slovenskej republike 

Trenčianske noviny 18.08.2008 
Pomocná evidencia 425/1/08 

 

V nedeľu 10. augusta 2008 popoludní na ihrisku Základnej 
školy Trenčín, Hodţova ul. sa uskutočnil prvý ročník festivalu 

pod názvom Najväčší dar je priateľstvo. Podujatie, ktoré 
zmenilo ihrisko na kultúrne javisko si vytýčilo za svoju úlohu 

umoţniť prekonanie rasových predsudkov medzi jednotlivými 

etnikami ţijúcimi na Slovensku ako sú Indovia, Pakistanci, 
Vietnamci a iných národností a etník ţijúcich na Slovensku. 

Organizáciou podujatia sa veľmi dobre zhostilo občianske 
zdruţenie 

Spoločnosť 

slovensko-in-
dického pria-

teľstva. Punc 
mimoriadnej 

dôleţitosti po-

dujatiu nasa-
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dila aj účasť veľvyslankyne Indickej republiky v Slovenskej 

republike J.E. Homai Saha. Po privítaní hostí sa o dobrú 

náladu podujatia postaral svojím vystúpením rómsky súbor 
Khamoro, ktorý svojím temperamentom rozihral ţilky mla-

dých aj starých účastníkov. Do víru podujatia sa aj zásluhou 
míma uja Jána postupne zapájali deti prisťahovalcov, deti 

z Detského mestečka Zlatovce a chronicky choré deti z Archy 

a postupne sa začali nadväzovať kontakty všetkých účastníkov 
podujatia, starých aj mladých bez ohľadu na farbu pleti či 

vierovyznanie. 
Kým staršia mládeţ sa postupom času preorientovala  

v ďalšej časti programu na športovanie, tí najmenší sústredili 

svoju pozornosť na premietanie starého indického eposu – 
Rámajanu, pojednávajúci o unesenej princeznej Síte a smut-

nom princovi Rámovi, 
ktorý ju aj za pomoci 

priateľov - zvierat aj na-

šiel na ostrove Šri Lanka. 
Priateľstvá a dobrú po-

hodu podujatia umocnila 
aj ochutnávka jedál zho-

tovených podľa receptov 

starých materí. Všetkým 
účastníkom sa podujatie 

páčilo a prisľúbili svoju 
účasť aj na pokračovaní festivalu v Artkine Metro dňa 4. sep-

tembra 2008, kedy sa uskutoční výstava fotografií a pre-

mietanie filmu z podujatia. Súčasne bude otvorený festival 
India plná farieb.  

Vlastné poznámky 
 

Občianske zdruţenie Mestská veţa Trenčín počas toho-

ročnej letnej sezóny poskytlo nahliadnuť občanom mesta a 
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návštevníkom mestskej veţe do tvorby súčasných mladých 

umelcov z Trenčína, napo-

sledy na vernisáţi výstavy 
fotografií pod názvom 

V očakávaní dňa 22. au-
gusta 2008, čerstvej absol-

ventky filmovej a divadelnej 

vedy v Olomoci Veroniky 

Markovičovej. Autorka na 

vernisáţi vo svojom príhovore konštatovala, ţe „nainštalovaná 
výstava je zloţená z dvoch častí. Prvá časť predstavuje 

výtvarné práce jej priateľov z Petrohradu Svetlany Popadinec, 

Pavla Pičugina a Júlie Gogoľ, umiestnené vo všetkých troch 
podlaţiach mestskej veţe. Druhú časť výstavy tvoria tri desiat-

ky mojich fotografií, na kto-
rých dominantou osobou je 

moja priateľka Vierka Mar-

čeková, na tehotenstve kto-
rej som chcela vizuálne zvý-

razniť príchod nového ţivo-
ta, jej premeny v matku vy-

jadrené pokorou, trpezlivos-

ťou a radosťou.“ Fotogra-
fiami, ktoré vznikali v rodnom meste – pri Váhu, Čerešňovom 

sade či u priateľky Vierky, snaţila sa autorka zviditeľniť po-
city, zrkadliace sa v kvitnúcej jari, končiace v radostnom 

narodení očakávaného dieťaťa.  

Autorka výstavy v prológu k výstave napísala : „Trávila 
som s týmito obrazmi hodiny osamote v takmer úplnej tme fo-

tokomory a spoločne s ostatnými sme čakali na narodenie 
Samuela, čo znamená dar Boţí. Nech je preto táto výstava 

oslavou prijímania nového ţivota, prirodzenej krásy ţeny 
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a príchodu nového jedinca. Nech je oslavou hladkajúcej a 

prísnej lásky rodičov a detí.“ 

Vlastné poznámky 
 

Mestská galéria v Trenčíne pripravila bola počas letných 
prázdnin mimoriadne aktívne a pre svojich návštevníkov v ich 

závere pripravila lahôdku v podobe výstavu obrazov 

a fotografií umeleckej dvojice Milana a Vladislava Malas-

tových, ktorej dali svojský názov „M 
2
“.  

Vystavujúcich výtvarníkov a návštevníkov na vernisáţi 
výstavy dňa 25. augusta 2008 privítala vedúca odboru kultúry 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová a po 

hudobnom vstupe klavíristu Dušana Jacka tvorbu vystavu-
júcich výtvarníkov predstavila Silvia Rajčanová z Turčian-

skeho múzea v Martine. Vo svojom príhovore uviedla, ţe oba-
ja výtvarníci sa nestretli na tejto výstave náhodou, nie preto, 

ţe sú bratia, ale preto, lebo „búrajú ustálené a konformné 

pohľady na svet i na dejiny umenia.“ 
Pri hodnotení Milana Malasta konštatovala, ţe „vychádzal 

vo svojich začiatkoch z realistickej fotografie a v súčasnosti 
svet nielen reprodukuje, ale predovšetkým pretvára. Jeho foto-

grafie nezostávajú v úlohe príţivníka parazitujúceho na kráse 

ľudským okom videného sveta, ale inštalovaním a insce-
novaním rôznych rekvizít 

zasahuje do sveta okolo 
seba a vyuţitím manipu-

lačných technológií, myslí 

sa tým fotoaparát a počítač 
mu vkladá subjektívny ráz. 

Na zdanlivo banálnych ve-
ciach a javoch demonštruje 

metaforu ţivotných právd 

ako napríklad smrteľnosť. Váţne vizuálne podnety ako naprí-
Waterworld 
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klad Tatry po ţivelnej pohrome neponíma tradične tragicky, 

ale hravo experimentuje s pozostatkami tragédie v prekva-

pivých estetických momentoch. Fotografia je pre neho nielen 
médiom tvorby, ale i spôsobom ţivota, komunikácie so sebou, 

s druhými a s celým svetom.“ 
„Vladislavova maliarska tvorba je venovaná surrealistickým 

kompozíciam“, zhodnocuje kurátorka a pokračovala. „Väčšina 

vystavených diel predstavuje jeho tvorbu za posledných troch 
rokov. Interpretuje diela a osobnosti veľkých dejín umenia. 

Kaţdému divákovi dáva 
šancu, aby svojím pohľa-

dom na dielo dopovedal 

vetu, ktorú on ako autor 
nechal bez bodky. Nieke-

dy však dodáva autor 
svoju bodku vo forme 

vlastnej maliarskej výpo-

vede. Vypoţičiava si 
fragmenty cudzích a vlasných diel a tieto následne cituje, pa-

rafrázuje, štylizuje a podobne. Vyuţíva tak známe princípy, 
známe z dejín umenia. Vytvára, ako sám hovorí, obrazy 

v obrazoch. Pohráva sa s rôznymi polohami vzťahu kópie 

a originálu. Od verného prepisu privlastneného diela, cez jeho 
zrkadlenie, koláţovanie či násobenie. Sme svedkami, ţe 

originál vstupuje do kópie a kópia do originálu. Kde je hra-
nica, ponecháva človeku, ktorý vystavený obraz posudzuje.“ 

Na záver vystavujúci autori poďakovali za moţnosť 

vystavovať v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 
Barborin palác Trenčianskeho hradu bol dňa 5. septembra 

2008 miestom vernisáţe výstavy trenčianskeho rodáka Ladi-

slava Beráka pri príleţitosti 70. rokov pod názvom Lovy ma-

Dedičný hriech 
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liarskym štetcom, v ktorom uplatnil svoje poľovnícke reflexie. 

Vernisáţ výstavy otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea 

Katarína Babičová a privítala vzácnych hostí – predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, pomocného biskupa a generálneho vikára Spišskej 
diecézy Jeho Excelenciu Mons. Andreja Imricha, evan-

jelického farára zo Ţiliny Radoslava Danku a ďalších hostí. 

Výstavou prítomných hostí previedol kurátor výstavy PhDr. 

Marián Kvasnička. V úvode svojho príhovoru uviedol, ţe 

„keď do slovenského výtvarného umenia vstupoval sochársky 
elév Ladislav Berák, mohol sa 

oprieť jednak o presvedčivo silnú 

tradíciu, ale aj novší estetický dis-
kurz moderného umenia, ktoré po 

druhej svetovej vojne akcelerova-
lo. Študoval u profesora Kostku 

v Bratislave. Vo svojich prácach 

zanechal dar estetického očarenia čímsi archetypálnym a ata-
vistickým – loveckou vášňou a láskou k prírode. Revita-

lizáciou poľovníctva v súčasnosti prišlo aj na lovecké témy. 
Laco Berák jedným z mála tých, ktorý nemusel robiť nijaké 

kotrmelce, lebo po celý čas bol poľovníkom, ktorý pozná 

anatómiu  lesa zvnútra, cíti tlkot zvieracieho srdca.“ Venoval 
sa aj pamätníkovej 

a portrétnej tvorbe Šte-
fánika, Hlinku, Štúra. 

Jubilujúceho umelca 

pozdravili MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH, 

Mons. Andrej Imrich 
a Radoslav Danko.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 480/1/08 
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Premiérovému uvedeniu filmu Tobruk v Trenčíne dňa      

5. septembra 2008 predchádzala „roadshow“ automobilovej 

techniky, zbraní, materiálu a výstroja z afrického bojiska na 
Mierovom námestí. Súčasne sa prezentovalo Regrutačné stre-

disko Trenčín. Nepochopiteľné pre náhodných návštevníkov 
bolo, ţe vţdy hlučne ozvučené námestie počas iných naj-

menších podujatí tento raz zostalo nemé. Pomerne veľa ľudí 

vôbec nechápalo, čo sa to na námestí 
deje. Kto sú títo vojaci a čo tam chcú. 

„Dobrovoľníci“ v exotických rovno-
šatách československého 11. pešieho 

práporu – Východného sa tu pokúšali 

najsmelším zvedavcom poskytnúť as-
poň minimálne informácie, čo vlastne 

prezentujú. Niektorí návštevníci bolo 
obohatení o informáciu, ţe naši vojaci 

bojovali v Afrike. Organizátori podu-

jatia zrejme podcenili prezentáciu pre-
miérového filmu, keď jeho reklame 

bol v malom stane premietaný videofilm o premiérovom filme 
a na stole boli poloţené plagáty a pohľadnice. Celé sa to 

vyvŕbilo na premiérovom filmovom predstavení, keď bolo 

zrejmé, ţe kinosála v Zábavno-obchodnom centre MAX - 
Cinemax nebude kapacitne stačiť, pretoţe záujemcov vzhliad-

nutie nového filmu bolo viac ako kapacita kinosály. Mnoho 
ľudí muselo nakoniec z kinosály odísť...  

Tým, ktorí sa na premiéru film Tobruk nedostali, treba 

povedať, ţe je výpoveďou bojovej činnosti československých 
vojakov na Blízkom východe, ktorí sa začali formovať kon-

com júna 1040 v tábore Az Sumeiriya ( Pa-lestína ) v 4. čs. 
peší pluk krátko po poráţke Francúzska. Začiatkom júla bol 

presunutý do tábora v Gedere, kde bol k 1. novembru reorga-

nizovaný. Vznikla tu čs. vojenská skupina, ktorej súčasťou 

http://www.klubvtn.info/info_56a.htm
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bol vytvorený 11. peší prápor – Východný ( veliteľ pplk. Ka-

rel Klapálek ) a výcvikové stredisko. Koncom februára 1941 

bol 11. peší prápor – Východný premiestnený do Egypta, do 
Sidi Bishr ( asi 20 km od Alexandrie ) a potom do Agami, kde 

stráţil zajatých talianskych zajatcov a podieľal sa na stráţení 
prístavných zariadení v Alexandrii. Prápor mal vtedy asi 430 

osôb. V júni 1941 sa prápor 

podieľal na ochrane poľ-
ných letísk pri Marsa Ma-

trúh, asi 200 km z. Ale-
xandrie. Prápor v tej dobe 

mal asi 750 osôb – mal štyri 

pešie roty, rotu sprievod-
ných zbraní, veliteľskú a za-

bezpečovaciu jednotku. 
Koncom júna bol prápor 

odoslaný do Sýrie, kde sa zúčastnil bojov anglických vojsk 

proti francúzskej Cudzineckej légii, ktorá sa nepridala na 
stranu exilovej vlády a vykonával stráţnu sluţbu na sýrsko-

tureckom pohraničí.V druhej polovici októbra 1941 bol 
prápor presunutý do obkľúčeného Tobruku (v Lýbii ), kde bol 

podriadený poľskej brigáde karpatských strelcov a podieľal sa 

na obrane západného sektora. Od 11. decembra 1941 prešiel 
do zostavy anglickej pešej divízie a od začiatku roka 1942 do 

zostavy indickej pešej divízie. V apríli 1942 bol prápor 
presunutý do Palestíny, kde bol v polovici mája reorgani-

zovaný na 200. ľahký protilietadlový pluk, s veliteľom plk. 

Klapálkom. Pluk sa skladal z troch práporov, zo spojovacej a 
dielenskej čaty. Začiatkom druhej polovice roka 1942 sa 200. 

pluk podieľal na protilietadlovej obrane prístavu v Haife, 
letiska pri Bejrúte a Alexandrii. Od začiatku roka 1943 bol 

zasadený do protileteckej obrany prístavu v Tobruku a 

neďalekých letísk a svoje poslanie tu ukončil v polovici roka 
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1943 a 5. júla začal premiestňovať jednotky ( 1320 osôb ) do 

Veľkej Británie. 

Vlastné poznámky 
 

Človek, ktorý sa pohybuje medzi organizátormi kutúrno-
spoločenského ţivota Trenčína môţe so spokojným svedomím 

konštatovať, ţe kultúrne kontakty medzi mestami Trenčín 

a Uherské Hradište sú mimoriadne intenzívne. Dlhoročné 
priateľské kontakty umoţňujú prostredníctvom vzájomných 

výmenných výstav prehlbovať a upev-
ňovať bratské stretnutia a setkání. Napo-

sledy to boli výstavné priestory Katovho 

domu, ktoré priblíţili jeho návštevníkom 
výtvarnú tvorbu vo Folklórnych inšpi-

ráciách Lenky Jurečkovej. Kurátor 
výstavy Ing. Ján Tluka o jej tvorbe na 

vernisáţi výstavy 6. septembra 2008 po-

vedal, „ţe jej najväčšou inšpiráciou 
a podnetom je všetko, čo je spojené fol-

klórom a moravskou krajinou. Jej obrazy neobyčajne dýchajú 
ţivotom, slnkom a pulzujú rytmom moravskej ľudovej hudby 

a tanca. Svoje precítenie s hudbou, spevom a tancom prenáša 

neobyčajnou ľahkosťou na plátno či papier bez zbytočných 
detailov, ktorému však kaţdý ľah-

ko porozumie. Autorka pouţíva 
celý rad výtvarných techník 

(kresbu, olejomaľbu, akryl, mono-

tópiu), ktorých spoločným znakom 
je vţdy skratka, štylizácia. Zdôraz-

ňuje precítenie rytmu, farieb a sve-
tla. Vďaka dobrému zmyslu pre kompozíciu vyznievajú jej 

obrazy rovnako dobre v komornom formáte, ako aj na veľkom 

plátne.“ Čo povedať na záver, alebo ako sa vyjadriť k výsta-  

z kopaníc 
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ve ? Keď by som chcel niekomu vysvetliť, čím je charak-

teristický folklór, tak určite by som ho poslal pozrieť obrazy 

Lenky Jurečkovej, lebo z kaţdého ťahu jej štetca preniká 
ţivosť, pestrosť, radosť zo ţivota. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 479/1/08 

 

Občianske zdruţenie Mestská veţa bolo počas tohoročného 
letného obdobia mimoriadne aktívne, pokiaľ sa týka sprís-

tupnenia vystavených prác mladých autorov v atraktívnom 
prostredí mestskej veţe. Naposledy sa tak stalo 8. septembra 

2008 na výstave výtvarných prác talentovaného študenta Vy-

sokej školy výtvarných umení v Bratislave Branislava Kris-

tína pod názvom Odlišnosti podôb 2. V úvode príhovoru 

kurátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička poloţil niekoľko 
otázok, súvisiacich s osobnosťou človeka či kaţdá osobnosť je 

ochotná vzdať sa svojho nadobudnutého ţivotného pohodlia. 

Zároveň aj reálne odpovedal, ţe by to bolo veľmi ťaţko, 
najmä pokiaľ sa dotýka uţívania si najmodernejšej techniky. 

No takéto kritéria v estetickej zrelosti takéto nároky nemáme. 
„Výtvarníka ešte vţdy vnímame ako zdatného a štýlového 

konkurenta fotografickej šošovky a zvykneme porovnávať 

skutočné obrazy s tými, ktoré máme vo vizuálnej pamäti 
a skúsenosti. Podobné je to aj s muzikou, ţe muzicírovanie 

Bacha, Beethovena, Mozarta nás nadchýňa aj keď niekedy iná 
muzika s disharmóniou a kontrastnými intervalmi nás dráţdi, 

predsa sme schopní ju tolerovať. Avšak pri výtvarnom umení 

uţ takúto toleranciu nemáme. „Dnešná výstava Braňa Kristína 
mi sprítomňuje neviditeľné zemetrasenia, vibrácie, pohyby 

emocionálnych vrstiev, pocitov a predstáv v jeho vnútri. 
Posolstvom všetkým kompozícií je to, ţe sa dejú v hlave a 

v srdci. Kristín mi predstavuje svety za svetmi, hĺbky za 
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plochou, teológiu svetla, ktoré preráţa tmu našej nevedomosti 

a pýchu našej nekonečnej zvedavosti.“ 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 11. aţ 14. septembra 2008 sa v Trenčíne usku-
točnil uţ 14. ročník festivalu divadla jedného herca Sám na 

javisku. Okrem hviezd slovenskej hereckej scény, ako sú Ma-

rián Labuda či Milka Zimková, sa trenčianski diváci mohli 
zoznámiť so špecifickými druhmi divadla jedného herca - od 

artistického predstavenia, cez bublinovú show aţ po impro-
vizovanú performance.  

Medzi hviezdy festivalu nepochybne patril Marián Labuda s 

predstavením Tiso v réţii a scenári Vladimíra Balleka. Insce-
nácia Tiso mala pre trenčianskych divákov určitú spojitosť 

pretoţe táto kontroverzná postava smutnejšej časti našich dejín 
pôsobila v Trenčíne niekoľko rokov počas prvej svetovej voj-

ny. V samotnom predstavení zaznelo slovo Trenčín viackrát. 

Prednosťou tejto inscenácie bola neutralita postoja k samotnej 
kontroverznosti Tisa ako postavy. Pri scenári poskladanom z 

jeho kázní a prejavov nevzniká priestor na presadzovanie 
osobného názoru tvorcov na Tisove politické a spoločenské 

pôsobenie. Labuda ako skúsený herec predviedol, ţe je schop-

ný zvládnuť tento veľký herecký maratón archaickej dobovej 
slovenčiny v odhodlaných, zapálených a rétoricky náročných 

prejavoch. Najväčším úspechom festivalu bolo predstavenie 
Divadla Kontra „Rum a vodka“ v podaní spišského herca 

Martina Čiţmára. Uţ druhou zinscenovanou írskou mono-

drámou toto divadlo dokázalo, ţe aj v odľahlejších oblastiach 
Slovenska vzniká umenie, ktorému sa nedá nič vytknúť, jedine 

s radosťou zatlieskať. Martin Čiţmár v roli írskeho mladíka, 
ktorý si to v ţivote tak trochu pokazil, je skutočne vtipný, 

presvedčivý, s patričným sedliackym vystupovaním a nie prá-

ve vyberaným vyjadrovaním. Predstavenie bolo natoľko púta-

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2354016&ids=6
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vé a kvalitné, ţe dokonca zo strany organizátorov zaznel ná-

zor, ţe práve kvôli takýmto predstaveniam sa festival oplatí 

organizovať naďalej, aj napriek náročnej technickej a eko-
nomickej udrţateľnosti. Divadlo Kontra týmto predstavením 

jednoducho predviedlo, ako má vyzerať skutočné divadlo 
jedného herca. 

