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Kultúrne podujatia 

 
Prvým tohoročným podujatím Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne bola dňa 8. januára 2008 prezentácia 
druhého diela zborníka Literárneho klubu Omega Tak plynie 

čas... V jej úvode vystúpil hudobník a textár Ľubomír Ben-

kovič so svojou gi-
tarou, prítomných 

hostí a členov klubu 
privítala zástupkyňa 

riaditeľky kniţnice 

Mária Špániková 
a podujatím sprevá-

dzala tajomníčka 
Literárneho klubu 

Omega Janka Po-

láková, ktorá v úvode predniesla úryvky z poézie PhDr. Janky 

Jablonskej, ktoré predčasom zverejnila vo svojej najnovšej 

zbierke poézie „Pocta ţivotu“. Ako uviedla vo svojom prí-
hovore, ţe na jeho vydaní nového zborníka sa podieľala Ve-

rejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne, do jeho obsahu 
prispelo dvadsať autorov svojimi literárnymi prácami. Zborník 

s trochu nostalgickým názvom Tak plynie čas... slovami vy-

prevadil spisovateľ Rudolf Dobiáš a predseda Literárneho 
klubu Omega Ján Maršálek. O ilustráciu sa postarala Ve-

ronika Markovičová a obálku pripravil Janko Vitko.  
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 14. aţ 31. januára 

2009 vystavoval v ArtKine Me-

tro francúzsky študent Yoan Ro-

sin. Študoval na Écola Beaux 

Arts v Nantes vo Francúzsku 
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a Concordia Univesity Montréal v Kanade. V súčasnosti štu-

duje na UCCM Cuenca v Španielsku. Na umeleckú dráhu výt-

varníka sa dostal po zhodnotení svojich športových moţností 
stať sa profesionálnym basketbalistom. Začal preto kresliť a to 

úplne všetko, na čo si zmyslel. V spektre jeho výtvarných diel 
sú obrazy vytvorené jeho fantáziou, ale i obrazy ovplyvnené 

históriou a športom. Svoje diela vystavoval vo Francúzsku, 

Portugalsku, Kanade a ďalších štátoch. Na Slovensku vysta-
voval po prvý raz. 

Vlastné poznámky 
 

Vo štvrtok 15. januára 2009 Verejná kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne bola miestom v rámci cyklu Poznávame 

Trenčanov stretnutia slovenskej herečky Evy Kristínovej 

s verejnosťou, na ktorej za osobnej účasti autora Jána Čo-

maja bola prezentovaná najnovšia jeho kniha Spomienky 

herečky, ktorou priblíţil herečkin ţivot. Za mimoriadneho 
záujmu verných  priaznivcov 

herečka zaspomínala  na 

svoj ţivot a nezabudnuteľné 
postavy, ktorými nás počas 

desiatok rokov sprevádzala. 
Napokon aj prezentovaná 

kniha pribliţuje jej obdivu-

hodnú hereckú tvorbu. Ako 
uviedol autor Ján Čomaj, 

formou osobného rozpráva-
nia svojej hrdinky v publikácii obsiahol jedno dramatické sto-

ročie Slovenska na osudoch jej rodičov a najmä na jej vlastnej 

ţivotnej ceste. Vrcholom podujatia bol herečkin umelecký 
prednes – ojedinelý, neopakovateľný a nekonečne vrúcny, 

ktorým Eva Kristínová postavila na nohy celú trenčiansku  
kniţnicu.  
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Ešte predtým prijal významnú slovenskú herečku a tren-

čiansku rodáčku Evu Kristínovú s autorom nedávno vydanej 

pri príleţitosti jej 80. narodenín ţivotopisnej publikácie s náz-
vom Spomienky herečky Janom Čomajom predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH.  Témou priateľského rozhovoru bola nielen bohatá 

dráha herečky – 

členky činohry Slo-
venského národného 

divadla, ktorá stvár-
nila za uplynulé ob-

dobie vyše osemde-

siat zväčša dramatic-
kých postáv a mimo-

riadna  aktívita 
v rozhlase, televízii 

a filme, ďalej ako re-

citátorka či šansonierka. Pani Eva Kristínová sa ţivo zaujímala 
o dianie v jej rodnom meste a celom Trenčianskom kraji, 

s ktorým ju neustále spája silné puto aj napriek tomu, ţe 
v súčasnosti ţije v Bratislave. Na záver prijatia MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH odovzdal Eve Kristínovej pamätný list pri prí-

leţitosti ţivotného jubilea, ktorým sa zvýrazňuje jej mimo-
riadny kultúrno-spoločenský prínos v oblasti slovenského di-

vadla a filmu, za kultivovanie umeleckého slova v slovenskej 
klasickej poézii a za šírenie dobrého meno svojho rodiska – 

kraja svojho srdca.  

Vlastné poznámky 
 

 

Vernisáţ výstavy pod názvom Stretnutia s podtitulom Od 

ZUŠ po vlastné ateliéri v Mestskej galérii v Trenčíne dňa          

16. januára 2009 sľubovala mimoriadny záujem verejnosti, 
pretoţe sa v nej predstavil učiteľ výtvarného odboru Základnej 
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umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Jozef Švi-

kruha spoločnej výstave so svojimi bývalými trinástimi 

ţiakmi, ktorí ukončili štúdium na vysokých školách ume-
leckého zamerania, alebo ich študujú. A skutočne moja intuí-

cia ma nesklamala tentoraz, lebo veľa priateľov a známych 
učiteľa a jeho vystavujúcich ţiakov zaplnilo výstavné pries-

tory, aby tak vzdali hold ţivotnému jubileu Mgr. Jozefovi 

Švikruhovi.  
Pred slávnostnou vernisáţou sa o kultúrny program postaral 

Komorný orchester Základnej umeleckej školy Karola Pádi-
vého v Trenčíne pod 

vedením učiteľky 

Piatkovej. Vernisáţ 
otvorila a prítomných 

účastníkov výstavy 
privítala vedúca Útva-

ru kultúry Mestského 

úradu v Trenčíne 

Mgr. Janka Masáro-

vá. Jubilantovi pos-
tupne zablahoţelala za Trenčianske osvetové stredisko Jar-

mila Tichá a riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne Mgr. Veronika Soukupová. Hlavný 
predslov k výstave mal kurátor výstavy Ing. Jozef Vydrnák. 

Vo svojom príhovore zhrnul výtvarné dielo jubilanta Mgr. 
Jozefa Švikruhu a jeho ţiakov takto : „Pred rokmi Mgr. Jozef 

Švikruha svoj výtvarno-pedagogický talent zúročil v trenčian-

skom umeleckom školstve. Obetoval roky, aby v nich lámal 
čas a rozdával jednu polovicu pre talent detí a druhú polovicu 

pre talent svoj v objatí múzy. Táto dualita ho sprevádza do 
dneška. Odmenou sú absolventi, ktorí šli za vnútorným hla-

som a sú teraz jeho potešením, hrdosťou i drahými kameňmi 

na pedagogickej korune kantorskej slávy. Druhou jeho 
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radosťou Jozefa sú jeho obrazy. Krajinárske kompozície pri-

náša v preštylizovanej realite. Má rád hory i doliny, zátišia 

domcov ukryté pod oblúkmi pokosených lúk, voňavé úvrate. 
Cyklicky strieda oblúky a farebné jazyky, vegetáciu i ľudovú 

architektúru, archetipy a znaky ţivota. Nastolenej téme i fa-
rebnosti nás často posúva do detských čias, do spomienok 

a obzretím mysle. V zime nás zas volá na kvinťákoch otes-

tovať ľadovú prikrývku na potočnej hladine. Pri návrate 
domov cítiť dymové posolstvo rozkúrenej pece. Toto sú refle-

xie, o ktorých si často myslíme, ţe sú stratené. Opak je prav-
dou. Obrazy Mgr. Jozefa 

Švikruhu nás vţdy k ním 

dovedú, pretoţe sú pote-
šením srdca a reštartom 

duše.“  
V ďalšej časti sa Jozef 

Vydrnák venoval  charakte-

ristike výtvarnej tvorby 
jednotlivých spolu vystavu-

júcich Jozefa Švikruhu. „Jana Zaujecová – Sedláčková po-
norila ruky do runa a runo sa ponorilo do 

jej tvorby. Táto priam biblická matéria 

sa v jej fantázii vynára, pretvára, plstí, 
plastizuje, niekedy aj farbí. Po dotyku 

textilnej priadze aj kamene z Váhu 
zmäknú a cítia sa cnostne. Katarína 

Kovalčíková vychádza na výstavnú scénu v scénickom kos-

týme. Predtým číta, študuje postavu, hľadá odozvy, škicuje 
i modeluje, berie miery, šije, strihá, obšíva i vyšíva, riasi, 

prepletá a obtáča. Na záver necháva zahniezdiť texty, ktoré 
cez slová vyletujú do divákovej priazne. Iveta Grófová neo-

dolala vábeniu celuloidového, políčkami pokrytého a na okra-

joch rytmicky perforovaného hada. Vkradol sa do jej talentu 

Ing. Jozef Vydrnák 
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a ponúkol osudové jablko v premene na animovaný a doku-

mentárny film. Vo svojej tvorbe humánne humanizuje huma-

noidov, ich osudy, príbehy, tajomstvá a posolstvá. Mária Hol-

čeková ladne ohýba labutí krk. Tomuto vznešenému operen-

covi venovala cyklus fotografií. V čiernej, bielej a šedej hovo-
ria o svetle, tme, belobe pe-

ria, grafických vzruchov na 

hladine. Je to transformácia 
bielošero svitu do tvarov 

a náhod ţenskej krásy, vi-
denej cez oko ţeny a telo 

labute. Katarína Hvoţďá-

rová vo svojich maľbách 
sa koncentruje na tvár, telo 

a anatómiu ţeny. Okolitý svet aktuálnej nálade dotvára figu-
rálne hry. Martina Albrechtová v kombinovaných grafických 

technikách šifruje, naznačuje rafinovane cez štruktúru, dráţdi 

pozorovateľa. Núti ho zastať, zamyslieť sa, pozorovať, riadiť 
jej ţenský princíp. Zuzana Janíčková pracuje s akrylom. Na 

plátnach niekde v dekoratívnejšom inde zas tajomnejšom 
rytme farebne mándruje a skrúca pigmenty. Odozvou sú ab-

straktné kompozície búšiace na brány našich predstáv. Martin 

Šumaj chuťou reštaurátora si reálne temperou odkrajuje 
z trenčianskych vetúd. V ďalšom diele nám ponúka kvalifi-

káciu vizuálneho reštaurátora na postavenie fragmentov ar-
cheologickej maliarskej anatómie. Ján Špaček médium foto-

grafie posúva na veľkoplošné tlače. Monumentalizuje skladbu 

v štvorcových segmentoch a avizuje moţnosti pre oţivenie 
vstupných hál, panenských stien firemných recepcií či ďalších 

plôch smutne stojacích a čakajúcich na prísun takéhoto zá-
ţitku. Veronika Vaculová vecne a často i v impresionistic-

kom geste nechali očami prejsť témy, ktoré pre niektorých 

tvorcov mohli zostať obyčajné a všedné. Po rukami autorky 
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však naopak vyrastajú zátišia, ktoré deklarujú punc autorskej 

osobitosti. Tomáš Tulis našiel útulok v kombinovaných tech-

nikách. Túli sa, kombinuje, filozofuje. Pokúša sa vojsť do 
našich hláv. Hľadá vypínač, vlastne zapínač, ktorým zapáli 

svetlo v hlave pozorovateľa. Juraj Toman to má premyslené. 
Otvára plátno do hĺbky. Je to však pandorina skrinka. Nás-

ledky nie sú na obrátenej strane. Je to pozvanie k maliarovi 

a jeho palete. Juraj Konček je staviteľ, architekt, dizajner. 
Cez sadru komunikuje s ľudským telom, reálne vzťahy študuje 

na hlave vpuste. V ďalšom uţ ab-
strahuje, obalové plochy redukuje aţ 

na základných dratvách, ktoré sú 

aktuálnym východiskom v dizajne. Na 
záver vernisáţe vystúpil Mgr. Jozef 

Švikruha a vyslovil poďakovanie nie-
len účastníkom vernisáţe, ale predovšetkým rodičom a starým 

rodičom jeho bývalých ţiakov, ţe „priviedli ste k nám svoje 

deti, aby dnes mohli takto prezentovať. Teším sa s vami moji 
ţiaci, ţe som sa mohol s vami stretnúť.“   

Vlastné poznámky 
 

Od pondelka 19. januára 2009 sídli pobočka trenčianskej 

verejnej kniţnice Michala Rešetku z Dlhých Honov v nových 
priestoroch, v nákupnom stredisku Kubra. Sťahovanie bolo 

podmienené odpredaním pôvodného objektu inému maji-
teľovi, ktorý na mieste pôvodného objektu by mal postaviť 

nový objekt zo zachovaním kniţničných a verejných pries-

torov pre kultúru, naviac rozšírených o bytové jednotky. Sťa-
hovanie pobočky do susediaceho objektu nákupného stre-

diska Druţba začalo ešte v polovici decembra 2008 a v pon-
delok 19. januára 2009 ju otvorili. Kniţnica je v prenájme a na 

platení nájomného sa podieľa jej zriaďovateľ Trenčiansky 

samosprávny kraj aj Mesto Trenčín. Sťahovanie trvalo takmer 

poďakovanie od Veroniky Vaculovej 
Mgr. Jozef Švikruha 
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mesiac. Rozlohou je priestor kniţnice oproti pôvodnému men-

ší, ale je vyhovujúci a estetický, povedala vedúca kniţničných 

a informačných sluţieb Verejnej kniţnice M. Rešetku Mária 

Špániková. „Sme radi, ţe sme aj napriek menšej ploche tento 

priestor dostali. V tejto lokalite iné vhodné miesto nie je.“  
Nové priestory dokonca nepotrebovali ani veľké investície a 

údrţbu. Stačilo vymaľovanie a nová podlaha. Pred sťahova-

ním inventarizovali kniţničný fond a do nových priestorov 
preniesli viac ako 30 - tisíc kníh v takmer deväťsto škatuliach. 

Časť z kníh skončila v sklade, pretoţe sa uţ do priestorov a 
regálov nevošla. Priestor pri vstupe chráni zabezpečovacie za-

riadenie voči odcudzeniu kníh a pódium, kde umiestnili čitá-

reň, vybavenú novým nábytkom. Pobočku v nových pries-
toroch pripojili na kniţničný informačný systém, ktorý spája 

všetky oddelenia verejnej kniţnice s ďalšími dvanástimi kniţ-
nicami v kraji. Pobočka na Dlhých Honoch patrí k tým 

„rušnejším“. Eviduje viac ako tisíc stálych čitateľov, denne ju 

navštívia desiatky návštevníkov. „Dôchodcovia sem chodia čí-
tať noviny a časopisy, mladí ľudia zase kvôli internetu. Ten uţ 

môţu vyuţívať na dvoch počítačoch. Na akcie, ktoré kniţnica 
robila, boli zvyknutí aj deti materských škôl a ţiaci z dvoch 

neďalekých základných škôl a ţiaci zo školských klubov. Na 

akcie pre školy ešte nemáme miesto, ale v najbliţšom čase, aţ 
sa všetko zabehne, vytvoríme niekde kútik,“ vysvetlila Mária 

Špániková. Zaujímavé bolo sledovať ako ľudia na otvorenie 
netrpezlivo čakali, chodili sa informovať, sledovali priebeh 

sťahovania. A nielen to, pomáhali aj so sťahovaním, prenášali 

škatule plné kníh, ba dokonca nosili koláče našim pracov-
níkom.“  

Do susedných priestorov obchodného domu Druţba sa po 
stavebných úpravách presťahuje aj kultúrne stredisko. 

Trenčianske noviny 02.02.2009 
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Nie často sa stáva, ţe sa stretneme s človekom, ktorý prešiel 

pol sveta, aby sa podelil s vami so svojimi záţitkami. Stret-

nutie je o to zaujímavejšie, keď tento človek pribliţuje au-
tenticky svoje vlastné záţitky pri stretnutí s ľuďmi vo 

vzdialenej krajine s premietaním filmov či fotografií, ktorú 
sme doposiaľ poznali len sprostred-

kovanie a to buď cez cestopisnú 

literatúru, alebo cez internet. Určitým 
spôsobom v kaţdom človeku takéto 

osobné podávanie záţitkov je veľmi 
emotívne  jednak rozširuje poznanie 

nepoznaného a vyvoláva v kaţdom 

človeku zárodok spoznávania na 
vlastné oči, to čo iní videli.  

Takýchto zopár myšlienok my 
prišlo na um, keď som prijal poz-

vánku Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne na rozprávanie 
Mgr. Antónie Dvoranovej dňa 2. februára 2009 z jej cesto-

vania po Juţnej Amerike pod názvom „Juţná Amerika stre-

doeuropskými očami“ spojené s premietaním fotografií. Keď 

poviem za všetkých účastníkov tohto zaujímavého stretnutia 

vzácnu zhodu myšlienok, ţe to boli 
veľmi príjemné dve strávené hodiny 

počúvaním ţivého slova doplneného 
fotografiami, tak poviem len pravdu. 

Ešte pred stretnutím Antónie Dvora-

novej s priaznivcami cestovania sme s 
ňou hovorili o jej záľube v cestovaní, pretoţe je geografka, učí 

zemepis, ako aj o jej poslednej ceste. „Cestu do v Juţnej Ame-
riky si vybrala viac menej preto, lebo európsky priestor uţ 

skoro celý navštívila a hľadala nejakú exotiku. Predtým to 

bolo Thajsko, Malajzia Singapur a v minulom roku to bolo 



 320 

cestovanie do Chile, Bolívie a Peru. Pri tejto ceste ju najviac 

zaujal spôsob ţivota ľudí, ktorý je odlišný od nášho. Potom to 

bola aj nezvyklá nadmorská výška, v ktorej sa pohybovali, 
okolo 4000 metrov nad morom. Obyvatelia navštívených 

štátov charakterizovala ako milých, úctivých, skromných a hr-
dých na to odkiaľ pochádzajú. Vzťah k cudzincom prejavovali 

trocha rezervovane, ale pokiaľ niečo potrebovali boli pria-

teľský a milý. Komunikovali sme v španielčine a angličtine.“ 
Svoje nedostatky v španielčine (vedela len pár slov) odstra-

ňuje jej štúdiom na jazykovej škole. Svoje skúsenosti z ciest 
vyuţíva vo svojom predmete zemepis, lebo ako hovorí „je 

zaujímavejšie, keď učí tým spôsobom, ţe svoj výklad učiva 

dopĺňa fotografiami 
a tým si viac zapamätajú. 

Moţno nevedia nejaké 
rozlohy, alebo iné veci, 

ale to nie je dôleţité. 

Dôleţité je to, aby poz-
nali, ako tam tí ľudia ţijú, 

čo je v kontraste so ţivo-
tom u nás. Sú často veľmi 

prekvapení, ţe títo ľudia na dedine nepoznajú elektriku, alebo 

i to, ţe polovica obyvateľov nevie čítať a písať, a preto je tam 
rozšírené zamestnanie pisár. Je to iné, ako čo sa píše v učeb-

nici, ţe sa tam ťaţí to a to, vyrába sa to a to...“ Na to otázku, 
čo ju najviac prekvapilo, odpovedala, ţe „bola to zima a 

komunikácie. Vedela som, ţe bude zima, ale ţe aţ taká, to nie. 

Na náhorných plošinách teplota cez noc klesala na - 14
°
 C, cez 

deň sa pohybovala okolo O 
°
 C. Zohriať sa nedalo kde, lebo 

nikde sa nekúrilo. Presun po navštívených štátoch sa usku-
točňoval linkovými autobusmi často po nespevnených cestách, 

ktoré nemoţno ani povaţovať za cesty, alebo po úzkych 

cestách lemovaných na jednej strane hlbokými údoliami.“ Z 
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celej cesty ju najviac zaujali najsuchšia púšť sveta „Atacana“, 

najvyššie poloţené splavné jazero Titicaca so svojimi trsti-

novými ostrovmi, najvyššie poloţené mesto La Paz a tajomné 
mesto Inkov Machu Picchu. Na otázku, kde sa obzrie cez 

tohoročné prázdniny odpovedala, ţe „chcem ísť na Kubu, aby 
som si vyskúšala svoju španielčinu.“  

Na záver chceme Antónii Dvoranovej poďakovať za poz-

nanie ţivota v štátoch Juţnej Ameriky – Chile, Bolívie a Peru 
a budeme sa tešiť na jej záţitky z Kuby. 

Vlastné poznámky 
 

Klub Lúč privítal 24. januára 2009 jednu z najväčších punk-

rockových hudobných legiend na slovenskej scéne. Kapela 
Slobodná Európa vystúpila v rámci svojho Primitive 

Rock`n`roll turné a predstavila svojim priaznivcom prierez 
najúspešnejších skladieb zo všetkých svojich albumov. Do 

vypredaného klubu sa kvôli jeho malej kapacite nedostali 

desiatky ľudí. Absolútne „natrieskaný“ tanečný parket dostali 
do varu predovšetkým staré a dobre známe hity z prvej platne 

Slobodnej Európy s názvom Pakáreň. Doslova „telo na tele“ 
sa zmietali najmä mladí fanúšikovia punk-rocku pri osved-

čených a známych tituloch Stará sladovňa, Růţe z Texasu i 

songu Nikdy to tak nebude. Hoci lídrovi kapely Whiskymu, 
vyzlečenému počas koncertu tradične do pol tela, chýbal v 

rukách povestný pohár piva, ktorý v posledných rokoch vyme-
nil za minerálku, burcoval jednoduchými a opakovanými pun-

kovými rytmami dav pod pódiom, kde nechýbali tradičné 

punkové „kohútie“ účesy. „Nemyslím si, ţe prvá platňa Paká-
reň bola naša najlepšia. Ja mám najradšej album Trojka. Na 

Pakárni sú uţ niektoré veci a pózy, s ktorými sa nesto-
toţňujeme. Sme radi, ţe ľudia poznajú aj novšie nahrávky a 

pozitívne na ne reagujú. Drţím sa zásady, ţe nebudem spievať 

pesničky, ktoré ma uţ nebaví spievať,“ povedal Whisky.  
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Ten koncert predĺţil niekoľkými, fanúšikmi vyţiadanými, 

prídavkami. Napriek tomu, ţe Slobodná Európa bola v hudob-

ných kruhoch spájaná s problémovou existenciou, deväťde-
siatminútový koncert, ktorý skončil krátko pred polnocou, 

nesprevádzali ţiadne nepríjemnosti. 
Punk-rocková štvorica vystúpila bez  svojho gitaristu. Z jej 

materského jadra videli návštevníci zborovo spievajúci fans 

zakladateľa a speváka Whiskyho a štyri basgitarové struny 
brilantne naháňal pôvodný člen kapely Braňo Alex, ktorý v 

nej pôsobí od roku 1989. „Nie je tu s nami zakladajúci a 
dlhoročný gitarista Sveťo Korbel. Ten má za sebou proti-

drogové liečenie a v súčasnosti je na resocializačnom pro-

grame.“ prezradil jeho kamarát Whisky. Skvelým spôsobom 
ho však na poste gitaristu nahradil piešťanský hudobník Braňo 

„Temo“ Černák, ktorý v kapele koncertne hosťuje. Svoj tra-
dičný problém s neustálym obmieňaním bubeníkov vyriešila 

Slobodná Európa angaţovaním Ďura Vitéza. Ten s kapelou 

vystupuje od roku 2007 a priaznivcom slovenskej hudby je 
známy aj z účinkovania v obľúbenej kapele Le Payaco. 

Slobodná Európa má za sebou stovky vypredaných koncertov 
a nemenší počet škandálov. Dodnes si udrţuje status punkovej 

legendy na Slovensku. 

 
V priebehu jedného mesiaca sa členovia Literárneho klubu 

Omega pri Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne 
stretli dvakrát. Najprv dňa 8. januára 

2009 pri vydaní spoločného zborníka 

svojich najnovších literárnych prác 
a potom dňa 5. februára 2009 pri pre-

zentácii básnickej zbierky „Privoláva-

nie rána“ svojho člena a dlhoročného 

predsedu literárneho klubu Jána Maršálka. V úvode poduja-

tia vyjadrila zástupkyňa riaditeľky Verejnej kniţnice v Tren-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3170478&ids=1
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číne Mária Špániková svoje potešenie, ţe práve ona mohla 

privítať všetkých účastníkov podujatia ako aj hlavného aktéra 

Janka Maršálka na podujatí. Podotkla, ţe najvyššia známka 
kvality nového básnického diela a dobrého čítania je sku-

točnosť, ţe ho vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov. No a potom sa k slovu dostal spevák a textár 

Ľubomír Benkovič a moderátorka podujatia Janka Polá-

ková, ktorá na margo celého diela uviedla, ţe „Ján Maršálek 
sa usiluje o autentickú básnickú výpoveď, ktorá má miesto 

v hľadaní či znovu nachádzaní autentického zmyslu literatúry. 
Doteraz vydal tri zbierky poézie – zbierku Finta v ţite v spo-

luautorstve s Petrom Chorváthom, za ktorú boli ocenení 

prémiou Literárneho fondu. Zbierka Cesta z kruhu bola 
víťaznou zbierkou 

v anonymnej celo-
slovenskej literár-

nej súťaţi, ktorú 

vyhlásilo zdruţenie 
záujemcov sloven-

skej literatúry. Tre-
tia zbierka Medzi 

nami mu vyšla 

s podporou Mesta 
Trenčín.“ Na osvie-

ţenie podujatia vystúpila s úryvkami básní Jána Maršálka 
PhDr. Marta Halečková. O básnikovi Jánovi Maršálkovi 

vypovedal spisovateľ Rudolf Dobiáš slovami, „je to básnik, 

ktorý vo vás rezonuje. Necítite ho na tele, ale v srdci.“ Svoje 
vystúpenie zavŕšil vyprevadením novej básnickej zbierky do 

ţivota pokropením sladkých zlatých obláčikov. 
Vlastné poznámky 

 

Od 10. do 24. februára 2009 vo výstavnej sieni Mestskej 

galérie v Trenčíne vystavovala široko známa medovnikárka 
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Bc. Mária Muráriková so svojou nasledovníčkou dcérou 

Veronikou umelecké diela zhotovené z medovníkového cesta, 

s ktorými získala najvyššie moţné méty v uplynulom období 
doma a vo svete. Najmä v období posledných troch rokov 

zúročuje svoju 28 ročnú prax medovnikárky na rôznych 
súťaţiach a prehliadkach doma a v zahraničí. Prvé profesio-

nálne úspechy sa dostavili v roku 2006 na výstave „Gastro 

Hradec“ v Hradci Králové, keď získala prvé miesto. V roku 
2007 si spomedzi 1500 zúčastnených cukrárov z 35 štátov 

priniesla striebornú medailu zo svetovej kulinárskej súťaţe 
v Luxembursku - Culinary World Cup Expogast. V závere 

minulého roka sa jej 

dostalo najvyššieho 
uznania na svetovej 

olympiáde v Erfurte, 
keď za kompozíciu 

z medovníka na motívy 

prostonárodnej roz-
právky Pavla Dobšin-

ského „O Peterkovi“, 
pomenovanú „Večera 

pre kráľa“, získala zlatú medailu. V nej do najmenších 

detailov ponúkla divákovi nahliadnuť do atmosféry stolovania 
v stredoveku. Vyzdobený hlboký a plytký tanier, smaţená 

rybička s oblohou na tanieri, pečivo zakryté servítkom, dezert 
a torta servírovaná na miske, karafu na vodu a ozdobený 

svietnik. Romantickému návštevníkovi  k celkovej prehliadke 

chýba uţ len stredoveká hudba. Na výstave zaujala aj ďalšia 
kompozícia z medovníka a to „Poézia z nití“, za ktorú na 

Národnej prehliadke kuchárskeho a cukrárskeho umenia Da-
nubius Gastro 2009 v Bratislave získala zlatú medailu. I tento 

vystavený exponát potvrdzuje precíznosť spracovania medov-

nikárskej masy Bc. Márie Murárikovej. Spolu s ňou vysta-

kompozícia „Poézia z nití“ 
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vovala po prvýkrát v Trenčíne na verejnosti aj jej dcéra Ve-

ronika so svojou kompozíciou „Slza Elfa“, zhotovenej z me-

dového cesta a marcipánovej hmoty, za ktorú získala na toho-
ročnej výstave Danubius Gastro striebornú medailu. Maj-

strovstvo oboch medovnikáriek si prezrel dňa 19. februára 
2009 aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri 

tejto príleţitosti poďakoval Bc. Márie Murárikovej za vzornú 

reprezentáciu mesta Trenčín doma a vo svete. 
Vlastné poznámky 

 

Trenčianska kultúrna verejnosť vo Verejnej kniţnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne dňa 11. februára 2009 sa zúčastnila 
prezentácie kniţky Iva Velikého pod názvom „Bratia 

Čapkovci“. Kniha je výsledkom mnohoročného autorovho 

bádania v úvode podujatia povedal moderátor Mgr. Peter 

Martinák. Sám hovorí, ţe „prvé kontakty s týmito dvomi 

bratmi mohli začať pribliţne v rokoch 1956 aţ 1957, kedy 
som ako študent ţi-

linskej jedenásťročen-

ky chodil recitovať na 
rôzne súťaţe v ume-

leckom prednese, ako 
boli Hviezdoslavov 

Kubín, Wolkrov Pros-

tějov. Práve pri jed-
nom ročníku celoštát-

nej prehliadky v ume-
leckom prednese Wolkrov Prostějov na mňa zapôsobila 

rozprávka Karla Čapka „Tonda“ v interpretácii člena Národ-

ného divadla z Prahy národného umelca Miloša Nedbala. Mňa 
rozprávka tak zaujala, ţe rozprávka „Tonko“ v slovenskom 

preklade sa stala mojím kľúčovým repertoárom. Dokonca 
v jednom ročníku Hviezdoslavovho Kubína som sa práve 

s touto rozprávkou stal jeho víťazom.“ Jeho vzťah k Čap-

kompozícia „Slza Elfa“ 

zľava – Ivo Veliký, PhDr. Ladislav Lajcha, Mgr. Peter Martinák 
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kovcom ovplyvnil aj dočasný pobyt v Brne na vojenskej 

základnej sluţbe v rokoch 1960 aţ 1962, kedy vydaná kniţka 

od neznámeho sovietskeho autora o dovtedy tabuizovanom 
Karlovi Čapkovi nabudila vydavateľskú činnosť jeho diela v 

Československu. Nakoniec autor sa priznáva, ţe jeho báda-
teľskú činnosť histórie bratov Čapkovcov ovplyvnil jeho vstup 

do Spoločnosti bratov Čapkovcov v roku 1985, ku ktorému 

pomohol vtedajší jej predseda herec Vlastimil Fišár. Sústredil 
sa predovšetkým vzťahu bratov Čapkovcov k Slovensku. 

V roku 1988 sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach veľký 
seminár o ţivote a diele Karla Čapka, spojený s odhalením 

pamätnej tabule na liečebnom dome Pax, teda mieste asa-

novaného liečebného domu „Poniatovski“, v ktorom rodina 
Čapkovcov v rokoch 1911 aţ 1925 prechodne počas liečenia 

bývala. Ivo Veliký patrí aj k zakladateľom ceny Karla Čapka, 
ktorú od roku 1990 preberajú významné české a slovenské 

osobnosti, ktorej doteraz je nositeľom 32 osôb. Na záver 

svojho vystúpenia sa Ivo Veliký dotkol obsahu prezentovanej 
novej knihy. V prvej časti knihy pribliţuje aktivity Jozefa 

a Karla Čapkovcov na Slovensku v rokoch 1912 aţ 1938, keď 
otec pôsobil 

v Trenčianskych 

Tepliciach ako 
kúpeľný lekár 

a chlapci cez leto 
tu trávili prázd-

niny a odkiaľ 

podnikali túry do 
Vysokých Tatier, 

Turca či Oravy. 
V druhej časti 

knihy dokumentuje symbolický návrat bratov Čapkovcov na 

Slovensko a aktivity ich obdivovateľov od roku 1945 po dne-

zľava – Ing. T. Vránka, I. Veliký, PhDr. Š. Škultéty, Mgr. P. Martinák 
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šok. Je v nej poznačený vznik Spoločnosti bratov Čapkovcov, 

preklad hier bratov Čapkovcov do jazyka slovenského, insce-

nácie  ich hier v slovenských divadlách a podobne. Tretia časť 
je zameraná na objasnenie informácie údajnej inscenácie hry 

Lúpeţník v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa objavila vo 
výroku herca Andreja Bagara. Skutočnosť však neverifikovali 

správy miestnych novín ani záznamy v archívoch. V poslednej 

štvrtej časti je obrazová príloha, doloţená širokým spektrom 
fotografií rodiny Čapkovcov, rodinnej listovej korešpodencie, 

kópie pamätných medailí Karla Čapka, plagáty z divadelných 
inscenácií a rodokmeň rodiny Čapkovcov.  

Popoludnie v kniţnici vyvrcholilo krstom novej knihy 

liečivou vodou z trenčiansko-teplického prameňa Ifigénia 
a zrnkami z rodiska Čapkovcov, Malých Svatoňovíc primá-

torom Mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefanom Škul-

tétym, divadelným vedcom a členom Klubu priateľov českej 

kultúry na Slovensku PhDr. Ladislavom Lajchom a gene-

rálnym riaditeľom Kúpele Trenčianske Teplice Ing. Tomá-

šom Vrankom. 

Vlastné poznámky 
 

Aj keď v Trenčíne nefunguje stála divadelná scéna, aspoň 
detský divák si tu príde na svoje. Detský divadelný klub v kine 

Hviezda a v klube Lúč a divadielko Maxík pripravujú pre deti 

pravidelné predstavenia, ktoré im pribliţujú skutočnú diva-
delnú atmosféru. Chodenie do divadla má deti vychovávať a 

viesť k jeho návšteve aj v dospelosti. Ivan Zábraţný z 
agentúry Izart, ktorá organizuje detské divadelné predstavenia 

v obchodno - zábavnom centre Max hovorí, „deti nenaučíme 

chodiť do divadla tým, ţe v Trenčíne vznikne profesionálna 
scéna. Na tú nie sú priestory, vybavenie, umelci, reţiséri a ani 

publikum. Keď ich však naučíme kultúrne ţiť v detskom veku, 
v budúcnosti to prinesie výsledky“. Podľa neho by aj samotné 

mesto malo viac podporovať divadelnú kultúru v Trenčíne, 
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napríklad aj dotáciou, ktorá by zníţila ceny lístkov. Za takmer 

tri roky fungovania detských divadelných podujatí sa pred-

stavilo v nákupnom centre viac ako dvadsať divadelných sku-
pín, mímov, klaunov a kúzelníkov, medzi ktorými nechýbalo 

Divadlo Piraňa, Babscénus, Divadlo Ludus, Divadlo V kufri, 
Divadlo Haaf, Divadielko Ţuţu a ďalšie. Predtým hluchý kút 

nákupného centra podľa Zábraţného kaţdú nedeľu oţíva asi 

päťdesiatimi detskými divákmi, väčšinou predškolákmi, naj-
menšími ţiakmi a ich rodičmi. Nechýba malé pódium, opona 

či lavičky. Kaţdý dostane svoj lístok, zavesí si svoj kabátik do 
šatne, usadí sa a pozrie si divadlo. Deti treba vychovávať aj 

týmto smerom, aby vedeli, ako sa majú neskôr v divadle 

správať. To, ţe divadielko Maxík sa organizuje divadelné 
predstavenia v obchodnom centre, plní okrem kultúrnej a 

vzdelávacej funkcie detí a ich rodičov aj komerčnú funkciu, 
t.j. prilákať aj väčší počet potenciálnych zákazníkov. 

Kino Hviezda ponúka deťom pravú divadelnú atmosféru. 

Detský divadelný klub v kine Hviezda funguje od roku 2002. 
Predstavenia sú pravidelné a konajú sa väčšinou v dvoj-

týţdňovej perióde. Kamil Bystrický z Klubu Lúč zvýrazňuje, 
ţe u detí sa účasťou na detských divadelných predstaveniach, 

ako aj aktivity v činnosti Detského divadelného klubu ako 

miesta spoznávajú deti pravú divadelnou atmosférou. „Za tak-
mer osem rokov existencie klubu sa v priestoroch kina 

Hviezda predstavilo aj Divadlo Buchty a Loutky z Prahy, 
Divadlo Líšeň z Brna, Bábkové divadlo Ţilina, Divadlo Ludus 

z Bratislavy, Divadlo PIKI z Pezinka, mím Vlado Kulíšek a 

mnoho ďalších. Návštevnosť detského klubu je rôznorodá a 
mení sa podľa sezóny a ročných období.  

Trenčianske noviny 09.02.2009 
 

V podvečer 13. februára 2009 v priestoroch občianskeho 

zdruţenia Juţanček sa konala vernisáţ výstavy fotografií 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3170468&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3170470&ids=6
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a obrazov Mgr. Dagmar Bezákovej pod názvom „My Fam“. 

V jej úvode komisár výstavy Mgr. Ľuboš Hamaj. po privítaní 

konštatoval, ţe je to uţ po štvrtýkrát, čo v tomto takmer rodin-
nom prostredí bola otvorená ďalšia výs-tavka. Ako povedal 

„tento priestor nie je 
určený pre výstavu 

profesionálnych výt-

varníkov, ale ľuďom, 
ktorý tvoria pre ra-

dosť, pre seba samých, 
pre srdce a hlavne pre 

iných.“ O vystavujúcej 

autorke treba povedať, 
ţe po končení Strednej 

priemyselnej školy 
odevnej, odbor 

návrhárstvo v Trenčíne štúdium ukončila dejiny umenia na 

Trnavskej univerzite. K výtvarnej problematike teda nemá 
ďaleko v teoretickej či v praktickej rovine. Na výstave sa 

predstavila kresbami ceruzou, tušom, pastelom, maľbami – 
akvarelom a temperou. Mgr. Dagmar Bezáková na záver výs-

tavy poďakovala všetkým, ktorý sa prišli na jej výstavu. 

Vlastné poznámky 
 

Klubové priestory Kultúrneho a metodického centra Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne dňa 21. februára 

2009 sa stali miestom stretnutia priaznivcov paličkovania, 

účastníkov podujatia „Preberanie čipkárskej cesty“. Po priví-
taní moderátorkou Jankou Polákovou sa s hudobným pro-

gramom predstavili členovia folklórneho súboru Radosť fuja-
rista a harmonikár Lukáš Hochman a speváčka Sára Stei-

ningerová. Veľmi milým vstupom do programu bola recitácia 

básne Čipkárka od Kataríny Hudecovej v podaní Janky 
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Polákovej „Ihravé paličky, jak štíhle malíčky, sťa prsty predĺ-

ţené, učarovali ţene so zmyslom pre krásu. Špendlíky do 

vankúša, s paličkami sa hrať, niťami opriadať, divy na slovo 
vzaté. Paličiek čary – mary vykúzlia krásne tvary, odváţne 

predstavy.“ K účastníkom 
podujatia sa prihovorila 

predsedníčka Klubu 

čipkáriek v Trenčíne Jarka 

Fabiánová, ktorá priblíţila 

cestu trenčianskych čipká-
riek na projekte čipkárskej 

cesty. „Na začiatku to bola 

naša účasť na výstave čipkáriek v Novej Dubnici, na ktorú 
prenikla prvotná informácia, ţe sa rozbieha projekt čipkárskej 

cesty. Keďţe sme vedeli, ţe jednou zo zastávok čipkárskej 
cesty bude Nová Dubnica, tak sme sa dohodli, ţe si ju 

pozrieme. A tak sa aj stalo. No pravdupovediac zosta-li sme 

jej krásou pre-kvapené. I preto sme sa rozhodli, ţe sa do 
čipkárskej cesty zapo-

jíme. A výsledok na-
šej práce, ten si dnes 

pozriete.“ Trenčiansky 

klub čipkáriek do 
predtým dlhej 4,40 

metrovej čipkárskej 
cety prispel 24 po-

líčkami čipiek 

o celkovej dĺţke 2,10 
metra. O začiatkoch čip-kárskej cesty, ktorá vznikla v Múzeu 

liptovej dediny v Pri-biline informovala riaditeľka 
Národopisného múzea v Liptov-skom Hrádku Anna 

Kokusová. Z jej príhovoru sme sa dozvedeli, ţe cesta z 

Pribiliny pokračovala do Ţiliny, Novej Dubnice, dnes je 
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v Trenčíne a budúcou zástavkou bude obec Pobedím. Tento 

rok by mala čipkárska cesta navštíviť západné Slovensko, 

v roku 2010 stredné a v roku 2011 východné Slo-vensko. 
Vlastné poznámky 

 
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 25. februára 

2009 sa stal miestom obvodného kola súťaţe 40. ročníka 

prednesu prózy a poézie „Vansovej Lomnička“ za účasti 
desiatich prednášajúcich, ktoré sa nieslo pod garanciou 

krajskej organizácie Únie ţien Slovenska. Členky odbornej 
poroty v zloţení Jana Poláková, Mgr. Anastázia Dušová 

a PhDr. Jana Jablonská ocenili vysokú úroveň súťaţiacich 

prednášajúcich a to jednak výberom autorov, jazykovým 
prejavom a gestikuláciou, čo je zrkadlom prípravy učiteľov 

slovenského jazyka. Odborná porota súťaţiacich zaradila do 
dvoch vekových kategórií, udelila ocenenia a rozhodla o pos-

tupujúcich do krajského kola : 

■ kategória nad 22 rokov próza : 
1) Michaela Novotná zo Strednej 

zdravotníckej koly v Trenčíne 
s postupom do krajského kola 

2) Karin Kubíková z Obchodnej 

akadémie dr. Hodţu v Trenčíne 
3) Jana Jarabá zo Strednej ume-

leckej školy v Trenčíne 
■ kategória nad 22 rokov poézia : 

1)  Martina Kriţanová z Gym-

názia M. R. Štefánika, trva-
lým bydliskom v Trenčíne 

s postupom do krajského kola 
2)  Soňa Konečná – Krč zo Spo-

jenej školy Trenčín, Veľkomoravská ul.  

Michaela Novotná preberá ocenenie 

Martina Kriţanová preberá ocenenie 
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3)   Lucia Faltejsková z Obchodnej akadémie dr. Hodţu v 

Trenčíne 

■ kategória do 22 rokov próza : 
1)  Marta Pepová z Trenčína 

s postupom do krajského kola 
■ kategória do 22 rokov poézia : 

1) Aneţka Chlebanová z Nem-

šovej s postupom do krajského 
kola 

2)   Anna Petrová z Chocholnej - Velčíc 
Vlastné poznámky 

 

Vodník Valentín nezostal sám ani počas dlhej a studenej 
zimy. Okolo neho sa preháňali korčuliari na umelej ľadovej 

ploche a najmä počas 
fašiangového obdobia 

pozeral zo svojej studne 

na šantenie mladých 
i skôr narodených. jeho 

vyvrcholenie pripravili 
organizátori na  sobotu 

14. februára 2009, ktoré 

vyplnili diskotéky, ukáţ-
ky krasokorčuľovania 

dievčat z oddielu TJ Dukla Trenčín, hokejové umenie ukázali 
chlapci z hokejovej prípravky Dukly Trenčín, dokonca prišiel 

aj zamilovaný Charlie Chaplin. Svetovú premiéru mali na ľade 

členovia Tanečného klubu Dukla Trenčín s ohnivou Carmen a 
nemohla chýbať ani ohňová šou Wagusu. Deti upútal Elvis 

Presley (Martin Směřička) a popoludnie spríjemnil Songy 
(Dušan Dobiáš). V nedeľu sa deti tešili z lampiónovej šou. 

Marta Pepová prberá ocenenie 
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O týţdeň v sobotu 21. februára 2009 predviedli nezvyčajný 

súboj na ľade šermiari 

z Wagusu s prispôso-
beným príbehom 

o Omarovi. Druhý deň 
nedeľa 22. februára 

2009 mala patriť veľ-

kému vodníckemu bá-
lu, ale nešťastie v Po-

lomke, pri ktorom za-
hynulo po stretu auto-

busu s osobným vla-

kom 12 ľudí, dalo stop týmto veselým aktivitám. 
V utorok 24. februára 2009 sa na ľadovom zrkadle odohralo 

pochovávanie basy v podaní Opatovanky a folklórnej skupiny 
Kubra. Polnočnej hodine sa prispôsobili dokonca aj hodiny na 

mestskej veţi, keď zázračne ukázali polnoc, hoci bolo ešte 

svetlo. 
Info Trenčín 27.02.2009 

Pomocná evidencia 100/1/09 
 

Dáţď a vysoké teploty sa 

podpísali pod ukončenie se-
zóny mobilnej ľadovej plochy 

na Štúrovom námestí. Počas 
tohtoročnej zimy sa na nej 

korčuľovalo v období od 3. de-

cembra 2008 do 4. marca 2009. 
Odstavením chladiaceho zaria-

denia nastala fáza rozmrazovania ľadu, po ktorej bude nasle-
dovať demontáţ jednotlivých prvkov mobilnej ľadovej plochy. 

Fontána s vodníkom Valentínom by mala začať fungovať 

s príchodom Veľkonočných sviatkov. 
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www.trencin 13.03.2009 

 

Vraví sa, ţe tradícia je silná. Aj v prípade desiateho 
stretnutia troch mládeţníckych speváckych zborov sa to 

potvrdzuje. V dňoch 11. aţ 16. marca sa stretli školské 
spevácke zbory troch katolíckych škôl z Krakova, Ľubľany 

a Trenčína na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného stret-

nutia školských speváckych zborov. Išlo o spoločný projekt 
stretávania sa mladých spevákov, ktoré sa nesie v duchu hesla 

„Hudba je našim slovanským dedičstvom a prostriedkom ko-
munikácie“. 

Cieľom projektu 

sa stalo spozná-
vanie sa mlá-

deţe s kultúr-
nym dedič-

stvom slovan-

ských národov. 
Mesto Trenčín 

v ňom zastupo-
val Školský 

spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 

v Trenčíne pod vedením dirigenta Martina Holúbka. Kaţdý 
rok sa stáva na pár dní hostiteľom iné mesto, z ktorého je 

spevácky zbor, ktoré stanovuje aj hlavné body realizácie pro-
gramu. Projekt bol rozšírený aj o lingvisticko-literárne, výt-

varné a športové podujatia.   

Najdôleţitejším bodom programu býva gala koncert, ktorý 
sa tento rok konal v Krakovskej filharmónii pod záštitou J. E. 

kardinála Stanislawa Dziwisza (arcibiskupa metropolitu kra-
kovského) a primátora mesta Jacka Majchrowského. Vyvr-

cholením koncertu bola spoločná skladba W. A. Mozarta „Te 

Deum laudamus“, ktorú interpretovali všetky zbory spoločne 

http://www.trencin/
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s Komorným orchestrom krakovských filharmonikov a diri-

gentom poľského zboru Ryszardom Zróbekom. Výkon a ná-

mahu spevákov odmenilo publikum pribliţne 600 poslucháčov 
veľkým potleskom. A ako uţ tradične býva, ani tento krát sme 

si neodpustili zaspievať našu obľúbenú slovenskú skladbu  
„Nech ten chrám“. Vďaka jej krásnej hudbe a textu si ju 

zamilovali aj naši poľskí a slovinskí priatelia a stala sa neo-

ficiálnou hymnou celého stretnutia, na čo sme patrične hrdí. 
Okrem hudobného vyţitia sa mali moţnosť mladí gymnazisti 

prezrieť si pamätihodnosti mesta Krakow (Wawel, Rynek 
glówny, Collegium maius, Jagelonskú univerzitu), zoznámiť 

sa so ţivotom poľskej druţobnej školy, ktorá v tomto roku 

oslavuje 100. výročie svojho zaloţenia. Pri ceste späť sme 
navštívili soľnú baňu vo Vieličke.  

Príspevok Martina Holúbka 
 

Celkovo osem filmov, deväť prednášajúcich hostí, výstava 

fotografií Pavla Holbu, pribliţne 550 divákov a spokojní 
organizátori, to predstavovala jarná časť Festivalu dobro-

druţných filmov HoryZonty 2009 v dňoch 12. aţ 14. marca 
2009. V prvé dva festivalové dni mohli v priestoroch Artkina 

Metro návštevníci stráviť celkovo 225 minút sledovaním fil-

mov slovenskej, českej, ale i poľskej a britskej produkcie. 
V prvý festivalový deň program oslovil 110 divákov. Pred-

víkendový piatkový večer strávilo v priestoroch kina aţ 160 
priaznivcov kinematografie s outdoorovou tematikou, v ktorý 

svojou prítomnosťou poctil HoryZonty aj predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Je veľkým priaznivcom festivalu, lebo doteraz ne-

vynechal ešte ani jeden z ročníkov festivalu. 
Z ôsmich filmov divákov upútala snímka Cesta do Betle-

hema. Trento film zachytáva príbeh dvoch skromných kama-

rátov, ako sa na bicykloch vydali zo Slovenska cez juho-
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východnú Európu, Turecko, Sýriu, Jordánsko na horu Sinaj aţ 

do Betlehema. Čo všetko vydrţala dvojica cyklistov mali 

diváci moţnosť obdivovať vo štvrtok večer. Uvedenie práve 
tohto filmu komentovala riaditeľka festivalu Marka Dutková, 

keď povedala, ţe „nedá sa nevšimnúť si len veľkolepý výkon, 
ale snaha a odhodlanie dotiahnuť ten výkon aţ do konca bez 

sponzorov, slávy, hrozby splnenia limitov do postupu tam a 

tam, ale predovšetkým silná viera.“ Jarné kolo festivalu 
vygradovalo poobede 14. marca 2009 sobotným viac ako 

desaťhodinovým programom vyplneným prezentáciami hostí 
deviatich cestovateľov, z ktorých traja boli domáci Trenčania 

a ďalší zo Starej Turej, Hlohovca a Poľska. Cestu z Bratislavy 

merali traja hostia. Napriek peknému, slnečnému sobotnému 
počasiu (po dlhom čase) si cestu do prítmia kinosály našlo 

pribliţne 400 divákov. Vstup na cestovateľské prezentácie bol 
voľný, takţe úplne presný počet divákov organizátori ne-

poznali. Isté však je, ţe stoosemdesiatmiestnu kinosálu 

zaplnila zaujímavá prezentácia Pavla Trúneka s názvom 
Starci v pralese, v ktorej svojim rozprávaním a fotografiami 

„starci“, ako sa účastníci dobrodruţnej cesty do Venezuely 
sami nazvali, presvedčili divákov, ţe dovolenka s partiou 

kamarátov, „všetko kancelárskych tipov“, môţe vyzerať úplne 

inak, ako si predstavuje väčšina z nás. Plnú kinosálu 
nesklamal ani cestovateľ Ivan Bulík, ktorý prezentáciou 

Pygmejovia – deti dţungle priblíţil divákom záţitky a úţasné 
dojmy z cesty za týmito po lakeť vysokými ľuďmi ţijúcimi v 

pralesoch Konga. „Sú to krásni, čistí, prírodní ľudia,“ spomína 

na nezabudnuteľný päťdňový pobyt s nimi Ivan Bulík. Pre 
divákov okrem diashow a rozprávania pripravil aj povestnú 

čerešničku na torte, ktorou bolo prekvapenie v podobe krát-
keho trojminútového videa pribliţujúceho úţasnú atmosféru 

zo stretnutia v dţungli. Snímok pochádza z dielne známeho 

slovenského filmára, cestovateľa a Ivanovho kamaráta Paľa 
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Barabáša. „Málokto si uvedomil, ţe jeho prezentácia bola 

najdlhšia, trvala skoro dve hodiny,“ podotkla Marka Dutková, 

ktorej slová len dosvedčujú, ţe Ivan Bulík je nielen úspešný 
cestovateľ, ale aj výborný rozprávač. 