Tak trochu nezvládnuté Divadlo Piatkový večer otvorila 

čiastočne improvizovaná one man show Daniela Heviera, 
ktorú nazval Sever je juh západu. Monodramatická impro-

vizácia bola náročným hereckým ţánrom a na ktorý si nie 
vţdy trúfajú aj profesionálni herci. Predstaveniu chýbala vy-

hranenosť a spojitosť jednotlivých výstupov a vzhľadom na 

Hevierove spisovateľské povolanie najmä vyššia verbálna 
kreativita. Hevier poňal divadelný priestor ako moţnosť pou-

ţívania širokej škály umeleckých prostriedkov, od hudby cez 
improvizovaný text aţ k maľbe, ale ich potenciál vyuţil len v 

malej miere. S podobným problémom zápasilo predstavenie 

mladej herečky Martiny Jelenovej „Hasta la vista, Betty“ 
zastrešené jej Divadlom na kolesách. Inscenácia v alter-

natívnom duchu bola dramaturgicky, textovo aj herecky nez-
vládnutým predstavením a potvrdzovala fakt, ţe dobré divadlo 

jedného herca vzniká dlhoročným úsilím v divadle, kde je tých 

hercov viac. Zaujímavým predstavením bola hra českého per-
formera a spisovateľa Jana Pařila „WC story“, o muţovi, 

ktorý si len chcel vykonať svoju biologickú potrebu a nemilou 
náhodu je nútený hodinu a pol vysvetľovať, ţe on svoju peňa-

ţenku nikomu nedá. Pařilovi nemoţno uprieť, ţe má vypísaný 

štýl, čo spôsobilo, ţe sa jeho one man show niesla v príjemnej 
vtipnej dynamike mierne morbidných príhod hrdinu. Aj na-

priek tomu, ţe na plagátoch bolo uvedené, ţe táto one man 
show je amatérska, ide skôr o skromnosť tvorcu, neţ o reálnu 

úroveň Pařilovho herectva. svojím autentickým výrazom, 

svojským nedokonalým jazykom a zlou verbalizácia či neistá 
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gestikulácia pôsobí v prospech predstavenia. Dôleţité z celého 

festivalu je, ţe aj napriek slabšej návštevnosti festivalu bolo 

moţné pozorovať, ţe v našom meste sa i tak pomaly vytvára 
pomerne stály okruh priaznivcov divadla a to najmä z radov 

mladších generácií. Je skutočne náročné dosiahnuť, aby mohlo 
divadlo konkurovať filmu či internetu. Avšak snaha po zacho-

vaní klasického kultúrneho vyţitia stále existuje. Festival Sám 

na javisku je jej príjemným dôkazom. 
Trenčianske noviny 06.10.2008 

Pomocná evidencia 522/1/08 
 

Dňa 13. septembra 2008 sa uskutočnila v Trenčíne celo-

štátna súťaţná prehliadka detských a mládeţníckych zborov za 
účasti siedmich dychových orchestrov. Pred monstre-

koncertom zúčastnených mládeţníckych dychových orches-
trov na Mierovom námestí dňa 14. septembra 2008 prevzali 

z rúk Jozefa Buriča z Národno-osvetového centra v Bratis-

lave ocenenie : 
- Bohuslav Richter od riaditeľa 

Národno-osvetového centra 

v Bratislave za obetavý celo-
ţivotný pedagogický, dirigent-

ský a hráčsky prínos pre rozvoj 
dychovej hudby v Hornoni-

trianskom regióne pri príleţitosti ţivotného jubilea 70. ro-

kov; 

- Vladimír Ďatelinka in memoriam 

od riaditeľa Národno-osvetového 
centra v Bratislave za rozvoj dy-

chovej hudby v trenčianskom regió-

ne pri príleţitosti 20. výročia úmr-
tia, ktoré prevzala jeho manţelka;  
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S priebehom a výsledkami súťaţe oboznámil predseda od-

bornej poroty Mgr. Adam Hudec a potom z rúk predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. 

Vladimíra Zvaleného a primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera prevzali zástupcovia dychových súborov 

tieto ocenenia : 

- Diplom a cenu za pozoruhodný prínos pre dychovú hudbu  
v práci s mládeţou získal Mládeţnícky dychový orchester 

Topoľanček z Topoľčianok; 

- Diplom a cena za pozoruhodný prínos pre dychovú hudbu 
v práci s mládeţou získala Dychová hudba Prakovčanka 

z Prakoviec; 
- Diplom a cenu za najlepší výber a predvedenie skladby 

ţijúceho slovenského autora – skladbou Adama Hudeca 

„Tanečná ouvertúra“ získala Mládeţnícka dychová hudba 

Rudolfa Hečka z Dolnej Súče;  

- Diplom a cenu za najlepší diri-

gentský výkon súťaţnej prehliad-
ky získal dirigent János Krcsméri 

z Mládeţníckej dychovky v Tót-
komlóši, Maďarsko; 

- Diplom a cenu za príkladnú spoluprácu pri vytvorení 

veľkého dychového orchestra Hornonitrie získali Vratislav 

Skaličan a Jozef Baláţ. Diplom a cenu za najlepší inštru-

mentálny výkon prehliadky získal Jozef Hepner zo Spo-

jeného dychového orchestra Základnej umeleckej školy 
Bojnice a Súkromnej základnej umeleckej škole Akord 

Hradište; 
- Diplom a cenu za najlepší spevácky výkon prehliadky zís-

kali speváčky z Mládeţníckeho dychového orchestra Bá-

novčanka Bánov za skladbu Svet lásku má; 

János Krcsméri 
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- Diplom a cenu za najlepšiu dramaturgiu prehliadky získal 

Dychový orchester mesta Košice; 

- Diplom a cenu za najlepší výber a predvedenie skladby Ka-
rola Pádivého na sú-

ťaţnej prehliadke 

získal Dychový or-

chester mesta Koši-

ce, ktorý odovzdal 
primátor Mesta 

Trenčín Ing. Brani-

slav Celler; 
Po skončení odov-

zdávania ocenení všetky zúčastnené detské a mládeţnícke 
dychové orchestre si spoločne zahrali  najlepšie skladby Ka-

rola Pádivého v monstrekoncerte. 

Vlastné poznámky 
 

V rámci sprievodných podujatí usporiadaných pri príleţitosti 
osláv 100. výročia narodenia Karola Pádivého treba spomenúť 

odborný seminár uskutočnený dňa 13. septembra 2008 

v refektári piaristov venovaný práve tomuto významnému 
hudobníkovi, skladateľovi a pedagó-

govi Karolovi Pádivému. Po privítaní 
prítomných Mgr. Jaroslavom Pá-

divým, synom jubilanta, ako prvá 

v seminári vystúpila vedúca Literár-
no-hudobného múzea v Banskej Bys-

trici PhDr. Marianna Bárdiová, 

PhD., ktorá vo svojím príhovore 

konštatovala, ţe „ţiaľ nemala 

moţnosť osobne spoznať tohto 
vzácneho človeka, ale na druhej 

strane vďaka osudu stretla jeho sy-

dirigent u Košíc preberá ocenenie primátora B. Cellera 

Mgr. Jaroslav Pádivý 

PhDr. Marianna Bárdiová, PhDr.  
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na Jaroslava, ktorý jej povedal o svojom otcovi veľa zaují-

mavostí, o ktorých sa nemoţno dočítať v knihách alebo na 

internete.“ Prednášateľka vychádzajúc z podrobného štúdia ţi-
vota Karola Pádivého dala fundovanú odpoveď na často 

kladené otázky, ţe kde treba hľadať príčinu jeho dosiahnutých 
vynikajúcich úspechov v dychovej hudbe. Bolo to najmä pre-

to, ţe „jednak bol vynikajúcim a dobre pripraveným hudob-

níkom, organizátorom a človekom s pedagogickými danos-
ťami, ale aj preto, ţe bol muţom činu, ktorého dopredu hnal 

tvorivý nepokoj či nespokojnosť. Mal úţasnú vlastnosť a to 
schopnosť predvídať do blízkej a vzdialenej budúcnosti. Ak 

videl, ţe niekde môţu veci 

fungovať lepšie, okamţite 
bol pripravený ich naprá-

vať. Ako príklad moţno 
uviesť vytvorenie veľkého 

dychového orchestra, zlo-

ţeného zo 60 učňov tex-
tilnej továrni Thiberghien 

v Trenčíne v roku 1941, na 
ktorých vyskúšal ním vypracovaný nový systém kolektívnej 

výučby, publikovaný v roku 1952 pod názvom Zborová škola 

pre dychové orchestre. Osvetový ústav v Bratislave túto 
odbornú publikáciu opätovne vydal v rokoch 1975, 1976, 

1977. Rovnako to bolo aj v čase, keď pôsobil ako hudobný 
redaktor vydavateľstva Osveta v Martine. Neuspokojil sa so 

zlým stavom v oblasti literatúry pre dychové orchestre a výs-

ledkom jeho úsilia bolo vydanie hodnotných diel s kvalitnou 
grafickou adjustáciou. Keď začal pracovať v Ústredí ľudovej 

umeleckej tvorivosti v Bratislave, opäť vstúpil celkom ne-
popísanú pôdu v oblasti vedenia dychových orchestrov. Pre 

zvýšenie úrovne vzdelávania kapelníkov, hudobníkov a skla-

dateľov spolu s priateľom hudobným skladateľom Jindřichom 
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Pravečkom vydali účelovú publikáciu Inštrumentácia pre 

dychový orchester a v roku 1956 vydal Praktickú náuku o nás-

trojoch ako príručku pre diaľkové vzdelávanie. Okrem iného 
publikoval trojdielne Prípravné cvičenia, Inštruktáţne skladby 

pre dychový súbor a ďalšie metodické, didaktické a inštruk-
tívne materiály, obsahujúce moderné pedagogické metódy, 

ktoré mal overené pedagogickým pôsobením na Hudobnej 

škole v Trenčíne.“ Osobitne treba oceniť skutočnosť, ţe práve 
jeho osoba, ktorá bola nositeľka nových myšlienok a noviniek, 

často naráţala na nepochopenie. Je pravdou, ţe mu často 
negatíva prinášali mnohé bezsenné noci, ale i napriek tomu, 

idúc pevne za svojím cieľom, silou vôle ich vedel prekonať. 

Dnes môţeme povedať, ţe to bola správna cesta. 
Bliţšie o osobnosti Karola Pádivého zasvätene hovoril diri-

gent a hudobný reţisér pôsobiaci 
na Konzervatóriu v Brne Mgr. 

Art. Aleš Podařil, vychádzajúc zo 

zachovaných rukopisných skrípt či 
poznámok o vyučovaní hry na dy-

chové nástroje, ktoré našiel syn 
Jaroslav Pádivý v mnoţstve otco-

vých dokumentov. Uviedol, ţe získané didaktické poznámky a 

praktické cvičenia v nedokončených skriptách Karla Pádivého, 
vychádzali z jeho bohatých skúseností, znalostí, hĺbavého pre-

mýšľania, ale hlavne z tvorivého a nepokojného ducha. Kon-
štatoval, ţe dielo je skutočne niečím mimoriadnym pre vzde-

lávanie muzikantov dychových nástrojov a je potrebné, uţi-

točné a ţiaduce vydať ho v ucelenej podobe. 
Vlastné poznámky 

 

Mgr. Art. Aleš Podařil 
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Pri príleţitosti 100. výročia narodenia Karola Pádivého  

a konania festivalu dychových orchestrov Pádivého Trenčín 

2008 prijal dňa 14. septembra 
2008 primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler v re-
fektári piaristov vedúcich dy-

chových orchestrov a hostí. Na 

úvod vo svojom príhovore pri-
pomenul, ţe „Mesto Trenčín si 

v tomto roku s úctou pripome-
nulo sté výročie narodenia významného občana Trenčína, hu-

dobného skladateľa a pedagóga Karola Pádivého.  V Trenčíne 

ţil a tvoril aţ do svojej predčasnej smrti v roku 1965. Včera 
bola na budove bývalej 

hudobnej školy odhalená 
jeho pamätná tabuľa, vy-

počuli sme si prednášku 

o jeho pedagogickej tvor-
be a večer sme preţili 

s jeho hudbou. Mesto 
Trenčín vydalo publiká-

ciu Karol Pádivý v spo-

mienkach a dokumentoch, ktorú napísal jeho najstarší syn 
Jaroslav. Storočnica Karola Pádivého sa stala príleţitosťou, 

aby Mesto Trenčín ocenilo mimoriadnym Čestným uznaním 
ľudí a orchestre ktoré sa pričinili o to, aby dielo nášho výz-

namného občana zostalo ţivé.“ Po príhovore moderátorka pri-

jatia Bc. Viera Štefulová predstavila jednotlivé ocenené oso-
by, ktoré prevzali Čestné uznanie primátora. Odovzdané ceny 

boli dielom umeleckej sklárky Marty Majlátovej z Nitry. Boli 
nimi : 
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11))  Júlia Pierer – Kliment, majiteľka Hudobného 

vydavateľstva Musikverlag Johann Kliment vo Viedni za 

vydávanie hudobného diela Karola Pádivého; 

22))  Trenčianska vojenská hudba za interpretáciu diela Karola 

Pádivého od roku 1990 do roku 2003. Uznanie prevzal 
zástupca hlavného dirigenta Vojenskej hudby Trenčín 

Stanislav Mokrý;  

33))  Ludvik Soukup za naštudovanie a dirigovanie celého 
hudobného diela Karola Pádivého; 

44))  Adam Hudec za celkovú propagáciu a zabezpečenie 
vydávania diela Karola Pádivého v zahraničí;  

55))  Miroslav Hlaváček za odbornú pomoc pri kompletizácii 

notového materiálu hudobného diela Karola Pádivého;  

66))  Veľkému dychovému orchestru Majovák z Karvinnej za 

propagáciu, naštudovanie a prevedenie hudobného diela 
Karola Pádivého; 

77))  Jaroslav Pádivý za celoţivotné úsilie pri kompletizácii 

a prepise dochovaného notového materiálu a propagácii 
hudobného a pedagogického diela Karola Pádivého. 

Vlastné poznámky  

 

V dňoch 15. septembra aţ 5. októ-
bra 2008 vo výstavných priestoroch 

Mestskej galérie v Trenčíne sa pred-

stavil so svojimi obrazmi Svetozár 

Štubňa pod názvom Zastavenia. 

Svojím súborom vystavených obrazov 
povedal ich autor, ţe „nimi som chcel 

vzdať vďaku a obdiv nad hrdinstvom 

svojej sestry Ľudmile Jasenákovej, ktoré preukázala v boji 
s ťaţkou chorobou. Všetci, ktorí s ňou preţívali posledné 

chvíle ţivota boli duchovne obohatení lekciou lásky, trpez-
livosti a umenia poctivého nesenia ţivotného kríţa.“ 

Pomocná evidencia 498/1/08 

pod kríţom 
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Mestská galérie v Trenčíne od 18. septembra 2008 prichý-

lila študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí sa 

predstavili s kolekciou kostýmovej tvorby na výstave pod 
názvom „Súhry“. Prítomných hostí privítala riaditeľka školy 

Mgr. Mária Vilkovská. V úvode konštatovala, ţe „projekt 
podobného charakteru mal svoju premiéru v minulom roku, 

keď sa predstavili študenti zo študijného odboru fotografický 

dizajn a propagačná grafika školy v projekte Poľnice.“ Výs-
tava má zaujímavý charakter, pretoţe má za úlohu konfron-

tovať prácu ţiakov a učiteľov. Takéto porovnávanie je dobré 
pre obidve strany, pretoţe má charakter motivujúci, podnecu-

júci a konfrontujúci.“ Mgr. Mária Vilkovská pokračovala, ţe 

„výstava je putovná a páčia sa jej vystavené exponáty, pretoţe 
jednak poskytuje kaţdému návštevníkovi prierez štúdia od 

prvého po štvrtý ročníka a i kaţdý študent takto vidí, čo všetko 
dokáţe v priebehu štyroch rokov.“   

Vlastné poznámky 

 
V stredu 24. septembra 2008 v Dome armády v Trenčíne sa 

predstavila umelecká spoločnosť Le Guetteur z partnerského 
francúzskeho kraja Pikardia na čele s majstrom moderného 

tanca Lucom Pettonom s predstavením Oscar. Po štúdiu tan-

ca v Európe a v USA 
bol Luc Petton ini-

ciátorom mnohých 
performancií a auto-

rom originálnych ta-

nečných kreácií, pre-
zentovaných s úspe-

chom vo Francúzsku, 
Japonsku, Jordánsku, 

Taliansku a ďalších 

krajinách. Jeho poslednými dielami sú projekty Dôvera vtákov 
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- Confidence des oiseaux a Nebeská zem - Terre de ciel. 

Predstavenie Oscar bolo postavené na zvláštnom spojení ta-

nečného umenia s rôznymi rekvizitami, svojskými kostýmami 
a svetelnými efektami. Luc Petton sa inšpiroval prácou prís-

lušníka Bauhausu Oskara Schlemmera. Kostýmy transfor-
movali telá tanečníkov na „telá - objekty“, pouţívané s fan-

táziou. Predstavenie pôsobilo na diváka bizarnosťou nápadov, 

o ktorých moţno len skonštatovať : „Takéto niečo som ešte 
v ţivote nevidel !“ Záverom treba povedať, ţe súčasťou podu-

jatia bola aj päťdňová stáţ určená mladým záujemcom o tanec, 
študentom stredných škôl z Trenčína, na ktorej sa podieľali aj 

Katarína Pejková z tanečného súboru Goonies a Zuzana 

Mišáková z Trenčianskeho hradného divadla. Podujatie sa us-
kutočnilo v rámci kultúrnej dohody medzi Trenčianskym sa-

mosprávnym krajom a Regionálnou radou Pikardie z Fran-
cúzska. 

Vlastné poznámky  

 
„15. ročník festivalu Jazz pod hradom bol aj bez zámor-

ských hviezd úspešným,“ konštatoval hlavný jeho organizátor 
Ján Babič. Ďalej pokračoval, ţe tento jubilejný ročník bol 

venovaný trenčianskemu rodákovi, novinárovi a zakladateľovi 

festivalu nedávno zomrelému Ferdinandovi Rybníčkovi. 
V úvode festivalu dňa 25. septembra 2008 sa predstavila na 

Mierovom námestí formácia najlepších piatich slovenských 
trmbonistov „Bones Brothers“, ktoprá aj napriek chladnému 

a veternému počasiu predviedla výborný výkon. V komor-

nejšom prostredí potom vyznel koncert v Jazz Club Savana 
Cafe, kde sa v dobrom svetle predstavilo Tri Des Andras 

z Maďarska a Elena Suchánková. Druhý festivalový deň patril 
najprv festivalu Mladého jazzu, na ktorom vystúpilo päť 

kapiel a potom program pokračoval v Piano Clube, ktorý 

otvorila trenčianska skupina Aurelius Q a Tubabu. Pred so-
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botňajším večerným programom vyvolala trocha ţalúdočnú 

triašku u organizátorov v súvislosti s kvalitou klavíra. Ale 

Wolfgang Muthspiel a jeho kolegovia s porozumením pri-
hliadli na okolnosti a boli veľmi ústretoví a tak koncert dopa-

dol k spokojnosti všetkých. I keď posledný deň festivalu v ne-
deľu 28. septembra 2008 narušili nečakané zdravotné problé-

my Gitans Blancs, ale hravo ju nahradili česko – ukrajinské 

Strings Duo a neskôr koncert Petra Lipu a VV Jazz Q dali 
pekný koniec festivalu. Na festivale sa rozdávali aj ocenenia, 

keď za objav vyhlásili poľskú formáciu The Conception, za 
najlepšiu sólistku Elenu Suchánkovú a za najväčšiu osobnosť 

rakúskeho gitaristu Wolfganga Muthspiela. 

Trenčianske noviny 06.10.2008 
Pomocná evidencia 538/1/08 

 
Novú reprezentačnú publikáciu s názvom Trenčiansky 

samosprávny kraj s podtitulom Obrázky kraja vydala  tren-

čianska ţupa. Kniha je pozvánkou na prechádzku známymi 
i menej známymi kútmi deviatich okresov tohto vyššieho 

územného celku. „Kraj je mimoriadne bohatý na krásu a rôz-
norodosť prírody, ľudové umenie, hrady, zámky a hlavne na 

zručných a múdrych ľudí, ktorí toto všetko vytvorili a chránia 

ako svedectvo svojej jedinečnej kultúry, svojbytnosti a zruč-
nosti“, uviedol na slávnostnej prezentácii novej publikácie vo 

štvrtok 25. septembra 2008 v úvodnom príhovore predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Publikáciu zostavil a vydal akademický architekt 

Marián Strieţenec. Vyuţil v nej archívne zbierky múzeí a ga-
lérií a doplnil ich fotografiami Jozefa Ševčíka, Štefana Kače-

nu. Milana Hlaváča, Milana Strieţenca, Lukáša Grešnera 
a vlastnými autorskými snímkami. Uvedenie novej publikácie 

medzi čitateľov sa prezentovalo namiesto šampanského ne-

tradičnými ingredienciami - zeminou, zrnom a uhlím. Túto 



 474 

skutočnosť vysvetlil akad. arch. Marián Strieţenec slovami 

„Hľadali sme niečo výstiţné, aby to bolo všetkým ľuďom blíz-

ke. Preto sme sa rozhodli, ţe ako krstiace médium pouţijeme 
rodnú zeminu (táto je priamo z Trenčianskeho hradu), zrno 

(ktoré je základom chleba pre obţivu ľudí) a uhlie (sym-
bolizujúce energetický zdroj regiónu). Sprievodné texty sú 

okrem v slovenskom jazyku, aj v štyroch ďalších svetových 

jazykoch - anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom. 134 
- stranová publikácia vyšla v náklade 10 tisíc kusov. O pouţití 

novej publikácie informoval predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, „ţe regionálna 

samospráva novú publikáciu bude pouţívať na reprezentačné 

účely, ktoré bude darovať  návštevám významných hostí z do-
mova i zo zahraničia v sídle Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, pri zahraničných cestách delegácií Trenčianskeho samo-
správneho kraja, predovšetkým do partnerských regiónov a 

podobne. Prvým zahraničným partnerom, ktorý si mohol za-

listovať v novej knihe, bol zlínsky hejtman Libor Lukáš.“ Pu-
blikácia bude v najbliţších týţdňoch neodmysliteľnou súčas-

ťou expozícií Trenčianskeho samosprávneho kraja na medzi-
národných výstavách cestovného ruchu, ako pozvánka do 

regiónu na  podujatí Open Days v Bruseli, ako aj na veľtrhu 

cestovného ruchu v Poznani.  
Vlastné poznámky 

   
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne ponúkla svojím 

návštevníkom výstavu z výberu slovenského sochárstva, ktorá 
je jedinečným celoslovenským 

výstavným projektom mapujúcim 

celé spektrum tvorivých názorov 
a tendencií. Slávnostná vernisáţ 

výstavy sa uskutočnila 26. sep-
tembra 2008. V úvodnom prího-

vore uviedla riaditeľka galérie 
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PhDr. Danica Lovíšková, ţe Galéria M. A. Bazovského 

v Trenčíne v rámci svojej dlhodobej dramaturgickej koncepcie 

vytvárala v minulosti, v rokoch 1981 aţ 1989 tradíciu pra-
videlných bienálnych slovenských a komorných komorných 

sochárskych prehliadok, ktoré mali priaznivý ohlas u odbornej 
verejnosti, návštevníkov a sochárov. Na svoju činnosť nad-

viazala aj v roku 1995 a 1998, ale existenčné dôvody galérie 

prerušili túto tradíciu. Táto výstava a k nej vydaný katalóg sa 
prezentuje prostredníctvom viac ako osemdesiatich autorov so 

sochárskou tvorbou. Cieľom výstavného projektu je poukázať 
na značne diferencovanú podobu súčasného sochárstva, na 

nové výrazové i vizuálne moţnosti a trendy spojené s prie-

nikom nových informácií, materiálov, technológií a techník, 
na úsilie autorov zachovať autencitu a originalitu svojho výt-

varného prejavu. Tak po desiatich rokoch vstupuje sochárstvo 
do Galérie M. A. Bazovského. Výstavu kurátorsky pripravili 

PhDr. Danica Lovíšková, PhDr. Alena Hejlová  a PaedDr. 