Veľkému diváckemu záujmu sa v závere posledného fes-
tivalového dňa tešili aj prednášajúci Ján Pospiech a Damian 

Klimowicz z Poľska. Na svoje si v ich prezentácii prišli 

milovníci „motoristického extrému“, obdivujúci výkon šty-
roch poľských Fiatov 126p a ich posádok na ceste do Mon-

golska. To, ţe poľský „maluch“, vydrţí naozaj veľa potvrdili 
aktéri tohto miestami aţ adrenalínového dobrodruţstva, keď 

na otázku, či tieto statočné autíčka po takom výkone neplánujú 

umiestniť niekde do múzea, odpovedali: „To určite nie, veď 
ich ešte budeme potrebovať na ďalšej ceste“. 

www.horyzonty 17.03.2009 
 

Festival farieb a priateľstva, v tomto zmysle nazval druţob-

nú výstavu výtvarníkov a fotografov Trenčína a Uherské 
Hradište výstavu „Stret-

nutie – Setkání“ vo 
svojom príhovore na 

vernisáţi dňa 15. marca 

2009 spisovateľ Rudolf 

Dobiáš. Prechádzajúc sa 

výstavou a v duchu 
i s jej minulými ročník-

mi, musí človek dať za 

pravdu umelcovi slova, ktorý zakončil svoj príhovor vyznaním 
„slávne Stretnutie a Setkání, tento symbol farieb a priateľstva, 

otvoril brány k prameňom a studničkám obyčajnej radosti 
a nenáročného šťastia.“ 

Výstava pod uvedeným názvom mala svoju premiéru v roku 

1985 v Delovej bašte Trenčianskeho hradu a odvtedy sa 

http://www.horyzonty/
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pravidelne organizuje v Trenčíne a Uherskom Hradišti. Výsta-

va sa stala motiváciou pre tvorbu neprofesionálnych umelcov 

na obidvoch stranách hranice. 
Záujem o výstavu je mimo-

riadne veľmi, čo potvrdzujú 
slová garanta výstavy za Uher-

ské Hradište Mirka Potyku 

„tretinu vecí sme museli 
nechať doma. Je tu pretlak a to 

je dobre.“ Kurátorka Jarka 

Tichá z Trenčianskeho osveto-

vého strediska dopĺňa, ţe „výstava je motivačná a je tak 

slávna, ţe zostavovanie kompaktnej kolekcie je veľmi 
obťaţné.“ Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 23 autorov 

z oboch strán, teda dohromady 46 umelcov. Návštevník mal 
moţnosť si pozrieť výtvarné práce rôznych techník, plastiky 

i fotografie. a ešte jeden zaujímavý postreh vyjadril Mirek 

Potyka, keď povedal, ţe „výstavy neprofesionálnych 
výtvarníkov v Uherskom Hradišti svojou kvalitou mnohokrát 

prevyšujú výstavy profesionálov. A to je dôvod na zamy-
slenie.“ Jarka Tichá z Trenčína dodáva, ţe „je obdivuhodné, 

čo títo ľudia dokáţu a pritom sú to ľudia, ktorí majú celkom 

iné povolanie a pritom dosahujú slušné aţ porovnateľné 
výsledky s profesionálnymi umelcami.  

Trenčan č.3/2009 
Trenčianske noviny 02.03.2009 

Pomocná evidencia 106/1/09,  

 
Dňa 17. marca 2009 zavítalo do Mestskej galérie v Trenčíne 

insitné umenie zo srbskej Kovačice, sprístupnením súkromnej 
zbierky Ivana Melicherčíka, ktorou predstavil zakladateľa in-

sitného umenia v Kovačici dnes uţ neţijúceho Martina Jonáša. 

Na vernisáţi poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
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uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová privítala 

vzácnych hostí – podpredsedu Vlády Slovenskej republiky 

Dušana Čaploviča, Jeho Excelenciu veľvyslanca Srbskej 
republiky na Slovensku Danka Prokića, Jeho Excelenciu veľ-

vyslanca Tureckej republiky na Slovensku Tunç Ügdül a de-
legáciu zo srbskej obce Kovačica, vedenú bývalým riaditeľom 

Galérie naivného umenia v Kovačici Jánom Čechom. Ţivot 

a dielo insitného maliara Martina Jonáša priblíţil vo svojom 
vystúpení spisovateľ a kurátor výstavy Ivan Melicherčík, 

ktorý ho označil „za ikonu enklávy slovenských insitných 
maliarov vojvodinskej Kovačice. Jeho obrazy sú roztrúsené po 

celej krajine. Vari ţiaden umelec neurobil pre chýr slovenskej 

výtvarnej kultúry vo svete toľko, 
čo Martin Jonáš.“ Veľmi rád spo-

mínal na priateľstvo s ním, ktoré 
trvalo 19 rokov aţ do jeho úmrtia 

v roku 1996. Je pravdou to, ţe na 

dnešnej výstave sú niektoré obrazy 
vystavené po prvýkrát. A ďalej 

pokračoval, ţe „túto výstavu som 
spojil aj s promóciou knihy pod 

názvom Kumšt Martina Jonáša, 

pod ktorej názvom sa nesie aj dnešná výstava. Napísal som ju 
preto, aby som po dlhšom čase pripomenul veľkosť tohto 

muţa, maliara, roľníka, zberateľa a filozofa v jednej osobe. 
Chcel som okysličiť dielo je-

ho výnimočnej osobnosti vo 

svete insitného umenia. Pri-
blíţiť jeho pravosť a rýdzosť, 

ktorý nemal nič do činenia 
s častou komerciou a gýčom, 

dnes objavovanou sa u dne-

ných kovačických maliarov. 
zľava – Ivan Melicherčík, Dušan Čaplovič 
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Ich tvorba moţno i poškodzuje dielo a odkaz zakladajúcej 

generácie insitných maliarov - sedliakov, ktorí vydobyli Kova-

čici medzinárodný rešpekt v oblasti naivného umenia.“ 
V ďalšej časti príhovoru spisovateľ a kurátor výstavy Ivan 

Melicherčík vysvetlil, ţe účasť podpredsedu Vlády Slovenskej 
republiky Dušana Čaploviča 

na dnešnej vernisáţi nie je 

náhodná, ale naopak cielená, 
pretoţe jeho otec Ján Ča-

plovič bol do roku 1933 
evanjelickým farárom v Ko-

vačici a mladý Martin Jonáš 

chodil do kostola, kde jeho 
otec kázal. Obidvaja sú po-

chovaní na cintoríne v Kovačici. „Jeden z prvých obrazov 
namaľovaný práve Martinom Jonášom tématicky čerpal zo 

vzbury slovenských evanjelikov, na čelo ktorých sa takmer 

pred sto rokmi postavil farár Ján Čaplovič, dedo Dušana 
Čaploviča.“ Potom novú knihu symbolicky pokrstil Dušan 

Čaplovič s Ivanom Melicherčíkom hlinou odobratej z poľa 
Martina Jonáša v kovačickom chotári. Dušan Čaplovič plný 

dojatia po tomto akte vzdal hold mimoriadne priateľským 

vzťahom Trenčína a Kragujevaca, ako aj hlbokú poklonu dielu 
Martina Jonáša, ktorého prirovnal k slovenskému maliarovi 

Martinovi Benkovi. Obaja veľkou mierou prispeli k zobra-
zeniu ţivota Slovákov vo výtvarnom umení. Martin Jonáš 

predstavil ťaţký ţivot na dolnej zemi, osobitne v Kovačici vo 

svojich namaľovaných obrazoch. Spomenul záţitok z roku 
1995, kedy v ťaţkých rokoch skúšanej Juhoslávie mal moţ-

nosť stretnúť sa osobne s Martinom Jonášom v jeho rodnom 
dome. Dnes je tento dom opustený. Na jeho záchranu vznikol 

spoločný projekt kovačickej samosprávy, srbskej štátnej sprá-

vy a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky s konečným 

autoportrét 

stretnutie 



 341 

cieľom, aby sa stal múzeom Slovákov. Poďakoval sa Ivanovi 

Melicherčíkovi, za sprístupnenie svojej zbierky na dnešnej 

výstave, ako tieţ za knihu o velikánovi insitného umenia 
Martinovi Jonášovi, lebo písané slovo je večné. 

Vlastné poznámky 
 

Verejná kniţnica 

Michala Rešetku 
v Trenčíne dňa 5. mar-

ca 2009 bola miestom 
prezentácie novej bás-

nickej zbierky „Na 

krídlach motýľa“ od 

Beatrice Kolatkov-

skej, Poľky ţijúcej na 
Slovensku 27 rokov, 

členky Literárneho klubu Omega. Pri privítaní zástupkyňou 

riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Má-

riou Špánikovou sa sprievodného slovu ujala moderátorka 

Janka Poláková, ktorá priblíţila ţivot a tvorbu autorky pre-
zentovanej novej zbierky básní. „Je poľskou rodáčkou 

z Karvinnej a 15 rokov ţije v Trenčíne. Keď vstúpila do lite-

rárneho klubu Omega pred piatimi rokmi, tak uţ mala za 
sebou vydanú svoju básnickú zbierku pod názvom „Vstávaj 

slnko“. Popri svojej zá-
ľube, ktorou je písanie 

básní, študuje v súčas-

nej dobe interne na vy-
sokej škole a stará sa 

o svoju maloletú dcér-
ku. Podujatie svojím 

spevom za doprovodu 

gitary spríjemnila pred-

zľava – Beatrice Kolatkovská, Janka Poláková 

krst básnickej zbierky 
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sedníčka Klubu Poliakov na Slovensku Renáta Straková. 

Ukáţky básní z najnovšej zbierky Beatrice Kolatkovskej 

predniesla členka Literárneho klubu Omega Marta Pepová 
v slovenskom jazyku a Oli Ichem v poľskom jazyku. A potom 

uţ prišla chvíľa, keď poslankyňa uvoľnená na výkon funkcie 
Mesta Trenčín Janka Fabová za asistencie Márie 

Špánikovej a Beatrice Kolatkovskej vyprevadili 

symbolickými motýľmi novú básnickú zbierku medzi 
čitateľov. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 20. marca 2009 mesto Trenčín ţilo 29. ročníkom celo-

slovenskej prehliadky „Detský výtvarný a literárny Trenčín 

2009“. Podujatie spájané 

so svieţou detskou fan-
táziou a tvorivosťou sa 

začalo sprievodnými po-

dujatiami v Centre voľ-
ného času „Aktivity“ 

v sídlisku Juh, zamerané 
na zovšeobecnenie peda-

gogickej práce s deťmi 

vo výtvarnej a literárnej oblasti. Tejto otázke bol venovaný 
odborný seminár pre učiteľov na tému vyuţitia elektronických 

médií vo vyučovaní esteticko-výchovných predmetov,  ktorý 
viedol Mgr. Ľubomír Zabadal z katedry výtvarnej tvorby 

a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filo-

zofa z Nitry. Súčasťou seminára bola prednáška a workschop 
PaedDr. Jána Husára, PhD. z Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici na tému „Digitálne obrazy vo výtvarnej 
edukácii“. V tom istom čase, teda dopoludnia sa organizovali 

výtvarné dielne pre ţiakov základných škôl v Trenčíne. 

Tatiana Balušíková z Trenčína preberá Cenu Juraja Oravca 
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Prihlásené výtvarné diela do súťaţe posudzovala odborná 

komisia v zloţení – PaedDr. Klára Ferlíková, akademický 

maliar Juraj Oravec, PhDr. Mária Orichová, PaedDr. Elena 
Porubänová, Mgr. Jozef Švikruha a Mgr. Libuša Zuricová. 

Prihlásené literárne diela do súťaţe posudzovala odborná 
komisia v zloţení – spisovateľ Rudolf Dobiáš, spisovateľka 

Ing. Margita Ivaničková, spisovateľ Ján Maršálek, Jana Po-

láková a Mária Špániková. Ocenené výtvarné a literárne diela  
vyhlásili na slávnostnom otvorení výstavy v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne v poobedných hodinách za účasti pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a delegácie 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

V literárnej tvorbe získali ocenenia : 
Zlaté slniečko  získala Jaroslava  Balogová,  Základná škola 

Beluša v próze v 2. kategórii 
Zlaté slniečko  získala Laura Vavrová, Základná škola 

Záhorácka, Malacky v poézii v 2. kategórii 

Zlaté slniečko  získala Soňa  Mládková, Základná škola Pod 
hájom, Dubnica nad Váhom v próze v 2. ka-

tegórii 
Cenu primátora Mesta Trenčín získala Timea Kuzmov, 

Základná škola Novomeského, Trenčín v pró-

ze v 1. kategórii 
Cenu Krajského školského úradu v Trenčíne získala Tatiana 

Rušinová, Základná škola Oravské Veselé 

v próze v 2. kategórii                                                 

Cenu Rudolfa Dobiáša získal Lukáš Lačok, Základná škola 

Podzáhradná, Bratislava v próze v 1. kategórii                                         
Cenu Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne získala 

Barbora Masárová, Základná škola Tren-
čianska Teplá, v próze v 2. kategórii                                                                      
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Cenu Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave získal 

Pavol Svetlovský, Špeciálna základná škola 

internátna Bytča, v próze v 2. kategórii  
Cenu Vojtecha Zamarovského získal Lukáš Počatko, Zá-

kladná škola Okruţná  Michalovce v poézii v 
2. kategórii 

Cenu Centra voľného času Trenčín získala Lucia Zamieš-

ková, Základná škola sv. Vojtecha Vráble  

v próze v 2. kategórii 

Vo výtvarnej tvorbe získali ocenenia : 
Zlaté slniečko  získala Súkromná Základná umelecká škola 

Ul. Aurela Stodolu v Martine za kolekciu 

prác 
Zlaté slniečko  získala  Základná umelecká škola Zimná v 

Spišskej Belej za kolekciu grafických prác 
Zlaté slniečko  získala Základná škola s Materskou školou 

Pod hájom v Dubnici nad Váhom za kolek-

ciu prác 
Cenu primátora Mesta Trenčín získala Súkromná Základná  

umelecká škola R. Madarásovej v Senci za 
kolekciu prác 

Cenu Krajského školského úradu Trenčín získala Martina 

Beláková, Gymnázium Školská v Povaţskej 
Bystrici            

Cenu Štátneho pedagogického ústavu Bratislava získal Sa-

muel Bubár Základná škola Jilemnického v 

Dunajskej Strede 

Cenu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne získal Michal 

Smoleň, Základná umelecká škola Kováč-

ska v Košiciach  
Cena Juraja Oravca získala Tatiana Balušíková, Základná 

umelecká škola K. Pádivého v Trenčíne 
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Cenu Igora Mosného získala Michaela Kováčová, Základná 

umelecká škola K. Pádivého v Trenčíne 

Cenu Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 
získala Simona Katunská Materskej školy 

Juhoslovanská, Košice  
Cenu Umelecké diela Viera Šternová získala Špeciálna Zá-

kladná škola ţiakov s autizmom v Ţiline za 

kolekciu prác 
Cenu vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 

úradu v Trenčíne získala Mária Subjaková 

zo Základnej školy s Materskou školou Novoť 

Cenu vedúcej útvary kultúry a cestovného ruchu Mestského 

úradu v Trenčíne získala Michaela Tomečko-

vá z Materskej školy Dénešova, Košice 

Cenu Centra voľného času v Trenčíne za kolekciu malieb 
získala Špeciálna ZŠ Vojenská, Košice  

Cenu Centra voľného času v Trenčíne  za kresbu získala Hana 

Oľhová, Základná umelecká škola P. Mudro-
ňa v Martine 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 122/1/09, 123/1/09 

 

Prvou tohoročnou výs-
tavou inštalovanou v 

Trenčianskom múzeu od 
20. marca 2009 bola výs-

tava obrazov pod názvom 

„Veduty“ od výtvarníka 
Jána Hubinského. Po 

krátkom kultúrnom pro-
grame, v ktorom vystúpi-

la flautistka Andrea Kutláková v korepetícii klavíristky Mgr. 

Art Márie Holárovej, vernisáţ výstavy otvorila riaditeľka 

zľava – Katarína Babičová, Ján Kubinský a Rudolf Dobiaš 
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Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ktorá svoj prího-

vor začala tým, ţe táto výstava je pre mňa tak trochu zvláštna, 

dokonca prekvapujúca, lebo s menom vystavujúceho autora si 
vţdy spájala s keramikou. „Myslela som, ţe to som len ja 

pomýlená, ale ako prichádzali prví návštevníci aj ich vys-
lovený názor na tvorbu Janka Hubinského bol podobný môj-

mu, teda, ţe si ho spájajú s keramikou.“ Vo svojom príhovore 

pokračovala konštatovaním, ţe „na dnešnej výstave autor 
vystavuje obrázky – veduty, ktoré zobrazením pamiatkových 

objektov, patria do múzea. O svojich pocitoch z výstavy sa 
rozhovoril spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priznal sa, ţe s vysta-

vujúcim autorom udrţuje dlhoročný priateľský vzťah, ţe v je-

ho podvedomý ho mal zaznačeného ako výborného kerami-
kára, najmä po jeho autorskej výs-

tave „Archeo inšpirácie“, v ktorej sa 
predstavil ako hotový umelec. Keď 

sa nám pred rokmi otvoril svet do-

korán, tak i on začal zbierať skú-
senosti z maliarskeho remesla. 

A bez toho, aby avizoval svoje 
maliarske ambície, nás dnes zrazu 

uviedol svojím citlivým pohľadom 

do sveta zámkov, hradov, kostolov, 
ktoré by nikto z nás nevedel zo-

braziť. „Všetko to urobil akosi roz-
právkovo vzdušné, veselé, pripomínajúce čaro ilustrácií det-

ských rozprávkových kniţiek. Jeho maľba mi pripomína let 

vtáka nad krajinou, ktorý je slobodný a radostný. Jeho maľba 
je úprimná, ktorá priťahuje svojou otvorenosťou,  príve-

tivosťou a svojou peknotou.“ Pod peknotou jeho diel rozumie 
Rudolf Dobiáš, ţe „majú v sebe hlbokú ľudskosť a zro-

zumiteľnosť“ a preto zaţelal všetkým, aby im bolo dnes dobre 

na duši.  

Oblačný ateliér 

r 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 20. marca 2009 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
vystavovala na vernisáţi diela výtvarníka Otisa Lauberta, po-

vaţovaného za raritu slovenskej výtvarnej scény, ktorá svojou 
originalitou presahuje 

i európske kontexty. Jeho 

dielo predstavila kurátor-
ka výstavy PhDr. Zuza-

na Gaţíková. Konštato-
vala, ţe „autor vťahuje 

návštevníka do magické-

ho priestoru plného všed-
ných vecí, ktoré navzdo-

ry ich účelu usporadúva do často nekonvenčných, bizardných 
kompozícií. Jeho tvorba pôsobí na prvý pohľad šokujúco 

a skôr ako umelecké vyjadrenie pripomína uhladenú zbierku 

nepotrebného odpadu. Svojou tvorbou však píše nové dejiny 
predmetov, ktoré odišli z našich ţivotov ako nepotrebné, 

nadbytočné. Povyšuje ich na nový ligotavý piedestál, čím 
v mysli nezainteresovaného diváka narúša všetky spoločenské 

či umelecké konvencie.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  123/1/09, 124/1/09 

 
Nález vonkajšieho mest-

ského opevnenia Trenčína 

pri Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky sa 
stal Národnou kultúrnou 

pamiatkou. Rozhodlo o 

tom Ministerstvo kultúry 

Bicykel 2. 
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Slovenskej republiky. Ako pre agentúru Sita uviedol hovorca 

rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jozef Bed-

nár, rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Nález tohto opev-
nenia spôsobil zastavenie výstavby podzemných garáţi a ob-

chodnej galérie a termín dostavby do jesene tohto roku je teda 
nereálny. V strede Trenčína je niekoľko mesiacov oplotená 

obrovská jama. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne ţiada 

zachovanie nálezu na mieste. Investor a Mesto Trenčín s tým 
nesúhlasia. Jama preto z centra len tak skoro asi nezmizne. 

Zvyšky opevnenia našli na pozemku pri výkopových prácach 
len niekoľko metrov pod zemou. „Mesto Trenčín zatiaľ 

nedostalo rozhodnutie ministerstva kultúry vo veci vyhlásenia 

Národnej kultúrnej pamiatky v Trenčín na archeologické 
nálezisko - vonkajšie opevnenie mesta. Mesto Trenčín bude 

naďalej rokovať s investorom podzemných garáţi o ďalšom 
postupe,“ povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primá-

tora Mesta Trenčín. 

Investor stavebnej akcie, bratislavská spoločnosť Tatra 
Real ,rozhodnutie rezortu kultúry zatiaľ oficiálne nedostal a k 

veci sa vyjadria aţ neskôr. Nález vonkajšieho opevnenia je 
podľa pamiatkarov na Slovensku unikátom. „Z dostupných 

ikonografických prameňov je moţné nález identifikovať ako 

základové murivo tvoriace zvyšok vonkajšej línie opevnenia 
mesta. Ide pravdepodobne o predsunutú časť mestského opev-

nenia, ktorá bola vybudovaná niekedy v priebehu 17. storo-
čia,“ uviedla archeologička Beáta Černická. Krajský pamiat-

kový úrad  v Trenčíne tvrdí, ţe podľa dostupných informácií 

zvyšky vonkajšieho opevnenia v systéme opevnení stredove-
kých miest neboli zatiaľ na Slovensku identifikované. Nález 

firme bráni vybudovať pod galériou vyše 130 podzemných 
garáţí. Investor ako aj mesto si vedia predstaviť, ţe by múr 

vyniesli na povrch a zakomponovali ho do úpravy pries-

transtva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad v 
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Trenčíne podľa jej riaditeľky Evy Gazdíkovej túto moţnosť 

vylučuje. Archeológ Archeologického ústavu Slovenskej aka-

démie vied  v Nitre Matej Ruttkay tvrdí, ţe nevidí aţ taký 
problém o vynesení nálezu na povrch. Argumentoval tým, ţe 

podobné zásahy sa robili nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  
Vlastné poznámky 

 

„História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej myš-
lienky pripravila Verejná kniţnica Michala Rešetku v Tren-

číne atraktívny program na predposledný marcový utorok          
24. marca 2009 počas 

celoštátneho Týţdňa 

slovenských kniţníc. 
Nosnú tému podujatia 

predstavovala sloven-
ská spoločnosť v ob-

dobí neslobody, ktorú 

priblíţili renomovaní 
historici z Ústavu pa-

mäti národa v Bra-
tislave. Z pragmatic-

kého hľadiska sa organizátori rozhodli adresovať danú pro-

blematiku prednostne 
mladšej generácii, 

a preto publikum 
pozostávalo prevaţne 

zo študentov všetkých 

trenčianskych gymná-
zií. „Obdobie neslo-

body na Slovensku je 
v historiografii vyme-

dzené rokmi 1939 

a 1989. Zdôrazňujem, 
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ţe kontinuálne, pričom na našom území v tomto čase domi-

novali dva typy reţimov – najprv ľudácky a potom boľše-

vizmus“, vysvetlil na úvod Martin Lacko. Po jeho vstupnom 
exkurze do totalitných rokov predstavil František Neupauer 

nový súťaţný projekt „Nenápadní hrdinovia, alebo čo viedlo 
našich blízkych k hrdinským činom v zápase s komunizmom“ 

určený pre študentov. Tí sa po zapojení môţu inšpirovať 

trebárs ţivotnou filozofiou spisovateľa Rudolfa Dobiáša, 
prítomného na podujatí v pozícii čestného hosťa. Zlatý klinec 

celej akcie však zatĺkol reţisér Ondrej Krajňák, keď pre-
mietol svoj sugestívny dokument „Preţili sme gulag“. Pred-

chádzala mu dvojročná príprava a mapujúca osudy Slovákov, 

ktorí preţili teror v hrôzostrašných sovietskych pracovných 
útvaroch. „Našou snahou bolo ukázať, ţe popri koncen-

tračných táboroch existovali aj tábory vyhladzovacie, o kto-
rých sa, ţiaľ, hovorí oveľa menej“, zhodnotil objektívne zmy-

sel besedy Martin Lacko a dodal, ţe zo Slovenska bolo do 

gulagov odvlečených asi sedem tisíc ľudí.  
Príspevok Mgr. Petra Martináka   

 
V stredu 25. marca 2009 poobede Ve-

rejná kniţnica Michala Rešetku dýchala 

folklórom. O stretnutie s ním sa postaral 

folklorista a zberateľ 

ľudových piesní, 
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tancov a krojov Ing. Jozef Lehocký, ktorý predstavil uţ svoju 

piatu knihu pod názvom „Ľudové piesne, spevné a a tanečné 

tradície spod Povaţského Inovca“. Poslanie podujatie veľmi 
pekne vystihla moderátorka podujatia Mgr. Anna Plánková, 

keď povedala, ţe „tradičná ľudová kultúra je pojem, ktorý 
oslovil vás, lebo ste sem prišli, oslovil nás, našu dušu a srdce. 

Je to pojem, ktorý nás spája a ktorý nám ponúka alternatívu 

nášho ţitia. Pod alternatívou rozumieme spoluprácu, dôveru, 
vzájomnú lásku, úctu a porozumenie starých a mladých ľudí, 

ktorí v súboroch tancujú a spievajú.“ Jedným z takýchto ľudí, 
pre ktorého sa stala ľudová kultúra slovenského národa, stre-

dobodom záujmu objavovania jej krás, v ktorom sa postupne 

kryštalizoval tento záujem od tanečníka, speváka, hudobníka 
a choreografa vo folklórnych súboroch aţ po dnešného úspeš-

ného zberateľa ľudových piesní, tancov a krojov je v osobe 
Ing. Jozefa Lehockého. Vystúpenie speváčok z detského fol-

klórneho súboru Kornička pod vedením Jarky Kohútovej uká-

zalo na úzku väzbu zberateľa a interpretáciou ním publiko-
vanej piesne. „Kto raz drţal v ruke niektorú z publikácií Joţka 

Lehockého, tak u kaţdej je charakterizovaná systematickosť 
v zatriedení piesní, tancov. 

Sú akousi kuchárskou kni-

hou pre všetkých tých, ktorí 
stoja v čele folklórnych 

súborov“, povedal jeden 
účastníkov stretnutia. 

O prínose zberateľskej čin-

nosti Ing. Jozefa Lehoc-
kého v pedagogickej čin-

nosti,  interpretácii ľudo-
vých piesní zhodnotila známa speváčka Slávka Švajdová. 

„Som úţasne spokojná, ţe pri kaţdej prezentácii novej zbe-

rateľskej knihy sa prezentovali deti zo súborov z piesňami 
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z prezentovaných spevníkov. Ako učiteľka spevu som rada, 

lebo pre kaţdého speváka, ktorý ide na súťaţ v spevníku 

nachádzam pieseň akú potrebujem. Ako pedagóg v súbore 
nachádzam v spevníku od tematickej piesne po tanečné 

krokové variácie. A ešte jedno má pre mňa výhodu známosť 
z Jozefom Lehotským, keď si náhodou neviem s niečím po-

radiť, tak mu zavolám o pomoc.“ Na záver vyjadrila radosť, ţe 

Ing. Jozef Lehocký má v pláne vydať ešte jeden spevník. 
Vlastné poznámky 

 
Výber najlepších kreslených vtipov a karikatúr od reno-

movaných slovenských autorov, ktoré boli vystavované 

v priebehu 14. ročníkov „Novomestského ostňa“ sa prezen-
toval v Mestskej galérii v Trenčíne v dňoch 7. aţ 26. apríla 

2009 na výstave pod názvom „Kreslený humor a karikatúra 

na Slovensku“. Jej význam a poslanie charakterizovala kurá-

torka výstavy PhDr. Elena Porubänová ako „veľkorysý a 

reprezentatívny projekt, 
postavený na autorských 

kolekciách renomovaných 
slovenských autorov kresle-

ného humoru, z ktorých 

mnohí získavali ocenenia na 
európskych a svetových sú-

ťaţiach humoristickej tvor-
by.“ Pre pozorovateľa vys-

tavené karikatúry prinášajú vývoj kresleného humoru a satiry 

na Slovensku v historickom kontexte na pozadí dvoch roz-
dielnych politických etáp. Tieţ pre neho prinášajú aj ďalšie 

jedno veľké poznanie, ţe prehliadkou kresieb starých desať, 
dvadsať rokov zisťuje, ţe mnohé kreslené vtipy i karikatúry, 

ktoré boli vytvorené v danom čase a priestore, nestratili z 

aktuálnosti a komiky ani s odstupom času v našej súčasnosti 

od Ľubomíra Kotrhu 
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po zmenách spoločenského a politického systému. V súvislosti 

s výstavou známy slovenský karikaturista Ľubomír Kotrha 

povedal, ţe „o súčasnom kreslenom humore a karikatúre je 
ťaţko hovoriť, lebo kreslený humor sa viac menej nikde nepu-

blikuje. Som presvedčený, ţe súčasnej slovenskej karikatúre 
chýba kvalita.“ 

Na výstave sa prezentovali renomovaní slovenskí autori 

kresleného humoru a karikatúry, medzi ktorými nechýbajú 
diela domácej autorskej dvojice Weber - Vrtík, uţ spomínaný 

Ľubomír Kotrha, Jozef Grušpier, Milan Vavro, Laco Belica, 
Fero Mráz, Fedor Vico, Vojtech Haring a ďalší. Ozdobou 

výstavy bol vtipný humor nestorov slovenskej karikatúry 

Viktora Kubala a Miroslava Ďurţu, ktorí ţiaľ uţ nie sú medzi 
nami.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia /1/09 

 

Dňa 16. apríla 2009 na pôde Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, šestnásť významných 
literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu 

kraju, ktorých tvorili 

rodáci z tohto regió-
nu, alebo ţijúci  či 

dlhodobo pôsobiaci 
v kraji. Ďalší pozva-

ní, ktorí sa pre zdra-

votné problémy ne-
mohli zúčastniť a pre 

tých, ktorí prišli, 
odovzdali srdečné 

pozdravy. Ako uvie-

dol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
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vol Sedláček, MPH, „toto stretnutie, organizované Verejnou 

kniţnicou Michala Rešetku v Trenčíne bolo súčasťou Týţdňa 

kniţníc. Práve spisovatelia z nášho regiónu sú pravidelnou 
súčasťou kultúrneho ţivota v našich zariadeniach, kde sa stre-

tajú so svojimi čitateľmi a tí sa môţu dozvedieť zaujímavosti 
zo zákulisia prípravy najnovších kníh, niečo o postojoch, 

názoroch a pocitoch konkrétneho spisovateľa. Dnešné celo-

denné podujatie a prijatie na našom úrade je prejavom úcty 
a vďaky literátom za ich neľahkú prácu. Ja osobne  knihu 

povaţujem za tradičnú súčasť kultúry, aj keď v dnešnej dobe 
sa informácie dajú zháňať oveľa jednoduchšie prostred-

níctvom internetu. Ale kúzlo čítania, čaro poézie a prózy, keď 

si človek môţe sám predstaviť hlavného hrdinu či ďalšie oso-
by z deja, vzhľad popisovanej krajiny a môţe popustiť uzdu 

fantázie, je neopakovateľné. Na internete toto nezaţijeme. 
Som rád, ţe máme toľko výnimočných a úspešných autorov. 

Náš kraj sa vôbec môţe pochváliť mnoţstvom významných 

kultúrnych osobností. Je to jedno z našich najväčších 
bohatstiev.“ 

Aj spisovatelia ocenili prijatie u ţupana. Ústretovosť, pod-
pora a pochopenie je presne to, čo kaţdému z nich pri pre-

konávaní 

mnohých 
úskalí nie 

pri tvorení, 
ale najmä 

pri vydáva-

ní diel dodá 
nové sily. 

Hostia si 
potom spo-

ločne po-

zreli krajské 
spisovatelia medzi čitateľmi 



 355 

mesto z mestskej veţe a popoludní sa vo Verejnej kniţnici 

Michala Rešetku stretli s desiatkami svojich priaznivcov na 

besede a autogramiáde. 
Vlastné poznámky 

 
V Trenčíne sa mal uskutočniť jeden zo série českoslo-

venských pivných festivalov na Slovensku. v dňoch 22. aţ do 

25. apríla 2009,  s ktorým prišla spoločnosť Česko slovenské 
pivné festivaly. „Prinášame podujatie, ktoré má síce v názve 

pivo, ale je vhodný pre celé rodiny, pretoţe program je kon-
cipovaný tak, aby si vy-

brali všetky vekové ka-

tegórie. Pamätáme aj na 
majiteľov štvornohých 

miláčikov,“ povedal 
Branislav Hakel, gene-

rálny riaditeľ spoločnos-

ti. V kaţdý deň v kultúr-
nom programe vystúpilo 

niekoľko chýrnych ka-
piel a spevákov, z kto-

rých moţno spomenúť napríklad kapela Lojzo, spevák Allan 

Mikušek s kapelou, skupiny Arzén, Baetles revival brouci 
band z Čiech. Dokonca sa mala uskutočniť verejná nahrávka 

spoločného singlu a videoklipu skupín Desmod a Aya.  Po 
slávnostnom začiatku však vyzvali manaţéri skupín Desmond 

a Aya organizátorov podujatia o vyplatenie honoráru do 15 

minút pred vystúpením. Keď títo túto poţiadavku nesplnili, 
tak skupiny nevystúpili a generálny riaditeľ spoločnosti 

Branislav Hakel podujatie zrušil.  
Vlastné poznámky 
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Klub priateľov váţnej hudby pracuje uţ 12 rokov ako 

jedno z nemnohých občianskych zdruţení na celom Slo-

vensku. Vyvíja mnohé aktivity od poriadania koncertov po 
organizovanie zájazdov na koncerty v iných mestách, a to nie-

len pre svojich členov, ale aj pre širokú trenčiansku verejnosť. 
Pre trenčiansku verejnosť organizuje pravidelné cykly 

koncertov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná 

jeseň. Vzhľadom na osobné kontakty s umelcami dokáţe zdru-
ţenie udrţať nezvyčajne vysoký štandard koncertov, čo je aj 

zásluha veľmi blízkych kontaktov na Hudobnú a tanečnú 
fakultu Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V prie-

behu jarných mesiacov apríl – máj 2009 usporiadalo zdruţenie 

festival Trenčiansku hudobnú jar. Hlavným dramaturgom fes-
tivalu uţ dlhší čas je významný slovenský hudobný vir-

tuóz, pedagóg a trenčiansky rodák Mgr. František Pergler 

D.art, ktorá sa stala zárukou kvalitného výberu autorov aj 

repertoáru celého festivalu a predpokladom pokračujúcej vy-

sokej návštevnosti koncertov. Tohoročný festival Trenčianska 
hudobná jar sa uskutočnil s podtitulom Rozum a cit v hudbe, 

čo znamená, ţe sa venoval obdobiu klasicizmu a romantizmu. 
Počas kaţdého koncertu zazneli diela autorov práve z tohto 

obdobia. Tento ročník festivalu bol obsadený skutočne špič-

kovými umelcami. Stačí spomenúť vynikajúcich virtuózov – 
klavíristov Idu Černeckú a Františka Perglera, alebo huslistu 

Petra Michalicu, ďalej sólistov Opery Slovenského národného 
divadla Jozefa Kundláka a Katarínu Štúrovú. Na záver fes-

tivalu vystúpilo skvelé sláčikové kvarteto s talentovanými 

mladými umelcami pod názvom Slovenské kvarteto. Sku-
točnou ozdobou celého festivalu bolo vystúpenie komorného 

súboru Musica Aeterna pod vedením Petra Zajíčka a spe-
váckeho zboru Ad Una Corda s Oratóriom Der sterbende Jesus 

od Antonia Rosttiho. 

Vlastné poznámky 
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Je to uţ  päť rokov, čo Trenčianska nadácia vďaka podpore 

Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu ponúka mla-
dým ľuďom moţnosť prispieť na aktivity svojich rovesníkov 

prostredníctvom programu Mladí filantropi. Pre mladých 
filantropov bol 27. apríl 2009 veľkým dňom, keď pri stretnutí 

vyhodnotili predloţené projekty mladých ľudí vo veku 16 aţ 

26 rokov, ktoré prijali do grantového kola. 
V minulom roku sa podarilo sa úspešne podarilo rozšíriť 

spoluprácu pri predkladaní návrhov aj  do lokality mesta Bá-
novce  nad Bebra-

vou. V tomto roku 

pre zmenu teraz na 

„súboj nápadov“ 
vyzvali mladých 
z Dubnice nad Vá-

hom. Do grantového 

kola bolo prihláse-
ných spolu osem pro-

jektov, z toho päť 
z Trenčína a tri z Dubnice nad Váhom. Uţ v spomínaný deň 

Mladí filantropi podporili sedem z ôsmich projektov. Doz-

vedeli sme sa, ţe v projektoch sú navrhnuté aktivity, ktoré sa 
týkajú oblasti športu, hudby a záujmových krúţkov a potešia 

deti z detských domovov, mladých ľudí a zároveň umoţnia  
deťom a seniorom stretávať sa pri zábavných aktivitách. Zá-

verom treba konštatovať, ţe aj toto grantové kolo splnilo svoje 

poslanie, keď mladí ľudia budú chcieť dokázať povzbudiť 
svojich rovesníkov k prospešným aktivitám. 

Podporené projekty : 
1. Asociácia Fitness Gabrhel „Cvičíme pre radosť a zdravie“ 

2. Peter Matuška „Výroba modelov rakiet a lietadiel“ 

3. Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra „Gympelrock“ 
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4. Marián Kikta „Multi generačné športové hry“ 

5. Štefan Buček „Výlet Lastovičky do Bojníc“ 

6. Boţená Bollová „Súboj detských nápadov“ 
7. Trenčianske múzeum „Deň detí na Trenčianskom hrade“ 

Pomocná evidencia 242/1/09  
 

V podvečer dňa 30. apríla 2009 sa predstavili so svojou 

najnovšou tvorbou učitelia výtvarnej výchovy Základnej ume-
leckej školy Karola Pádivého v Trenčíne na vernisáţi výstavy 

pod názvom „Naše palety“. Otvorenie výstavy patrilo nesto-
rovi učiteľov Mgr. Jozefovi Švikruhovi, ktorý privítal prí-

tomných návštevní-

kov, ktorý uviedol, 
ţe „výstava, na kto-

rej sa predstavujú 
so svojou tvorbou 

učitelia školy usku-

točňuje sa uţ piaty 
rok a bola vţdy ve-

novaná sviatku uči-
teľov. Mesačné 

oneskorenie výsta-

vy spôsobilo zaplnenie termínovníku výstavnej miestnosti. 
Dnešná výstava je venovaná aj 60. výročiu zaloţenia Zá-

kladnej umeleckej školy Karola Pádivého.“ Na jeho príhovor 
nadviazala riaditeľka školy Mgr. Veronika Soukupová, keď 

zvýraznila rozhodnutie učiteľov výtvarnej výchovy pred pia-

timi rokmi, vystavovať svoje práce na verejnosti. „Pre našich 
ţiakov, ktorých je viac ako 500, sú ich učitelia vzorom, lebo 

ich učia tvorivosti a učia ich vnímať svet úplne inak. Veď 
sami tvoria, sami maľujú a práve cez túto ich prácu môţu deti 

pričuchnúť k vlastnej tvorivosti.“ Výtvarný prejav vystavu-

júcich učiteľov zhodnotil Ing. Jozef Vydrnák, ţe ho budujú 
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vo svojom ateliéri aj v škole. Čo a ako tvoria sa dotkol 

jednotlivých učiteľov. Izabela Bulková v cykle „Pocta prí-

rode“ napája zlatoţltú v bošáckej záhrade. Guľatí ju, skrúca 
a necháva explodovať ako duchovnú supernovu. V druhom 

cykle „Motýlie sny“ vystavuje grafiky, čo chcú byť motýle, 
ktoré poletujú po lúke. No nemusíme za nimi behať so 

sieťkou, čakajú nás pod sklom a v pasparte. Daniela Erteľová 

necháva cez zvýraznené oči prehovoriť mladosť ţeny. Zuzana 

Janíčková podporuje vo svojich prácach vírenie, krútenie, 

špirálové videnie aj zlomenie červenej do ţelezitej. A to 
všetko pre vyniknutie abstraktného obsahu. Ján Meško skúma 

človeka cez fragmenty geometrických výsekov, detaily anató-

mií a architektúry. Vertikálne a horizontálne línie sa preska-
kujú, násobia, kriţujú. 

Kríţ ako symbol ľudskej 
viery podčiarkuje autor 

pretečením farby na rám 

ohraničujúci naše po-
zemské bytie. V druhej 

časti vystavuje autor ho-
diny, s ktorými sa vyspo-

riadava s časom. Charak-

teristickým znakom Ondreja Peťkovského sú muţské štúdie. 
Eliška Skybová ako ranný budík zvoní na naše vizuálne bu-

bienky. Farebné prechody telies vychádzajú z plošnej filo-
zófie, no v prienikoch či pohľadoch. Cez tóny farebnej farby 

demaskuje svoje vnútro, svoju dušu, ktorou dúcha do pahreby 

svoju neskrotnú energiu. Jozef Švikruha prináša návštev-
níkovi svoje pohľady z pochôdzky po slovenských horách 

a dolinách, plný spomienok chce vojsť do priazne pozorova-
teľa.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 233/1/09  

Jozef Švikruha – Pod Udrinou 
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Dňa 4. mája 2009 vstupná hala Kultúrneho a metodického 

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky bola miestom 

vernisáţe zaujímavej výstavy pod názvom „Československé 

légie 1914 - 1920“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín s Prvou 

československou legionárskou obcou v Olomouci v súvislosti 
s 90. výročím úmrtia 

jedného zo zaklada-

teľov českosloven-
ských légií, sloven-

ského rodáka Milana 
Rastislava Štefánika. 

Po privítaní moderá-

torkou výstavy Bc. 

Vierou Štefulovou 
slávnostný príhovor 

predniesla poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová, v ktorom sa 

pristavila pri niektorých dôleţitých ţivotných etapách Milana 
Rastislava Štafánika. Ako povedala „jeho veľká cesta sa za-

čala v Prahe, odkiaľ po ukončení štúdia astronómie s čerstvým 
diplomom doktora filozófie, pokračovala v paríţskom astrono-

mickom ústave v Meudene pod vedením profesora Julesa Jen-

ssena, kde sa zapojil do vedeckého bádania slnečnej sústavy. 
Rozvoj vedeckého 

bádania ovplyvnil aj 
jeho pobyt v obser-

vatóriu na Mont 

Blancu, za ktoré bol 
ocenený Jansseno-

vou cenou. Jeho ve-
decký rozlet pokra-

čoval v štúdii Hayl-

leovej kométy na 
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Tihiti, kde zaloţil hvezdáreň a meteorologickú stanicu. Za 

vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoloč-

nosti, Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké a 
diplomatické úspechy bol francúzskou vládou vyznamenaný 

Radom rytiera Čestnej légie v roku 1914. Bol členom Belgic-
kej astronomickej spoločnosti, uznávaný vo vedeckých kru-

hoch. Pozývali ho aj na univerzitu v Oxforde, čo mu v Prahe 

odopreli. Prvá svetová vojna ho zastihla v Maroku, kde z-
kladal observatórium. V máji 1915 bol odvelený na front. 

Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, 
chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. V septembri bol odve-

lený na srbský front. Napriek svojmu svetobeţníctvu sa Šte-

fánik neprestal povaţovať za Slováka a napriek francúzskemu 
občianstvu zostal srdcom Slovákom. Keďţe sa vo Francúzsku 

poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich T. G. 
Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári 

roku 1916 v Paríţi zaloţil Národnú radu československú, 

vrcholný orgán česko - slovenského zahraničného odboja. 
Predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. 

Štefánik a tajomní-
kom E. Beneš. V 

pláne Národnej ra-

dy československej 
bolo vytvoriť čes-

koslovenskú armá-
du zo zajatých ra-

kúsko - uhorských 

vojakov českej a 
slovenskej národ-

nosti, sústredených v Rusku a v značnom počte v Taliansku. 
Diplomatické vyjednávania v Rusku, v Taliansku, získavanie 

dobrovoľníkov v USA realizoval M. R. Štefánik. V USA u 

prezidenta W. Wilsona dosiahol s podporou francúzskej diplo-
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macie súhlas s náborom a v krátkom čase získal 3000 dobro-

voľníkov. Rokovania s talianskou stranou o organizácií česko-

slovenskej armády sa začali vo februári 1918 a diplomatický 
úspech bol korunovaný podpísaním Zmluvy v apríli 1918 o 

konštituovaní právne a politicky samostatnej československej 
armády v Taliansku. Vďaka úspešným diplomatickým krokom 

československú armádu (mala uţ 100 000 vojakov) uznali 

a M. R. Štefánik si vyslúţil hodnosť generála. V auguste 1918 
sa vydal na náročnú cestu k légiám na Sibíri. V Rusku prijali 

Štefánika s veľkou váţnosťou. Svedčí o tom i vysoké vyzna-
menanie „Rad sv. Vladimíra“, ktoré mu udelilo najvyššie rus-

ké vojenské velenie. V roku 1919 Štefánik dojednal ich stiah-

nutie a postupný odsun z Ruska. Koncom apríla 1919 navštívil 
M. R. Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich za-

jatcov domov. V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galarate rozlúčil s 
najvyššími predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ 

ani rodnú zem však uţ neobjal ţivý, lebo pri návrate do vlasti, 

kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej 
vláde jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji 

havarovalo. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talian-
skymi letcami a mechanikom zahynul.“  

„Táto výstava je venovaná veľkému synovi slovenského 

národa M. R. Štefánikovi a venovaná légiám a legionárom“ 
povedal jej kurátor MVDr. Milan Ţuffa - Kunč z Ostravy. 

Vo svojom príhovore konštatoval, ţe „vystavené exponáty sú 
výsledkom pätnásťročnej spolupráce vojenských klubov 

z Trenčína a Olomouca.“ Súčasne podotkol, ţe „dnešná 

výstava je predvojom výstavy „Légie 100“, ktorú pripravuje 
Ministerstvo obrany Českej republiky v spolupráci s Minister-

stvom obrany Slovenskej republiky k stému výročiu česko-
slovenských légií.“  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 237/1/09, 249/1/09, 250/1/09 
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Prvou tohoročnou výstavou v Katovom dome sprístupnenou 

návštevníkom bola dňa 6. mája 2009 autorská výstava ume-

leckého fotografa 

Ladislava Kobzu 

pod názvom „Svet 
magického realiz-

mu“. Veľa priate-

ľov a známych na 
vernisáţi privítala 

riaditeľka Tren-
čianskeho múzea 

Katarína Babičo-

vá a dielo vystavujúceho umelca zhodnotil kurátor výstavy 
PhDr. Ľubomír Podušel. Tvorba Laca Kobzu je spojenie 

reality a fantázie. Ţivot je vnímaný ako realita, ktorý sa zá-
roveň stáva nadrealistickým. Presahuje totiţ hranice ľudského 

poznania, kde zdravý rozum a logika chýbajú, no o to viac nás 

dokáţe zaujať. Oslovuje nevysvetliteľným, o čom vieme, ţe 
jestvuje, avšak sa pred nami rýchlo stráca, ako sen po 

prebudení. Laco Kobza takýto sen, v podobe nadrealistickej 
reality zachytá-

va, resp. zvidi-

teľňuje vo svo-
jich magicko – 

realistických fo-
tografických 

obrazoch. Sú pl-

né pohľadov na 
Trenčín, ktoré 

povyšuje na pie-
destál vlastného 

záujmu. Tieto pohľady prevtelil do voľného súboru fotografií, 

do obrazov sveta svojej a našej reality, ktorej skryté podoby 
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tušíme. Laco Kobza si vytvoril vlastný svet, ktorým sú foto-

grafické obrazy Trenčína, mesta v ktorom dlho ţije, do kto-

rých nevkladá len to, čo vidí, ale aj to, čo chce, aby videli aj 
iní. Sám v tichu vlastnej meditácie prináša a kladie nám pred 

náše oči vo svojich fotografiách kúsok poézie vyčarenej s prí-
behov ţivota. Trenčín nevystupuje v jeho dielach len ako mo-

tív, ale ako prostriedok a cieľ jeho fotografickej výpovede, 

ktorá je charakterizovaná narastaním monumentálneho cítenia, 
ktorý cez inšpiratívnu základňu objektívneho tvaru vniká do 

jeho jadra, vyuţíva ho a povyšuje v expresívnych skratkách. 
Fotografická tvorba umelca dokazuje, ţe v skutočnom umení 

budú vţdy vznikať diela prinášajúce posolstvá – tajomné 

a očarujúce, zrozumiteľné a zašifrované, hroziace a hrozivé. 
Kobzo- vé fotografické diela s Trenčínom  pripomínajú akúsi 

skrytú dramatickú skladbu, ktoré vnášajú do jeho architektúry, 
panoramatických záberov a pohľadov na detaily mesta veľa 

nepostrehnuteľných príbehov, plných zlomov a zvratov, 

zdanlivo nedopovedaných myšlienok.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 234/1/09 
 

Vo štvrtok 7. mája 

2009 sa uskutočnila 
v Mestskej galérii 

v Trenčíne vernisáţ 
výstavy umeleckej 

tvorby zdravotne 

postihnutých obča-
nov, ktorú sprostred-

kovala Slovenská 
agentúra na podporu 

zdravotne postihnutých občanov Slovenska pod záštitou pos-

lankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Ko-
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šútovej. Vernisáţ podporila aj svojou prítomnosťou aj vice-

primátorom Mesta Trenčín Tomášom Vaňom. Jej predseda 

Arpád Beník povedal, ţe „výstavou chceme tvorbou zdra-
votne postihnutých spoluobčanov chceme nielen vystavovať, 

ale aj predávať. Chceme ukázať, aké úţasné veci vedia 
vytvoriť.“ Na výstave boli vystavené fotografie nevidiacich 

a slabozrakých občanov, výrobky  z keramiky, dreva, hodvá-

bu, skla či drôtu. Celkovo v galérii prezentovalo desať chrá-
nených dielní z celého Slovenska tvorbu svojich klientov. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 11.05.2009 

Pomocná evidencia 276/1/09 

 
Popoludnie dňa 7. mája 2009 vo Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku sa stretli členovia Literárneho klubu Omega a ostat-
nými priaznivcami verejnej kniţnice na prezentácii literárnej 

prvotiny Dušana Ţembera pod názvom „Kradnuté lásky“. 

Úvod stretnutia patril speváckemu vystúpeniu študentke 
Konzervatória v Banskej Bystrici Alici Rurákovej a korepe-

titórke Alici Václavíkovej po ich vystúpení stretnutie otvorila 
a privítala účast-

níkov riaditeľka 

kniţnice Mgr. Lý-
dia Brezová. Stret-

nutím sprevádzala 
moderátorka Jan-

ka Poláková. Vo 

svojom úvodnom 
slove konštatovala, 

ţe „pre členov lite-
rárneho klubu je 

sviatočným dňom ten deň, keď niekto z jeho členov sa pred-

staví so svojou tvorbou v kniţnom vydaní. A tento dnešný deň 



 366 

patrí Dušanovi Ţemberovi.“  Vo svojom slove pokračovala, čo 

– to o ţivote a tvorbe dnes prezentovaného Dušana Ţembera. 

„Je rodákom z Trenčína a minulý rok oslávil päťdesiatku. 
Oţenil sa v Púchove a s manţelkou Jankou má dve dcéry 

Kristínku a Martinku. V rokoch 1980 aţ 1984 vyštudoval kon-
zervatórium, čím sprofesionalizoval svoj vzťah k hudbe. Od 

roku 1981 pôsobí na Strednej odbornej letecko-technickej 

škole v Trenčíne. Členom Literárneho klubu Omega je 
druhým rokom, kde sa stretáva s ľuďmi rovnakej krvnej sku-

piny. Autor sa pousiloval a knihu vydal ako sľúbil v máji toho 
roka, teda v mesiaci lásky lebo svojím obsahom sem patrí. 