Elena Porubänová a prezentovalo sa nej 84 slovenských 
sochárov. Podľa kurátorky PhDr. Aleny Hejlovej „výstava je 

skoncipovaná tak, aby zmapovala profil domácej sochárskej 
scény, a tak sústredila obsiahly sumár hodnôt a trendov súčas-

ného komorného sochárskeho prejavu. Je neobyčajne zaují-

mavé, ţe sochárstvo je 
prekvapivo plodným po-

ľom na veľké mnoţstvo 
výrazov a významov. Náj-

de sa tu lyrickosť, váţ-

nosť, smútok, humor, ale 
aj irónia. Nechýba racio-

nalita, rafinovanosť, ale aj 
spontanná tvorivá sila. Je 

tu konštruktívny všetko usporiadajúci duch, ale aj všetko 

prelínajúca cituplnosť. Autori siahajú od klasických tém 
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k figuratívnemu a nefiguratívnemu prejavu, znakovosti, netra-

dičnej ikonografii a metafyzickej vízii sveta a spoločnosti.“ 

Kurátorka vo svojom príhovore sa dotkla vzdelávania mladých 
výtvarníkov, keď hovorí, ţe „jedným z prirodzených znakov 

liberalizácie súčasného výtvarného diania je jeho veľká roz-
manitosť. Vzdelávacia náplň ateliérových programov je dife-

rencovaná ovplyvnená viacerými faktormi, najmä však jedno-

tlivými pedagógmi. Poslucháči akadémií sa zapájajú do otvo-
reného študijného a pracovného procesu doma i v zahraničí. 

Zahraničné stáţe umoţňujú priame výmeny názorov a výs-
ledkov výtvarných snaţení.“ Kurátorka sa snaţí dať odpoveď 

na existenčné zabezpečenie umelca, keď hovorí, ţe „na oko sa 

zdá akoby slovenské sochárstvo ţilo v idylickej podobe, ale 
skutočnosť je úplne iná. Sochárske diela vznikajúce v ústraní 

ateliérov, zostávajú často ukryté pred verejnosťou, bez 
moţnosti prezentácie vo výstavných sieňach, bez moţnosti 

pouţitia s architektúrou a urbanistickým prostredím. To všetko 

limituje existenčné zabezpečenie umelca a jeho tvorivý po-
tenciál sa triešti v prospech kaţdodenného zápasu o preţitie.“ 

Zaujímavé sú aj postrehy na charakter sochárstva ako dis-
ciplíny, ktorá podlieha zmene hodnoty tvaru a materiálového 

spracovania. „Klasické definície pojmov sochárstva a plastiky 

sa zdajú byť bez kontúr. 
Socha nevzniká len 

nakladaním, alebo odo-
beraním  hmoty, akcep-

tujú sa tieţ alternatívne 

polohy a intermediálne 
presahy. Autori hmotný 

základ sochy trieštia kon-
štruovaním, skladaním, 

miesením, perforovaním, lámaním, devastáciou.“ Kurátorka 

ponúkla odpoveď laikovi ohľadom sochárom pouţívaného 

Alojz Drahoš – Na hrane 
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materiálu. „V sochárstve mal v minulosti tradičné pevné štruk-

turálne miesto ušľachtilý materiál ako kameň, kov či drevo. 

Tento sa v súčasnosti nahrádza, alebo kombinuje s významovo 
nízkymi materiálmi, ktoré sú prijímané plnohodnotne a bez 

predsudkov. Čoraz razantnejší nástup nových materiálov, nie-
kedy ťaţko zraniteľných a málo trvanlivých prináša nové 

moţnosti vo vzťahu k priestoru. Podobne je to aj z predmetmi 

vytrhnutými z originálneho prostredia a zbavené pôvodnej 
funkcie sa organicky včleňujú do sochárskych diel, aby sa stali 

atribútom nových formulovaných významov.“ 
Čo dodať na záver po prehliadke výstavy ? Blahoţelám 

galérii, ţe sústredila na pár týţdňov tak veľké sústo krásna, 

v ktorom dominuje šikovnosť slovenských sochárov. No, bolo 
sa na čo pozerať a odporúčam ju pozrieť kaţdému.  

Vlastné poznámky 
 

V piatok 26. septembra 2008 bol vo Verejnej kniţnici M. 

Rešetku v Trenčíne sviatok, pretoţe tam zavítal trenčiansky 
rodák známy, spisovateľ, kritik, prekladateľ a humorista Kor-

nel Földvari so svojimi priateľmi karikaturistom Kazimírom 

Kanalom a vydavateľom pô-

vodnej tvorby Kolomanom 

Kertézsom Bagalom, aby po 
tridsiatich piatich Literárnych 

kinách uvedených v Bratislave 
uviedol ich po prvý raz mimo 

nej v Trenčíne. „Ako prvé sme 

si vybrali Trenčín preto, lebo 
všetci máme vynikajúcu spoluprácu s Verejnou kniţnicou 

Michala Rešetku v Trenčíne. Veď sme tu boli na besedách 
viac krát,“ skonštatoval K. K. Bagala a ďalej dodáva, ţe mesto 

pozná aj vďaka festivalu Pohoda, na ktorom vystupuje s pro-

gramom Literárny cirkus. „Vo vydavateľstve, ktoré riadim, 

Juraj Sapara - Autoportrét 
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som vydal uţ päť kníh Kornela Földvariho. Napriek svojmu 

veku patrí Kornel Földvari k najaktívnejším autorom vydava-

teľstva, za čo si v rajtingovom hodnotení titul Tiger slo-

venský.“ Kornel Földvari pri čítaní svojich pripravovaných 

memoárov pod názvom Pamäti sklerotika povedal, ţe sa mu 
rukopisy čítajú výborne, pretoţe vidí na tvárach ľudí pocho-

penie. Vo svojich memoároch  si spomína na svoje čitateľské 

začiatky v kniţnici v Trenčíne, na záţitky v Bratislave a svoje 
záţitky ako vojaka pomocného technického práporu v bani na 

Šumave. Vo svo-
jich spomienkach 

neobchádza ani 

svoje začiatky 
v novinách, keď 

pracoval ako re-
daktor literárnej 

rubriky týţdenníka 

Kultúrny ţivot. 
O svojej novej 

knihe povedal, ţe 
„kedysi som si hovoril, ţe ešte nemôţem písať pamäti, pretoţe 

si ešte niečo pamätám, takţe by som nemohol dosť fanta-

zírovať. Skutočné záţitky by ma obmedzovali. Dnes uţ však 
môţem“, smial sa Kornel Földvari. Čítané memoáre priamo na 

tomto stretnutí ilustroval prezident Slovenskej únie karika-
turistov Kazimír Kanala a k tvorbe Kornela Földvariho hovorí, 

ţe „ilustrovať to čo hovorí je veľmi 

ťaţké, lebo čo slovo to perla, pri-
tom si zavtipkoval, ţe Kornel je 

perlorodkou. 
Celé toto podujatie jeho účastníci 

sledujú akoby v kine v priamom 

prenose, keď spisovateľ číta z pri-
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pravovaných rukopisov, výtvarník v priebehu namaľuje obraz 

a všetko je to premietané na plátno, takţe divák má pocit, ţe je 

v kine. 
Trenčianske noviny 06.10.2008 

Pomocná evidencia 539/1/08 
 

Výstavné priestory Katovho domu v Trenčíne poskytli 

priestor pre výstavu siedmich fotografov pod názvom „One 

Love Photo Show“. Výstava fotografií nadviazala na májové 

maľovanie grafitov v podchode na Hasičskej ulici, ktoré bolo 
legálne povolené Mestom Trenčín. Ako povedala kurátorka 

výstavy Zuzana Límová „na Hasičskej ulici mal kaţdý so 

osemnástich writerov vyjadriť svoje umelecké cítenie. Čo je 
dôleţité, ţe ľuďom prechádzajúcich touto pasáţou sa to pá-

čilo.“ Pokračovala ďalej, ţe „snaha nebola márna, lebo Mesto 
Trenčín schválilo ďalších jedenásť legálnych plôch, kde sa 

môţu writeri umelecky prejaviť.“ Sedem fotografov z nášho 

regiónu túto udalosť sa snaţilo zachytiť prostredníctvom svo-
jich objektívov buď vo forme reportáţe, alebo umelecky. Čo 

na výstavu povedali writeri „Sme radi, ţe ľudia pochopili, ţe 
graffiti sú aj krásne, ţe dokáţu spestriť okolie“. 

Trenčianske noviny 06.10.2008 

Pomocná evidencia 532/1/08 
 

Od štvrtku 2. októbra 
2008 vestibul Kultúrneho 

a metodického centre Oz-

brojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne pos-

kytol priestor pre výstavu 
fotografických prác foto-

grafov Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky a civilnej 
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verejnosti pod názvom „FotoAtak 2008“. V úvode vernisáţe 

výstavy zástupca riaditeľa Kultúrneho a metodického centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Štefan 

Dorďaj uviedol, ţe dnešná vernisáţ bola vyvrcholením celo-

denného zamestnania, na ktorom boli vyhodnotená foto-
grafická a literárna tvorba amatérskych fotografov a literátov 

z radov príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,  

ich rodinných príslušníkov a civilnej verejnosti za rok 2008. 
Po príhovore riaditeľa Kultúrneho a metodického centre Oz-

brojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne Milana Ďuriša 

zhodnotil obe súťaţe Štefan Dorďaj. Súťaţe v literárnej tvorbe 

– próza sa zúčastnilo celkom 15 súťaţiacich a poézii 8 auto-

rov. Prihlásené práce hodnotila odborná porota pod vedením 
Janky Polákovej z Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Tren-

číne, ktorá rozhodla, ţe v : 
- kategórii poézia získali : 

1. por. Oľga Kováryová z VÚ 2207 Levice, 

2. Jaroslav Beňo z VÚ 303 Zvolen, 
3. Daniela Galúšková z Posádkového klubu Prešov. 

- kategórii próza získali : 

1. pplk. v.v. Oskar Šalko z Posádkového klubu Prešov, 
2. slob. Martin Gavlas z VÚ 1303 Martin, 

3. dr. Marcela Šimová z Michaloviec 
Fotografickej súťaţe sa zúčastnilo celkom 34 autorov s cel-

kovým počtom 255 fotografií v dvoch súťaţných kategóriách, 

ktoré hodnotila odborná komisia pod vedením manaţéra fy 
Zoner z Bratislavy Ing. Jaroslava Hrončeka, ktorá rozhodla, 

ţe v : 
- kategórii - profesionálne ozbrojené sily objektívom získali : 

1. pplk. v.v. Ing. Jaroslav Novák z Trenčína za fotografiu 

„Vojenské letisko“, 
2. rtn. Roman Ţifčák z VÚ 1077 Martin, za fotografiu „Po-

čúvaj“ 
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3. slob. Michal Slačka z VÚ 2370 Martin za fotografiu 

„Východ slnka“ 

- kategórii – voľná tvorba získali : 
1. pplk. v.v. František Horečný z Trenčína za cyklus 

fotografií „Vysoké Tatry“ 

2. pplk. Ing. Ľubomír Sičák z Generálneho štábu Ozbro-
jených síl v Bratislave za cyklus fotografií „...ja neviem 

prečo...“ 
3. kpt. Ing. Ľubomír Šurina z VÚ 3333 Zvolen za cyklus 

čierno-bielych fotografií „Línie, Snehová vlna, Ško-

vránok“ 
Vlastné poznámky 

 
Vo výstavných priestoroch Mestskej galérie na Mierovom 

námestí č. 22 sa dňa 9. októbra 2008 na vernisáţi predstavila 

trojica študentov z triedy fotografického dizajnu zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne. V úvodnom slove riaditeľka 

školy Mgr. Mária Vilkovská konštatovala, ţe traja študenti, 
menovite Boris Viťazek, Henrich Baláţ a Gabriela Zigová 

pod vedením svojho učiteľa Mgr. Art Róbertom Senderom sa 

svojimi prácami predstavili na workschope v Humennom 
v dňoch  12. aţ 18. júla 2008 spolu so študentmi z Krakowa, 

Bratislavy a Michaloviec. Dnes svoje práce poskytli tren-
čianskej verejnosti a následne sa predstavia v ostatných troch 

mestách, ktorých študenti boli na worschope. K spomínanej 

akcii v Humennom sa vyjadril jeden z aktérov Boris Viťázek, 
keď povedal, ţe zúčastniť sa workschope bolo pre nich 

spontánne. Usporiadatelia nám poskytli priestor, čas a my sme 
chytali v ňom svetlo. Ten kto ho najlepšie chytil, tak ten mal 

najlepšie a najkrajšie fotografie.  

Vlastné poznámky 
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V  piatok 10. októbra 2008 podvečer bola sprístupnená 

v Mestskej galérii v Trenčíne výstava dvoch trenčianskych 

amatérskych výtvarných umelcov maliara Olivera Porub-

ského a sochára Jozefa Syrového. Po úvodnom vystúpení 

fujaristu Milana Sedláčka z folklórneho súboru Radosť 
prítomných na vernisáţi výstavy privítala vedúca Útvaru kul-

túry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová. 

Vystavujúcich umelcov predstavila v mene organizátora výs-
tavy Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne meto-

dička Jaroslava Tichá. Bliţšie s tvorbou vystavujúceho ama-
térskeho maliara Olivera Porubského zoznámil komisár výsta-

vy Ing. Ján Tluka. V úvode príhovoru  poloţil otázku, ţe „čo 

môţe človek robiť, aby aspoň trocha dôstojne preţil všetky tie 
dni a roky svojho ţivota“, ale pritom ju predostrel do pľacu 

nielen sebe, ale všetkým návštevníkom výstavy, aby sa 
zamysleli nad zmyslom ţivota. Na vyslovenú otázku nahlas 

odpovedá myšlienkami spisovateľa Wiliama Saroyana, ţe „dá 

sa to formulovať miliónmi spôsobmi, ale nakoniec výslednica 
je vţdy skoro rovnaká – človek sa snaţí sa zo všetkých síl 

v súlade so zákonom a pravdou, aby ho čo najelegantnejšie 
a as-poň zmysluplne doviedol aţ do konca a pritom nikomu 

neuš-kodil.“ Myšlienky komisár Ing. Ján Tluka spisovateľa 

pouţil podvedomí preto, ţe ten ich vyslovil pri príleţitosti 
svojho ţivotného jubilea. Sú príznačné i pre vystavujúceho 

Olivera Porubského, ktorý si k ţivotnému jubileu pripravil 
prvú autorskú výstavu. Vo všeobecnosti je známe, ţe Oliver 

Porubský sa realizuje prostredníctvom rôznych aktivít – 

tvorivých a športových. Sám seba nikdy nedával do popredia, 
skôr nechával za seba hovoriť výsledky svojho snaţenia. 

Väčšina z nás ho pozná z fotografickej tvorby, ktorej sa 
venoval od čias vysokoškolského štúdia a svojho vrcholu do-

siahol v skupine META v rokoch 1972 aţ 1983. Vtedy bol 

v celoslovenskom merítku uznávaným a na fotografických 

Ing. Ján T luka 

Jozef Syrový - Ryba 
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výstavách po zásluhe oceňovaným autorom. Po dvanástich 

rokoch úspešnej práce v METE fotoaparát vymenil za paletu 

plnú farieb. A tak sa od roku 2000 začal objavovať na 
regionálnych výstavách s jeho obrazmi. Jeho autorská výstava 

je tak trocha prekvapením, nielen výtvarným, ale aj lite-
rárnym. V tomto väčšom priestore výraznejšie vystupujú cha-

rakteristické rysy jeho výtvarnej tvorby. Jeho kreslený humor 

a bláznivé vyprávanie sú ironické. Jeho obrazy prinášajú svet 
s troškou poézie, ale predovšetkým v jasných farbách, preţia-

rených slnkom. Podobne ako u fotografie aj vo svojich obra-
zoch sú dominantami príroda a pohľady do ulíc mesta. 

V obecnej rovine Ján Tluka charakterizuje Olivera Porubského 

ako chodca, ktorý prináša ľudstvu posolstvo pestrofarebného 
sveta, plného slnka a to za kaţdého počasia. O ďalšom vysta-

vujúcom autorovi Jozefovi Syrovom prečítala jeho profil 
v zastúpení Jozefa Švikruhu Jarka Tichá. „Jozef Syrový do 

sveta výtvarného umenia vstúpil na rozhraní sedemdesiatich 

a osemdesiatich rokov síce ako autodidakt – samouk, ale po-
merne s jasnými predstavami o tejto oblasti činnosti ľudského 

ducha. Po počiatočnom záujme o maľbu, začal sa venovať 
tepaným reliéfom a originálnej plastike z kovu či skôr 

z kovového odpadu. Vďaka svojmu povolaniu, ako vyučený 

nástrojár, si vyhotovil špeciálne náradie pre túto techniku. 
Verejnosti si pravi-

delne so svojimi ori-
ginálnymi plastikami 

z kovu sa predstavuje 

od roku 1971 aţ do-
dnes a to nielen 

v Trenčíne, ale aj 
mimo mesta, ba i v 

zahraničí. Jozef Sy-

rový je výtvarník šir-

Oliver Porubský – Ulička pri synagóge 
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šieho záberu. S retrospektívou pohľadu na jeho tvorbu je vidi-

teľné prirodzené a zákonité zreteľné jeho umelecké zrenie, 

ktoré odzrkadľuje citeľný prechod od plošných štrukturálnych 
menej prepracovaných prvých kompozícií k vrcholným detail-

ne aţ filigránskym prepracovaným artefaktom. Jeho najnov-
šími výrazovými prostriedkami sa stali reťaze z bicykla, ma-

tice, klince, staré kosáky, šijacie stroje, vodovodné kohútiky, 

nábojnice a rôzny iný kovový odpad, z ktorých vytvára rôzne 
kompozície a figúry. Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo 

na neprofesionálnej scéne máme a zniesli by prísne kritéria 
medzi profesionálnymi umelcami. 

Vlastné poznámky 

 
Od 12. októbra do 9. novembra 2008 Klub váţnej hudby 

a Mesto Trenčín organizovali uţ tradične v tomto období po-
dujatie Trenčianska hudobná jeseň. Uţ na tlačovej konfe-

rencii dňa 7. októbra 2008 tajomník Klubu váţnej hudby Vla-

dimír Kulíšek konštatoval, ţe „toto významné podujatie sa 
nesie v duchu stého výročia narodenia slovenského hudobného 

skladateľa Eugena Suchoňa, čo zvýrazňuje aj interpretácia 
jeho aspoň jednej skladby na kaţdom z poriadaných piatich 

koncertov.“ Kvalitu interpretov postráţil dramaturg festivalu 

František Pergler. Prvé dva koncerty sa uskutočnili v refektári 
Kolégia piaristov. V prvom koncerte vystúpil violončelista 

Jozef Lupták, klavírista Ivan Šiler a klarinetista Ronald Še-

besta a v druhom speváčka, trenčianska rodáčka Katarína 

Michaeli za doprovodu svojho manţela Hansa Jozefa Win-

klera. Ďalšie dve koncerty sa uskutočnili v Galérii M. A. 
Bazovského. V prvom koncerte vystúpili klavírni virtuózi 

Otto Niederdorfer z Rakúska a Zuzana Štiasztna – Paule-

chová sólovo i štvorručne. V druhom koncerte sa predstavili 

huslista Milan Paľa a klavíristka Magdaléna Bajuszová. 