Autor ponúka čitateľovi osobné preţitky – radosť a optimiz-

mus, ktoré sú v dnešných krizových časoch tak potrebné. 
Kradnutá láska Dušana Ţembera je ruţičkou vo veľkom sade 

ruţí, ale jej vône sa môţe človek nadýchnuť kedykoľvek, v 
nepohode i v čase hojnosti. Lebo, ak sa budú zase básne čítať, 

ľudí v ľuďoch poznáš zas. Zostáva veriť, ţe medzi, ktoré sa 

budú čítať, bude patriť aj Dušana Ţembera.“ Na slová Janky 
Polákovej nadviazal predseda literárneho klubu Ján Maršá-

lek, ktorý povedal, „básnická zbierka 
súvisí s mesiacom máj. Dušan dlhý čas 

svoje verše neuverejňoval, moţno scho-

vával, ba dokonca či niekto vedel, ţe 
básne písal. Keď pred časom prišiel do 

nášho klubu našiel tu spriaznené du-
še, podporu a inšpiráciu a vyústilo to do 

vydanej zbierky. Mňa osobne to teší, 

keď sa poézia píše, keď sa číta a preto 
ţelám jeho zbierke veľa dobrých čita-

teľov verím, ţe bude pokračovať v pí-
saní.“ Nakoniec dostal slovo aj autor 

novej zbierky Dušan Ţembera, o ktorej povedal, „ţe to nie je 

ţiadna veľká poézia. K tejto zbierke som sa dostal vývojom. 

zľava - Dušan Ţembera, Janka Poláková a Ján Maršálek 
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Najskôr ako pätnásťročný chlapec som si zaloţil kapelu, 

v ktorej na muziku som začal písať texty. Neskôr som zistil, ţe 

nepotrebujem muziku a texty idú samé od seba. O mojej 
tvorbe vedelo veľmi málo ľudí z môjho okolia. Práve jeden 

z nich Iveta Matejková ma dotlačila do literárneho klubu, kde 
som ľudí, s ktorými sa 

dalo o týchto veciach roz-

právať. Hromada básni-
čiek v zásuvke, jubilejné 

ţivotné výročie a samot-
ný literárny klub mi dali 

silu sa takto prejaviť.“ 

Záver stretnutia patril 
gratulácii a gramiáde Du-

šana Ţembera. 
Vlastné poznámky  

 

Dňa 9. mája 2009 privítala trenčianska synagóga náv-
števníkov, ktorí si prišli pozrieť výtvarné práce súťaţnej výs-

tavy profesionálnej a neprofesionálnej tvorby umelcov Tren-
čianskeho kraja. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Trenčian-

skeho osvetového strediska Mgr. Vladimírovi Zvalenému, 

ktorý privítal súťaţiacich umelcov a návštevníkov a Jarke 

Tichej, ktorá predstavila hodnotiacu porotu a oboznámila 

prítomných so štatistikou súťaţe, do ktorej sa prihlásilo 70 
autorov s 212 výtvarnými prácami. Z nich odborná porota 

odporučila vystaviť 139 prác od 63 autorov. Predsedníčka 

odbornej poroty Mgr. art. Miriam Kasperkevicová z Bojníc 
vyhlásila najlepších súťaţiacich : 

- hlavnú cenu získal Oleg Cipov z Bojníc 
- v skupine A (autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného 

vzdelania) bol ocenený  Tomáš Pekár z Prievidze 

krstu sa zhostili zľava – Lýdia Brezová, Janka Poláková a Dušan Ţembera 
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- v skupine B (autori od 15 do 25 rokov s výtvarným 

vzdelaním) bola ocenená Veronika Miková z Ilavy 

- v skupine A1 (autori nad 25 rokov bez výtvarného vzde-
lania) boli ocenení bez určenia poradia Katarína Zboray 

z Trenčína, Matej 

Drozd z Prievidze, 

Tibor Hladký z 

Novej Dubnice, 

Marcel A. Mató 
z Púchova 

- Čestné uznanie 

získali Gertrúda 

Jakušová z Tren-
čína, Alena Tei-

cherová z Dubnice n/V., Katarína Lubjáková z Dubnice 
n/V., Jana Horňáková z Trenčína, Štefan Ducký zo Ţa-

bokrek n/Nitr., Karol Malik z Trenč. Teplíc a Igor Va-

culčiak z Trenčína 
- v skupine B1 (autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním) 

bola ocenená Mária Kameniarová z Dubnice n/V. 
Čestné uznanie získal Peter Gahér zo Skačian 

- v skupine C (insita) ocenenie získal Ján Nedorost z 

Trenčína 
Čestné uznanie získala Helena Struhárová z Prievidze 

Vlastné poznámky 
 

V Trenčianskom múzeu sa dňa 11. mája 2009 predstavili 

s výsledkami svojho výskumu v stolových horách Venezuely 
slovenskí jaskyniari a vedci Tomáš Derka, Tomáš Lánczoš 

a Ján Schlögl. Účastníkov prednášky preniesli do fantastic-
kého sveta, ktoré slovenskému divákovi priblíţil vo svojom 

filme „Tepui a Amazonia vertical“ Pavol Barabáš. Prednáša-

telia však trenčianskeho diváka posunuli trocha ďalej, do sa-

Katarína Zborayová prijíma ocenenie od Vladimíra Zvalého 
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fari venezuelských Ilanos, delty rieky Orinoko, medzi in-

diánov kmeňa Warao, na zasneţené vrcholy Ánd a slnkom 

prehriate pláţe Karibského mora. 
Vlastné poznámky 

 
Mierové námestie sa v nedeľu 10. mája 2009 premenilo na 

svet vody. Trenčianska 

nadácia pripravila na 
tento deň Korzo na vode 

a jeho súčasťou bola 
prezentácia a ocenenie 

diel detí z výtvarnej sú-

ťaţe, ktorá prebehla na 
materských školách 

o NAJ leporelo o vode 
v rámci projektu „Daj si vodu ...z vodovodu“. O dobrú náladu 

sa počas popoludnia starala country skupina „Dostavník“ 

a pekné jarné slniečko. Pre deti boli pripravené sprievodné 
podujatia. A tak sa mo-

hli vyšantiť pri vod-
ných hrách priprave-

ných Športovým gym-

náziom Trenčín, mohli 
sledovať rovesníčky 

z tanečnej skupiny 
Goonies, striekali vodu 

na terč s hasičmi 

z Okresného riaditeľ-
stva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a prezreli si 

záchranné vozidlo s jeho výbavou. Smelší „splavovali“ ná-
mestie na sucho na raftovom člne Petra Brecíka a smädní sa 

napili vody z cisterny Trenčianskej vodohospodárskej spoloč-

nosti.  

ocenenie súťaţiacich detí 
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www.trencin.sk 14.05.2009 

 

V podvečer dňa 15. mája 2009 v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne bola vernisáţ zaujímavej trojvýstavy, v ktorej sa 

prezentovali Alojz Petráš, Dagmar Mezricky a absolventi 

výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Karola Pá-

divého v Trenčíne, ktorí ukončili vysokú školu umeleckého 

zamerania.  
Akademický maliar 

Alojz Petráš sa prezen-
toval výstavou pod náz-

vom Čas a svetlo. Jeho 

tvorba vychádza z hĺbky 
osobných záţitkov. Pe-

trášove obrazy sú často 
tajuplné a priestorovo 

neurčité. Jeho maľba je 

tak prirodzená a autentická, ako kaţdodenná ranná šálka kávy. 
Rakúska výtvarníčka Dagmar Mezricky vo svojej výstave pod 

názvom Memoáre na krídlach motýľov predstavuje pozoru-
hodnú maliarsku a grafickú tvorbu. Po tohtoročnej samostatnej 

výstave v Novom Meste nad Váhom v máji t.r. sa v júni  

predstavila návštevníkom  
v Trenčíne. Pôsobivými 

prácami otvárili divákovi 
metaforický priestor. Výs-

tava absolventov výt-

varného odboru Základnej 
umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne pri 
príleţitosti májových osláv 60. výročia sa stala prehliadkou 

prezentácie pokračovateľov výtvarného vzdelávania. Verej-

zľava – D. Lovíšková, D. Mezricky 

zľava – D. Lovíšková, A. Petráš 

http://www.trencin.sk/


 371 

nosť tak spozná autorov, ktorí obohacujú trenčiansku výtvarnú 

scénu. 

www.sme 15.05.2009 
 

Trenčianske kultúrne inštitúcie sa po roku opäť spojili, aby 
pre všetkých priaznivcov kultúry, umenia, ale i histórie pripra-

vili tradičné podujatie, ktoré sa pod názvom Noc múzeí a ga-

lérií realizovali 
v meste pod Ma-

túšovým hradom 
uţ po tretí krát. 

Galéria Miloša 

Alexandra Ba-
zovského v Tren-

číne a Trenčian-
ske múzeum 

v Trenčíne pri 

príleţitosti Me-
dzinárodného dňa múzeí dňa 16. mája 2009 pripravili pre svo-

jich priaznivcov podujatie, ktoré sa zaraďuje medzi celo-
európske podujatie Noc múzeí. O podujatí bliţšie informovali 

riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a ria-

diteľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica 

Lovíšková na tlačovej besede 13. mája 2009.  

Na tlačovej bese-
de sa novinári doz-

vedeli, ţe v sobotu 

16. mája 2009 v čase 
od desiatej hodiny 

dopoludnia aţ do 
pravej polnoci náv-

števníci Trenčian-

skeho múzea, Tren-

malých aj veľkých lákala na Trenčianskom  Studňa lásky 

ukáţka stredovekého stolovania n Trenčianskom hrade 

http://www.sme/
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čianskeho hradu, Katovho domu, Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského a Múzeum kolies sa môţu tešiť na naozaj pestrý 

program. Podobne, ako tomu bolo pred rokom, platí jednotné 
vstupné, ktoré môţu návštevníci zaplatiť v jednej zo zúčast-

nených inštitúcií a vstup do ostatných majú zdarma. Dospelí 
návštevníci za vstupné zaplatia jedno euro, deti a študenti 

majú vstup v tento deň zdarma. 

A ako skutočne prebiehal tento deň priblíţime slovom, pís-
mom a fotografiami. Trenčianske múzeum pripravilo v pries-

toroch Ţupného domu poradenstvo v oblastiach numizmatiky, 
umeleckej histórie, genealógie či archeológie. Niektorí záu-

jemcovia si so sebou priniesli staré mince, umelecké pred-

mety, alebo sa informovali o svojom rode. Pre tých ktorí sa 
radi boja či zaujímajú sa o rôzne nevysvetliteľné javy bola 

pripravená prehliadka domu mestského kata, kde údajne straší. 
Zaiste najväčším lákadlom bola v tento deň dominanta mesta – 

Trenčiansky hrad, ktorý po minulé roky zaznamenal najväčšiu 

návštevnosť. Pre návštevníkov boli nachystané pravidelné 
prehliadky so sprievodcom, ktoré začínali kaţdú hodinu. Prvá 

bola naplánovaná na 10.
45

 h. a posledná 22.
45

 h. Okrem toho 
v priestoroch Dolného hradu bol sprístupnený dobový táor so 

strelnicou a kuchyňou. Matúšová veţa v tento deň bola otvo-

rená bez sprievodcu. Perličkou v tomto roku bol turnaj ama-
térskych lukostrelcov pod dohľadom „prísneho“ oka rozhod-

cov. Výsledky slávnost-
ne vyhlásili popoludní. 

Absolútny víťaz dostal 

ocenenie v podobe čest-
ného šípu. Pre tých, 

ktorí radšej premýšľajú 
na čiernobielych políč-

kach šachovnice pripra-

vili organizátori šacho-
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vý turnaj. Ten sa začal presne s úderom štrnástej hodiny. 

Podvečer o 18,00 h. zavítal na Trenčiansky hrad legendárny 

šachista 16. storočia Giovanni Leonardo, ktorý porozprával 
o svojich šachových skúsenostiach na kráľovských dvoroch 

v Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Vyvrcholením turnaja 
bude partia finálovej dvojice v ţivom šachu, ktorá bola divác-

ky atraktívnou. 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa počas Noci múzeí 
a galérií stala na pár hodín naozajstným multikultúrnym 

centrom, kde svoj priestor popri výtvarnom umení dostalo 
filmové umenie a hudba. Dopoludnie v  galérii patrilo podu-

jatiu pre rodičov s deťmi, kde sa zahrali a zabavili. Popoludnie 

patrilo Ateliéru Vlada Kudlíka, ktorí poodhalil tajomstvá svoj-
ho ateliéru či tvorivých pohľadov na svet. Organizátori pri-

pravili pre svojich návštevníkov aj poradenstvo v oblasti 
výtvarného umenia, 

ktoré poskytoval aj 

súdny znalec v oblasti 

výtvarného umenia 

PhDr. Marián Kvas-
nička. Keďţe si Ga-

léria Miloša Alexan-

dra Bazovského v 
tomto roku pripomína 

40. výročie svojho za-
loţenia, tak pri tejto príleţitosti organizátori pripravili ne-

formálne rozprávanie o histórii galérie, ktorého sa zúčastnili 

Ladislav Moško (zakladajúci riaditeľ galérie 1969  – 1991), 
akad. mal. Rudolf Moško, akad. soch. Milan Struhárik, vte-

dajší riaditeľ Trenčianskeho múzea PhDr. Milan Šišmiš a 
ďalší, ktorí boli pri zrode alebo tvorili časť histórie Galérie 

Bazovského. Myšlienka zaloţiť galériu v Trenčíne sa zrodila 

v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Skupina nadšencov 

skúšanie lukostreľby 
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výtvarného umenia  Svetozár Ábel, Ladislav Moško, Ladislav 

Zdvíhal, Rudolf Moško a ďalší umelci sa stretávali v kaviarni 

hotela Tatra, kde zrod galérie spoločne „upiekli“. Mali 
spoločnú myšlienku, aby Trenčín malo dôstojnú kultúrnu 

ustanovizeň. Podľa slov bývalého riaditeľa Trenčianskeho 
múzea PhDr. Milana Šišmiša, za tým všetkým ich čakalo 

mnoţstvo vybavovania od inšpektorátu pamiatok, múzeí 

a kniţníc, bývalého Okresného národného výboru v Trenčíne, 

neskôr Krajského národného výboru v Bratislave. O post ria-

diteľa tejto inštitúcie sa uchádzali štyri osoby - Svetozár Ábel, 
Ivan Pietor (bývalý minister dopravy za DS, ktorý ako 93 - 

ročný zomrel v roku 1997), Ladislav Moško a Ladislav 

Zdvíhal. Prvým riaditeľom sa stal Ladislav Moško, ktorý ju 
viedol v rokoch 1969 - 1991. O názve galérie informovali ešte 

vtedy ţijúceho o maliara Miloša Alexandra Bazovského, ktorý 
v tom čase býval vo vile na Kukučínovej ulici v Trenčíne, 

ktorý súhlasil s pomenovaním galérie. Galéria za obdobie 

štyridsať rokov bola zaloţená šesť mesiacov po príchode rus-
kých vojsk v roku 1969. Prvým vystavujúcim umelcom bol 

maliar Jozef Šturdík. Pri príleţitosti jubilejného 1800. výročia 
prvej písomnej zmienky o Trenčíne, ktorým bol  nápis Ri-

manov na hradnej skale, sa galéria presťahovala do priestorov 

Piaristického gymnázia. Po uplatnení nárokov reštitučných 
nárokov Kolégia 

piaristov sa galéria 
presťahovala na Pa-

lackého ulicu, kde je 

umiestnená v súčas-
nosti. Dôleţitými 

osobnosťami v jej 
existencii boli aka-

demický maliar Sve-

tozár Ábel a Michal 
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Poruban. 

Novinkou v podujatiach bola aj prezentácia filmového ume-

nia mladých filmových tvorcov priamo v galérii, ocenených na 
12. ročníku festivalu študentských filmov ÁČKO, Bratislava 

2008. O hudobnú zloţku sa počas Noci múzeí a galérii 
postaralo trenčianske zoskupenie Next Page so svojim lídrom 

Jergušom Oravcom. Okrem toho si návštevníci mohli vys-

kúšať street art – maľovanie na veľkoplošné panely priamo na 
chodníku pred galériou. Prezentovaná bola aj výstava prác 

ţiakov materských škôl z Trenčína s názvom – Moja galéria, 
prezentované tvorivé aktivity pre deti a rodičov, ktoré boli 

ukryté v Kufríku Majstra Galerka. Šikovnejší návštevníci mali 

moţnosť vo výstavných priestoroch namaľovať si svoj vlastný 
obraz. No skrátka, bol to deň s nocou, v ktorej kaţdý jeden 

návštevník s  nabitou energiou mohol realizovať svoje záujmy 
podľa chuti. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 267/1/09 
 

Po prvýkrát v histórii 
sa vo Verejnej kniţnici 

Michala Rešetku v Tren-

číne vo štvrtok 14. mája 
uskutočnila prezentácia 

hneď naraz dvoch kníh 
od jedného autora. Tým-

to autorom bola známa 

regionálna spisovateľka a hudobná 

textárka Katarína Hudecová, 

ktorá pokrstila v kruhu svojich 

priateľov, priaznivcov a verných 

čitateľov knihy pod názvom 

zľava – Katarína Hudecová, Janka Poláková 
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Brkom Ohniváka a Za všetky drobné.  

Moderátorka podujatia Janka Poláková v úvode stretnutia 

zoznámila s curi curulum vitae textárky, poetky, satiričky 
a prozaičky Kataríny Hudecovej. Narodila sa na Ukrajine, 

detstvo preţila v Nitrianskej Blatnici a od šesťdesiatych rokov 
ţije v Trenčianskych Tepliciach. Obyvatelia Trenčianskeho 

kraja jej tvorbu poznajú 

nielen z regionálnych 
novín, kde niekoľko de-

saťročí publikovala naj-
mä básne, epigramy 

a aforizmy a z mnoţstva 

kníh. Katarína Hudeco-
vá sa stala  okrem toho 

známou aj v hudobnom 
svete ako autorka populárnych piesní, keď otextovala 133 

piesní významných slovenských skladateľov – Karola Elber-

ta, Igora Bázlika, Vieroslava Matušíka, Jána Siváčka, Pavla 
Zelenaya a ďalších. Dokonca významného úspech dosiahla na 

1. ročníku Bratislavskej lýry s piesňou „Ako ţiť bez ruţí vo 
váze“ interpretovanou Evou Pilarovou získaním druhého 

miesta a tým striebornú lýru. Na záver Janka Poláková zhrnula 

do pár viet umeleckú tvorbu Kataríny Hudecoej takto : 
„Poézia Katky Hudecovej, to je nezlomná vôľa a viera v krá-

su, pestrosť vyjadrovania, láska k človeku ,k prírode, k rod-
nému kraju, k rodine a krásne návraty do detstva a mladosti. 

Jej pokora k ţivotu a písanému slovu, ktorý nám sprostredkuje 

myšlienky, pocity, nálady.“ Jej pokoru k ţivotu vyjadruje ver-
šom „kým ţivot bude mojím pánom, čo zmôţem proti jeho 

plánom.“ Jej poézia vracia slovu zmyslu plný človečenský 
obsah, najmä v týchto krízových časoch, taký potrebný. Zos-

táva veriť, ţe poéziu všetkých autorov budeme čítať a slovo 

básnikov nevymizne z nášho ţivota a dostane priestor aj v mé-

zľava  - Ing. M. Šajbidovová, Mgr. L. Brezová, K. Hudecová 
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diách a budeme nám natrvalo pohládzať naše duše. V ďalšej 

časti popoludnia sa dostal priestor na poéziu Kataríny Hude-

covej a to báseň Strecha, ktorú recitovala Katarína Viceová, 
úspešná recitátorka krajského kola Vansovej Lomničky. 

V ďalšej časti z tvorby Kataríny Hudecovej si poslucháči 
vypočuli veršovanú pa-

rafráza Manon príbehu 

abbé Prevosta Manon 
Lescaut, v ktorej vystúpili 

klavíristka Viera Klo-

búčniková, speváčka Pe-

tra Ďurmeková, recitá-

tori Mária Holíčková,  
Peter Vakoš a Zuzana 

Gimeková. 
Vyvrcholením popoludnia bolo pokrstenie oboch nových 

kníh, ktorého sa zhostili vedúca odboru kultúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová, ktorá príz-
načnými pierkami pokrstila knihu „Brkom ohniváka“ a druhú 

knihu „Za všetky drobné“ pokrstil bývalý šéfredaktor Tren-
čianskych novín Štefan Šicko najdrob-

nejšími mincami, centami. Pred záve-

rečnou gramiádou prekvapila prítom-
ných Katarína Hudecová zaspievaním 

dvoch piesní z vlastnej kuchyne „Kuka-
la kukučka“ a „Reveta stone, Dnepr širokij“. 

Vlastné poznámky 

 
Najúspešnejšie snímky 35. ročníka medzinárodného filmo-

vého festivalu o trvalo udrţateľnom rozvoji Ekotopfilm boli 
premietané v dňoch 19. a 20. mája 2009 v trenčianskom kine 

CineMax. O jeho priebehu informoval projektový manaţér 

festivalu Róbert Broţek, ktorý okrem iného povedal, ţe 

zľava – Š. Šicko, Mgr. L. Brezová, K. Hudecová 
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„festival sa koná kaţdoročne v Bratislave a jedenásť naj-

úspešnejších filmov ponúkajú organizátori v rámci celo-

slovenského turné divákom v Košiciach, Prešove, Trenčíne, 
Trnave a v Ţiline. Naším cieľom je ponúknuť to najlepšie 

z festivalu, čo najširšej verejnosti, vrátane detí. Pre deti je 
určený Juniorfestival - Ekotopfilm pre deti a mládeţ. Projekcie 

pre ţiakov základných a študentov stredných 

škôl sa konali aj v Trenčíne predpoludním 
a trvali zhruba trištvrte hodinu. Večerné 

projekcie boli určené pre širokú verejnosť“, 
povedal Róbert Broţek. Divákom boli premietané víťazné 

filmy festivalu, z ktorých ťaţko niektorý vyzdvihnúť. No 

predsa, ak by som mal moţnosť rozhodnúť, tak by som 
odporučil film „Odkaz“. Tento film prináša emotívne posol-

stvo náčelníka indiánskeho kmeňa Dewamishov vtedajšiemu 
americkému prezidentovi Franklinovi, ako reakciu na násilné 

odkúpenie indiánskych pozemkov. Doteraz si festivalové fil-

my vo festivalových mestách pozrelo viac ako 40.000 di-
vákov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 297/1/09 

 
 

Barborin palác Trenčianskeho hradu dňa 21. mája 2009 po 
prvý raz v tomto ro-

ku bol miestom ver-

nisáţe autorskej výs-
tavy maďarského 

umelca Györgya 

Joviána za prítom-

nosti zástupkyne ria-

diteľa Maďarského 
kultúrneho inštitútu 

v Bratislave Dóri 
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Vandor. Účastníkov vernisáţe výstavy pozdravila a privítala 

riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. Vysta-

vené dielo umelca priblíţil vo svojom príhovore kurátor 
výstavy prof. Juraj Meliš. Ako povedal, ţe „pred rokom dos-

tal pozvanie Joviána Györgyana nahliadnuť do jeho ateliéru. 
Zďaleka som netušil, aké odstrašujúce vízie, maľované v jeho 

byte veľkomesta ma čakajú. Nečakané bolo i to, ţe to, čo som 

videl s okolitým hlukom a smogom dopravnej špičky bezpo-
chyby korešpondovalo. Portréty jeho krajiny moţno loka-

lizovať do obdobia, keď industrializácia vytesnila biosféru na 
perifériu jej existenciu. Kráčajúc po týchto krajinách sa nám 

vyjavujú premisy z Bi-

blie, Talmudu a Koránu. 
Autor nám podsúva vyz-

nanie, ţe maľuje ornú 
pôdu.“ Kurátor hovorí, ţe 

„vníma oráčinu ako mor-

ské diaľavy, ako stretáva-
nie nekonečna s nekoneč-

nom, ako čosi, čoho ne-
môţme mať plné dlane a aj oči iba plné sĺz.“ 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 295/1/09, 300/1/09 
 

Vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
vo štvrtok dňa 21. mája 2009 uskutočnila vernisáţ výstavy 

fotografií o Afganistane pod názvom „3D Afganistan“. Výs-

tava, usporiadaná pod záštitou ministra obrany Slovenskej 
republiky Jaroslava Bašku a ministra obrany Holandského krá-

ľovstva Eimerta van Middelkoopa, bola pripravená v rámci 
aktivít verejnej diplomacie k neformálnemu stretnutiu minis-

trov obrany krajín NATO v Bratislave. Ako napovedá samot-

ný názov výstavy „3D Afganistan“, ktorý pochádza z anglic-

štúdia Hrudy 
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kého diplomacy, de-

fence, development, 

čo v slovenskom pre-
klade znamená diplo-

macia, obrana a roz-
voj. Zámerom výstavy 

bolo priblíţiť poslanie 

našich a holandských 
vojakov pôsobiacich v 

operácii ISAF v Af-
ganistane a tieţ poukázať prostredníctvom fotografií na ťaţkú 

kaţdodennú realitu afganského ľudu. Na výstave sa podieľalo 

Mesto Trenčín a Stredná umelecká škola v Trenčíne. 
Trenčianske noviny 25.05.2009 

Pomocná evidencia 307/1/09 
 

Slniečkom zaliate sobotné Mierové námestie 23. mája 2009 

privítalo malých aj veľkých, ktorí sa chceli stať účastníkmi 
klaunovského rekordu. Keď by niekto nahlas povedal, ţe tak 

bude po piatkovej búrke večer, určite by neuveril, ţe sa tak 
nádherne vyčasí. Od rána sa na Mierovom námestí zhro-

maţďovala najmä mladšia populácia, ktorá svojím pestrím 

oblečením a rôznymi doma vyrobenými čiapkami sa voľne 
zabávala. Viac ako jednosto dobrovoľníkov pripravilo, najmä 

pre deti veľa zábavy ako napríklad maľovanie rôznych zvie-
ratiek na tvár, ale aj na temeno hlavy, rôzny druhy prikrývok 

na hlavu bez rozdielu materiálu, lebo to bol predmet nového 

klaunovského rekordu. Ak mal niekto dlhé vlasy, v regrutač-
nom stredisku mu ich doslova za minútku ostrihali. Túto 

sluţbu vyuţila asi desiatka chlapcov a dvaja muţi a holú hlavu 
si potom nechali niektorí aj namaľovať.  
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Akciu podporili a aj sa jej zúčastnili členovia Klubu nes-

pravodlivo plešatých, ktorí 

sa predstavili v silnom zas-
túpení členov svojho výbo-

ru. Willy Weber prišiel 
s mimoriadne vydareným 

obrázkom opice na temene 

svojej hlavy a plešina Pa-

vla Karella bola skrášlená 

čičmianskymi motívmi, 
ktorých autorkou nebol nikto iný ako svetovými poctami 

ovenčená medovnikárka Mária Muráriková, ktorá pouţila pre 

svoj výtvor medovnikársku polevu. Jej výkon okomentoval 
Pavol Karell slovami „teraz som chlap na zjedenie.“ S úderom 

dvanástej hodiny sa zmenilo 
Mierové námestie na ohrani-

čený priestor, do ktorého 

vstupovali po registrácii všet-
ky osoby s pokrytými hlava-

mi. Krátko po pol jednej 
hodine oznámil Roman Far-

kaš, z agentúry Slovenské re-

kordy, ţe na jednom mieste pred pódiom na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne sa v jednej chvíli sústredilo 556 ľudí s klau-

novskými čiapkami. „Tento počet je hodnota nielen nového 
ale aj prvého slovenského rekordu,“ s týmto konštatova-

ním odovzdal Ing. Janke Sedláčkovej certifikát o dosiahnu-

tom výsledku. 
Pokus o rekord v tejto disciplíne sa konal v Trenčíne po 

prvý raz. „Sme spokojní, ţe toľko ľudí si narazilo na hlavu 
niečo menej obyčajné, ako sa nosí vo všedný deň. Videla som 

napríklad pomaľovaný klobúk vysoký pol metra, parochňu či 

pokreslenú hlavu, to sú veci, ktoré sa nestretajú beţne a keď 
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toto boli ľudia ochotní urobiť pre radosť detí a svoju radosť 

tak ma to teší dvojnásobne. Tí po nás musia dostať na jedno 

miesto 557 ľudí,“ povedala Ing. Jana Sedláčková. 
No vyhlásením slo-

venského rekordu podu-
jatia neskončilo, lebo 

program pokračoval vy-

hlásením ocenení pre 
najkrajšiu pokrývku hla-

vy a najkrajšie namaľo-
vanú holú hlavu. Klauni 

z Divadla Dunajka vy-

brali tri najkrajšie pokrývky hlavy. Podľa sily potlesku Vik-

torka s mamičkou mala 110 decibelov a získala 10 kg cukru, 

Adelka s oteckom mala 110,1 decibelov a získala 20 kg cukru 
a mama Hela so synmi mala 110, decibelov získala 30 kg 

cukru. Hlukové rozdiely boli teda minimálne. V súťaţi o naj-

krajšie namaľovanú hlavu zvíťazil Dušan Hedera, ktorý ešte 
predtým si nechal vy-

lepšiť svoj vlasový po-
rast ostrihaním v Regru-

tačnom stredisku Ozbro-

jených síl Slovenskej 
republiky. Za víťazstvo 

si odniesol 20 kg cukru. 
Keďţe ostatní súťaţiaci 

nesplnili podmienky sú-

ťaţe, po ostrihaní nemali hlavu namaľovanú, boli v súťaţi 
disklasifikovaní a cukor bol pridelení sociálnemu zariadeniu 

DEMY. Na záver bolo ţrebovanie vstupeniek o dvadsať cukru 
pre účastníka podujatia. Ani sedemnásobné licitovanie neu-

moţnilo určenie cukru pre konkrétnu osobu, tak bolo roz-

hodnuté, ţe cukor sociálnemu zariadeniu DEMY. 
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Na záver snáď treba zosumarizovať rekordné zápisy do-

siahnuté v Trenčíne. 

 Prvý rekordný zápis pochádza z roku 2006, kedy sa na ná-
mestí zišlo 749 ľudí s klaunovskými nosmi, ktorým Tren-

čania prekonali vtedy dva roky starý rekord z Martina, kde 
sa v rovnakom čase na rovnakom mieste zišlo 565 ľudí s 

červeným klaunským nosom.  

 V roku 2007, teda o rok návštevníci vytvorili slovenský re-
kord v počte klaunovských topánok na jednom mieste, 

ktorých bolo 622.  

 V roku 2008, teda vlani padol nový slovenský rekord v 
počte detí s klaunovskými hračkami, ktoré vytvorili reťaz. 

Tých prišlo 512. 

 V roku 2009 padol nový slovenský rekord prikryviek hla-

vy s počtom 556 osôb. 

Aká disciplína bude na 
programe rekordov o rok Ing. 

Jana Sedláčková ešte nech-
cela prezradiť, ale, ako do-

dala, „v hlave sa nám uţ nie-

čo črtá.“ 
www.sme.sk 23.05.2009  

Trenčianske noviny 25.05. 
2009 

Pomocná evidencia 304/1/09 

 
Na rytiersky turnaj medzi mohutnými hradbami Tren-

čianskeho hradu sa môţu od utorka 26. mája 2009 tešiť náv-
števníci tejto pamiatky na strednom Povaţí. Organizovala ho 

skupina Normani, ktorá vlani na hrade predstavila draka chr-

liaceho oheň a tento rok prišli s funkčným katapultom. Dej, 
ktorý sa odvíja pred zrakmi divákov v priestore medzi vyso-

kými hradbami juţného opevnenia hradu zavedú do 14. sto-

http://www.sme/
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ročia, kedy sa muţi vojvodu 

Ţigmunda snaţili dobiť hrad 

spupného vazala. Medzi obi-
dvomi tábormi sa strhne bit-

ka, ktorá vyústi v turnaji kto 
je v práve, ako oni vravia, 

nech sa stane vôľa Boţia. Na-

koniec víťazom turnaja sa 
stávajú muţi vojvodu Ţig-

munda. Výkon bojovníkov počas turnaja povzbudzovaním 
ocenili, najmä školské deti, ktoré po prehliadke hradu si 

pozreli aj vystúpenie Normanov. Ako informoval vedúci sku-

piny Dušan Tadlánek, „skupina bude vystupovať na Tren-
čianskom hrade do 26. júna 2009 a na hlavnú letnú sezónu 

majú kontrakt vo Francúzsku, kde budú vystupovať na jednom 
zo zámkov.“ 

Vlastné poznámky 

 
Prvou tohoročnou výstavou v trenčianskej mestskej veţi 

bola autorská výstava Gertrúdy Jakušovej, ktorej vernisáţ sa 
uskutočnila pri príleţitosti jej 80. ročného ţivotného jubilea 

dňa 4. júna 2009.  

Jej ţivotnú cestu a umeleckú tvorbu priblíţil kurátor výs-
tavy akademický maliar Igor Meško. Jej záujem o kreslenie 

a maľovanie sa začal prejavovať v detstve a váţnejšie sa za-
čala zaujímať o výtvarnú tvorbu päťdesiatich rokoch s odbor-

ným usmernením akademického maliara Tibora Bartfaya. 

Postupne sa rozvíjala ako výtvarný talent a pravidelne sa zú-
častňovala kolektívnych výstav výtvarníkov zdruţených pri 

Závodnom klube Závodov 29. augusta v Partizánskom. 
V tomto období jej tvorba sa sústreďovala na kresby portrétov 

a štúdie prírodnín. Neskôr presedlala na ľúbivé kvetinové zá-

tišia a romantizujúce krajinky. Po dlhšom odmlčaní, kedy 
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plnila rodičovské povinnosti, znova siahla po palete, farbách 

a po odbornej literatúre, aby dobehla všetko zameškané. Nes-

melo priniesla medzi výtvarníkov svoje prvé akvarelové 
obrázky a slová uznania s dobrými radami ju dotlačili k ďalšej 

tvorbe. Citlivé vnímanie prírody, jej zelenej poézie a krásy sa 
stalo ťaţiskom jej tvorby. Akvarelové kompozície sa stali 

vrcholom jej výtvarného hľadania. Pravidelne sa zúčastňuje 

kolektívnych výstav ako je Výtvarné spektrum v Trenčíne, 
druţobných výstav Stretnutie – Setkání v Trenčíne a v Uher-

skom Hradišti, Výtvarných salónov v Trenčíne a Piešťanoch. 
Má za sebou dve autorské výstavy s Pavlom Dobiášom 

a Antonom Kadlečíkom. 

Na záver vystavujúca a jubilujúca autorka poďakovala 
všetkým, ţe si našli čas a prišli si pozrieť jej výstavu. Svoje 

poďakovanie venovala učiteľom výtvarnej výchovy Jozefovi 
Švikruhovi, Igorovi Meškovi, Jozefovi Vydrnákovi a ďalším, 

ktorí jej a ostatným výtvarným samorastom v maliarstve radili 

a pomáhali v umeleckom rastie.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 323/1/09 
 

Mestská galéria v Trenčíne vo svojich výstavných pries-

toroch sprístupnila dňa 9. júna 2009 výstavu s netradičným 
názvom Anjel s s.r.o., v ktorej sa predstavilo rodinné kvarteto 

výtvarníkov Hadvigovcov z Alekšiniec, manţelia Ján a Juliana 
a ich dve dcéry Elena a Ivana. Úlohu moderátora výstavy po 

prvýkrát prevzala Bc. Elena Gabajová, keď všetkých prítom-

ných na výstave privítala. Keďţe hlava rodiny Ján Hadvig sa 
na vernisáţi nezúčastnil, tak povinnosti kurátora a hovorcu 

vystavujúcej rodiny prevzala na svoj chrbát jeho manţelka 
Juliana. Konštatovala, ţe „my sme taká obyčajná učiteľská 

rodina, ktorej členovia sa venujú rôznym druhom výtvarného 

umenia.“ Vyštudovala zaujímavú kombináciu matematiku 
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a výtvarnú výchovu, čo ona skomentovala, ţe „matematika má 

ťahá na jednu stranu a výtvarná výchova na stranu druhú. Vo 

výtvarnej výchove som samouk. Čo sa dalo, to som prečítala, 
prípadne vstrebala na rôznych kurzoch, napríklad keramiky 

v Karlových Varoch, v Škole umeleckého priemyslu, ako 
i zahraničí. Toto som všetko odovzdávala deťom v rámci 

výtvarných krúţkov. Dosť často som sa zúčastňovala so 

svojimi deťmi ročníkov Výtvarného a literárneho Trenčína 
a odnášali si batoh cien.“ Neskôr jej kamarátka, ktorá bola na 

návšteve v USA ju neustále podpichovala, ţe „Teba dievča by 
tam zlatom vyvaţovali, prečo nerobíš tú keramiku ako ţivnosť 

?“ Na to si dala odpoveď, „veď ma to preboha neuţiví. No, ale 

toľko do mňa hustila, aţ som sa rozhodla a išla som robiť na 
ţivnosť. Tomu ešte predchádzal dvojročný pobyt v Čechách, 

kde učila na špeciálnej škole, ktorej hlavnou vzdelávacou 
náplňou bola výučba kachliarskemu remeslu, teda výroba 

kachlíc. Po príchode na Slovensko sme s manţelom zaloţili 

rodinnú firmu a tejto činnosti sa venujeme, najmä teraz, keď 
sme obaja na dôchodku.“ O umeleckej činnosti tejto zaují-

mavej rodiny pokračovala dcéra Elena. Začala s tým, ţe „aj ja 
som postihnutá rodinnou diagnózou, teda som učiteľka.“ Učila 

jedenásť rokov a časom zbadala, ţe deťom sa nechce hrať, tak 

si povedala, ţe sa bude hrať po svojom. Tak zo školstva odišla 
a začala podnikať maľovaním na stenu a v keramike, najmä 

vtedy, keď mama začala domov nosiť hlinu. Zistila, ţe sa dá aj 
takto ţiť. „Som rada, ţe z mojich hier majú ľudia radosť a po-

tešenie.“ Na záver podotkla, ţe na dnešnej výstave vystavuje 

a jej sestra Ivana, ktorá sa zatiaľ ešte „hľadá“, ale snáď sa 
nájde. Veď čajové misky a pomníky so zvieracím motívom sú 

toho dôkazom. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 15.06.2009 

Pomocná evidencia 338/1/09, 361/2/09 
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Popoludnie dňa 11. júna 2009 vo Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku v Trenčíne sa nieslo v znamení prezentácie novej 

kniţky MUDr. Juraja Čelka „Z príslovečníka lekára“. 
Podujatie moderovala Evka Mišovičová, moderátorka Tren-

čianskej televízie, ktorá v úvode po privítaní všetkých prí-
tomných poďakovala za úvodné vystúpenie dueta speváčky 

Moniky Gurínovej a gitaristu Miroslava Ďuriša, ktoré nala-

dilo do správnej tóniny, aby celé podujatie prebehlo dôstojne.  
Ďalší priebeh podujatia sa niesol v monológu moderátorky 

v prednesení niektorých noviel uverejnených v novej kniţke 
a vyjadrení niektorých vzácnych osobností z literárneho sveta 

na tvorbu dnes prezentovaného autora MUDr. Juraja Čelka. 

Ako prvý bol spomenutý literárny vedec prof. Jozef Mistrík, 
ktorý o ňom povedal – „viem o vás všetko“ a moderátorka 

dodala, ţe keď sa začítate do tejto kniţky, dostanete odpoveď. 
Aby to divákom uľahčila vybrala si moderátorka ukáţku z naj-

novšej tvorby pod názvom „Nikto nie je bez chyby“, v ktorej 

sa dotýka zaujímavej témy, čo by si prial, keby stretol zlatú 
rybku. Sám autor priblíţil svoje prvé kontakty s profesorom 

Jurajom Mistríkom, ktorý ho po vydaní prvej knihy do slova 
tlačil do písania ďalšej, najmä keď mu chcel pisateľskú vášeň 

povzniesť komplimentami „mali by ste písať“. Neskôr ho vy-

provokoval a cez víkendy poviedky napísal a poslal profeso-
rovi Jurajovi Mistríkovi, ktorý mu neskôr zavolal, ţe je to 

dobré. Sám autor hovorí, ţe „do písania ma dokopal“. Prvým 
kritikom jeho poviedok bola kolegyňa MUDr. Janka Zále-

šáková, ktorá o jeho tvorbe povedala, ţe sprvu nevedela, ţe 

píše. „Vedela som len to, ţe je vtipný. Táto jeho vlastnosť sa 
často prejavila najmä pri kritických situáciách, keď vypustil 

bonbón, ktorou to všetko upokojil a zjemnil. Raz však v jedno 
popoludnie prišiel za mnou a priniesol mi niekoľko svojich 

poviedok, aby som sa na ne pozrela. Po ich prečítaní som mala 

vynikajúci pocit. To bol zrejme impulz, aby som zoznámila 
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Juraja Čelka s prof. Jurajom Mistríkom.“ V súčasnej dobe 

MUDr. Jana Zálešáková sa venuje tomu, čo ju baví. Zaloţila si 

jedno malé vydavateľstvo, ktoré vydalo uţ štyri knihy a dnes 
prezentovaná kniţka Juraja Čelka je treťou v poradí.  

Ďalšou osobou, ktorá ovplyvnila tvorbu MUDr. Juraja 
Čelka bola publicistka Soňa Čechová, istý čas jeho pacientka. 

Tá po hlbšom poznaní mu v ten pravý čas povedala „vy mi 

budete písať kaţdý týţdeň fejtóny do Mostov“. A tak sa aj 
stalo. Pani Čechová zistila, ţe autor rád pouţíva príslovia a tie 

musel rozvíjať v 60 riadkoch a prispievať do Mostov. 
Na prezentácii novej kniţky sa zúčastnil publicista Tomáš 

Janovic, ktorý sa o novej kniţke vyjadril ako o duchaplnej, 

keď pouţíva príslovia a porekadlá. O novej kniţke sa vyjadril 
v úvode kniţky, ţe „nezdvorilo chválim Juraja Čelku, keď si 

vybral za spoluautorov našich múdrych predkov. Ţelám mu, 
aby pokračoval v písaní svojich úprimných a šarmantných 

fejtónov.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 365/1/09 

 
V dňoch 15. - 25. júna 2009 prebiehal na Skalke pri 

Trenčíne 2. ročník Medzinárodného sympózia Ora et Ars 

Skalka 2009. Podujatie na najstaršom pútnickom mieste na 
Slovensku poskytuje jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej 

Skalky vybraným umelcom z Trenčína, blízkeho okolia, zo 
Slovenska a tieţ partnerských miest. Myšlienka zorganizovať 

sympózium Ora et ars vzišla z potreby podporiť toto starobylé 

pútnické miesto, uctiť si patróna Európy sv. Benedikta i jeho 
nasledovníkov – patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja - 

Svorada a Beňadika. Organizátori podujatia sa snaţili vytvoriť 
tradíciu medzinárodných umeleckých stretnutí, ktoré dávajú 

príleţitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom kul-

túrneho ţivota a umeleckej tvorby, a zároveň prihlásenie sa k 
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duchovnému odkazu kresťanskej tradície. Druhého ročníka 

sympózia sa zúčastnili výtvarníci z Poľska - Eugeniusz 

Molski a Adam Faglio  z Tarnowa, z Maďarska - Mihály 
Szeverényi z Békešskej Csaby, z Českej republiky - Antonín 

Mach a František Pavlica z Uherského Hradišťa a zo 
Slovenska - Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, Stanislav 

Lubina z Nemšovej a Brigita Roderová z Trenčína. Súbeţne 

s nimi spolupracovala aj skupina literátov - Elena Hid-

veghyová-Yangová, Ondrej Čiliak, Daniel Hevier, Rudolf 

Dobiáš, Ján Maršálek a Stanislav Štepka. Uţ vyššie spo-
mínaných dňoch mali návštevníci príleţitosť vidieť výtvar-

níkov pri práci a porozprávať sa s básnikmi o ich literárnej 

tvorbe priamo na Skalke. Vernisáţ výtvarných a literárnych 
prác, ktoré počas tvorivých dní vzniknú v areáli Skalky, budú 

vystavené pri príleţitosti celoslovenskej púte na Skalku k úcte 
sv. Andreja-Svorada a Beňadika v sobotu 18. júla 2009 v 

areáli kláštora na Veľkej Skalke. 

www.sme.sk 22.06.2009 
 

 

Dňa 18. júna 2009 výstavné priestory v synagóge boli mies-

tom vernisáţe výstavy súťaţe amatérskej fotografie 13. roč-
níka AMFO Trenčianskeho kraja za účasti predsedu Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr. Pavla Se-

dláčka, MPH, 
riaditeľa Tren-

čianskeho osve-
tového strediska 

Mgr. Vladimíra 

Zvaleného a ďal-
ších hostí. Výsta-

vu otvorila a hos-

http://www.sme.sk/
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tí privítala odborná pracovníčka Trenčianskeho osvetového 

strediska Jarka Tichá. Tá v úvode uviedla, ţe dňa 26. mája 

2009 sa  zišli členovia odbornej poroty PhDr. Marián Pauer,  
z Bratislavy, Františka Janouša z Uherského Brodu a Miro-

slava Potyku z Uherského Hradišťa pod vedením Mgr. Fran-
tiška Tomíka, ktorí hodnotili 411 fotografií od 85 autorov 

vo dvoch skupinách a v nich štyroch kategóriách. Z nich od-

borná porota odporučila vystavovať 163 fotografií od 69 au-

torov. 

Porota udelila celkom 8 cien a 9 čestných uznaní : 
Skupina A – čiernobiela fotografia 

1.cena – Martin Medňanský, Stará Turá za triptych Archa  

2.cena – nebola udelená 
3.cena – Mária Melicherčíková, Prievidza  

Čestné uznanie – Ján Valenta, Stará Turá – za Zátišie  
Skupina A – farebná fotografia 

1.cena – Ľubomír Čermák, Prievidza – za kolekciu 

2.cena – Veronika Koláriková, Myjava – za kolekciu 
2.cena – Jan Tluka, Trenčín – za triptych Hľadanie svetla  

3.cena – Emília Hrodeghová, Trenčín – za kolekciu 
Čestné uznanie – Rastislav Hustý z Chvojnice,  Anna Ma-

rušincová a Vladimír Hrnčiar z obaja Trenčín – všetci za vys-

tavené fotografie 

Skupina B – juniori do 16 rokov : 

Cena – Matej Meleg z Myjavy – za kolekciu 
Čestné uznanie – Miroslav Polerecký,  za fotografiu V zajatí 

                              a Radovan Sobota z Prievidze 

Skupina B – juniori do 21 rokov : 
Cena – Romana Cíbiková z Ilavy - za kolekciu 

Čestné uznanie – Zuzana Bernáthová a Barbora Pijáková, 
obe z Trenčína a Juraj Obertáš z Prievidze všetci za vystavené 

fotografie. 
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Výstavu zhodnotil predseda odbornej komisie Mgr. Fran-

tišek Tomík, ţe naj-

viac bola zastúpená 
farebná fotografia a 

v tomto roku bola aj 
vyššia kvalita čier-

nobielej fotografia. 

Z tém dominovala 
krajina ako večná 

téma, klasicky chá-
paná na dobrej tech-

nickej i umeleckej úrovni. Porotu potešila veľmi dobrá úroveň 

prác v oboch mladých kategóriách. Aţ na malé výnimky sa 
neobjavili technicky nezvládnuté fotografie a ďalšie pozitívne 

poznanie je tvorba fotografických súborov. Aj napriek neú-
časti niektorých známych autorov nášho kraja porota ocenila 

celkový vysoký štandard, v niektorých prípadoch aţ nadštan-

dart súťaţných prác. Prísľubom pre slovenskú fotografiu môţu 
byť mladí autori v oboch juniorských kategóriach, najmä 

z Centra voľného času v Prievidzi z fotokrúţku Junior a štu-
denti zo Stresnej umeleckej školy v Trenčíne pod koncepčným 

vedením Mgr. Malychovej a Mgr. Pavla Obsta. 

Vlastné poznámky 
 

Po modrom koberci a bočným vchodom vstupovali hostia 
a návštevníci filmového festivalu ArtFilm Fest do Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne v piatok 19. júna 2009. Moderátorkou  festivalu 
bola Elena Vácvalová, ktorá privítala hostí a návštevníkov 

festivalu a slávnostný príhovor predniesol prezident festivalu 
herec Milan Lasica. 
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Za nadšeného potlesku hľadiska si prevzal krištáľovú kópiu 

ocenenia „Hercova misia“ anglický herec Jeremy Irons, ktorý 

prezradil, ţe je na 
Slovensku aţ po tretí 

raz, keď predtým 
navštívil Bratislavu 

a druhý raz Vysoké 

Tatry. Na druhý deň 
v sobotu 20. júna 

2009 upevnil mo-
sadznú tabuľku so 

svojím menom na 

Most slávy. Bol pr-
vým umelcom, ktorého tabuľka bola upevnená na novom 

mieste Mostu slávy v kúpeľnom parku. Druhým oceneným 
večera bol taliansky reţisér Ettore Scola, ktorého ocenili 

Zlatou kamerou. Toto ocenenie ho potešilo, lebo po jej prev-

zatí povedal, ţe „reţiséri dostávajú veľmi škaredé veci, ale ja 
som dostal krásnu kameru.“ Otváracím filmom festivalu bol 

víťazný film benátskeho festivalu „Wreastler“, ktorým sa na 
výslnie filmu vrátil americký herec Micky Rourke. 

Záverom treba podotknúť, ţe na festival ArtFilm Fest bolo 

premietnutých 188 filmov, zaradených do dvanástich sekcií, 
z toho desiatich nesúťaţných a dvoch súťaţných. Súťaţná 

sekcia sa ešte delila na medzinárodnú súťaţ hraných filmov 
(46 filmov) a medzinárodná súťaţ krátkych filmov (15 fil-

mov). 

Trenčianske noviny 22.06.2009 
Pomocná evidencia 422/1/09  

 
Napriek tomu, ţe prebiehal v Trenčíne 17. ročník medzi-

národného filmového festivalu Art Film Fest, tak v nedeľu 

večer 21. júna  2009 privítalo večerné Mierové námestie 

zľava Ettore Scola a Jeremy Irons 
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v Trenčíne trio bratov Ebenovcov - herca, moderátora, hudob-

ného skladateľa, pesničkára a speváka, lídra kapely Mareka 

(52) a jeho dvoch bratov Davida a Kryštofa. Pozoruhodné 
hudobné zosku-

penie našich zá-
padných susedov 

si vypočuli stov-

ky priaznivcov 
hudby folku, jaz-

zu a rocku. Spolu 
s nimi vystúpil 

ETC Band Vla-

dimíra Mišíka. 
O bratoch Ebe-

novcoch sa v Čechách hovorí, ako o najzvláštnejšej skupine 
českej populárnej hudby. Oni sa totiţ v umení neriadia ţiad-

nymi zákonmi šoubiznisu, ale vlastnými umeleckými a hudob-

nými chúťkami. Na hudobnú scénu vstúpili koncom 70. rokov. 
Úspech na koncertoch ţali ich vtipne ladené texty, ktorých 

autorom je gitarista, spevák Marek Eben. Ţiadna hudobná ná-
lepka na nich neplatí. Aj preto zostali jedinečnými hudob-

níkmi, za čo si v Trenčíne vyslúţili obrovský potlesk.  

www.sme.sk 21.06.2009  
Pomocná evidencia 412/1/09  

 
Podujatie „Čítajme všetci - 

Čítanie je super“, medzi-

triednej a medziškolskej súťa-
ţe určenej ţiakom niţších 

tried základných škôl v Tren-
číne v tomto roku 2008/2009 

uţ po štyridsiaty raz vyhod-

notila dňa 23. júna 2009 Ve-

http://www.sme.sk/
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rejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne. Na začiatku 

vyhodnotenie pracovníčka Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

pani Ďurkechová privítala hosťa podujatia spisovateľa Ru-

dolfa Dobiáša a potom sa uţ venovala priebehu súťaţe. Súťaţ 

bola vyhlásená v septembri 2008 a vyhodnotená 31. mája 
2009. Opäť sme sa presvedčili o Vašom záujme o literatúru. 

Kniha nás vie často veľmi zaujať ako málo kto, ako málo čo. 