Vyvrcholením Trenčianskej hudobnej jesene bol spoločný 
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koncert Štátneho komorného orchestra zo Ţiliny so sláčiko-

vým kvartetom Základnej umeleckej školy z Trenčína 

v Kultúprnom a metodickom centre Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 546/1/08 

 

V Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne dňa 13. októbra 
2008  sa predstavil z nezvyčajným netradičným hudobným 

nástrojom Tomáš Pfeiffer z Českej republiky. Bol ním vod-
nársky zvon, vyrobený zo zliatiny zlata, striebra, ortuti, medi, 

ţeleza, cínu a olova. Týchto sedem rôznych kovov sym-

bolizuje podľa manaţérky koncertu Sylvie Sojkovej našu 
slnečnú sústavu a pokračovala, ţe „keď sa tento zvon naplní 

vodou a mokré ruky sa priloţia na drţadlá, vplyvom rezo-
nancie sa na hladine vytvárajú rôzne obrazce ako napr. šesť-

ramenná hviezda, alebo rovnoramenný kríţ. Keď sa ide do 

fortissima, tak dochádza k levitácii vody.“ Koncertný majster 
Tomáš Pfeiffer o svojom hudobnom nástroji povedal, ţe sa 

k nemu dostal ako slepý k husliam. „Na jednej zo svojich ciest 
som navštívil vysoko poloţené miesto, kde bol zvon vysta-

vený. Poloţil som ruku na drţadlo a to vydalo zvuk, ktorý mi 

bol povedomý. Od mladosti mávam duchovné, náboţenské 
vízie a zvuk vo mne odjakţiva znel.“ S týmto hudobným nás-

trojom som sa stretol na jednej zo svojich turistických ciest do 
Álp, keď som sa ocitol v závere horskej cesty GrossGlockner 

Hoche Alpen Strasse pod najvyšším vrcholom Rakúska Gross-

Glocknerom, kde práve v objekte BesuchZentrum sa práve 
takýto zvon nachádzal a aj som si na ňom zahral. Viacerí 

účastníci boli koncertom unesení. 
Vlastné poznámky 
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Refektár Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Tren-

číne sa dňa 17. októbra 2008 na pár hodín a dní premenil na 

výstavnú sieň, v ktorej sa predstavila so svojimi fotografiami 
autorka Nicol Wrixon pochádzajúca z Francúzska výstavou 

pod názvom Abeceda v obrazoch. Prezradíme o nej, ţe dlhé 
roky ţila v Anglicku, kam sa vydala a v posledných rokoch 

ţije vo Viedni. V súčasnosti hosťuje ako lektorka anglického 

jazyka na Piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne. 
Spolu so svojim manţelom mala moţnosť precestovať mnoţ-

stvo krajín. Okrem cestovania sa jej záľubou stalo aj foto-
grafovanie. So svojimi najlepšími fotografiami sa predstavila 

v Trenčíne uţ v minulom roku 2007 v rovnakých priestoroch 

a tento rok si výstavu zopakovala. Svoju fotografickú tvorbu 
vystavovala aj vo Viedni. Tohtoročný výber fotografií je 

zaloţený na abecede, keď kaţdému písmenu anglickej abe-
cedy je priradená tematická fotografia - a Pictorial alphabet - 

Abeceda v obrazoch. Vernisáţ výstavy otvoril riaditeľ Pia-

ristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Mgr. Ján 

Vojtek a o vystavených fotografiách povedal, ţe „sú zrkadlom 

duše človeka, ktorá má dobrý vzťah k svojmu okoliu, 
k prírode a najmä k človeku. Som rád, ţe p. Nicol odovzdáva 

kaţdý deň kaţdému z nás odovzdáva kúsok z mozaiky ţivota, 

ktorý preţila. Verím, ţe výstava bude obohatením nášho 
vnútra, ţe kaţdý z nás sa snaţiť kaţdý deň nájsť v jej diele 

kúsok pozitívneho pre svoj ţivot.“ Vystavujúca Nicol Wri-
xon začiatok svojej výstavy zhodnotila slovom „fantastik“. 

A prečo, „lebo na jej začiatku bola prekrásna muzika v in-

terpretácii huslistky Terézie Rajskej v korepetícii PaedDr. 

Pavla Chlebanu, ako aj moţnosť vystavovať v týchto pre-

krásnych priestoroch. Vystavené fotografie presvedčujú kaţ-
dého jej vnímateľa, ţe rada vyuţíva svoj zrak, predstavivosť, 

svoje srdce a predovšetkým svoj fotoaparát. Názov výstavy, 
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povedala autorka, 

„som si zvolila 

preto, aby som 
študentom urobila 

zábavu a aby som 
ich naučila nové 

slová.“ 

Vlastné 
poznámky 

 
Dňa 22. októbra 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku 

v Trenčíne v rámci cyklu Poznávajme známych Trenčanov 

pripravila pre svojich čitateľov stretnutie s trenčianskym ro-
dákom, spisovateľom, lekárom, nositeľom kolektívnej No-

belovej ceny prof. MUDr. Ivom Enderom. Podujatie mo-
derovala Mgr. Norika Hubinová, ktorá v úvode poďakovala 

interprétom hudobného bloku Lenke Krškovej  a korepetí-

torke Dagmar Šedivej za ich vystúpenie a spestrenie poduja-
tia a pokračovala s uvedením niekoľkých základných faktov 

so ţivota dnešného hosťa. 
Jeho ţivot moţno charak-

terizovať ako cestovateľa, 

chirurga, spisovateľa, výs-
kumníka a filozofa. Narodil 

sa v roku 1931 a k mestu 
Trenčín, ako sám hovorí 

„ho viaţu nezabudnuteľné 

chvíle preţité v detstve.“ Medicínu vyštudoval v Bratislave 
a po štúdiách pôsobil ako traumatológ – ordinár v Detskej fa-

kultnej nemocnici a ako vysokoškolský profesor na Pedia-
trickej lekárskej fakulte v Bratislave. V roku 1965 emigroval 

z bývalého Československa a bol mu priznaný štatút politic-

kého utečenca, pretoţe bol bezdôvodne obvinený z nadvia-
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zania kontaktov s nepriateľskými mocnosťami. V novom pros-

tredí sa presadil ako odborník a bol vyhľadávaným lekárom na 

klinike vo Viedni. Ako lekára ho osud zavial na Blízky vý-
chod, kde v sluţbách vojsk Organizácie spojených národov 

zastával funkciu náčelníka poľnej chirurgie, ktorá za jej huma-
nitnú činnosť bola za ocenená kolektívnou Nobelovou cenou 

za mier. Počas ţivota absolvoval študijné pobyty v Indii, Číne, 

Japonsku, Taiwane a strednej Amerike, kde získal skúsenosti 
v prírodných liečiteľských metódach. Tie ho primäli napo-

môcť zbliţovaniu prírodnej a exaktnej medicíny. Stal sa zakla-
dateľom terapie ionizovaným kyslíkom. Touto liečebnou me-

tódou sa liečilo mnoho tisíc pacientov, medzi nimi svetoznáme 

osobnosti, z ktorých treba spomenúť – Franziska von Hab-
sburg, Herbert und Elliet von Karajan, Brigitte Bardotte 

a ďalší. Je autorom viac ako sto publikovanými vedeckými 
prácami a dvanástimi odbornými knihami. K ním treba prira-

diť aj päť románov s výraznými autobiografickými črtami 

„Doktor, ten Slovák“, „Zlatá klietka“, „Tara – pieseň ohni-
váka“, „Nemocnica pri Moste lásky“ a „Rozhovory so psom“. 

Moţno dobrodruţný odchod z vlasti, pri ktorom vyuţil 
svoje plavecké schopnosti,  v nočnej hodine prichytiac sa pod 

vodou kormidla vleč-

ného člna ťahaného 
sovietskou doprav-

nou loďou, odvrátil 
tak  pozornosť pohra-

ničníkov a vyviezol 

sa za ţeleznú oponu. 
Následné peripetie 

emigranta pri policaj-
nom vyšetrovaní opí-

sal na postave dr. Wernera v románe Nemocnica pri Moste 

lásky. Tvrdosť ţivota v novom prostredí, v ktorom sa v plnej 
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nahote prejavovali ľudské slabosti – láska a nenávisť,  nádej 

a zúfalstvo, priateľstvo a závisť. Časté cestovateľské pobyty 

v iných krajinách ho priviedli k napísaniu svojich záţitkov vo 
forme reportáţí z týchto ciest, ktoré boli publikované 

v rakúskych denníkoch Tiroles Tageszeitung  a Salzburger 
Nachrichten.  

Po takomto priblíţení curi cullum vittae Iva Endera Mgr. 

Norikou Hubinovou, vystúpil sám autor a svoje hovorené 
slovo, častokrát vyslovené s humorom, dopĺňal svojimi 

fotografiami navštívených miest a zaujímavých ním liečených 
osôb. 

Vlastné poznámky 

 
Uvítanie štvrtej básnickej zbierky Jany Jablonskej Pocta 

ţivotu dňa  23. októbra 2008 sa uskutočnilo v Galérii M. A. 
Bazovského a začalo vystúpením speváka Juliana Kupku 

v korepetícii Mgr. 

Milici Ilčíkovej. 
V úlohe moderátorky 

hostí v preplnenej 
koncertnej sále Ga-

lérie M. A. Bazov-

ského privítala Bc. 

Viera Štefulová bás-

ňou z posledne vyda-
nej básnickej zbierky 

autorky Jany Jablonskej „Dve roviny“, v ktorej cítime polaritu 

mestom a dedinou v osobnosti človeka, snaţiaceho sa dostať 
z času na čas z hektického naplneného ţivota mesta do objatia 

prírody, pri kontakte s ktorou sa naše napätie, únava strácajú. 
V ďalšej časti podujatia moderátorka priblíţila poetickú tvor-

bu Janky Jablonskej, do ktorej vstúpila ako zrelá osobnosť 

zbierkou „Podoba lásky“. Posilnená úspechom u čitateľov sa 
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prejavilo potrebou vyjadriť svoje ţivotné postoje a skúsenosti, 

ktoré pretavila vo svojej druhej zbierke  „S klaunom za ruku“. 

K neopakovateľným chvíľam detstva a mladosti sa vrátila vo 
svojej tretej zbierke „Dotyky s časom“. Vo svojej štvrtej zbier-

ke sa dotýka so všeobecnou rovinou hodnôt, prejavuje úctu 
k osobnostiam, s ktorými sa stretla. Ústredná báseň celej bás-

nickej zbierky je Pocta ţivotu, venovaná vzácnemu človeku 

prof. Štefanovi Pozdišovkému, po ktorej bola pomenovaná 
celá nová zbierka. 

V kaţdej básnickej zbierke Janky Jablonskej je cítiť ľudský 
nadhľad, ktorý je moţné získať iba s pribúdajúcimi rokmi. 

Veď nie kaţdý je schopný s pokojom v duši v pokročilom 

veku nájsť „lúč mladosti, čo oţiari“. Na to treba  kus citlivého 
srdca, veľký diel entuziazmu a  i  ten  „dar od Boha daný“, 

ktorý dostala do vienka  pri svojom narodení. Zbierka bola 
vydaná s finančným príspevkom Mesta Trenčín a Únie ţien 

Slovenska a ilustrovaná kresbami MUDr. Júliusa Činčára.  

Zbierku medzi čitateľov uviedol riaditeľ Vydavateľstva 
spolku slovenských spisovateľov Mgr. Roman Michelko, 

ktorý pri tejto príle-
ţitosti konštatoval, ţe 

„vníma najnovšiu 

zbierku Janky Jablon-
skej ako prúd myšlie-

nok a impresií, ktorý-
mi vyjadruje svoje 

pocity z preţitého ţi-

vota. Práve prvá časť 
zbierky sa nesie 

v znamení poetického prevedenia svojich impresií, záţitkov 
reflexií voči svojmu okoliu a preţívame s autorkou jej 

trápenia, strádania, smútok a radosť. V druhej časti zbierky sa 

vyznáva zo svojho vzťahu k Alexandrovi Dubčekovi, hercovi 
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a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi, sochárovi Jánovi Kulichovi 

a svojmu kolegovi Šte-

fanovi Pozdišovskému. 
I preto je nová zbierka 

autorky poctou nielen 
abstraktnému ţivotu, ale 

poctou konkrétnym ľu-

ďom, osobnostiam, bez 
ktorých by bol náš ţivot 

oveľa chudobnejším. Je 
to aj pocta kráse a smútku, citom a pocitom, teda všetkému, čo 

tvorí náš duchovný ţivot, čo nás obohacuje, čo nás robí 

lepšími.“ 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 16. októbra 2008 besedovali s čitateľmi a členmi tren-

čianskeho klubu Omega vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku 

spisovateľky z Klubu slovenských spisovateliek Femina Viera 

Švenková a Viera Valachovičová – Ryšavá. V úvode podu-

jatia čitateľov a hostí privítala zástupkyňa riaditeľky Verejnej 
kniţnice M. Re-

šetku Mária 

Špániková a po-
tom spríjemnili 

svojím spevom 
ţeny zo spevác-

keho zboru Le-

tokruhy zo Zlato-
viec. S tvorbou 

prítomných spi-
sovateliek priblí-

ţila Janka Poláková. O  klube Femina bliţšie informovala 

spisovateľka Viera Švenková, ţe jeho poslaním a cieľom otvá-
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rať dvere novým talentom. Hovorí, ţe „nechcú propagovať len 

svoju tvorbu. Na svet sa dívame s otvorenými očami a nás ako 

ţeny, matky a staré matky zaujíma aj to, v akom svete vyras-
tajú naše deti a vnúčatá. Trápi nás, ţe panujú medzi nami 

prevrátené hodnoty, keď namiesto dobroty a láskavosti exis-
tujú násilie.“ Spisovateľky ocenila skutočnosť, ţe môţu nav-

števovať materské školy, základné a vysoké školy, nemocnice 

či sociálne zariadenia detí, v ktorých hovoríme o literatúre 
i o tom akou zázračnou vecou je kniha rozprávok. Spisova-

teľka ocenila vysokú úroveň kniţníc, pretoţe umoţňujú die-
ťaťu otvárať cestu do iného sveta, rozvíjať jeho fantáziu 

a podporujú aj ich literárnu činnosť. Myšlienky svojej kole-

gyne doplnila spisovateľka Viera Valachovičová – Ryšavá, ţe 
členky klubu Femina pomáhajú pri organizovaní súťaţí v 

tvorbe poézie a prózy a ich víťazom umoţňujú sa prezentovať 
na ich webovej stránke. Takúto moţnosť dostali aj členovia 

klubu Omega z Trenčína. Obe spisovateľky nezabúdajú ani na 

vlastnú tvorbu, keď Viere Švenkovej vyjde tento rok zbierka 
poviedok pod názvom „Rozmarné sebalásky“ a Viera 

Valachovičová - Ryšavá chce doplniť svoje „Bratislavské 
poviedky“ a vydať z nich druhý cyklus pre rozhlas.  

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 23.10.2008 
Pomocná evidencia 566/1/08  

 
Centrum voľného času v Trenčíne bolo dňa 21. októbra 

2008 miestom okresného kola 3. ročníka MY Pop Star 

Trenčianskeho kraja, ktorej sa zúčastnilo 17 speváčok. Podľa 
členky odbornej poroty, účastníčky tohoročnej súťaţe prišli 

lepšie pripravené na súťaţ ako v minulom roku. Najobľú-
benejším speváckym vzorom bola Zuzana Smatanová. Do 

semifinálového kola v Banskej Bystrici postúpili : 
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- prvá kategória Michaela Vániová zo Základnej školy 

v Dolnej Porube, Monika Porubanová zo Základnej školy 

v Trenčianskej Turnej a Jana Štefánková zo Základnej školy 
v Hornom Srní. 

- druhá kategória – Iveta Kuchtová a Barbora Sásková zo 

Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 
a Gabriela Bagínová zo Strednej odbornej školy 

v Nemšovej. 
Trenčianske noviny 03.11.2008 

Pomocná evidencia 586/1/08 

 
Uvítanie štvrtej básnickej zbierky Jany Jablonskej Pocta 

ţivotu dňa 23. októbra 2008 malo svoj slávnostný začiatok 
vystúpením speváka Juliana Kupku v korepetícii Mgr. 

Milici Ilčíkovej. Úlohy moderátorky sa bravúrne zhostila Bc. 

Viera Štefulová, ktorá privítala hostí v preplnenej koncertnej 
sále Galérie M. A. Bazovského básňou z posledne vydanej 

básnickej zbierky autorky Jany Jablonskej „Dve roviny“. 
Z prednesenej básne autorka poukázala na polaritu medzi 

mestom a dedinou v osobnosti človeka, snaţiaceho sa dostať 

z času na čas z hektického naplneného ţivota mesta do objatia 
prírody, pri kontakte s ktorou sa naše napätie, únava strácajú. 

V ďalšej časti podujatia moderátorka priblíţila poetickú 
tvorbu Janky Jablonskej, do ktorej vstúpila ako zrelá osobnosť 

zbierkou „Podoba lásky“. Posilnená úspechom u čitateľov sa 

prejavilo potrebou vyjadriť svoje ţivotné postoje a skúsenosti, 
ktoré pretavila vo svojej druhej zbierke  „S klaunom za ruku“. 

K neopakovateľným chvíľam detstva a mladosti sa vrátila vo 
svojej tretej zbierke „Dotyky s časom“. Vo svojej štvrtej 

zbierke sa dotýka so všeobecnou rovinou hodnôt, prejavuje 

úctu k osobnostiam, s ktorými sa stretla. Ústrednou básňou 
najnovšej básnickej zbierky je báseň Pocta ţivotu, venovaná 
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vzácnemu človeku prof. Štefanovi Pozdišovkému, po ktorej 

autorka pomenovala celú novú zbierku. 

V kaţdej básnickej zbierke Janky Jablonskej bolo cítiť 
ľudský nadhľad, ktorý je moţné získať iba s pribúdajúcimi 

rokmi. Veď nie kaţdý je schopný s pokojom v duši v po-
kročilom veku nájsť „lúč mladosti, čo oţiari“. Na to treba  kus 

citlivého srdca, veľký diel entuziazmu a  i  ten  „dar od Boha 

daný“, ktorý dostala do vienka  pri svojom narodení. Zbierka 
bola vydaná s finančným príspevkom Mesta Trenčín a Únie 

ţien Slovenska a ilustrovaná kresbami MUDr. Júliusa Čin-

čára.  

Zbierku medzi čitateľov červenou ruţou uviedol riaditeľ 

Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov Mgr. Roman 

Michelko, ktorý pri tejto príleţitosti konštatoval, ţe „vníma 

najnovšiu zbierku Janky Jablonskej ako prúd myšlienok a im-
presií, ktorými vyjadruje svoje pocity z preţitého ţivota. Práve 

prvá časť zbierky sa nesie v znamení poetického prevedenia 

svojich impresií, záţitkov reflexií voči svojmu okoliu a preţí-
vame s autorkou jej trápenia, strádania, smútok a radosť. 

V druhej časti zbierky sa vyznáva zo svojho vzťahu k Alexan-
drovi Dubčekovi, hercovi a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi, 

sochárovi Jánovi Kulichovi a svojmu kolegovi Štefanovi Poz-

dišovskému. I preto je nová zbierka autorky poctou nielen 
abstraktnému ţivotu, ale poctou konkrétnym ľuďom, osob-

nostiam, bez ktorých by bol náš ţivot oveľa chudobnejším. Je 
to aj pocta kráse a smútku, citom a pocitom, teda všetkému, čo 

tvorí náš duchovný ţivot, čo nás obohacuje, čo nás robí lep-

šími. Ţelám básnickej zbierke Jany Jablonskej veľa vníma-
vých a premýšľavých čitateľov, ktorí aj vďaka nej stlmia svoje 

rozbehnuté kroky a pri stránkach poézie sa zamyslia nad 
vecami zásadnými a podstatnými. To je totiţ hlavným posla-

ním poézie a Jana Jablonská ho naplnila mierou vrchovatou.“ 

Vlastné poznámky 
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Symbolické stretnutie Trenčanov pri parčíku Mierového 

námestia dňa 28. októbra 2008 na mieste, kde bola pred 

štyridsiatimi rokmi zasadená lipka Bratstva Čechov a Slo-
vákov. Účastníkom pripomenul bliţšie túto udalosť Emil Se-

dláčko, pri ktorej vte-
dajší predseda Mest-

ského národného vý-

boru v Trenčíne Anton 
Tomáš a predseda 

Ústredného výboru 
Zväzu demokratickej 

mládeţe Slovenska 

Rudolf Harenčár tento 
stromček zasadili a do 

vykopanej jamy medzi korene pre vloţili kovový tubus so 
zvinutými dokumentmi z diania, ktoré sa odohrali v Česko-

slovensku v roku 1968. Celé toto otvorené vystúpenie, do 

určitej miery maskované potvrdením bratstva Čechov a Slo-
vákov, bolo otvoreným vystúpením proti vtedajšej vládnej 

moci, keď Federálne zhromaţdenie vyslovilo súhlas 
k dočasnému pobytu sovietskych vojsk v Československu. 

Vlastné poznámky 

 
Viacerých milovníkov výtvarného umenia priviedla dňa                 

29. októbra 2008 do výs-
tavných priestorov Mest-

skej galérie 

v Trenčíne 
zvedavosť, 

aby spoz-
nali výt-

varné diela doposiaľ má-

lo známej mladej výt-

Emil Sedláčko 
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varníčky Mgr. Zuzany Janíčkovej, pôsobiacej ako výtvarný 

pedagóg na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého 

v Trenčíne. Kto prišiel na vernisáţ, neoľutoval chvíle strávené 
pri pohľade jej obrazov. I napriek tomu, ţe jej tvorba sa vyz-

načuje s charakteristickými rysmi naturálnej abstrakcie, ktorá 
neruší vizuálne vnemy, ba naopak pôsobí na diváka mimo-

riadne ukľudňujúco. Zrejme je to tým, ţe sa snaţí vo svojich 

obrazoch vyniknúť štruktúre, línii, detailom, jednoduchosti či 
správnej kombináciou farieb, ktoré lahodia oku.   

Vernisáţ výstavy otvorila 
vedúca Útvaru kultúry 

Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Janka Masárová pri-
vítaním hostí a poďakova-

ním Sláčikovému kvartetu 
Základnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Trenčíne 

za interpretáciu skladieb národného umelca Jána Cikkera 
a odovzdala slovo kurátorom výstavy. Ako prvý vystúpil Mgr. 

Jozef Švikruha, ktorý zaspomínal na školský rok 1990/1991, 
„keď v mojej triede 70 ţiakov sa objavilo aj malé usmievavé 

s veľkými okáľmi, zvedavé na všetko, spontánne v prejave, 

milé a talentované  dievčatko, Zuzka. Mám radosť, ţe môţem 
práve jej prehovoriť na 

jej prvej veľkej výstave. 
Som na ňu pyšný, ako na 

ţiačku našej školy 

a teraz i na kolegyňu 
výtvarného odboru.“ 

Kurátorka Mgr. Izabela 

Bulková charakterizo-

vala osobnosť vystavujú-

cej Mgr. Zuzany Janíč-
Gondolier 
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kovej ako „akčná, veselá, plná elánu a optimizmu a tvorivých 

nápadov. Takú si ju pamätám ako ţiačku zo základnej ume-

leckej školy. Nesklamala ako praktikantka vysokej školy. Jej 
práca s deťmi sa vyznačuje spontánnosťou a veselosťou. 

V maľovaní nachádza zmysel ţivota.“ Kurátorka sa dotkla 
i osobného ţivota vystavujúcej výtvarníčky, ktorý bol pozna-

čený ťaţkými ţivotnými skúsenosťami. To sa prejavilo záko-

nite aj v jej tvorbe, s prevládajúcou monochromnou maľbou 
v odtieňoch tmavej, modrej aţ čiernej farby. „V jej tvorbe bol 

cítiť smútok a všetko to vyznievalo ako hľadanie ciest, 
hľadanie východísk, hľadanie samej seba. Boli akoby výkriky 

jej vnútra.“ A zrazu je tu nečakaný zvrat, keď Zuzka je plná 

optimizmu a všetko tú radosť pretavuje do obrazov. „Jej ţivot 
sa naplnil krásou, harmóniou a láskou. Svojimi obrazmi nás 

vyzýva vnímať krásu a harmóniu kaţdodenného ţivota.“ Na 
záver poďakovala vystavujúca Mgr. Zuzana Janíčková poďa-

kovala všetkým návštevníkom, ţe si prišli pozrieť jej najnov-

šiu tvorbu. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 06.11.2008 
Pomocná evidencia 585/1/08 
 

V dňoch 30. októbra aţ 1. novembra 2008 sa uskutočnil 

v kine Metro Trenčín Festival študentských filmov, v ktorom 

organizátori podujatia ponúkli návštevníkov festivalu najzaují-
mavejšie filmy mladých tvorcov z Vysokej školy muzických 

umení v Bratislave, Filmovej akadémie muzických umení v 
Prahe, Akadémie umení v Banskej Bystrici, Vyššej odbornej 

školy filmu Zlín a ďalších umeleckých škôl. Dramaturgia        

2. ročníka festivalu pozostávala zo súťaţnej časti rozdelenej 
do štyroch základných kategórii animovaného, hraného, doku-

mentárneho a experimentálneho filmu. Samostatnou kategó-
riou bola Teenage kategória venovaná talentovaným stredo-

školským filmovým tvorcom.  
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V nesúťaţnej časti festivalu boli ponúknuté prehliadky naj-

lepších filmov zo študentských festivalov v Čechách a na Slo-

vensku, z ktorých treba spomenúť (Fresh Film Fest Karlove 
Vary, MFDF JIHLAVA, Early Melons a ArtFilm). Okrem 

súťaţnej konfrontácie diel nastupujúcej mladej filmovej gene-
rácie, tento rok netradične došlo aj ku konfrontácii generačnej, 

pretoţe na otvorení festivalu  bolo premietnuté premiérovo fil-

mové pásmo Hanák, Havetta, Jakubisko, ktoré bolo zbier-
kou krátkych filmov z ich študentských čias, teda z obdobia 

ich rannej tvorby. Tak sa  vytvoril priestor porovnávania ich 
filmovej tvorby s generáciou mladých filmárov. Festival dopl-

nili sprievodné podujatia a to koncert skupiny Frufru, tanečná 

afterparty Bandaska Sound System a výstava obrazov Petra 

Hornáka z Akadémie umenia v Banskej Bystrici pod názvom 

Dvaroky dveruky. 
Vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Mi-
chala Rešetku v Trenčíne 

6. novembra 2008 pri-
pravila pre ţiakov zá-

kladných škôl v Trenčíne 

v rámci akcie Poznávaj-
me Trenčanov, stretnutie 

so spisovateľom Igorom 

Majzlánom, ktorý sa 

predstavil so svojou najnovšou kniţkou „Príbeh psa Bu-

kyho“. Stretnutie moderovala zástupkyňa riaditeľa Verejnej 
kniţnice M. Rešetku Mária Špániková, ktorá po privítaní 

odovzdala slovo vzácnemu hosťovi Igorovi Majzlánovi. Kon-
takt s mladými čitateľmi začal s otázkou – „kto z vás čítal mo-

ju kniţku ?“ Na čo všetky ruky prítomných detí vyleteli hore, 

alebo mávali s kniţkou. „Tak vy ste túto kniţku všetci čítali, 
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tak uţ viete, čo je v nej napísané.“ Potom nasledovala druhá 

otázka – „Na ktoré miesto by ste zaradili túto kniţku zo 

všetkých vami prečítaných ?“ Samozrejme, ţe deti povedali, 
ţe na prvé miesto. Ja vám preto poviem, 

ako táto kniha vznikla.  
„Na začiatku príbehu to bol pes Buky, 

ktorého sme mali doma. Pravdupove-

diac, nemal som ho zo začiatku moc rád. 
Nechcel som, aby ţil v byte s jeho 

obyvateľmi. Stalo sa ale, ţe si ma získal 
svojím milým pohľadom a hravosťou. 

Tak som sa rozhodol, ţe sa o svojich 

pocitoch a s tým, čo som s ním zaţil, podelím so svojimi 
malými čitateľmi. A tak vznikla táto kniţka. Teda takto sa 

píšu knihy, ţe najprv sa to páči spisovateľovi a potom sa to 
prenesie na čitateľa.“ Ďalšia konverzácia s malými čitateľmi 

sa niesla o ich záţitkoch so psíkmi doma a na verejnosti. 

Záver patril gramiáde spisovateľa. 
Vlastné poznámky 

 
Z doterajších ročníkov Festivalu dobrodruţných filmov 

HoryZonty je príznačné, ţe v Trenčíne získal pevnú pôdu pod 

nohami, ţe sa udomácnil. Preto organizátori podujatia súc si 
vedomí tejto sku-

točnosti, rozhodli sa 
svojich návštevní-

kov nesklamať ani 

tento rok a pre 
priaznivcov horské-

ho filmu a outdoo-
rových športov pri-

pravili niekoľko no-

viniek.  
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Program podujatia sa uskutočnil v troch dňoch, od štvrtka  

6. do soboty 8. novembra 2008 uţ tradične v priestoroch 

Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok               

6. novembra 2008 vo večerných hodinách, keď horolezec 
a moderátor v jednej osobe Jaroslav Dutka privítal všetkých 

prítomných divákov, osobitne predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláč-

ka. Ten vo svojom 
príhovore ocenil úsilie 

organizátorov, ktorý           

3. ročníkom festivalu 
priniesli do regiónu 

niečo iné, niečo výni-
močné. „Aj v tohoroč-

nom festivale sa 13 re-

ţisérov s nami podelí o krásne záţitky a svoje pocity. Uvidíme 
nové miesta, kde sa beţný človek nedostane a spoločne s nimi 

preţijeme citové záţitky. Verím, ţe tohoročný festival bude 
úspešný, ţe odborná a laická porota ocení najlepšie filmy a ţe 

všetkých poteší aj sprievodný program ako lezenie na cvičnej 

stene, súťaţ v nosení pivných sudov, sekanie ľadových sôch či 
výstava fotografií. Som rád, ţe môţem tento festival otvoriť.   

A ešte som si na otvorení festivalu pokladal za dôleţité 
privítať dnes legendu slovenského svetového horolezectva, 

človeka, ktorý pôsobil v Tatrách, viedol horolezecké výpravy 

na Kaukaz, do Alp,  Hindukušu, Himaláji Ivana Gálfyho“ 
a pozval ho na otvorenú scénu. Ivan Gálfy vyjadril poďako-

vanie za pozvanie na festival, o ktorom ani nevedel, ţe exis-
tuje. Pred prvou prestávkou programu, v ktorom si mohli di-

váci pozrieť prvý blok filmov, v ktorom vynikol Barabášov 

film o slovenskej horolezeckej legende Juzekovi Psotkovi, ria-

zľava Ivan Galfy, MUDr. Pavol Sedláček 
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diteľka festivalu Mgr. Mária Dutková odovzdala autorom 

najlepších fotografií v troch sekciách súťaţe HoryZonty 

ocenenia v : 
- sekcii krajina – príroda 

1. miesto získala Barbora Prekopová za snímku „Ufo“ 

2. – 3. miesto získal Peter Ondrejovič za snímky „Ajhľa 
človek“,  „Pozri ja uţ letím“ 

- sekcii šport  
1. miesto získal Pavel Andraši za snímku za snímku 

„Jordanselvi“ 

2. miesto získala Michaela Dutková za snímku „Nesadať“ 
3. miesto získal Edo Homola so snímkou „Delfinárium“ 

- sekcii ľudia a emócie 

1. miesto získal Michal Štefkovič za snímku „V krajine 
Dagonov“ 

2. miesto získal Nora Saparová za snímku „Streets in 
London“ 

3. miesto získala Barbora Prekopová za snímku „Portrét 

horského vodcu“ 
- Cenu Grand Prix  

získal Ivan Bulík za snímku „V kmeni Bume“ 
Prvý večer festivalového dňa zakončil svojím vyprávaním 

horolezec Ivan Gálfy o svojich horolezeckých výpravách do 

Hindukušu a Himalají, ktoré doplňoval bohatou skladbou fa-
rebných fotografií z týchto ciest.  

Na tohoročnom treťom ročníku sa o cenu divákov a  poroty 
sa uchádzalo 13 amatérskych filmov. Najväčší úspech zazna-

menal film pod názvom „Air Free“ od reţisérky Ctibory Bley. 

Na druhom miestne skončil film „Rovníkové horizonty“ od 
reţiséra Jána Kostolanského a na treťom mieste skončil film 

Jakuba Freya „Tandem“ 
K ďalším sprievodným podujatiam patrila i autorská výsta-

va fotografií Aleny Ţákovskej a Milana Daněka O afrických 
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Pygmejoch a výstava vodáckych fotografií pod názvom 

Tanec so Šivou.  

V posledný deň festival sa jeho predpoludnie a skoré popo-
ludnie pretavilo do športových súťaţí a umenia. Na cvičnej 

stene pri ţelezničnom moste sa uskutočnili boulderingové pre-
teky za účasti 19 muţov a 10 ţien. Náročnú trať postavili Peter 

Kmoško a Juraj Osvald. V kategórii muţov sa stretla silná 

konkurencia a v pretekoch úlohu favorita potvrdil Jakub 

Kostka z L. Mikuláša. Na druhom mieste sa umiestnil Juraj 

Repáň zo Ţiliny a na treťom mieste skončil Dávid Šatánek 
z L. Mikuláša. V kategórii ţien najlepšie zabojovala Romana 

Šlosárová z Bratislavy 

a na druhom a treťom 
mieste sa umiestnili 

Alexandra Tvrdoňová 
a Ivana Mináriková 

z Trenčína. 

Sošky mrázika, snehu-
liaka, sviečky čo sochy 

boli námetmi v súťaţi 
sekania sôch do ľadu pre deviatich „sochárov“. Súťaţiaci mali 

k dispozícii malé ľadové kvádre. Prvé miesto odborná porota 

prisúdila Jurajovi Holmanovi za stvárnenie sošky „Boh 
bolenia hlavy“, druhé miesto získala za sošku „Ryba“ Zuzana 

Kuchtová a na treťom mieste skončili Terézia a Šárka Šickové 
za sošku „Sviečka“ 

Najviac priaznivcov si získala súťaţ v nosení pivného suda 

po Farských schodoch, ktorého sa zúčastnilo šesťdesiatdva 
odváţlivcov, z ktorých bolo tridsaťjeden detí a štyri ţeny. Ako 

prvá na štart sa postavila Nikolka Krausková z T. Turnej z ka-
tegórie detí zo 4 kg dţusov v batohu. Najlepší čas v kategórii 

muţov získal Ondrej Širka z Trenčína za 48 sek. Na druhom 

mieste skončil Peter Kováč za 51,43 sek a na treťom mieste 
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Michal Jakubec za 52,61 sek. V kategórii ţien najlepšieho 

času 59 sek. dosiahla mimo súťaţe Marka Dutková. V súťaţi 

zvíťazila Karin Kriţičková (1:08,05 min.) pred Renátou 
Kaščákovou (1:18,28 min.) a Máriou Oláhovou (1:44,86 

min.). Práve posledne menovaná pretekárka pútala pozornosť 
bosými nohami na 

trati, keďţe sa roz-

hodla súťaţiť na pos-
lednú chvíľu. V súťa-

ţí detí bol záťaţou 
batoh s dţusmi o váhe 

4 kg, resp. 1,5 kg. 

Víťazom sa stal Mi-

chal Haščič časom 

31,56 s. pred Pilipou 
Timea časom 37,13 s. a Michalom Vitálošom časom 39,06 s. 

Najmladším účastníkom súťaţe bol iba dvojročný Ondrejko 

Lesaj, ktorý so svojimi rodičmi a starou mamou Janou zdolal 
trať za štyri minúty. 

Pozornosť širokého spektra návštevníkov podujatia pútali 
i festivaloví hostia. Uţ v prvý deň pritiahol hlavne starších 

občanov uţ spomenutý nestor slovenského horolezectva Ivan 

Gálfy. O záţitky trenčianskych horolezcov z expedície v pa-
kistanskom Karakorame Gabriela Čmárika a Viliama Šu-

jana prejavila záujem mladá generácia a o záţitky vodákov 
Honza Láska a Petra Kašpara z ich expedícií na dve zdroj-

nice indickej posvätnej rieky Gangy prišli návštevníci aţ 

z Bratislavy. Najnovší film najlepšieho slovenského doku-
mentaristu, trenčianskeho rodáka Pavla Barabáša Carstensz 

– Siedma hora, zachytávajúci výstup slovensko-českej expe-
dície na najvyššiu horu Austrálie a Oceánie Carstenszovú 

pyramídu bol posledným dokumentom úspešného tretieho 

ročníka festivalu HoryZonty.  

Ondrejko Lesaj na svojom prvovýstupe 
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Vlastné poznámky 

 

V rámci svojho európskeho turné sa vo štvrtok 6. novembra 
2008 v Trenčíne zastavilo Trio HDV z Rakúska, ktoré tvorili 

David Helbock, Lucas Dietrich, Marcus Vogel, ktorí vystu-
povali v otvorených priestoroch Jamm clubu. Návštevníci 

potleskom ocenili, ţe noví prevádzkovatelia zaviedli v celom 

klube nefajčiarsku zónu. Neobvykle sofistikované kompozície 
mladých rakúskych hudobníkov boli odváţnou výzvou Bélovi 

Bartókovi, Chickovi Coreovi, či Theloniusovi Monkovi. Im 
bol koncert venovaný pod mottom „na slávu moderného 

génia“. Priam záhadné rytmické cítenie vytváralo napínavé 

pauzy a plochy ticha. Zvukové efekty, ktoré umne vyuţívali, 
vyzneli v malom priestore veľmi pôsobivo. Obsadenie bolo 

klasické - klavír, kontrabas, bicie, ale hudba bola podaná od 
jej základu absolútne nekonvenčne. Prekvapujúci prejav a 

prekvapujúca kvalita a prekvapujúca i návšteva. Klub bol totiţ 

plný zainteresovanej a chápajúcej mlade. 
Trenčianske noviny 24.11.2008 

 
Myšlienkou, ţe známky sú malou zúbkovanou krásou, 

ktorých význam plynúcimi rokmi nadobúda všeobecnú 

hodnotu, drţali sa organizátori jedinej filatelistickej výstavy 
svojho druhu na Slovensku pri príleţitosti jubilejného           

90. výročia vzniku prvej Československej republiky. Vo foyeri 
Kultúrneho a metodického 

centra Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky sa na ver-
nisáţi výstavy dňa 12. no-

vembra 2008 prezentovalo 
na päťdesiatich výstavných 

plochách osemsto zaujíma-

vých výstavných exponátov 
M. R. Štefánik a Jozef Korený 



 505 

aţ po unikátne zbierky. Výstavu autorsky pripravil dlhoročný 

filatelista a historik Jozef Korený s Klubom filatelistov 

Trenčín a pobočkou trenčianskych numizmatikov. Poštové 
známky a ostatná poštová korešpondencia mapovali cesty 

generála M. R. Štefánika po svete. Jeho zahraničné návštevy 
Talianska, Nemecka, 

Francúzska, ale aj 

Prahy, Bratislavy a 
rodných Košarísk z 

obdobia Rakúsko–
uhorskej monarchie, 

mali osobitné posol-

stvo. Štefánik s Be-
nešom a Masarykom 

vytvorili v roku 1916 
prvú Československú národnú radu. V jednej časti výstavy 

mal návštevník moţnosť vidieť historické medaily i portréty 

vojaka a diplomata Štefánika.  
V tomto historickom segmente bolo zachytené široké 

spektrum materiálu príleţitostných pečiatok a tlačív, ktoré 
charakterizujú dejiny ako aj spoločenský vývoj Trenčína. 

Prezentované boli aj rôzne spôsoby doručovania poštových 

zásielok a to pešo, na koni, na koči, ale aj na bicykli. Poštoví 
doručovatelia chodievali ovešaní listovými zásielkami i 

balíkmi. Na výstave dominuje kráľovská pošta, historické 
osobnosti politického a kultúrneho ţivota na známkach - 

generál Charles de Gaulle, bývalý prezident ČSSR Ludvik 

Svoboda, generáli Ján Golian, Rudolf Viest, spisovateľ Ladi-
slav Novomeský a iné známe osobnosti. Autentický bol i pa-

mätný list Ľudmily Podjavorinskej z roku 1972. On sa stal 
ukáţkou pri príleţitosti stého výročia narodenia spisovateľky. 

Nechýbali ani spomienky na známe osobnosti Trenčína – 

numizmatika a filatelistu Ladislava Jambora a Štefana Poz-

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2617577&ids=6
http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2617575&ids=7
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dišovského. Jozef Korený svojou expozíciou verne zachytil 

svoj rodný kraj Kysúce i pôsobenie československých a 

slovenských armádnych misií Organizácie spojených národov, 
Európskej únie a Severoatlantického paktu. 

Vlastné poznámky 
 

Po premiére muzikálu „Stretnutie svetov“ dňa 16. no-
vembra 2008 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky v Trenčíne, ktoré uviedlo občianske 

zdruţenie Art Music Union malo nebývalú odozvu a vyţiadalo 
si sedem repríz. Muzikál ponúkol mladým ľuďom a deťom 

vyuţiť voľný čas vo zmysluplnej činnosti, v ktorej mohli 
uplatniť svoj talent a schopnosti. Učinkovali v ňom spevácke 

zbory mesta Trenčín, vysokoškoláci, stredoškolská mládeţ aj 

malé deti. Večnú tému boja dobra so zlom, stretnutia  sveta 
harmónie a disharmónie stvárnili inscenátori v čistých obra-

zoch. V ich priblíţili známe biblické výjavy ako napríklad krst 
Jeţiša Krista v Jordáne alebo pokúšanie Krista Luciferom na 

púšti, ktoré umocňovala všade prítomná zadná projekcia. 

Viaceré obrazy na javisku aj vďaka espritu hudobného 
naštudovania v emotívnej interpretácii si vyslúţili potlesk na 

otvorenej scéne, ako napríklad plač Márie pod kríţom, alebo 
Glória po Jeţišovom zmŕtvychvstaní. Autorka scenára a textov 

piesní Mária Muráňová sa vyjadrila, ţe muzikál nemá diváka 

zabaviť, ale osloviť  jeho najvnútornejšie vnímanie.  
Trenčan 13.12.2008 

Pomocná evidencia 671/1/08 
 

Foyer Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne v podvečer dňa 19. novembra 

2008 privítal priateľov a obdivovateľov fotografie na 45. 

výročí výstavy členov Fotoskupiny Méta. Moderátor podujatia 
a predseda fotoskupiny Ing. Vojtech Tichý predstavil prí-

tomných vystavujúcich členov Mgr. Soňu Kalabovú, Mikuláša 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2617573&ids=1
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Banyásza, Ing. Júliusa Kákoša, Ing. Jána Tluku, Ing. Jířího 

Tomisa a Ing. Olivera Porubského. S tvorbou posledne 

menovaného, ktorý v minulom roku oslávil 70. výročie svojho 
narodenia zoznámil Ing. Július Kákoš. A tak sa prítomní na 

vernisáţi dozvede-
li, ţe sa narodil 

v stredoslovenskej 

rázovitej obci Pre-
dajná v roku 1937. 