Dokáţe dať vopred odpoveď na otázku, ktorú pre nikým ne-
vyslovíme. Knihy toho dokáţu skrátka veľa. Veď to múdre 

a krásne, čo ľudstvo kedy vyslovilo je uloţené práve v Tren-
číne. Do súťaţe sa 

zapojilo desať zá-

kladných škôl, šty-
ridsať tried, čo pred-

stavuje 902 ţiakov. 
Vyhodnotili sme 366 

ţiakov. Vybrať tých 

najlepších nebolo 
vôbec jednoduché, 

lebo okrem plnenia 
základných kritérií súťaţe sa brala pri hodnotení i účasť na 

kolektívnych podujatiach a celkovú spoluprácu a návštevnosť 

kniţnice. Všetkým účastníkom chcem z tohto miesta poďako-
vať za ich aktivitu.“ A potom uţ zástupcovia ocenených tried 

prevzali dary a diplomy, ako tieţ i učitelia, ktorí organizovali 
na školách túto súťaţ. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. júna 2009 v podvečer bol Katov dom miestom 

vernisáţe výstavy akademického maliara Vladimíra Petríka. 
Po privítaní hostí riaditeľkou Trenčianskeho múzea Kata-

rínou Babičovou, príhovor k návštevníkom vernisáţe pred-

niesol kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podušel. Úvod prí-

pani Ďurkechová stála dlhé roky pri organizovaní podujatia. Blahoţelá Rudolf Dobiáš. 
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hovoru začal citovaním výroku Ch. F. Hebbela, ţe „ľudská 

duša je predsa podivná bytosť a stredobodom všetkých jej taj-

ností je sen.“ Je to pre-
dovšetkým umenie, kto-

ré „sa snaţí stále meniť 
svet podľa svojich 

predstáv a snov. Sú 

stále silnejšie neţ sku-
točnosť.“ Svet umenia 

bol a je svetom fantá-
zie, ľudských túţob 

a snov, vášní a nezná-

mych znamení, ktoré sa rodia z duše. Aj preto táto výstavu 
sme nazvali „Záznamy duše“. Tvorba Vladimíra Petríka 

vychádza zo skutočnosti a vracia sa k nej. Jeho výstava sa 
snaţí poukázať na duchovnú svojbytnosť umenia a jeho nezá-

vislosť na časopriestorových limitoch našej existencie. Kolek-

cia jeho obrazov evo-
kujú hodnoty našich me-

dziľudských vzťahov, 
zátišiami s predmetmi 

aranţovanými v rozlič-

ných druhových zosta-
vách. Svet Petríkových 

obrazov je svetom dráţ-
divých farebných konfi-

gurácií, no zároveň har-

monizovaných uspoko-
júcich vášní. Vladimír 

Petrík sa venuje výtvar-
nému umeniu od malička. Absolvoval Strednú školu umeleckú 

priemyslu  v Bratislave v rokoch 1969 aţ 1973 u prof. G. Štr-

bu. V rokoch 1973 aţ 1979 študoval na Vysokej škole výt-

zľava – PhDr. Ľubomír Podušel a Vladimír Petrík 
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varných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej 

maľby u prof.  R. Dúbravca, F. Gajdoša a D. Castiglione. Vla-

dimír Petrík patrí k tým výtvarníkom, ktorý ostal sám so se-
bou. Jeho tvorbu moţno zaradiť do kontextu novej maliarskej 

a grafickej expresívnej lyriky. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 404/1/09, 436/1/09   

 
V Trenčianskych Tepliciach v so-

botu večer 27. júna 2009 ocenili 
najlepšie filmy 17. ročníka Art 

Film Festu. Spomedzi pätnástich 

snímok v Medzinárodnej súťaţi 
hraných filmov sa porota jedno-

značne zhodla na víťazovi. Cenu 
Modrý anjel za najlepší film spolu 

s finančnou prémiou 15 - tisíc eur získal britský film Hlad v 

réţii Stevea McQueena. „Myšlienkovo veľmi náročný film, 
dokonalo profesionálne zvládnutý. Splnil intelektuálne nároky 

a naplno zaujal príbehom a jeho sugestívnym rozprávaním. 
Preukázal schopnosť neodde-

liteľne spojiť vrcholne ume-

lecký záţitok s diváckym 
záujmom. Obsadenie filmu 

bolo do detailov premyslené, 
herecky skvelé a plné uzna-

nia,“ zdôvodnila porota svoje 

rozhodnutie.  
Modrých anjelov udelili aj 

v ďalších kategóriách. Ocenenie Modrý anjel za najlepší 
muţský herecký výkon získal herec Micahel Fassbender, 

hlavný predstaviteľ filmu Hlad. Ocenenie Modrý anjel za 

najlepší ţenský herecký výkon získala Nesipkul Omarbe-

najväčšou hviezdou ArtFilmi bol herec Jeromy Irons 
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kova z filmu Prírodná tanečníčka. Ocenenie Modrý anjel za 

najlepšiu réţiu získal austrálsky reţisér Warwick Thornton, 

autor filmu „Samson a Dalila“. Špeciálne uznanie poroty zís-
kala juhokórejská snímka „Hora bez stromov“ v réţii So 

Yong Kim, ktorá zaujala najmä porotcov Jana Kačera a Do-
rotu Nvotovú. V Medzinárodnej súťaţi krátkych filmov vy-

hrala malajzijská reţisérka Chui Mui s filmom „Kaţdý 

deň“.  
Sedemnásty ročník Art Film Festu zaznamenal rekordnú 

návštevnosť. Kým vlani ho navštívilo spolu 12 - tisíc divákov, 
tento rok prekonal hranicu 20 - tisíc návštevníkov, ktorých 

neodradilo ani chladné počasie či búrky.  

www.pluska.sk 29.06.2009 
Pomocná evidencia 442/1/09 

 
Mestská galéria v Trenčíne vo svojich výstavných pries-

toroch predstavila na vernisáţi autorskej výstavy dňa 30. júna 

2009 tvorbu akademického maliara Fedora Matejku, rodáka 
z Nového Mesta nad Váhom, ktorý od roku 1969 ţije a ume-

lecky tvorí v Nemecku.  
Jeho tvorbu priblíţila vo svojom vystúpení kurátorka výsta-

vy PhDr. Ela Porubänová. Ako povedala jeho talent zrejme 

zdedil po svojom otcovi akademickom maliarovi Petrovi 
Matejkovi. Po stredoškolskom štúdiu keramiky v Bratislave 

a štúdiu monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave sa tieto stali východiskovým a inšpiratív-

nym krokom pre neskoršiu viacrozmernú tvorivú aktivitu v za-

hraničí. Jeho tvorba v maľbách a kresbách osciluje od reál-
neho videnia skutočnosti aţ po geometrické abstraktné rea-

lizácie. Predmetný štýl svoj tvorby neopustil. Vţdy je neod-
mysliteľne spätý s prírodou, ktorá je pre neho nevyčer-

pateľným inšpiratívnym zdrojom. Okolitá realita sa vynára 

v podobe štylizovaných stromov, kvetinových zátiší, kvetov 

http://www.pluska.sk/
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a iných prírodných scenérií. Prírodné a geometrické dvoj-

rozmerné asociácie postupne prerastajú do priestorov objektov 

z pálenej hliny vychádzajúc raz z geometrických štruktúr, kon-
centrovaných do do tvarov stavebno-architektonických objek-

tov. Inokedy zaznamenávajú zobrazovanú realitu na oblých, 
akoby prírodných segmentoch, často figuratívnymi motívmi.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 445/1/09 
 

Kultúrne centrum Trenčín, Ulica Dlhé Hony sa presťa-
hovalo dňom 1. júla 2009 do voľných priestorov objektu Ob-

chodného domu Druţba na Soblahovskej ulici. Pôjde o do-

časné riešenie a jeho prinavrátenie do obnovených priestorov 
bude závisieť od toho, ako rýchlo sa uskutoční výstavba 

nového polyfunkčného objektu, v ktorom sa investor zaviazal 
rezervovať priestory pre kniţnicu aj pre kultúrne stredisko.  

Vlastné poznámky 

 
Zbytky predsunutej časti mestského opevnenia asi zo               

17. storočia, ktoré sa našli pri archeologickom prieskume, výs-
tavbu garáţí a budovy preto vlani v decembri 2008 zastavili. 

Nález bol vyhlásený za národnú kultúru pamiatku, voči čomu 

sa mesto Trenčín odvolalo. Podľa informácií Petry Fejdi 
z tlačového oddelenia ministerstva, minister kultúry Sloven-

skej republiky Marek Maďarič zamietol odvolanie mesta 
Trenčín a vyhlásil archeologické nálezisko - vonkajšie opev-

nenie mesta Trenčín za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhod-

nutie podpísal v stredu 1. júla 2009.  
Mesto Trenčín po tejto udalosti rokuje s dvoma  poten-

ciálnymi investormi s tým, ţe niektorý z nich by mal po-
kračovať vo výstavbe štvorposchodových podzemných garáţí 

tak, aby zostal zachovaný historický nález vonkajšej línie 

mestských hradieb. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4331798&ids=2
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Na mieste, kde mala vyrásť budova by mal podľa naj-

novších informácií mesta Trenčín situovaný parčík a oddy-

chová zóna. Termín, kedy by mohlo dôjsť k realizácii nebol 
zatiaľ stanovený. „Chceli by sme celý proces maximálne urý-

chliť tak, aby uţ v ďalšej sezóne jama na tomto mieste 
nebola,“ uviedla Ing. Jana Marková z Mestského úradu 

v Trenčíne. Ako skonštatovala, ţiadne sankcie za nezrea-

lizovaný projekt si mesto neuplatnilo, pretoţe situácia, ktorá 
vznikla, nebola dôsledkom stavebnej činnosti investora.  

www.sme.sk 07.02.09 
Pomocná evidencia 477/1/09 

 

Výstavu z tvorby bratislavskej výtvarníčky Boţeny 

Augustínovej-Rochovanskej (1939 – 2005) nazvanú „66 

zím“ otvorili v Galérii Milo-
ša Alexandra Bazovského  

v Trenčíne dňa 3. júla 2009, 

ktorú pripravili jej synovia 
Martin a Andrej z maminej 

tvorby. Ako povedali „zosta-
viť výstavnú kolekciu obsa-

hujúcu 50 obrazov a tapisérií 

nebolo ľahké. Väčšinu obrazov sme si museli poţičať od 
súkromných zberateľov, ktorí sa s 

nimi lúčili len veľmi neradi, aj keď 
len na dva mesiace konania výs-

tavy.“ Ako priznali, výstava im pri-

niesla radosť, pretoţe opäť môţu 
obdivovať mamino dielo, ale aj 

smútok, pretoţe bola pripravená k 
jej nedoţitej sedemdesiatke. 

Medzi veľké obdivovateľky 

umenia Boţeny Augustínovej patrí 

zľava Martin a Andrej Augustínovi 

http://www.sme.sk/
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aj herečka Milka Zimková, ktorá nechýbala ani na tejto tren-

čianskej vernisáţi. O svojom priateľstve s umelkyňou pove-

dala „Boţenka bola moja priateľka. Prvý raz sme sa stretli, 
keď som mala 18 rokov. V jej duši bola zakódovaná poetic-

kosť, jemnosť, láskavosť, ľudskosť a krása... Stačí sa pozrieť 
na jej obrazy – všetko je v nich. Je mi za ňou veľmi smutno,“ 

vyznala sa Milka, ktorá sa pred rokmi preslávila filmom Pásla 

kone na betóne. Výstavná kolekcia 66 zím v Trenčíne pred-
stavuje najmä autorkino textilné umenie.  

Vlastné poznámky 
 

Letné mesiace v Galérii M. A. Bazovského boli spojené 

s predstavením tvorby bratislavských autorov Juraja a Mateja 
Čutekových na výstave, ktorá mala vernisáţ 3, júla 2009. 

Zatiaľ, čo sochárska tvorba Juraja Čuteka je verejnosti známa 
a bola prezentovaná na mnohých samostatných výstavách do-

ma a v zahraničí, jeho syn Matej Čutek mal v Trenčín pre-

miéru.  
Sochárska tvorba Juraja Čuteka je nezameniteľná a ľahko 

identifikovateľná. Jeho sochy sú bravúrne komponované 
z dreva a kovu, aby nám odváţne a s fantáziou tlmočili auto-

rove originálne predstavy, bizarné vzťahy a neobyčajné súvis-

losti sveta okolo nás. Favorizujúcim materiálom je drevo, 
jemne vyhladené do takmer dokonalých tvarov, pričom autor 

s citom a mierou vyuţíva jeho letokruhy, štruktúry a povr-
chové zvláštnosti. No pútavý sochársky príbeh sa rozvíja aţ 

v spojení dreva s kovom, teda fragmentmi predmetov, strojov 

a prístrojov, ktoré uţ neplnia funkciu, ale v odváţnom dialógu  
s drevom nadobúdajú významy a hodnoty. Jeho smútno – 

veselí harlekýni, pieroti, muzikanti, cyklisti, korčuliari, vzdu-
choplavci, odváţni priekopníci techniky a civilizácie sa nám 

sugestívne prihovárajú, aby nám odhalili iné svety a príbehy. 
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Tvorba Mateja Čuteka, absolventa Školy uţitého 

výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, sa rozvíja v záujme o ab-

straktný maliarsky a grafický prejav. Zatiaľ, čo grafiku sú 
disciplinované a opierajú sa o prísnejšiu geometrickú skladbu, 

v maľbe je autor nespútanejší, energetickejší a expresívny. 
Výrazným inšpiratívnym prvkom je hudba, ktorej sa Matej 

Čutek venuje aj aktívne. Vo svojich disharmóniách, v emotív-

nom vyjadrení pocitov autorovi konvenuje hudba naviac, aby  
prostredníctvom nej do maliarskych diel zhmotnil svoje 

videnie a cítenie vonkajšieho, ale najmä výsostne subjek-
tívneho sveta, čím odzrkadľuje jeho hľadanie formulovať 

vlastnú autentickú víziu. 

Vlastné poznámky 
 

Počas mesiaca júla 2009 Galéria M. A. Bazovského v Tren-
číne sprístupnila vo svojich priestoroch popri výstave Boţeny 

Augustínovej a Juraja a Mateja Čutekových aj výstavu tri-

nástich regionálnych umelcov, ktorí sa v Trenčíne narodili, 
alebo v Trenčíne umelecky tvorili. Výberu umeleckých diel sa 

zhostila PhDr. Alena Hejlová, ktorá pri tejto príleţitosti 
pripravila aj malé kniţné vydanie s Curriculum vitae vysta-

vujúcich umelcov, pretoţe časť z nich bolo verejnosti nezná-

mych.  
Teraz si v krátkosti priblíţime ţivot a tvorbu jednotlivých 

umelcov. Štefan Straka patril medzi výrazné osobnosti tren-
čianskeho maliarstva po prvej svetovej vojne. Je rodákom 

z Trenčianskej Teplej. Úcta ku klasickým hodnotám maliar-

stva, predovšetkým Rembrandta u neho vyvolala štúdium na 
Akadémii umenia v Budapešti, neskôr na Vysokej škole 

umelecko-priemyselnej a na Akadémii výtvarných umení 
v Prahe a študijne pobudol aj v Paríţi. Jeho ťaţiskom bola 

portrétna a figurálny tvorba. S obľubou maľoval jednoduchých 

ľudí v ľudových krojoch. Josef Holoubek, rodák z Plotište 
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nad Labem absolvoval maliarsku prípravu K. Reisnera 

a špeciálnu krajinársku školu Františka Vavřiny v Prahe. Do 

Trenčína sa dostal náhodou, keď prišiel k priateľovi na náv-
števu. Mocná skala a na nej slávny hrad sa stali jeho trvalou 

inšpiráciou aţ do konca ţivota. Zachytával mesto v panora-
matických pohľadoch v neopakovateľných zákutiach a roman-

tických uličkách. Jeho manţelkou bola známy slovenská 

fotografka poľského pôvodu Mária Urbasiowna. Theodor 

Jozef Mousson, rodák z Hogyesz v Maďarsku bol maliarom 

Zemplína. Vyštudoval učilište pre učiteľov kreslenia v Buda-
pešti a bol slobodným umelcom. Od roku 1944 aţ do svojej 

smrti ţil a tvoril v Trenčíne. Bol veľmi zručný figuralista 

a krajinár. Ladislav Zdvíhal, rodák z Trebišova, od roku 1941 
aţ do smrti 1997 sa upísal Trenčínu. S maľovaním začal aţ 

v zrelom veku po usmernení Ľudovítom Bránskym a Irenou 
Slavinskou. Jeho favorizujúcou maľbou sa stala krajinomaľba 

v jej kaţdodenných zmenách. Irena Slavinská, rodená Tren-

čianka uţ počas gymnaziálnych štúdií pod dohľadom prof. 
Muszkulaya sa rozvíjal jej talent, ktorý ukončila ukončením 

štúdia na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Výz-
namným spôsobom ovplyvnila amatérske výtvarníctvo v Tren-

číne. Zaujímala sa o svetelné problémy v obraze, vlastné ume-

leckému smeru – impresionizmu. Ján Šandora, rodák z Tren-
čianskej Teplej, pôsobil v tichom azyle kúpeľov v Tren-

čianskych Tepliciach. I napriek zdravotným problémom od 
detstva s úţasnou vôľou presvedčil o svojom talente prof. Ľ. 

Fullu a M. Galandu v Bratislave a prof. M. Švabinského v Pra-

he. Objavoval romantickú i drsnú scenériu Povaţia, Kysúc, 
Oravy, Tatier a Liptova. Nevyhýbal sa ikonografii a námetom 

z folklóru. Bedrich Hoffstädter, rodák z Trenčína, sa zapísal 
do slovenského výtvarného diania v súvislosti s Generáciou 

1909. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. 

Nowaka. Po roku 1949 sa usadil v Bratislave a popri maľbe sa 
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venoval organizovaniu výtvarného ţivota. Ţánrové scény 

a výjavy z mestských ulíc, električiek, fotografických ateliérov 

zachytával v zjednodušenej expresívnej skratke. Ladislav 
Meďňanský, rodák z Beckova pochádzal zo šľachtickej rodi-

ny. Študoval v Mníchove a Paríţi. Ţil túlavým ţivotom od 
Beckova, cez Budapešť, Paríţ a Viedeň. Hmotná zabezpe-

čenosť šľachtica mu umoţnila byť vo všetkom, čo robil nezá-

vislým a samostatným. Jeho umelecká tvorba sa uskutočnila 
v troch časových rovinách. Prvé obdobie bolozamerané na 

krajinomaľbu, druhé na expresionizmus a tretie na figurálne 
a portrétne maľovanie. Hugo Gross, rodák zo Svinnej bol 

rovesníkom a priateľom Josefa Holoubka. Po štúdiách v Mní-

chove, Prahe, Dráţďanoch a Viedni sa usadil v Trenčíne. Bol 
zástancom konzervatívnych akademických názorov v doku-

mentárnej precíznosti a technickej disciplinovanosti výtvar-
ného prejavu. Bol obdivovateľom impresionizmu a pointiliz-

mu, ktorú uplatňoval vo svojich krajinomaľbách. Veľa miesta 

venoval zobrazeniu bezmenným hrdinom trenčianskej pro-
letárskej society a periférie, mestským vedutám. Dezider 

Udvary prišiel do Trenčína, aby tu absolvoval základnú vo-
jenskú sluţbu. Mesto s jeho hradom, blízka Súča a Beckov ho 

tak zaujali, ţe ten pobyt v Trenčíne si predĺţil o ďalších 

jedenásť rokov. Bol zručný portrétista. Herman Kasriel, 
rodák Trenčan patril tieţ k objavom stredoškolského profesora 

Muszkulaya. Súkromne študoval vo Viedni a vysokoškolské 
štúdium ukončil v Prahe. Jeho tradičnými maľbami boli kra-

jinka a portréty. Ľudovít Bránsky bol rodený Bošačan. Po 

absolvovaní výtvarného oddelenia Vysokej školy technickej 
v Bratislave učil na Gymnáziu v Trenčíne, podporoval rozvoj 

neprofesionálneho výtvarného prejavu v Trenčíne a okolí. Pu-
blikoval články o umení a ilustroval detské časopisy Zornička 

a Ohník. V jeho výtvarnej tvorbe dominovala krajinomaľba.  

Vlastné poznámky 
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Priestory mestskej veţe v Trenčíne po troch týţdňoch dňa   

3. júla 2009 sa stali miestom vernisáţe uţ druhej výstavy 

obrazov v tomto roku, v ktorej sa predstavila trenčianska 
rodáčka Haňa Griňo, v súčasnosti trvale bytom v Bystřici pod 

Hostýnem. 
Po privítaní hostí vernisáţe výstavy riaditeľkou Kultúrneho 

a informatívneho centra v Trenčíne Mgr. Renátou Kaščáko-

vou o výstave prehovoril kurátor výstavy Ivo Veliký. Ako 
v úvode povedal, ţe keď bol poţiadaný o úvodné slovo 

k výstave, zostal bezradný. Hľadiac na dvanásť farebných kre-
sieb zostavených do kalendára na rok 2009 pod názvom 

„Skřípky poznání“, čítajúc krátku e-mailovú správu od autor-

ky, prišli mu na myseľ slová básne Jána Kostru „Moja rodná“, 
ktorá sa stala onou barlou pri zostavení príhovoru. „Pani Hanu 

Noţičkovú, rodenú Griewahnovú, umelecky tvoriaca pod me-
nom Haňa Griňo som aţ do dnešného dňa nepoznal. Pri pred-

stavovaní sa mi pri jej priezvisku za slobodna obnovila pamäť 

na priezvisko, s ktorým som sa stretal pred pár desaťročiami 
v skupine fotografov META, keď popri Čestmírovi Harníč-

kovi, Antonovi Štubňovi a Ferovi Spáčilovi sa objavoval aj 
pán Griewahn, pracovník Konštrukty v Trenčíne. Práve jeho 

rodine, ako jedna z troch dcér sa narodila dcéra Hana, ktorá po 

stredoškolských štúdiách v Trenčíne a absolvovala Vysokú 
školu veterinárnu v Brne. No pri tejto profesii nezostala. Biely 

plášť zavesila na klinec a dvanásť rokov sa venovala pois-
ťovacím sluţbám. Po výdaji sa usadila v Bystřici pod Hos-

týnem a priviedla na svet dcéru a syna. Po dlhšom uvaţovaní 

sa vrátila k svojej záľube, k maľovaniu. Svoje maľby oz-
vláštňuje poetickými textami. Tie však neslúţia na to, aby boli 

vodítkom pre identifikáciu obrazu. Práve texty k obrazu sú 
druhou dimenziou, vyjadrením, čo kresliarka preţíva a poci-

ťuje. Od roku 2005 je na voľnej nohe a jej obrazy mohli 

návštevníci obdivovať okrem Bystřice pod Hostýne aj v Ho-
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lešovi, Kroměřiţi, Olomouci, Slavičíne, Prahe a inde, kde 

vystavovala samostatne, alebo kolektívne. V závere skon-

štatoval, ţe podobne ako Ján Kostra sa svojou básňou vracia 
do svojej rodnej dediny, tak Haňa Grino sa vracia do mesta 

svojho detstva, do jednej z trenčianskych veţí, aby vzdala hold 
mestu, aby sa podelila o krásu, ktorá vznikla pod jej rukami.“  

Vystavujúca umelkyňa Haňa Grino mala po tomto prího-

vore záverečné slovo, keď povedala, ţe „chcela usporiadať 
výstavu v Trenčíne a to sa jej podarilo v piatom roku jej 

tvorby. Je to pre mňa veľký deň.“ Parafrázovala slová básnika 
Hviezdoslava, keď povedala „Pozdravujem ťa rodný Trenčín, 

z tej duše pozdravujem ťa.“ 

Vlastné poznámky 
 

V nedeľný podvečer dňa 5. júla 2009 kostol piaristov 
v Trenčíne bol miestom nultého ročníka festivalu speváckych 

zborov Grand prix de Slovaquie 2009 s medzinárodnou 

účasťou. Pomernú slušnú účasť publika privítal predseda 
organizačného výbo-

ru festivalu PaedDr. 

Jozef Vakoš. V úvod-

nom slove konštato-

val, ţe „v posledných 
rokoch minulého sto-

ročia naše mesto 
i neďaleké Trenčian-

ske Teplice hostili 

účastníkov medziná-
rodnej súťaţe speváckych zborov Grand prix Slovakia, ktorý 

sa dostal do povedomia laickej i odbornej verejnosti Európy i 
sveta. Pre ekonomické i organizačné problémy sa festival na 

skoro desať rokov odmlčal. Súčasní organizátori – Občianske 

zdruţenie Spevácky zbor slovenských učiteľov a Domov 

vystúpenie Bradlanu z Trnavy 
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Speváckeho zboru z Trenčianskych Teplíc a Občianske zdru-

ţenie Hudobné aktivity z Trenčína sa podujali festival oţiviť 

a výsledkom sa stali dva koncerty a to v kostole sv. Františka 
Xaverského v Trenčíne a zajtrajší promenádny koncert v Tren-

čianskych Tepliciach. Festival si predsavzal vytvoriť priestor 
najmä muţským speváckym zborom, pretoţe táto kategória 

zborov býva pri or-

ganizovaní súťaţí 
a festivalov zaraďo-

vaná iba na spestre-
nie programu a ume-

lecká konfrontácia je 

prakticky nemoţná. 
Sme radi, ţe i na-

priek súčasným eko-
nomickým ťaţkos-

tiam sme sa dnes mohli stretnúť a vykúpať sa vo zvukovom 

ideály, ktorým zvuk muţského zboru nepochybne je. 
Napäto očakávame výsledok a odozvy publika na tento pokus 

a veríme, ţe tak ako bájny vták Fénix povstane na tomto 
festivale, tak aj pri iných koncertoch muţských speváckych 

zborov nájde aj patričnú odozvu v publiku.“ 

V úvode festivalo-
vého koncertu vys-

túpili Bradlan z Tr-
navy a Spevácky 

zbor slovenských 

učiteľov piesňou 
„...kto tej piesni cestu 

kliesni, sláva mu!“ za 
dirigovania Hany 

Borbélyovej a potom 

patrili vystúpenia jednotlivým zúčastneným speváckym zbo-

vystúpenie Moravanu z Brna 



 407 

rom. Prvý festivalový koncert patril muţskému speváckemu 

zboru Bradlan z Trnavy, ktorý v súčasnej dobe pracuje pod 

vedením jeho dirigentky študentky Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici Hany Borbélyovej zaspieval sedem skladieb. 

Druhé vystúpenie patrilo Akademickému pěveckému sdruţení 
Moravan z Brna s veľmi ambiciozným mladým dirigentom 

Mgr. Art Tomášom Ibrmayerom, PhD., drţiteľ význam-

ných ocenení ako zbormajster, organista a skladateľ. Vystú-
penie speváckeho zboru Moravan zanechalo veľmi dobrý 

dojem u poslucháčov, najmä záverečná skladba Pavla Kříţ-
kovského „Kantáta ku sv. Cyrilu a Metodějovi“ za organového 

sprievodu  doc. Jána Krála. Záver koncertu patril národnému, 

reprezentačnému muţskému učiteľskému Speváckemu zboru 
slovenských učiteľov, ktorý opäť zavítal do svojho rodného 

mesta, v ktorom vznikol v marci 1921 v Trenčíne za diri-
govania doc. Štefan Sedlického. V šiestich skladbách spe-

vácky zbor potvrdil svoju kvalitu vo výkonoch všetkých spe-

vákov, osobitne tenoristov a baritonistov. Páčilo sa baritonové 
sólo Ladislava Sabolčáka v Litániách od Lukáša Borzíka, 

v ktorom vyrastá dôstojný nasledovník Alexeja Juríčka.  
Na záver koncertu PaedDr. Jozef Vakoš poďakoval správ-

covi kostola piaristov, všetkým účinkujúcim, organizátorom, 

ktorí sa zaslúţili priebeh celého festivalu a všetkým poslu-
cháčom za ocenenie potleskom všetkým spevákom.  

Vlastné poznámky 
 

Svoje šesťdesiate narodeniny oslavoval v sobotu 8. júla 

2009 na Trenčianskom hrade český herec Bolek Polívka. 
Valašský kráľ a slnečné počasie prilákalo na hrad mnoţstvo 

ľudí. Pred zaplnením amfiteátrom na dolnom nádvorí zabávali 
divákov členovia vlády Valašského kráľovstva a ich hostia. 

Na hrade pripravili pre Trenčanov zaujímavú klaunskú módnu 

prehliadku. „Je to zaujímavé obrazové predstavenie. Vyskúšali 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4541555&ids=6
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sme si to uţ v Olšanoch na skutočnom móle, a tu si to 

zopakujeme aj s vzácnymi slovenskými hosťami,“ povedal 

Bolek Polívka. 
Súčasťou osláv bolo aj pokrstenie novej hercovej knihy 

Divadlo, ktorú na záver 
predstavenia pokrstili 

šampanským valašský 

kráľ Bolek Polívka, pa-
latín povaţského kráľov-

stva Bohumil Hanzel a 
trenčiansky ţupan 

MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. Vydanie druhej 
hercovej knihy bola zá-

roveň aj špeciálnym darčekom k narodeninám. „Je to krásna 
kniha, fotografie sú krásne, je to krásny darček,“ povedal 

Bolek Polívka. Šesťdesiatka pre herca znamená to, ţe za desať 

rokov bude mať sedemdesiat a pred desiatimi rokmi mal 
päťdesiat. „To sú dva problémy, ktoré s tím súvisia,“ povedal 

Bolek Polívka. 
Narodeniny oslavoval uţ minulý týţdeň, keď od svojej 

manţelky a prvej dá-

my valašského kráľov-
stva dostal štvordňovú 

oslavu. „A to, ţe sme 
tu, na Trenčianskom 

hrade, spolu celá ro-

dina, to tieţ beriem 
ako darček,“ povedala 

Marcela Černá. Na 
Trenčiansky hrad priš-

li spolu s kráľom aj 

derniér vlády Pavel Zedníček, ktorý je nositeľom „podprsen-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4541554&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4541553&ids=2
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kového řádu“ a „pérem valaškého království“ a dvorný šašo 

Jiří Stivín. „Sme radi, ţe sme sa tu stretli v takom veľkom 

počte. Herec Pavel Zedníček, podľa jeho slov, dal kráľovi k  
narodeninám článok o valašskom kráľovstve v New York 

Timesale on ešte tom nevie. „Je to s ním výborné, lebo ma 
nehnevá, neotravuje a stále je usmievavý. A trestá nás tým, ţe 

musíme veľa piť, hlavne slivovicu,“ dodal Pavel Zedníček. 