Ako osoba sa ne-
dral do popredia, 

skôr nechával za 

seba hovoriť svoje 
aktivity. Najzná-

mejší sa stal, naj-
mä vďaka fotografickej tvorbe, ktorej sa venoval od svojich 

vysokoškolských štúdií. Tvorivého vrcholu dosiahol v čase 

svojho pôsobenia v skupine Méta v rokoch 1972 – 1983, keď 
za svoju fotografickú tvorbu bol na výstavách oceňovaným 

autorom. Venoval sa predovšetkým krajinárskej fotografii, 
ktorá súvisela s jeho turistickými aktivitami. Po dvanástich 

úspešných rokoch v Méte, dvoch autorských výstavách svoj 

fotoaparát odloţil a nahradil ho paletou plnou farieb. Takmer 
všetci tu prítomní sme boli svedkami stretnutí s jeho obrazmi 

od roku 2000 na rôznych výstavách naposledy 10. októbra 
2008, kedy vystavoval spolu s Jozefom Syrovým.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 18. novembra 2008 sa uskutočnilo stretnutie autorov 

knihy „Zóna nadšenia“ Jozefa Banáša a knihy „Slovenský 

bigbít“ Ľuboša Juríka so študentmi stredných škôl. V úvode 

podujatia autori premietli video ukáţky, sprievodné pre knihu 
„Slovenský bigbít“, v ktorých študenti sa zoznámili s názormi 

ľudí z umeleckého zoskupenia v šesťdesiatich rokov minulého 

vystavujúci autori 
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storočia. O svojej knihe „Zóna nadšenia“ Jozef Banáš povedal, 

ţe „je príbehom lásky medzi Slovákom a Ukrajinkou a pria-

teľstva medzi Slovákom a Nemcom, ktorí sa zoznámili v roku 
1968. Potom sa uţ nevideli, lebo invázia spojeneckých vojsk 

ich rozprášila po celom svete a stretli sa úplnou náhodou po 
tridsiatich siedmich rokoch.“ Jozef Banáš konštatoval, ţe 

„kniha má výpoved-

nú hodnotu v tom, 
keď slovenský autor 

očami sovietskeho 
vojaka popisuje invá-

ziu do Českosloven-

ska v roku 1968, čo 
oni preţívali, keď ich 

oklamali, keď tu 
ţiadna kontrarevolú-

cia nebola. Dej knihy rokom 1968 začína a prechádza do dneš-

nej súčasnosti.“ Autor svojou knihou chcel priblíţiť dnešnej 
mladej generácii nedávnu minulosť, ako hovorí, „keď sme 

museli krvopotne zháňať banány, pomaranče, brzdové plat-
ničky, autá, toaletný papier a podobne.“ Kniha sa v súčasnosti 

prekladá do nemčiny, ukrajinčiny a češtiny a pripravuje sa 

scenár pre jej filmové spracovanie.  
Druhým autorom, ktorý sa predstavil študentom, bol spiso-

vateľ, novinár a politológ Miloš Jurík so svojou knihou „Slo-
venský bigbít“, tieţ časovo umiestnenou do roku 1968. Sám 

hovorí, ţe „snaţil som sa, aby kniha nebola len o hudbe. Chcel 

som, aby sa cez hudbu hovorilo aj o dobe, ktorú sme ţili ako 
mladí ľudia. Kniha má dve roviny. Na jednej rovine je cha-

rakterizovaná ako doba veľmi plodná, zaujímavá, ktorá pri-
niesla veľa impulzov a navyše naša biologická mladosť bola 

totoţná s kvalitnou kultúrou v hudbe, literatúre, publicistike, 

filme, divadle, sociológii. Nebolo to vţdy veselé. Bolo to 

zľava – Miloš Jurík, Jozef Banáš 
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niekedy aj veľmi smutné. Druhou rovinou je práve hudba, 

ktorá sa stala najpriateľnejším prostriedkom, ako preţiť túto 

dobu.“ 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 04.12.2008 
Pomocná evidencia 655/1/08 

 

Počas troch dní 20. aţ 22. novembra 2008 sa mesto Trenčín 
stalo centrom slovensko – francúzskeho priateľstva, keyd sa 

konal Festival francúzskych filmov za početnej účasti fran-
cúzskej delegácie z partnerského francúzskeho mesta Cran 

Gevrier, ktorej členom bol aj bývalý starosta a zakladateľ 

partnerských vzťahov Jaques Poulet.  
Uţ v prvý deň 20. novembra 2008 v podvečer sa začalo 

vernisáţou výstavy 
obrazov insitného 

maliara francúzskej 

národnosti trvale ţi-
júceho v Uherskom 

Brode Moarch Miš-

ka Eveno pod náz-

vom Obrazy zo Slo-

vácka, s ktorého 
tvorbou prítomných 

návštevníkov vernisáţe 
zoznámil komisár výs-

tavy Mirek Potyka 

z Uherského Hradišťa. 
Prvý deň sa ukončil 

slávnostnou večerou, 
privítaním nového vína 

„Beaujolais Noveau“ 
a módnou prehliadkou 

Miško Eveno medzimuzikantmi zo Selca 
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z najnovšej kolekcie Chantall v hoteli Tatra.  

Na druhý deň 21. novembra 2008 boli festivalové dni vy-

plnené sprievodným programom : 
- v priestore pod mestskou veţou v postavenom stane si dali 

stretnutie dvaja francúzski umelci Alain Boulivet a 

Philippe Astorg z skupiny Group Alpha, ktorí z prinesenej 
rifloviny šili nadrozmerný patchwork, neskôr zavesený 

z mestskej veţe.  
- v refektári Kolégia piaristov sa uskutočnila medzinárodná 

konferencia pod názvom „Mesto a voda“, na ktorej zozná-

mili s činnosťou :  
a) Trenčianskej vodárenskej spoločnosti jej generálna ria-

diteľka Ing. Denisa Beníčková, 
b) vodárenskej spoločnosti v meste Cran Gevrier Jaques 

Poulet, 

c) a o pitnej vode, jej zásobovaní, čistení a súvisiacich 
problémov technológ čistiarne odpadových vôd 

informoval RNDr. Jozef Letko. 
- v mestskej veţi  si dali 

stretnutie priatelia ume-

nia na vernisáţi dvoch 
výstav, ktorú otvorila 

poslankyňa uvoľnená 

pre výkon funkcie 
Janka Fabová. Na výs-

tave pod názvom 
„Ľahký ako motýľ“ sa spoločne podieľalo umelecké 

zdruţenie Arts Plastiques z Cran Gevrier a študenti Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne inšpirovaných francúzskou mó-
dou Haute Couture a výstava dekoratívnych fotografií ne-

závislého umelca Ludovico di Orio. 
- vo foyeri Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky sa prezentovali na výstave poštových 

Ludovico di Orio 
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známok zberatelia z Filatelistickej únie Cran Gevrier so 

svojimi známkami pripomínajúcich účasť francúzskych 

partizánov v Slovenskom národnom povstaní, ktorej dali 
názov „Na večnú slávu Francúzska“. Výstavu doplnili 

zbierky trenčianskych filatelistov a fotografií datovaných 
z odboja vo Francúzsku. 

- vyvrcholením druhého dňa bolo slávnostné otvorenie Fes-

tivalu francúzskych filmov v Kultúrnom a metodickom cen-
tre Ozbrojených síl Slovenskej republiky s premietaním 

úvodného filmu pod názvom „Raz pochopíš“ („Un jour tu 

comprendras“). Ešte pred premietnutím snímky milým 
spestrením bolo spoločné vystúpenie členov skupín Norma-

ni a Wagus stvárňujúce atmosféru filmovania. K prítomným 
divákom ako prvý sa prihovoril J. E. veľvyslanec Fran-

cúzskej republiky v Slovenskej republike Henry Cuny, 

ktorý vyzdvihol spoluprácu oboch miest, ktorá vznikla 
spontánne v roku 1992 a dodnes ju občania oboch miest 

úprimne preţívajú. Festival francúzskych filmov je jedným 
z plodov tejto spolupráce, ktorý nazval „sviatkom spoľah-

livosti a odhodlania.“ Vzápätí o tomto tvrdení sa mohli 

stovky divákov presvedčiť na vlastné oči výpoveďou fran-
cúzskeho dokumentárneho filmu o vzťahoch a aktivitách 

oboch partnerských miest Cran Gevrier a Trenčína. Potom 
primátori oboch partnerských miest Trenčína a Cran Ge-

vrier Ing. Branislav Celler a Jean Boutry po krátkych 

zdvorilostných príhovoroch otvorili Festival francúzskych 
filmov netradične filmovou klapkou. Treba ešte dodať, ţe 

novinkou festivalu bol filmový spot, filmová zvučka, ktorú 
zhotovil trenčiansky autor Matúš Mišák a jeho kolegov 

z tvorivého ateliéru Silencio Praha, premietaný pred kaţ-

dým festivalovým filmom. 
V posledný deň festivalu 22. novembra 2008 pripravili 

organizátori viacero zaujímavých sprievodných podujatí.  
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- Najprv francúzskych priateľov z Cran Gevrier vytiahli na 

pravé poludnie na návštevu Trenčianskeho hradu a po jeho 

obhliadnutí pre nich pripravili nefalšovanú zabíjačkovú 
hostinu v Barborinom paláci, čo umocnilo ich krátky pobyt 

v Trenčíne.  

- Neskôr poobede sa stretla delegácia z partnerského Mesta 
Cran Gevrier vedená jeho primátorom Jeanom Boutrym 

s delegáciou Mesta Trenčín vedenou jeho primátorom Ing. 

Branislavom Cellerom. K stretnutiu treba dodať, ţe stret-

nutie sa malo uskutočniť v predchádzajúci deň, ale pre 

haváriu osobného vozidla primátora pred Viedňou, bolo 
odloţené na druhý deň. Na šťastie, aţ na malé odreniny, sa 

toto malé intermezzo skončilo dobre. Na stretnutí sa hod-
notili doterajšie partnerské vzťahy a načrtli sa aj nové 

projekty. 

- Popoludnie bolo vyplnené pásmom veršov, hudby a piesní 
na počesť básnikov 

francúzskeho odbo-

ja pod názvom „Ak 

ozveny ich hlasu 

zoslabne, zahynie-
me ...“, na ktorom 

sa stretli milovníci 

poézie v kaviarni 
Savana. Podľa sce-

nára Jean-Piere Mi-
chauda učinkovali recitátori Ivo Veliký, Viera Štefulová 

z Trenčína, Jean Luc Moisson z Francúzska a hudobníci 

Alexander Launay, Corinne Mimeur a Jean Boutry. 
- V podvečer, za početnej účasti publika sa uskutočnil spo-

ločný koncert učiteľov a ţiakov Základnej umeleckej školy 
Karola Pádivého v Trenčíne a umeleckej školy Espace des 

Pratiques Musicales v Cran Gevrier. V nezvyčajnej drama-
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turgii program mal tento nezvyčajné tempo, čím dostal 

divákov do varu, ktorí ho náleţite ocenili potleskom, skan-

dovaním a dupotaním.  
- Záverečným podujatím bol „Večer s priateľmi festivalu 

francúzskych filmov“, na ktorom sa stretli zástupcovia 

partnerského Mesta Cran Gevrier a Mesta Trenčín a všetci 
tí, ktorí sa podieľali na príprave filmových a sprievodných 

festivalových podujatí. Atmosféru stretnutia spríjemnila 
trenčianska jazzová skupina Aurelius Quintet. 

Vlastné poznámky 

 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 25. no-

vembra 2008 bola miestom vyhodnotenie 16. ročníka celo-
slovenskej literárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa 

s daţďom zhovára“. V jej úvode predsedníčka pobočky 

Matice slovenskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková kon-
štatovala, ţe do tohoročnej súťaţe bolo zaslaných 218 lite-

rárnych prác od 60 autorov, rôznej kvality, z ktorých odborná 
porota ocenila 22 literárnych prác. Pôvodne regionálna súťaţ v 

priebehu rokov nadobudla celoslovenský, dokonca medziná-

rodný charakter, pretoţe 
uţ v minulom roku zas-

lala svoj príspevok Slo-
venka ţijúca vo Fran-

cúzsku a v tomto roku 

zaslala svoj príspevok 
česky píšuca autorka 

z Českej Lípy a príspev-
ky autoriek z poľskej ko-

munity ţijúcich v Trenčí-

ne píšucich po slovensky. Po príhovoroch členov poroty Jaro-

slava Rezníka, Margity Ivaničkovej,  Jána Maršálka a hos-

tí a to vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho 
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kraja Ing. Marty Šajbidorovej a poslankyne uvoľnenej na 

výkon funkcie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Janky 

Fabovej prevzali najlepšie vyhodnotení v súťaţi ocenenia 
podľa jednotlivých kategórií takto : 

a) próza – 1. kategória 

1. Lucia Anďalová 
2. Katarína Kolínková 

3. Zuzana Uhalová 
-   Cenu primátora Mesta Trenčín – Martina Uhrínová 

b) próza – 2. kategória 

1. Michaela Šimšíková 
2. Václav Kostelanski 

3. Martin Uhrík 
-   Cenu primátora Mesta Trenčín – Jana Judinyová 

c) poézia – l. kategória 

1. Eva Bačinská 
2. Martina Doričová 

3. Petra Šarţíková 
-   Cenu primátora Mesta Trenčín – Jana Danková 

d) poézia – 2. kategória 

1. Zdenka Lacíková 
2. Ruţena Šípková 

3. Michaela Gerová 
- Cenu primátora Mesta Trenčín – Andrea Trusková 

- Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja – 

Adriana Juríčková 
- Cenu vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samo-

správneho kraja – Ing. Jozef Paleník 

- Ceny miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne : 
 pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Hana 

Karolína Kobulejová 
 pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Anna 

Hrabalová 
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 pre účastníka súťaţe v próze, 2. kategória – Imrich 

Jesenský 

Vlastné poznámky 
 

Od 25. novembra do 11. decembra 2008 trvala vo foyeri 
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky výstava pod názvom „Míľniky a méty športovcov 

Dukly“, ktorá dokumentovala štyridsaťročnú športovú histó-
riu armádnych športovcov v športových strediskách Dukly 

Banská Bystrica 
a Dukla Trenčín. Pu-

tovná výstava bola 

pripravená podľa 
projektu Mgr. Márii 

Sečanskej, ktorá vo 
svojom príhovore 

priblíţila históriu 

aktivít armádnych 
športovcov na Slo-

vensku, ktorá začala v Banskej Bystrici 1. septembra 1967 
a v Trenčíne 1. septembra 1969. Začiatky boli častokrát v pro-

vizórnych podmienkach, ktoré sa postupne darilo vylepšovať 

vlastnými silami, ako aj za pomoci priaznivcov športu. Štatút 
dostali tieto strediská 11. apríla 1974 a aj svoje premenovanie 

na Armádne strediská vrcholové strediská. Medzi hosťami ne-
chýbali mnohí známi funkcionári, tréneri a športovci oboch 

Dukiel ako napríklad generál Rudolf Tvaroţka v.v., strieborný 

medailista Slavomír Kňazovický, zápasník Attila Bátky, cho-
dec Ján Blaţek, Dušan Čikel a ďalší. Dozvedeli sme, ţe z te-

rajších a bývalých členov Dukiel má sedem športovcov zlaté 
kruhy Slovenského olympijského výboru, ďalších vyše dvad-

sať športovcov je drţiteľom strieborných kruhov Slovenského 
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olympijského výboru a rovnaký počet športovcov je drţiteľom 

bronzových kruhov Slovenského olympijského výboru. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2008 

Pomocná evidencia 656/1/08 
 

Trenčianske múzeum dňa 26. novembra 2008 po dlhšom 

čase praskalo vo švíkoch od početnej návštevy priaznivcov 
výtvarného umenia, keď sa v jeho výstavných priestoroch na 

vernisáţi predstavili so svojou výtvarnou tvorbou Viera, Igor 
a Ján Meškovci pri príleţitosti svojich ţivotných jubileí. Ich 

pedagogickú činnosť a výtvarnú tvorbu priblíţil vo svojom 

vystúpení kurátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička. Dnešné 
„naše zamyslenie patrí výborným trenčianskym pedagógom 

a výtvarníkom Igorovi a Vierke Meškovcom a ich synovi 
Jánovi“, ktorých „okrem rodinnej väzby spája aj blízkosť 

významných ţivotných jubileí“. Táto chvíľa je vhodnou 

príleţitosťou ponúknuť malú bilanciu toho, čo a ako ţili, čo 
v ich prípade znamená, ako tvorili a tvoria. „Dnes niet nijakej 

pochybnosti, ţe práve ich ţiaci, odchovanci ich učiteľskej, 
výtvarnej a ľudskej empatie, dlhodobo dosahovali vynikajúce 

výsledky na regionálnej i celonárodnej úrovni. Táto kapitola 

ich ţivota pevne patrí do 
pedagogických dejín 

Trenčína a dobre dopĺňa 
vývinovú líniu pedagó-

gov od Bránskeho, Sla-

vinskej aţ po Súčanské-
ho.“ Spoločným znakom 

tvorby jubilujúcich výt-
varníkov je „vôľa po 

obrazovom poriadku“, čo znamená usporiadať emócie, ktoré 

sa k námetom viaţu. Kurátor PhDr. Marián Kvasnička túto 
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svoju myšlienku bliţšie rozvádza, keď hovorí, ţe „najvyššiu 

mieru tejto skladobnej konštruktívnosti predstavujú Jánove 

kompozície, ktoré sa zväčša pohybujú mimo vizuálne rea-
listický koncept. U Igora a Vierky tento plodný kontakt s vi-

zuálnou realitou tvorí východisko v zmysle obdivu a túţby 
zviditeľniť svoj pocit videného.“ A ešte má niečo spoločné 

táto trojica výtvarníkov – je ním „autorsky cítený kolorit“. 

Kým u muţov je to hrejivá prítomnosť teplých oranţových, 
purpúrových, modrých či iných akcentov, tak Vierkina tvorba 

má rozostrenú farebnosť, skôr chladnejšieho, moţno osudo-
vejšieho, kaţdopádne však dramatického spektra s náleţitou 

dávkou expresie, pohybu a dynamiky.  

Kurátor v závere dodáva, ţe aj keď majú výtvarníci veľa 
spoločného, aj tak moţno sledovať v ich tvorbe viaceré odliš-

nosti zobrazovaných námetov, motívov či pouţívaných tech-
ník a ţánrov. Vierkine pastelové témy sú úzko zviazané s jej 

vrúcnym vzťahom k Slovensku, ovplyvnené krajinárskymi zá-

ţitkami z návštev turčianskeho, liptovského či oravského re-
giónu. Pozornosť si zaslúţia kompozície, ktoré majú temný 

byzantský rozmer, ale i jej vzťah obyčajným veciam, darom, 
ktorých výsledkom sú zátišia s ovocím čo kvetmi. Igor sa stal 

pokračovateľom re-

gionálnej tradície 
vedutového maliar-

stva, predchodcami 
ktorého boli Hugo 

Gross, Josef Ho-

loubek, Ľudovít 
Bránsky, Irena Sla-

vinská a ďalší výt-
varníci, ktorí po-

dľahli fotogenickej 

ilúzii mesta pod 
Igor Meško – Zimný Trenčín 
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hradným bralom a nad ním týčiacim sa mohutným hradom. 

Do jeho tvorby sa preniesla láska k lietadlám, ktorou skladá 

hold technike a vypovedá o zvláštnom bratstve leteckého stro-
ja, krajiny a človeka, ktorého nijaká výška nepovyšuje, ale 

drţí v pokore. Ján je ovocím svojich rodičov, ktoré našťastie 
nepadlo ďaleko od stromu a nesie štafetu ich pedagogickej 

práce. „Jánove maliarsky stvárnené hodiny, ale aj priezory do 

sídiel súčasníka, architektonické imaginácie s jasne vpísaným 
kríţom kompozičným kríţom ukazujú, ţe ho rodičia darmo 

neţivili.“ 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 01.12.2008 

Pomocná evidencia 638/1/08, 658/1/08 
 

Múzeum kolies Etop otvorili v Trenčíne vo štvrtok 27. no-
vembra 2008 v novom marketingovom centre firmy Etop na 

Štefánikovej ulici. Moderná budova, postavená mieste bývalej  

administratívnej budovy Zväzarmu, sa túli k hradnej skale a tá 
tvorí jednu stenu 

stavby. Úvod 
programu otvore-

nia patril taneč-

ným kreáciám 
detí a po krátkych 

príhovoroch ge-
nerálneho riadi-

teľa Etopu Ing. 

Vladimíra Lu-
káča a riaditeľky 

Múzea kolies Martiny Lukáčovej sa na prvom poschodí od-
víjal kultúrny program v podaní Jána a Štefana Babja-

kovcov, klavíristu Daniela Buranovského a husľového vir-

tuóza Dalibora Karvaya. „Múzeum bude slúţiť všetkým, čo 



 519 

im niečo hovorí slovo koleso. Navyše sme pre mladých ľudí 

a deti pripravili detský svet s vedeckými hračkami,“ pozvala 

na návšteve múzea jeho riaditeľka Martina Lukáčová. 
História múzea sa začalo odvíjať v Púchove v roku 2002 

počas odbornej konferencie o kolesách ako sprievodný pro-
jekt. K pôvodnej stovke kolies pribudlo za šesť rokov ďalších 

600 zaujímavých exponátov od Mezopotámie, cez Egypt, Rím 

aţ po rozvoj kolesa v Európe v 19. a 20. storočí v automo-
bilovej, ţelezničnej a leteckej doprave. V múzeu sa nachádza 

kolárska dielňa z 18. a 19. storočia. Pre deti a mládeţ pri-
pravilo múzeum vedeckú hračku s názornými ukáţkami fyzi-

kálnych zákonov ako je trenie, valivý odpor, aquaplaning, od-

stredivá sila a ďalšie. Múzeum je zaujímavé svojimi expo-
nátmi kolies a oldtimerov pre všetky generácie, pretoţe ľudia 

si v uponáhľanom svete neuvedomujú vlastnosti tohto naj-
väčšieho vynálezu ľudských dejín – kolesa. 

Na výstave odborníkov upútal automobil Ford T z roku 

1908, automobil firmy Singer z roku 1932 s dvomi šijacími 
strojmi tohto výrobcu, ako aj jedna z troch takmer trojme-

trových vrtúľ a koleso lietadla typu Caproni, na ktorom pri-
letel do vlasti generál Milan Rastislav Štefánik. O realizácii 

výstavby objektu stálej expozície múzea hovoril vo svojom 

príhovore generálny riaditeľ firmy Etop Ing. Vladimír Lukáč 
„Termín dokončenia výstavby objektu sa musel niekoľkokrát 

posunúť, najskôr pre archeologický výskum danej lokality, čo 
je aj zdokumentované vo výstavnej expozícii. Neskôr sa pri-

dali sa aj technologické problémy zakladania stavby, keď 

v lokalite je vysoká hladina spodnej vody. Treba však dodať, 
ţe zdrţanie malo aj pozitívny vplyv na pouţitie modernejších 

technológií tepelných čerpadiel na vykurovanie, súčasťou 
objektu sú solárne fotovoltické články na osvietenie a vznikol 

energeticky nenáročný dom. Podľa energetického auditu sa 

nachádza v kategórii najvyššej hospodárnosti. Nosnými prv-
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kami stavby sú oceľ a sklo, doplnené silnými výrazovými 

prostriedkami hradnej skaly, svetla a vody. Celková investícia 

do tejto stavby sa pohybuje v desiatkach miliónov korún. Náv-
števníka zaujme hlavné schodisko v tvare kolesa, sklenená 

fasáda so stroboskopickým efektom a terasa v tvare kolesa.“  
Info Trenčín 04.12.2008 

Pomocná evidemncia 655/1/08 

 
Odtieň a sýtosť (anglicky hue and saturation) sú vlastnosti 

farebného videnia. Nahliadnuť do videnia, myslenia a pocitov 
sedemnástich mladých začínajúcich fotografiek Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne mohli si pozrieť návštevníci vo 

štvrtok 27. novembra 2008 v priestoroch kina Hviezda a Klu-
bu Lúč s názvom Hue and Saturation. Hue and Saturation je 

uţ treťou výstavou ţiakov fotografického dizajnu. Podľa 
riaditeľky Strednej umeleckej školy v Trenčíne Mgr. Márie 

Vilkovskej by mali študenti stále hľadať cesty, spôsoby a 

prostriedky na to, aby mohli vystavovať. „Je veľmi dôleţité 
budovať autorské portfólio, pretoţe dnes práve to predáva 

mladého človeka.“ Vystavujú najmä módnu fotku a portréty 
osôb. Fotografie tretiačok vznikli počas školských praktických 

cvičení a ich spoločným menovateľom bol človek. „Človek je 

videný ako dokumentárny koncept, akt vychádzajúci z tra-
dičnej lyrickosti v rovine módnej fotografie alebo vo všeo-

becnosti štylizovaný fotoreportáţny moment či expresívnejší 
psychologický portrét s motívom hľadania identity. Súčasťou 

expozície boli aj portréty dovoľujúce vzdialenejšie asociácie a 

viacvýznamové interpretácie či autoportréty,“ uviedla triedna 
učiteľka Katarína Mašková. Podľa nej vystavované foto-

grafie vypovedajú o tom, ţe zábava a recesia sú kaţdodennou 
súčasťou civilného i umeleckého ţivota. čo hovoria na svoje 

vystavené diela autori. Koľko ľudí fotografov, toľko chutí, 

hovorí študentka Lucia Holubová, ktorá najradšej fotí módnu 

http://archiv.mynoviny.sk/storm/itextg.asp?idh=2800696&ids=6
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fotografiu. „Inšpirovala ma k nej moja kamarátka, ktorá je 

veľmi pekná. Tak som si ju nafotila ešte s jedným priateľom v 

módnej šou. Na ďalších fotografiách sú reportáţe z výstavy,“ 
popisuje svoje vystavované kúsky. Lucia rada vrství fotografie 

a má rada kontrasty, ktoré podľa nej dokáţu povedať veľa. Pri 
tvorbe módnej fotky sa snaţí fotiť tak, aby výsledok nemusela 

dodatočne upravovať v počítači. „Veľa ľudí prerába fotky a to 

sa mi nepáči. Snaţím sa zachytiť to, čo vidím a pracovať so 
svetlom.“ Nora Sapárová má zase rada staré, doškriabané a 

dotrhané fotky, jednoducho nič moderné. „Inšpirujú ma staré 
domáce archívy a fotografie zo sedemdesiatych rokov. Je to 

taká nostalgia, na staré fotky mám úchylku.“ Ako povedala, 

fotí stále a veľa a rada upravuje fotky aj prostredníctvom 
počítačového programu. Ďalšia tretiačka Katarína Svetlíková 

najradšej fotí ľudí. Medzi jej vystavovanými výtvormi šokujú 
fotky s „mimozemšťanskou tematikou“. „Nafotila som kama-

rátku v akváriu. Vyjadrovať to má iný svet, v ktorom ţijú 

mimozemšťania.“ V súčasnosti fotí digitálnym fotoaparátom a 
neskôr by chcela študovať multimédiá. Ţofia Ţatková pred-

stavila na výstave najmä módnu fotografiu a akty. „Modelky 
sú v prírodnom prostredí vo vysokej tráve a majú na sebe 

uletené oblečenie. Pri aktoch som sa snaţila nafotiť ľudské 

telo zvláštnym spôsobom, nie tak, ako to býva v klasických 
reklamách.“ Inšpirácia prichádza podľa nej aj vo chvíľach, 

keď ide so slúchadlami na ušiach po ulici. „Inšpirujem sa aj 
našou triedou. Kaţdá máme iný štýl a dávame si to najavo. 

Svoje výtvory jeden druhému nechválime, skôr ich kriti-

zujeme. Tak sa posúvame k lepším výsledkom.“ Podľa nej je 
škoda, ţe sa nepodarilo  spoločne vystavovanie aj s chlapcami 

z ich triedy. „Asi si myslia, ţe sú na vyššej úrovni. Snaţili sme 
sa im teda dokázať, ţe my, dievčatá, to dokáţeme samé. 

Výstavu sme inštalovali na vysokých rebríkoch. Bola to 

zábava.“ Ţofia sa podľa jej slov snaţí fotiť tak, aby jedno-
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duchým veciam dodala prostredníctvom netradičného pohľadu 

zaujímavosť. S vytvorením plagátu k výstave dievčatám po-

mohol spoluţiak Erik Janeček.  
Rodičia ich podporujú v štúdiu. Svoje umelecky nadané 

ratolesti prišli na výstavu podporiť aj ich rodičia. Luciina 
mama Vlasta Sekerková si myslí, ţe dcéra fotí výborne. 

„Niečo uţ mala aj na súťaţi. Pre rodičov je to určite 

potešujúce, ţe naše deti uţ vystavujú. Niektorým fotkám 
rozumiem, niektoré mi musí vysvetliť.“ Podľa nej je umelecká 

škola tým, čo dcéra hľadala a je tam spokojná. „Povolanie 
fotografky na voľnej nohe je síce neisté, ale keď ju to baví, tak 

si to musí vyskúšať. Ja ju v tom budem podporovať,“ 

zakončila. 
Info Trenčín 20.11.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
 

Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pripravila dňa 27. 

novembra 2008 pre svojich čitateľov stretnutie so známou 
spisovateľkou s trocha exotickým menom Kamilou Kay 

Strelkovou, ktoré je odvodené z jej dlhodobého pobytu 
v Kanade a v USA. Z jej curriculum vitae sme sa dočítali, ţe 

staršej verejnosti ba 

nemala byť osobou 
neznámou, pretoţe do 

roku 1968 pracovala 
v Slovenskom rozhla-

se v Bratislave v re-

dakcii humoru a sati-
ry. Autorsky viedla 

kabarety, estrády a ne-
deľnú Panorámu. Túţ-

ba po slobode a po plnohodnotnom aktívnom ţivote, odvaha 

a húţevnatosť ju priviedla vinohradníckeho Pezinka na slneč-

zľava - Kamila Kay Strelková 
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nú Floridu. Úsilie nájsť svoje miesto v novom svete a zápas 

o svoju existenciu jej pomáha prekonávať ťaţké začiatky, 

často spojených s pádmi i vzostupmi. „Preţila som vlastne dva 
ţivoty“, píše  Kamila Kay  Strelkou a pokračuje, ţe „do pr-

vého som vstúpila svojim narodením, ten druhý a krajší pre-
ţívam vo svojich spomienkach. Bolesti preboleli, hrany sa 

obrúsili, krivdy a neúspechy vyváţili radosti a úspechy. A tak 

som vďačná za všetko.“ Poslucháči sa dozvedeli, ţe je autor-
kou piatich zaujímavých kníh, v ktorých ľahkosťou, svojím 

zaujímavým rozprávačským štýlom sa dotykom cez svoj 
preţitý ţivot priblíţiť ţivot v takzvanom „raji“, ale v racio-

nálnom ponímaní so slovenským citom. V románe „Letenka 

do raja“ je príbehom úspešnej ţeny, príbehom energickej, 
vynachádzavej podnikateľky, ale aj manţelky a matky, o jej 

neobyčajnej odvahe, optimizme a sile ţeny, ktorá obrazne i 
doslova vyhrnula rukávy a stala sa hnacím motorom svojej 

rodiny. Román „Letenka do sveta“ napísala na ţelanie čita-

teľov, aby zodpovedala  na ich otázku: „Čo robíte  pani 
Strelková ?“ V tejto kniţke vyhovela svojím túlavým topán-

kam, keď precestovala a videla kus sveta a svojim čitateľom 
rozpráva svoje záţitky a napínavé historky, nielen zo sveta, ale 

aj z domova. V románe „Letenka do minulosti“ autorka odha-

ľuje svoje romantické pocity nielen pri hľadaní svojich prvých 
lások, ale aj srdcu blízkych miest,  ktoré svojim odchodom 

z vlasti opustila. Román „Letenka do Bratislavy“ je plná, 
spomienok, nevšedných situácii, napínavých historiek nielen 

zo sveta, ale aj z Bratislavy, z mesta, kde autorka pracovala, 

zaľúbila sa, vydala sa, kde sa narodila  jej dcéra a odkiaľ 
odišla do sveta. V  knihách nájdete aj ohlasy čitateľov, na 

autorkine knihy, stretnutia a predovšetkým jej  vrúcny vzťah  
k  Slovensku a lásku k človeku. V románe „Letenka za hviez-

dami“ autorka sa dotýka úspešných slovenských ţien ţijúcich 

doma i v zahraničí. Upútajú vás ich zaujímavé ţivoty z najroz-
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ličnejších odvetví ţivota, ako napriek prekáţkam sa dokázali 

postaviť na vlastné nohy. Autorka tvrdí, ţe  slovenská ţena, 

dokáţe byť nielen matkou, manţelkou, milenkou, starou 
mamou, ale vie byť aj podnikateľkou, vedkyňou, lekárkou, 

inţinierkou, manaţérkou a úspešne vie uplatňovať svoje vedo-
mosti, cit a rozvahu. Slovenská ţena je pracovitá, šikovná, 

múdra a krásna. Vníma ich svojim spôsobom, vidí svojimi 

očami, obdivuje ich a vyzdvihuje ich šikovnosť, šarm, svedo-
mitosť a silu.  

Ako jej všetky knihy aj túto prečítate jedným dychom, 
prenikne vás dobrý pocit, načerpáte energiu a mnoho sa 

o dozviete o ţenách. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. novembra 2008 Verejná kniţnica Michala Rešetku 
v Trenčíne uskutočnila ďalšie zaujímavé podujatie z cyklu 

„Poznávame Trenčanov“, keď predstavila mladým čitateľov 

na oddelení detí a mládeţe na Hasičskej ulici a v pobočke na 
Juhu v Trenčíne spisovateľka a novinárka trenčiansku rodáčku 

Ing. Margitu Ivaničkovú. Mladí čitatelia sa dozvedeli, ţe sa 
narodila v Trenčíne, 

býva v mestskej 

časti Trenčína, Zla-
tovciach. Po štúdiu 

na trenčianskom 
gymnáziu vyštudo-

vala Vysokú školu 

ekonomickú v Bra-
tislave. Pätnásť ro-

kov učila a potom 
jej učarovala novi-

nárčina. I teraz pra-

cuje na tlačovom oddelení prezidenta Slovenskej republiky. 
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Kniţne debutovala v roku 1995 básnickou zbierkou „Aj v roz-

právke je to tak“. Pravidelne publikuje v detskom časopise 

Slniečko a v Slovenskom rozhlase sa hrávajú je napísané hry. 
Práve rozhlasová verzia hry „Pyţamkáči“ sa stala základom 

novej kniţky, ktorú napísala pre deti v roku 2003. Keď sa jej 
deti pýtali, čo ju podnietilo k napísaniu, odpovedala, ţe vďaka 

svojmu staršiemu synovi, keď dlhšiu cestu do materskej školy 

si krátili rozprávaním rozprávky. Deťom oznámila, ţe 
pripravuje ďalšiu rozprávkovú kniţku a predstavila aj zopár 

úryvkov. 
Trenčan 13.12.2008 

Pomocná evidencia 672/1/08 

 
Stretnúť svorku divých šeliem v ţivotnej veľkosti, alebo 

nechať sa upútať vznešenou siluetou koní z ateliéru sochára 
Michala Gabriela či v tichu meditovať nad umeleckou výpo-

veďou maliarky Doroty Sadovskej mohli návštevníci na ver-

nisáţi dňa 5. decembra 2008 v Galérii M. A. Bazovského.  
Výstavu Mi-

chala Gabriela 
pod názvom 

„Súsošia 5“ 
pripravila kurá-
torka PaedDr. 

Elena Porubäno-
vá a vo svojom 

úvodnom slove 

priblíţila ume-
leckú tvorbu 

známeho českého sochára, ktorý pôsobí na českej výtvarnej 
scéne  uţ viac ako 25 rokov. S jeho osobou je spomínaný 

vznik a aktivity vo výtvarnom generačnom zoskupení „Tvr-

dohlaví“, ktoré ovplyvnilo výtvarný ţivot v bývalom Čes-

Súsošie Michala Gabriela 
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koslovensku a neskôr aj v samotných Čechách po jeho roz-

delení. Michal Gabriel sa predstavil výberom zo svojich naj-

novších sochárskych kompozícií figurálneho a zvieracieho 
sveta v ţivotnej veľkosti. Ich jedinečnosť spočíva v netra-

dičnom a originálnom tvarovom, pohybovom súzvuku a mate-
riálovom stvárnení, charakterizujúcom osobitý výtvarný pre-

jav umelca. Moment prekvapenia prináša, keď asketické tvary 

sôch narúša povrchovým štruktúrovaním z broskyňových 
kôstok, škrupín z vlašských i búrskych orechov. Autor veľmi 

rád experimentuje s materiálom, čím hľadá ďalšie moţnosti 
vyuţívania najmodernejších technológií v sochárskej tvorbe. 

Ako príklad boli na výs-

tave predstavené plastiky, 
ktoré vznikli opakovaním 

a zmnoţovaním tvarov z 
ABS plastov v 3D tech-

nológii. Michal Gabriel je 

jedným z najvýznamnej-
ších predstaviteľov post-

moderny, ktorého tvorba 
z autentických zdrojov českej moderny od symbolizmu cez 

kubizmus aţ surrealizmus. 

Výstavu Doroty Sadovskej pod názvom „Bledomodrá 

cesta – Inštalácia malieb“ pripravila kurátorka PhDr. Danica 

Lovíšková. Kurátorka konštatovala, ţe výtvarníčka patrí k pro-
gresívnej generácii slovenských výtvarníkov a popri maľbe sa 

venuje fotografii, videu a performancii. Pre autorku je príz-

načná inštalačná precíznosť, dôraz kladený na scénografické 
aranţmá vystavených skladieb. Zaoberá sa netradičnými té-

mami v originálnych súvislostiach a reaguje nimi na femi-
nizmus, problémy komunikácie a telesnosti. K vyjadreniu svo-

jich myšlienok vyuţíva ľudské telo, alebo jeho fragmenty 

videné z rôznych uhlov. Veľmi odváţne sú aj jej obrazy s re-
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ligióznou tematikou, posúvajúc ikonografiu ţivota svätých do 

úplne nových interpretačných, farebných a kompozičných 

súvislostí. Umelecká výtvarná tvorba autorky nesie za sebou 
veľa významných ocenení, z ktorých moţno spomenúť Cenu 

Martina Benku z roku 2007 a Cenu Tatrabanky z roku 2008. 
Pomocná evidencia 653/1/08 

 

Od 5. decembra 2008, teda od Mikuláša aţ do 6. januára 
2009, teda do sviatku Troch kráľov mesto Trenčín ţilo kul-

túrnymi aktivitami, ktoré organizátori nazvali „Čaro pod 

trenčianskym 

hradom“. Začia-

tok kultúrnych po-
dujatí odštartoval 

príchod svätého 
Mikuláša na Mie-

rové námestie             

5. decembra 2008. 
Jeho príchod ozná-

mili slávnostné 
fanfáry a prítom-

ných občanov najprv pozdravil z mestskej veţe, potom z otvo-

reného okna Mestského úradu v Trenčíne a napokon zostúpil 
medzi ľud aj s anjelmi a v ohraničenom koridore sa s ním zví-

tal. Toto vítanie rušili chrlením ohňa čerti. Oproti predchá-
dzajúcim rokom sa príhovor Mikuláša odohrával nie na stálej 

tribúne pri parčíku na Mierovom námestí, ale pri ústí Slád-

kovičovej ulice od mestskej veţe na Mierové námestie. A ešte 
jedna novota sa zaznamenala, ţe v uplynulých rokoch anjeli 

spúšťali vrecia s darmi pre deti z budovy Slovenskej spori-
teľne a toho roku z mestskej veţe. Námestie bolo úplne zapl-

nené. Keď Mikuláš odišiel, deti boli obdarované cukríkmi 
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a mohli sa ísť pozrieť do Artkina Metro na známy film Juraja 

Jakubiska „Perinbaba“. V ďalších dňoch sa zaznamenaa : 

 výstava vianočných koláčov a zdobenia stromčekov v Ku-
bre,  

 slávnostný koncert Dámskeho komorného orchestra z Bra-
tislavy za dirigovania Eleny Šarayovej, Mládeţníckeho zbo-

ru Echo, Amadeus cor Bratislava za dirigovania Ondreja 

Šaraya, sólistov Petra šaraya na husle a Branka Ladič na 
elektrofonickom klavíri v evanjelickom kostole, 

 detský jarmok na Mierovom námestí, na ktorom s vianoč-
nými výrobkami prezentovali ţiaci trenčianskych škôl a za-

riadení,  

 počas tretieho adventného víkendu v dňoch 12. aţ 14. de-
cembra 2008 sa v Trenčíne uskutočnil uţ štvrtý ročník 

adventného festivalu speváckych zborov s názvom Daj Boh 

šťastia tejto zemi. Dva večerné koncerty v piatok a sobotu 

a podvečerný v nedeľu poskytli priestor pre iné, podstatne 

hlbšie vnímanie adventného času. Tohoročný festival sa 
niesol po prvýkrát s medzinárodnou účasťou, čím sa zapísal 

do kalendára podujatí podobného charakteru v rámci 
Európy. So 

svojím progra-

mom sa pred-
stavilo deväť 

speváckych 
zborov – evan-

jelický spevác-

ky zbor z ma-
ďarskej Békes-

csaby, chlap-
čensko – muţ-

ský spevácky zbor Pueri cantores tarnovienses z poľského 

Tarnówa, Chor im Hemd (zbor v košeliach) z rakúskej 

Chlapčenský spevácky zbor z Tarnowa 
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Viedne, Zvolenský spevácky zbor zo Zvolena, ţenský Spe-

vácky zbor Srňan z Horného Srnia, Spevácky zbor Horno-

súčan z Hornej Súče a trenčianske zbory – Školský spevác-
ky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého, Spevácky 

zbor trenčianskej univerzity A. Dubčeka a hostiteľský Tren-
čiansky spevácky zbor. Koncerty sa konali s podporou Mes-

ta Trenčína, v spolupráci s Trenčianskym osvetovým stre-

diskom a konzulátom Veľvyslanectva Poľskej republiky na 
Slovensku, Rímskokatolíckym farským úradom v Trenčíne, 

správou piaristického kostola sv. Františka Xaverského 
a Evanjelickým a. v. farským úradom v Trenčíne. Organizá-

ciu si vzala na starosť uţ tradične Agentúra JoVa z Tren-

čína. Pred kaţdým koncertom publikum pozdravil Trenčian-
sky spevácky zbor interpretáciou adventného chorálu Rora-

te caeli de super, čím navodil adventnú atmosféru koncertu. 
A teraz niekoľko slov ku koncertným vystúpeniam. Piat-

kový koncert sa niesol v znamení trenčianskych laureátov 

a ich hosťa. Festival otvoril Zvolenský spevácky zbor, ktorý 
podal svoj štandardný výkon, ovplyvnený intonačnými re-

zervami vo vysokých hlasových skupinách. Trenčiansky 
spevácky zbor sa prezentoval disciplinovaným výkonom. 

V dramaturgii boli prínosom skladby súčasných sklada-

teľov (tentoraz poľských), ktoré ju oţivili. Univerzitný spe-
vácky zbor z Trenčína podal svoj štandardný výkon i keď 

v interpretácii niek-
torých skladieb zosta-

li ešte rezervy. Vhod-

ne zvolený záver in-
terpretáciou spirituálu 

Ride the Chariot, str-
hol publikum k skan-

dovanému aplaudova-

niu. Sobotný koncert 
poľský dirigent a konzulka U. Wisnievska 
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sa niesol v znamení vystúpenia zahraničných hostí, ktorí 

poctili svojou účasťou konzulka Veľvyslanectva Poľskej 

republiky na Slovensku Jej Excelencia Uršula Wisnievska 
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dlho-

dobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová. Program 
koncertu vhodne dramaturgicky gradoval. Po programo-

vom bloku maďarského zboru, ktorý zaujal interpretáciou 

skladieb v slovenskom jazyku nastúpili pred publikum poľ-
skí spievajúci chlapci z Tarnowa. Veľmi sympatický zvuk, 

zvládnutie náročných súčasných kompozícií, vysoká hla-
sová kultúra a umelecké stvárnenie interpretovaných skla-

dieb vyvolala pozitívnu reakciu publika, ktoré si vyţiadalo 

aj prídavok. Programový blok rakúskeho zboru priniesol 
záţitok aj pre najnáročnejšieho poslucháča. Vysoká hlasová 

kultúra zboru i 
sólistov, zvuko-

vá vyrovnanosť 

a umelecké 
stvárnenie pred-

vedeného pro-
gramu boli vzo-

rovou učebnicou 

zborovej inter-
pretácie. Kon-

cert bol skutočným umeleckým záţitkom. Nedeľné popo-
ludnie sa nieslo v znamení vystúpenia speváckych zborov 

nášho okresu. Srniansky ţenský spevácky zbor zaujal atmo-

sférou svojho programu, ktorým vniesol na festival sku-
točnú predvianočnú atmosféru. Hornosúšania priniesli cel-

kom zdarilý pokus spojenia interpretácie náročných du-
chovných skladieb staršieho obdobia so súčasnou sloven-

skou duchovnou hudbou. Spievajúci gymnazisti zaujali spo-

jením interpretácie tradičných skladieb ako napríklad po-
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merne málo spievaný Otče náš od Mikuláša Schneidra 

Trnavského a moderných, mentalite spevákov blízkych du-

chovných skladieb súčasných skladateľov. Vyvrcholením 
koncertu bolo účinkovanie hostí – rakúskeho speváckeho 

zboru Chor im Hemd, ktorý opätovne zaujal. Treba dodať, 
ţe súčasťou kaţdého koncertu bolo spoločné vystúpenie zú-

častnených speváckych zborov, ktorým vzdali hold storoč-

nici slovenského národného skladateľa Eugena Suchoňa 
skladbou Aká si mi krásna a zaspievaním ústrednej skladby 

festivalu Daj Boh šťastia v úprave nestora súčasných slo-
venských skladateľov Zdenka Mikulu. Piatkový koncert 

moţno charakterizovať ako štandardný. No mimoriadnym 

záţitkom pre poslucháčov bol záver sobotného večerného 
vystúpenia, keď zahraniční hostia Maďari, Rakúšania 

a Poliaci, za dirigovania Rakúšana Andreasa Salzbruna 
zaspievali Suchoňovu skladbu bez slovenskej pomoci a za 

dirigovania Dr. Jozefa Vakoša zvládli aj interpretáciu 

náročného slovenského textu skladby Z. Mikulu Daj Boh 
šťastia. Čo najviac prekvapilo organizátorov ? Predovšet-

kým návštevnosť, keď počas všetkých troch koncertov boli 
priestory piaristického kostola zaplnené vnímavým a 

vďačným publikom. A to je devíza i pre budúcnosť. 

Celé toto obdobie bolo zaujímavé aj inými sprievodnými 
podujatiami ako napríklad : 

- tvorivé dielne, v ktorých si dospelí a deti skúšali vyrobiť 

betlehemy a figúrky svätej rodiny zo šúpolia  a dreva, 
- predajná výstava umeleckých diel v dňoch 14. a 21. de-

cembra 2008 trenčianskych výtvarníkov v synagóge, 
- dňa 15. decembra 2008 sa predstavili mladí muzikanti Zá-

kladnej umeleckej školy Karola Pádivého vo vianočnom 

koncerte v Trenčianskom múzeu, 
- po prvýkrát prišiel do Trenčína vianočný kamión Coca-

Coly, 

spoločné vystúpenie speváckych zborov 
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- na „zlatú nedeľu“ Mierove námestie ţilo tradičným vianoč-

ným jarmokom, v ktorom okrem vystúpení folklórnych 

skupín z trenčianskeho regiónu aj ţivý betlehem 
Vlastné poznámky 

 

Nepočujúca poétka Magda Pilárová predstavila v sobotu 6. 
decembra 2008 v Kultúrnom centre Kubra ďalšiu zbierku 

svojich básní nazvanú Neskutočný svet. Do ţivota ju vypra-
vila so spisovateľom Rudolfom Dobiašom a poslúţilo im na 

to symbolické čalúnnické kladivko. K malej slávnosti prispela 

aj Spevácka folklórna skupina Kubra a prítomných rozospie-
val harmonikár Stanislav Lučan. Táto jej druhá zbierka bola 

vydaná s podporou Klubu darcov Trenčianskej nadácie. „Au-
torka ţije vo zvláštnom svete a neviem si predstaviť ten tichý 

svet. Snaţí sa v ňom nájsť rytmus, hudbu, chvenie. Naj-

silnejšou črtou je jej odvaha pustiť sa do písania,“ sňal pred 
autorkou symbolicky 

klobúk spisovateľ Ru-
dolf Dobiaš. „Kubra, 

moja rodná dedi-na, na 

ktorú človek rád si 
spomína,“ vyznala svoj 

vzťah ku Kubre mest-
skej časti Trenčína, au-

torka. Nerobilo jej pro-

blém recitovať bez po-
môcky, lebo všetky 

svoje básne si dobre pamätá. Zbierka je ilustrovaná  kresbami 
sluchovo postihnutého výtvarníka Stanislava Lubinu. 

Info Trenčín 18.12.2008 

Pomocná evidencia 675/1/08 
 

zľava – Magda Pilarová, Rudolf Dobiaš 
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Vrahyňa či obeť ? Takýto slogan si vybral tvorca najnov-

šieho slovenského filmu o jednej z najkontraverznejších pos-

táv našej histórie Alţbete Báthoryovej Juraj Jakubisko. Film 
sa snaţí vytvoriť z čachtickej panej ľudovú liečiteľku, čo 

história tvrdí úplný opak. Uviesť i takéto informácie na pravú 
mieru a odpútať človeka od všakových mýtov a presvedčiť 

naopak o jej vine sa pokúsil na stretnutí Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne historik a múzejník PhDr. Jozef 

Karlík dňa 11. decembra 2008. Podľa neho Alţbeta Batho-

ryová nie je osobnosť, ktorá by si zasluhovala toľkú pozor-
nosť. Keď, ale film Juraja Jakubiska rozvíril protichodné in-

formácie, treba sa na túto postavu pozrieť z hľadiska histo-

rických prameňov. Tie jasne dokazujú, ţe na Čachtickom hra-
de sa odohrávalo tvrdé týranie, mučenie a kruté zaobchádzanie 

s mladými ţenami ukončené smrťou. Za tieto zverstvá sa 
Alţbeta Bathoryová nedostala na tabulárny súd, lebo ochrannú 

ruku nad ňou drţal palatín Thurzo. V prípade, ţe by sa dostala 

na súd za zločiny, ktorých sa dopúšťala aj na ţenách niţšej 
šľachty, by čakal trest smrti. Preto Alţbeta Bathoryová doţíva 

na Čachtickom hrade. PhDr. Jozef Karlík viackrát na základe 
podloţených poznatkov spochybnil výsledky obhajcov 

Bathoryovej, ktoré sú zaloţené len hypotézach a tak neprávom 

očisťujú jej meno a zbavujú jej viny. 
Trenčianske noviny 05.01.2009 

Pomocná evidencia 09/2/09 
 

V piatok 12. decembra 

2008 Mestská galéria v Tren-
číne poskytla svoje priestory 

autorskej výstave mladej am-
bicióznej výtvarníčke, tren-

čianskej rodáčke Janke Zau-

jecovej pod názvom „Pretvo-
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riť rúnom“. Po otvorení výstavy a privítaní hostí vedúcou 

Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jankou 

Masárovou a kultúrnom programe, ktorý vyplnil spev ţiačok 
Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne v ko-

repetícii Mgr. Milici Ilčíkovej a recitácia Lenky Teiche-

rovej, tvorbu vystavujú-

cej autorky zhodnotil ku-

rátor výstavy PhDr. 

Marián Kvasnička. Vo 

svojom príhovore kon-
štatoval, ţe jej tvorba má 

charakter spirituálny 

a sakrálny. S jej tvorbou 
sa po prvýkrát stretol 

v toto leto, počas vynika-
júceho sympózia „Ora et Arts“ na Skalke pri Trenčíne. Toto 

čarovné miesto zdruţilo duchovne citlivých tvorcov a dalo 

moţnosť vyniknúť dielam dnes vystavujúcej autorky, kde dali 
vyniknúť krásu oblého kameňa s byzantskou zlatenou drapé-

riou, alebo iným prírodným vláknom. „Tieto kamene oblečené 
do cnosti mi pripomenuli úţasné úsilie púštnych otcov kres-

ťanského východu, najmä evanjelia Pontika, ktorý opísal ich 

mechanizmus, spôsob šľachtenia a ţiaľ aj prekáţky rastu ich 
k dobrote. Janka Zaujecová okrem toho pod silným vyţaro-

vaním ducha vytvorila aj veľký artex pod názvom Bdenie pus-
tovníka, kde sa bez slov hovorí o ceste osvietenia, cez temnú 

noc mystikov, únavu bdenia aţ po vykupujúci výron slnka na 

svitaní.“ Jej dielo prirovnal k hudobnému dielu, keď hudba jej 
textílií pracuje s priadzou, textilným vláknom, ovčím rúnom, 

teda samými mäkkými materiálmi, ktoré uvádza do rytmu 
a usporadúva ich. O svojej tvorbe autorka povedala, ţe je spä-

tá s textilom a ovčím rúnom. „Je to materiál, ktorý ma oslovil, 

ktorý ma fascinuje a najlepšie vyjadruje to, čo chcem pove-
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dať.“ Inšpiráciou pre jej tvorbu je človek, príroda a najmä 

duchovno, ba ešte hlbšie, čo inak nevidíme. A čo pripravila 

autorka pre návštevníkov na svojej výstave ? Visiace plstené 
artefakty, okrúhle kamene, ktoré sme videli i na Skalke v lete. 

Trenčianske noviny 15.12.2008 
Pomocná evidencia 665/1/08 

 

Trenčianske divadlo Normálka uviedlo v piatok 12. decem-
bra 2008 svoju šiestu premiéru so zaujímavým názvom Samo 

z lazov. Príbeh spočiatku tajomného, neskôr obyčajného 
človeka Sama, vyhľadala reportérka televízie a podala ho di-

vákom. Jednoduchý 

ţivot podobný tisí-
com ľudských osu-

dov je zároveň na 
smiech i na zamys-

lenie sa. Samo sa 

dostal do sveta po-
čas vojenčiny, po 

návrate nastúpil do 
firmy, kde sa rýchlo 

naučil pracovať. Je-

ho manţelstvo zapa-
dá do tejto mozaiky smutno-humorného príbehu. Výbornou 

myšlienkou bolo zhotovenie scény pomocou dvoch kusov ku-
lís menených počas predstavenia. Vytratili sa tým prestoje 

potrebné na výmenu kulís a hra pokračovala priamo počas 

prestavby javiska. Samozrejmosťou v predstaveniach divadla 
Normálka sa stala ţivá hudba v podaní členov súboru s vlast-

nými skladbami. Divadlo Normálka ponúkla predstavenie zo 
ţivota a o ţivote, jednoduchom i zloţitom, ktorý je niekedy 

najťaţší z najťaţších. Spontánny potlesk po poslednej replike 

svedčí o tom, ţe aj divákom sa takýto pohľad na ţivot (moţno 

Odovdzanosť, Chudoba 

záverečná scéna s poďakovaním 
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aj vlastný) páčil. 

Info Trenčín 18.12.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
 

Dňa 18. decembra 2008 Mestská galéria v Trenčíne bola 
miestom zaujímavej udalosti, v ktorej Klub leteckých mode-

lárov odovzdával Múzeu antiky Vojtecha Zamarovského mo-

del lietadla, vyhotoveného práve podľa vyhotovených skíc 
práve tohto trenčianskeho slávneho rodáka. O tom ako vôbec 

vznikol tento model, povedal dlhoročný letecký modelár Ing. 

Július Kákoš. ţe to bolo vtedy, keď pred niekoľkým rokmi 

začal mapovať históriu slovenského leteckého modelárstva. 

„Pri zbieraní podkla-
dových materiálov 

ma môj priateľ Voj-
tech Zamarovský 

odporučil na tieţ na 

Trenčana Ing. arch. 
Štefana Androviča, 

ktorý sa dlhodobo 
venuje histórii letec-

tva. Následne potom 

na spoločnom sedení pri káve s Ing. arch. Štefanom Andro-
vičom tento naše spoločné stretnutie prerušil a ukázal mi zo 

svojho archívu kópiu škice lietadla, ktorú skopíroval z publi-
kácie Masarykovej leteckej ligy, ktorej autorom bol práve 

Vojtech Zamarovský. Mne sa tento model zapáčil a som ho 

publikoval.“ Asi pred tromi rokmi som sa rozhodol, ţe poţia-
da darcov Trenčianskej nadácie o podporu na realizáciu mo-

delu lietadla Vojtecha Zamarovského. Jeho ţelanie sa splnilo 
a Ing. Július Kákoš mohol realizovať svoj sen. Model v roz-

pracovaní i v konečnom prevedení vyvolal u odborníkov his-

torických lietadiel nebývalý záujem.“ Odteraz jeden z troch 
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zhotovených modelov podľa projektu Vojtecha Zamarovského 

má svoje trvalé miesto v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Medzi vianočnými sviatkami a novým rokom dňa 27. de-
cembra 2008 Mestská galéria v Trenčíne poskytla priestor pre 

výstavu fotografií trenčianskej fotografky Filomény Trefnej, 

rodenej Horáčkovej. 
V úvode vernisáţe 

výstavy jej kurátorka 

PhDr. Janka Kar-

líková uviedla, ţe 

„táto komorná výs-
tava je výsledkom 

snahy jej nevesty 
Libuši a má najmä 

starším občanom 

mesta Trenčín, pripomenúť činnosť a tvorbu svojej svokry 
a tomto období dve jubilejné významné výročia autorky a to 

100. výročie jej narodenia a 20. výročie jej úmrtia. Jej činnosť 
a tvorba časovo zapadá do obdobia, kedy v Trenčíne tvorila aj 

fotografka Mária Holoubková, Na realizácii výstavy sa svojou 

podporou podieľali Klub darcov Trenčianskej nadácie, Mesto 
Trenčín a Trenčianske múzeum.“ Nevesta L. Trefná na záver 

poďakovala Ladislavovi Kobzovi za zhotovenie fotografií zo 
sklených tabúľ zo zbierok Trenčianskeho múzea pre dnešnú 

výstavu. 

Vlastné poznámky  

 

Tradičný 10. ročník jazzového podujatia Bluesnenie vyvr-
cholilo v Piano Clube, pripravené Trenčianskou jazzovou spo-

ločnosťou. Headlinerom podujatia bolo české blues – rockové 

zoskupenie T - 4, ktoré sa prezentovalo ako hudobne zohratá 
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a textovo príťaţlivá formácia s vlastnou štýlovou tvorbou, 

konštatoval organizátor podujatia Ján Babič. Na trenčianskom 

bluesnení nechýbal gitarista a spevák Peter Radvanyi so svo-
jou skupinou Resonators, s ktorými si zahral aj mladý talen-

tovaný hudobník Jerguš Oravec. Na podujatí zaujala aj stálica 
slovenskej hudobnej scény Jana Ruţičková. Medzi učinku-

júcimi sa zaskvelo aj trenčianske hudobné zoskupenie 

Hattrick, ktorí sa previedlo vo veľkom štýle a strhlo divákov 
do víru tanca aţ skorých ranných hodín.  

Trenčianske noviny 05.01.2009 
Pomocná evidencia 11/2/09 

 

Milým poohliadnutím za nedávno uplynulým Festivalom 
francúzskych filmov bolo udelenie Diváckej ceny najlepšiemu 

premietanému francúzskemu filmu, ktoré sa po festivale u-
skutočnilo začiatkom decembra 2008 v priestoroch kina Me-

tro. Tento rok cenu získal film Kam som dal hlavu reţisérky 

Nathalie Donnin. Táto romantická komédia je celovečerným 
filmovým debutom reţisérky a scenáristky, ktorá je autorkou 

viacerých úspešných krátkych filmov ocenených cenou za 
kvalitu Francúzskeho národného filmového centra. Film 

v Trenčíne ocenili diváci priemernou 

známkou 1,52 pri hodnotení od 1 do 5 ako 
v škole. Udelená Divácka cena je dielom 

umeleckej sklárky Marty Majlátovej z Ni-
try a víťazke bola organizátormi festivalu 

zaslaná poštou. Pre úplnosť treba pripo-

menúť, ţe na Festivale francúzskych fil-
mov v Trenčíne bolo premietnutých dva-

násť filmov pri celkovom počte 17 projek-
cií s celkovou návštevnosťou 1520 divákov. Počas festi-valu 

bolo zorganizovaných 10 sprievodných podujatí, ktoré spolu 

navštívilo pribliţne 3000 divákov.  
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Info Trenčín 18.12.2008 

Pomocná evidencia 675/1/08 

 
Klasické zimné prehliadky Trenčianskeho hradu uţ pred 

rokom spestrilo podujatie s názvom Vianoce na hrade. Keďţe 
prehliadky sa streli s priaznivým ohlasom u návštevníkov, tak 

sa Trenčianske múzeum so správou Trenčianskeho hradu roz-

hodli podujatie zopakovať a zaloţiť jeho tradíciu. Správkyňa 
Trenčianskeho hradu Mgr. Monika Gurínová informovala, 

ţe tento rok sa Vianoce na hrade uskutočnia od 13. decembra 
do 6. januára 2009. „Budú venované všetkým, ktorí chcú pre-

ţiť sviatočnú atmosféru umocnenú históriou. Súčasťou beţnej 

prehliadky bude návšteva vianočne vyzdobeného Barborinho 
paláca, vôňa medovníkov, svetlá sviečok, vianočná hudba a 

ţivé stromčeky.“ Počas prehliadky sa návštevníci oboznámia s 
vianočnými zvykmi a tradíciami v minulosti a na pamiatku si 

z vianočného Trenčianskeho hradu budú môcť odniesť me-

dovník. Ten si mohli dokonca v dňoch 19. aţ 21. decembra 
2008 vlastnoručne vyzdobiť a odniesť si domov ako suvenír. 

Cieľom akcie, ktorú podporila aj Trenčianska nadácia, je 
urobiť Trenčiansky hrad zaujímavým a upozorniť, ţe Tren-

čiansky hrad je otvorený aj v zime. 

Vlastné poznámky 
 

Vianočnú výstavu be-
tlehemov, medovníčkov, 

adventných vencov 
a vianočných drobností 

pripravilo pred vianoč-

nými sviatkami Kultúrne 
centrum v Kubre. Na 

výstave prezentovali 
svoje práce aj deti zo 

Špeciálnej základnej 
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školy internátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne, Špe-

ciálnej základnej školy internátnej a Praktickej školy inter-

nátnej v Trenčianskej Teplej. „Vianočné ozdoby a aranţovanie 
predstavili manţelia Matejákovci, Miroslav Holý výrobky zo 

slamy, pani Hrizová medovníky, K. Figuliová obrazy, Jana 
Neštráková hračky. Rezbár Vladimír Morávek doniesol betle-

hemy, Ján Švejda keramický betlehem, Ľubica Trefná ad-

ventné vence a veľkého snehuliaka vyrobila Renata Marče-
ková,“ priblíţila autorov výstavy Lenka Brezanová. Výstavu 

najviac obdivovali deti z trenčianskych škôl. 
Info Trenčín 18.12.208 
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