Podľa Bolka Polívku nemajú v kráľovstve radi, keď sa niekto 
mračí a je protivný. „Zanesieme to do nášho protokolu, a 

všetci sa budú usmievať. Keď uţ „ něco pod zub, ale hlavně je 
tu Polívka Jan, Polívka Filip, já jsem tady. Tak kdyţ nic 

jinýho, tak aspoň polívka tady bude,“ dodáva herec. 

www.sme.sk 08.08.2009 
Pomocná evidencia 598/1/09 

 
Vo výstavnej sieni Trenčianskeho múzea bola sprístupnená 

vo štvrtok 9. júla 2009 výstava obrazov pod názvom 

Prinavrátené hodnoty. Ako povedala v úvode vernisáţe 
výstavy riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, 

ţe „na nej sa vystavuje súbor obrazov, ktoré zreštaurovalo 
Trenčianske múzeum v priebehu rokov 2006 aţ 2008. Väčšina  

obrazov sú súčasťou 

vzácnej tzv. Illéšháziov-
skej zbierky, obsahujúca 

cez dvesto obrazov, 
z ktorej časť našlo svoje 

miesto vo výstavných 

priestoroch Trenčianske-
ho hradu. Na dnešnej 

výstave je občianskej 
verejnosti sprístupnených 37 obrazov, ktoré boli zreštaurované 

za predchádzajúce tri roky. Na reštaurovaní obrazov sa 

zľava – PhDr. V. Hábl, K. Babičová, MUDr. P. Sedláček, MPH 
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podieľala akademická maliarka Danka Krajčová a ďalší reš-

taurátori z Bratislavy.“  

Kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl o vystavených obra-
zoch povedal, ţe „sú to zachránené hodnoty skryté v depo-

zitoch, na ktoré sa v minulosti nedostali finančné prostriedky. 
Tieto obrazy štyridsať aţ päťdesiat rokov chátrali. Vďaka od-

bornej práci reštaurátorov dostali tieto obrazy nový vzhľad. 

Tento rok by malo byť reštaurovaných posledných dvanásť 
obrazov tejto najvýznamnejšej zbierky Trenčianskeho múzea 

a tým ich reštaurovanie by bolo ukončené. Snahou v najbliţ-
šom období bude nájsť vhodné priestory na ich trvalé sprís-

tupnenie širokej verejnosti.“  

Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová pripo-
menula, ţe „kaţdým rokom, 

vďaka pochopeniu zriaďova-
teľa, ktorým je Trenčiansky sa-

mosprávny kraj, Trenčianske 

múzeum umoţnilo zreštaurovať 
obrazy pribliţne v hodnote jed-

ného milióna Sk. Tieto peniaze 
určite nie sú stratenými výdaj-

mi, pretoţe aj vďaka nim sa 

Iléšháziovská zbierka stáva 
predmetom záujmu nielen u 

nás, ale najmä v zahraničí. Pre-
kvapuje záujem odborníkov z 

Rakúska, Maďarska, Českej republiky. Smelo moţno povedať, 

ţe obrazová galéria Iléšháziovcov je významnou súčasťou 
nášho kultúrneho dedičstva a kaţdá významná výstava, ktorá 

je venovaná stredoeurópskej histórii u nás či v okolitých 
krajinách, sa bez našich obrazov nezaobíde.“  

Napríklad v minulom roku 2008 na výstave neskorej rene-

sancie v Národnej galérii v Budapešti patril portrét Ján Krušič 

NN- Mária Terézia 
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zo zbierok Trenčianskeho múzea medzi najvýznamnejšie vys-

tavené diela a bola mu venovaná aj veľká odborná pozornosť. 

Pred dvoma rokmi 
Slovenská národná 

kniţnica - v spoluráci 
s rakúskymi, Maďar-

skými a slovinskými 

partnermi – zorgani-
zovala výstavu pod 

názvom „Modrá krv, 
tlačiarenská čerň“, na 

ktorej sa prezentovali 

štyri Iléšháziovské portréty a tento rok Slovenská národná 
galéria pripravuje významnú výstavu, na ktorej budú vysta-

vené ďalšie tri obrazy z Trenčianskeho múzea.  
Na vernisáţi výstavy vystúpil s príhovorom predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, ktorý osobitne vyzdvihol Európ-
sky význam tejto Iléšháziovskej zbierky 

a poďakoval všetkým tým, ktorí sa 
podieľali na jej zreštaurovaní. Zároveň 

pripomenul, ţe výstavou si pripomíname 

aj prvého predstaviteľa významného rodu na Trenčianskom 
hrade - Štefana Ilešháziho 1., ktorý získal hrad do zálohy v 

roku 1594 a v roku 1600 ho kúpil. Odvtedy bol hrad a tren-
čianske panstvo v drţbe Iléšháziovcov aţ do roku 1835. Štefan 

Iléšházi 1. zomrel pred 400 rokmi, v auguste 1609 ako bohatý 

a váţený muţ a prvý protestantský palatín v dejinách Uhor-
ska.“ Okrem toho pripomenul, ţe „Trenčiansky samosprávny 

kraj pripravuje vydanie publikácie, venovanej práve Iléšhá-
ziovskej zbierke obrazov a rodu, ktorý zohral významnú úlohu 

v dejinách nášho regiónu. Čitatelia uvidia celú obrazovú zbier-

ku pribliţne 200 obrazov. V textovej časti bude veľa nových 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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údajov a historických súvislostí, ktoré sa odborným pracov-

níkom múzea podarilo v posledných rokoch zhromaţdiť. Ne-

moţno neopomenúť aj pokračovanie vo výskume ďalších 
priestorov Trenčianskeho hradu, ako sú kasárne a vytvárať tak 

ďalšie vhodné priestory napríklad na výstavu takýchto pre-
krásnych a hodnotných obrazov.“ Na záver svojho vystúpenia 

poďakoval vedeniu Trenčianskeho múzea a reštaurátorom, ţe 

sa Trenčín môţe pýšiť niečím výnimočným. 
Vlastné poznámky 

 
V sobotu 18. júla 2009 popoludní sa v areáli starobylého 

kláštora na Skalku uskutočnila vernisáţ diel 2. ročníka medzi-

národného výtvarno-
literárneho sympózia 

Ora Et Ars – Skal-
ka 2009. Na podujatí 

vystúpili spevácky 

zbor Adoremus, 
Spevácka skupina 

Jahoda z  Hroznovej 
Lhoty, Daniel  He-

vier, trenčianski bu-

beníci, trubkár  Matúš Zechel, ako aj herci Stanislav Štepka 
a Mojmír Caban z Radošinského naivného divadla. Cieľom 

projektu medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora  
Et Ars bolo prostredníctvom umenia propagovať starobylé 

pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a uctiť si patróna Európy 

sv. Benedikta i jeho nasledovníkov – patrónov Nitrianskej die-
cézy sv. Andreja - Svorada a Beňadika. Areál Malej a Veľkej 

Skalky, okolitá krajina i samotný Trenčín ponúkajú jedinečný 
priestor na individuálnu kreativitu sochárov, maliarov a spiso-

vateľov a na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom  ume-

leckej tvorby. Organizátori podujatia sa zhodli, ţe sa toto 
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multiţánrové podujatie svojím umeleckým prínosom a origi-

nalitou konceptu sa začleňuje do kontextu súčasných ume-

leckých tendencií na Slovensku i v Európe. Hlavným organi-
zátorom 2. ročníka medzinárodného sympózia Ora Et Ars – 

Skalka 2009 bolo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Farským úradom v Skalke nad Vá-

hom. Záujemcovia si mohli prezrieť vystavované diela aj 

v Mestskej galérii na Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne. Na 
záver treba uviesť účastníkov tohto výtvarno – literárneho 

sympózia : 
a) výtvarníci : 

- Eugeniusz Molski z Tarnowa, 

- Adam Faglio z Tarnowa, 
- Antonín Mach z Uherského Hradišťa, 

- František Pavlica z Uherského Hradišťa, 
- Mihály Szeverényi z Bekéskej Csaby 

- Brigita Róderová z Trenčína, 

- Stanislav Lubina 
z Nemšovej, 

- Milan Malček 
z Detvy, 

- Jozef Vydrnák 
z Dubnice nad 
Váhom 

b) literáti : 
- Rudolf Dobiáš z Trenčína, 

- Stanislav Lubina z Trenčína, 

- Elena Hidvéghyová z Bratislavy, 
- Ondrej Čiliak z Prievidze, 

- Ján Maršálek zo Svinnej. 
www.trencin.sk 24.07.2009 

Pomocná evidencia 507/1/09 
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Najväčší slovenský multiţánrový festival Baţant - Pohoda 

v Trenčíne otvoril svoje brány, po prvý raz uţ vo štvrtok 16. 

júla 2009. Festival konajúci sa na trenčianskom vojenskom 
letisku navštívilo v prvý deň vyše desať tisíc ľudí. Pohodu 

otvorila a divákov rozprúdila britská tanečná kapela Basement 

Jaxx, ktorá v Trenčíne 

hrala aj pred dvoma 

rokmi. Do areálu letis-
ka aj po polnoci stále 

prichádzali ľudia 
a priestor postupne sa 

zapĺňal. Organizátori 

predpokladali, ţe fes-
tival moţno prekoná 

rekordnú účasť z mi-
nulého roka, pretoţe 

tento rok bol zaznamenaný väčší záujem o lístky v predpre-

daji. Vlani prišlo na Baţant - Pohodu vyše tridsaťtisíc ľudí. 
Cena lístka na miesto bola 65 eur. „Neviem či aj letisko ne-

bude za chviľu primalé,“ povedala Zuzana študentka zo 
Ţiliny, ktorú nadchlo úvodné vystúpenie „Basement Jaxx“. 

Zároveň dodala, ţe „nečakala som tu hneď vo štvrtok toľko 

ľudí, atmosféra bola super. Briti boli výborní, robili šou, tan-
covali, kaţdú pieseň mali iné kostýmy.“   

Pohoda sa stala top festivalom na Slovensku pre kvalitu or-
ganizácie, na tuzemské pomery komfortné sluţby a „poho-

dovú“ atmosféru. Festival je dieťaťom bývalého speváka le-

gendárnej trenčianskej kapely „Bez ladu a skladu“ Michala 
Kaščáka. Pohoda postavila svoj program na dovoze kvalitnej 

hudby z celého sveta, ktorá nemusí byť väčšine Slovákov 
známa. Jej trinásty ročník priniesol viac ako 130 účinkujúcich. 

Na festivale ani tento rok nechýbali diskusie, tanečné work-
začiatok festivalu sa niesol v pohode 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4409207&ids=6
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shopy, adrenalínové športy, detský park či Baţant Kine-

matograf. 

Prvé dva dni prebiehali podľa stanoveného plánu, dokonca 
aj počasie festi-

valu prialo. Na 
tretí deň prišlo 

varovanie v po-

dobe zdvihnu-
tého prsta Slo-

venského hy-
drometeorolo-

gického ústavu 

v Bratislave vy-
hlásením druhého stupňa varovania pre celé územie Sloven-

ska, ţe cez Slovensko bude prechádzať tlakové rozhranie 
spojené s silnými búrkami, krúpobitím a búrlivým vetrom. 

Dopoludnie tomuto varovaniu nenasvedčovalo, pretoţe bolo 

príjemné teplo, no skrátka pohoda. No poobede sa začali po-
maly zhlukovať mračná a k 15,

00
 h, čo bolo vidieť na oblohe, 

ţe ich farba sa postupne menila do dokonalej šedivosti so 
skutočnou hrozbou prí-

chodu niečoho nevída-

ného. Pribliţne o 16,
00

 h 
to prišlo. Festivalový 

areál zasiahla prietrţ 
mračien, silný vietor 

zničil krytinu dvoch 

kupolových stanov, 
vzdušný vír podfúkol 

strešný plášť tanečnej  
O

2 
arény, do ktorej sa 

prišla skryť pred nečasom časť návštevníkov a tá sa zrútila aj 

s niekoľkými stojkami. Na mieste nešťastia okamţite zasa-

vietor podfúkol stan a všetko to spadlo na skrytých ľudí 

všetci pomáhali zraneným 
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hovali záchranári, hasiči aj polícia. Na mieste zomrel 29 – 

ročný Martin Kašák z Piešťan, traja návštevníci boli ťaţko 

zranení (úrazy hlavy) v komatóznom stave, hospitalizovaných 
bolo 40 návštevníkov s stredne a ľahkými poraneniami a 52 

ľudí bolo ambulatne ošetrených. Vzhľadom váţnosť zdravot-
ného stavu dvoch ťaţko zranených, boli títo prevezení sa-

nitkami na špecializované pracoviská do Martina a Ţiliny. 

Keďţe tretiu ťaţko zranenú pacientku sa takto transportovať 
nedalo, bola ponechaná na oddelení ARO Fakultnej nemoc-

nice v Trenčíne a na druhý deň dopoludnia, keď sa počasie 
umúdrilo, bola leteckou záchrannou sluţbou ťaţko zranená pa-

cientka prevezená do Martina. Keďţe zdravotníci (40 zdra-

votníkov, 4 lekári  a šesť sanitiek) mali svoje stanovisko len 
150 metrov od miesta a okamţite zasahovali. V priebehu 

ďalších minút prišli aj sanitky z trenčian-
skej nemocnice. Na oše- trovaní zranených 

sa podieľali aj zdravot- nícke zariadenia 

v Trenčianskom kraji, keď v Povaţskej 
Bystrici boli ošetrovaní siedmi ľahko zrane-

ní a jeden ťaţko zranený, V Bojniciach oše-
trovali sedem ťaţko zra- nených a jedného 

ľahko zraneného, v Pieš- ťanoch jedného 

ťaţko zraneného a jedné- ho ľahko zranené-
ho, v Topolčanoch a rov- nako aj v Myjave 

ošetrili tri ľahké zranenia. 
Za daného stavu organizátor festivalu Michal Kaščák festi-

val zrušil a začalo sa s evakuáciou. Mesto Trenčín v spolu-

práci s SAD Trenčín okamţite poskytlo autobusy, ktoré zabez-
pečili kývadlovú dopravu na ţelezničnú stanicu a k športovej 

hale, kde bolo zriadené krízové centrum pre tých, ktorí nemo-
hli odísť ihneď domov. V športovej hale čakali na premrz-

nutých a mokrých účastníkov festivalu deky a čaj. K dispozícii 

boli sprchy aj toalety. Problém s odchodom mali vodiči zapar-

obeť Pohody Martin Kašák 
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kovaných osobných motorových vozidiel, ktorí sa z letiskovej 

plochy nemohli dostať. Najprv sa musela dať prednosť sa-

nitkám, potom au-
tobusom a napokon 

osobným vozidlám. 
Veď, keď je na jed-

nom mieste naaku-

mulovaných viac 
desiatok tisíc ľudí, 

všetci naraz odísť 
nemohli. Pre niek-

torých to trvalo aj 

štyri hodiny. 
Stanové mestečko Pohody na letisku v nedeľné ráno vyze-

ralo ako bojisko po bitke. Desiatky opustených a zničených 
stanov, rozfúkané odpadky, plastové fľaše igelitové vrecia, 

mobilné telefóny, kľúče, osobné doklady a podobne.  

Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s nešťastím trestné 
stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. 

Po odvolaní krízovej situácie Mesto Trenčín a primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vydali toto vyhlásenie :  

Hlavným cieľom 

krízového štábu 
bolo : 

- koordinovať 
dopravu osôb, 

ktoré nemali k 

dispozícii iný 
dopravný pros-

triedok na ţe-
lezničnú stani-

cu a do športovej haly; 

časť účastníkov festivalu bolo dočasne ubytovaných v  priestoroch športovej haly 
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- postihnutým osobám poskytnúť teplé priestory, čaj, 

polievku a vojenské spacie vaky; 

- poskytnúť lekársku pomoc, ktorú zabezpečoval prítomný 
lekár - dobrovoľník, neskôr rozšírenú o členov krízového 

intervenčného tímu  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorí zabezpečovali sluţbu aj v nočných 

hodinách. 

Priestory mestskej športovej haly v tomto čase vyuţilo viac 
ako 500 účastníkov festivalu Pohoda, viac ako tri stovky z 

nich zostali v priestoroch športovej haly do ranných hodín. 
Priebeţne získavali informácie o odchode spojov do svojich 

domovov. Vydaných bolo viac ako 1.200 porcií teplého jedla, 

90 spacích vakov. K dispozícii boli  sprchy s teplou vodou 
a toalety. 

Mesto Trenčín a primátor Ing. Branislav Celler osobne po-
ďakoval jednotlivcom, ktorí neváhali a pomáhali koordinovať 

situáciu vo vytvorenom krízovom centre v mestskej športovej 

hale : 
- Miroslavovi Ságovi – prevádzkovateľovi Mestskej športo-

vej haly a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali organi-
zovať situáciu v športovej hale; 

- Spoločnosti SAD Trenčín a jej konateľovi Georgeovi Tra-

belssiemu za promptnú koordináciu dočasne evakuovaných 
osôb vozidlami MHD; 

- Martinovi Barčákovi s manţelkou, Branislavovi Zubri-

čaňákovi, prevádzkam Cinema Movies Club a Grand 

Restaurant Bašta za zabezpečenie teplých nápojov a jedla; 

- JUDr. Zdenkovi Hilčíkovi a Ozbrojeným silám Sloven-

skej republiky za zapoţičanie spacích vakov; 

- MUDr.  Jozefovi Zavřelovi za účasť a lekársku podporu; 
- členom krízového intervenčného tímu Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej republiky za neustálu pomoc aj v 

nočných hodinách; 
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- príslušníkom Mestskej polície za pomoc pri koordinácii 

dopravnej situácie, organizácie dočasnej evakuácie a zabez-

pečenia situácie v mestskej športovej hale;  
- Spoločnosti Marius Pedersen,  a.s., za následné  upratanie 

haly a okolitých priestorov; 
www.sme.sk 17.07.2009  

Pomocná evidencia 508/1/09, 509/1/09, 510/1/09, 511-

521/1/09,    
 

Pribliţne dvesto mladých ľudí sa v 
pondelok 20. júla 2009 večer po       

21,
00

 h stretlo pri Morovom stĺpe na 

trenčianskom Mierovom námestí. 
Prišli si uctiť pamiatku obete a pre-

javiť spoluúčasť so zranenými účast-
níkmi festivalu Pohoda. Informácia o neoficiálnom stretnutí sa 

od rána šírila prostredníctvom známeho internetového portálu 

Facebook. Ľudia tu zapálili sviečky a pamiatku mladého 
muţa, ktorý prišiel o ţivot pri nešťastí na festivale, si uctili 

minútou ticha.  
www.sme.sk 21.07.2009 

 

V pondelok 27. júla 2009 predpoludním na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne 

pribudlo pieskové 
kolbište, stánky re-

meselníkov i dreve-

ný kolotoč na ručný 
pohon, aby sa 

všetko pripravilo na 

Trenčianske histo-

rické slávnosti. 

V podvečer o 19,
00

 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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h slávnostnými fanfárami to všetko vypuklo, keď na kočoch 

ťahaných koňmi priviezli hosťov najvzácnejších a to predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňu. Tren-

čianske historické slávnosti boli otvorené krátkym progra-
mom, v ktorom sa predstavili Musica Poetica a tanečníci zo 

skupiny historického šermu Wagus z Trenčína. Zásadný obrat 

v programe podujatia nastal aţ príchodom pána Váhu a Tatier 
Matúša Čáka, ktorý 

garantoval pred miest-
nymi funkcionármi re-

gulérnosť rytierskeho 

turnaja na koňoch, 
alebo bez nich, aţ po-

tom prítomní funk-
cionári odovzdali os-

vedčenie o poriadaní 

rytierskeho turnaja ry-
tierovi Tankred de 

Bensacon. Po predsta-
vení ostatných rytierov 

prijal Matúš Čák osob-

ný dar rytiera Tankred de Bensacon, ktorým boli dva dravé 
myšiaky. Tie sa predtým so svojimi cvičiteľkami postarali 

o malé schow, keď ich prelety Mierovým námestím vystrašili 
všetkých spiacich holubov a vrabcov. Konečnú bodku za 

slávnostným otvorením Trenčianskych historických slávností 

dal dupľovaný výstrel z dela, (druhý na ţelanie divákov) 
a pozvánka organizátorov na ďalšie dni pre milovníkov ry-

tierskych súbojov na koňoch, súbojov šermiarov, vystúpe-
niami sokoliarov  a ohnivou schow na koňoch. Počas ďalších 

štyroch dní tohto posledného júlového týţdňa pripravili orga-

nizátori podujatia, v ktorých pre zábavu divákov vystupovali 
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sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Záhorácky 

divadelno-šermiarsky spolok Ctibor, rytieri zo spolku Hono-

ris, šermiari z Uherského Ostrohu Memento Mori, orientálne 
tanečníčky súboru Dţamal a skupina historického šermu Wa-

gus z Trenčína, ktorá predviedla ohnivú schow. 
Cez víkend, teda v sobotu a v nedeľu, sa hlavné dianie pres-

ťahovalo na Trenčiansky hrad, kde pokračovali Trenčiansky-

mi hradnými slávnosťami. Dopoludnia patrilo vystúpeniam 
šermiarov, tanečníkov, ţonglérov, sokoliarov a divadiel a bolo 

určené predovšetkým deťom. Hlavne sobota podvečer bola 
z hľadiska návštevníkov veľmi zaujímavá, pretoţe  súčasťou 

programu bolo vyhlásenie výsledkov súťaţe „Sedem divov 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kra-

ja“ a bohatý gala-
program, v ktorom 

vystúpila spoločnosť 

veselých šermiarov 
z Banskej Bystrice 

„Casanova“, šer-
miari z Uherského 

Ostrohu „Memento 

Mori“, sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Záhorácky 
divadelno-šermiarsky spolok Ctibor, Kompánia Trnavských 

ţoldnierov, Miro Kasprzik, šermiari Racasso zo Zvolena, 
šermiari Merlet z Prahy, orientálne tanečnice, súbor Histo-

rika s ohnivou schow. Sobotňajší večerný program ukončil 

bohatý ohňostroj. Súčasťou programu určeného deťom bola 
jazda na ţivých koňoch, alebo na somárikovi, prehliadka 

dravých vtákov, umelecká činnosť reme-selníkov ako i predaj 
výsledkov ich zručnej práce v stánkoch.  

Vlastné poznámky 
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Jedinečná replika starogréckej bojovej lode, ktorej domo-

vom sa uţ o niekoľko týţdňov stane rieka Váh v trenčianskom 

prístavisku, absolvovala v piatok 31. júla svoju prvú 250-kilo-
metrovú púť. Nie však na vode, ale na korbe kamióna, ktorý ju 

priamo z dielne v českom Přerove previezol na Oravskú prie-
hradu. Unikátne plavidlo, ktoré nemá obdoby v celom svete, 

tu čakalo nielen 

prvé oficiálne 
spustenie na vodu 

a krst, ale aj pres-
kúšanie inšpektor-

mi zo štátnej pla-

vebnej správy. 
Myšlienka posta-

viť funkčnú napo-
dobeninu lode, aká 

brázdila rieky 

a moria pred viac ako 2.500 rokmi, sa zrodila v hlavách nad-
šencov histórie Jaroslava Matejku a  Pavla Vozárika a jeho 

syna Petra z trenčianskeho zdruţenia Bludní rytieri. „Naše 
zdruţenie v spolupráci s ateliérom P2Pottery začalo nad pro-

jektom, ktorý sme nazvali Cesta riekou Eridanos, uvaţovať 

pred dvoma rokmi. Hoci sa špecializujem na oţivenie histórie 
15. storočia, rozhodli sme sa ukázať aj niečo z dávnejšej 

histórie, z antiky. Keďţe u nás je z tohto obdobia známa 
obchodná tzv. Jantárová cesta, zvolili sme starogrécku veslicu. 

Tá nesie znak nielen námorníctva a obchodovania, ale je aj 

spojnicou pre celú Európu. Je známe, ţe Iáson a Argonauti sa 
pri úteku z Kolchidy, kde ukoristili zlaté rúno, plavili po 

Dunaji a neskôr po rieke zvanej Eridanos. Dodnes sa však 
nevie, kde sa presne nachádzala. Na jej brehoch sa však vraj 

nachádzal jantár, takţe mohlo ísť aj o známu Jantárovú cestu, 

ktorá prechádzala cez naše územie,“  spomína na zrod projektu 

transport sa zastavil na bývalej Colnici v Starom Hrozenkove 
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Jaroslav Matejka. Repliku lode si dalo zdruţenie postaviť 

v moravskom Přerove v dielni Radima Zapletala, ktorý vyt-

voril uţ tri desiatky replík lodí pre zahraničných filmárov. 
Diváci ich mohli vidieť vo filmoch Tristan a Izidora či leto-

pisy Narnie. „Naša loď je dlhá 17 metrov, široká 3,2 metra 
a váţi spolu so 40 metrami štvorcovými plachty niečo cez              

7 ton. Jej výroba trvala tri mesiace a spotrebovalo sa na ňu asi 

desať kubíkov dreva. Rovnako ako antickí stavitelia, aj my 
sme pouţili ľahké druhy dreva – smrek, borovicu a smre-

kovec. Ako predloha nám slúţili prevaţne antické stre-
domorské rytiny, ale aj rôzne kresby na antickej keramike,“ 

vysvetlil Jaroslav Matejka. Jediné, čo tvorcovia tohto jedi-

nečného projektu ešte taja, je pomenovanie lode. „Poviem 
zatiaľ len, ţe je to ţenské meno z gréckej mytológie, ktoré 

súvisí s týmto obdobím. Jej meno prezradíme aţ pri krste a pr-
vom spustení na vodu a to bude 8. augusta 2009 na Oravskej 

priehrade,“ prezradil Jaroslav Matejka. Na Oravskej priehrade 

historické plavidlo preskúšajú inšpektori zo štátnej plavebnej 
správy. Po odobrených plaveckých skúškach loď bude kotviť 

v trenčianskom prístavisku, predo-
všetkým ako múzeum na vode. „Na 

lodi budú vystavené rôzne dobové 

predmety, napríklad keramika či 
zbrane. Keďţe loď je funkčná, 

chceme organizovať pre záujemcov 
aj dobrodruţné plavby. Na loď sa 

zmestí 25 - členná posádka. Z toho 

však bude, rovnako ako v obdo-
bí antiky 20 veslárov. Tí sa však ešte 

musia riadne zaškoliť,“ zdôrazňuje 
Matejka, ktorý nevylučuje, ţe sa 

Bludní rytieri so svojím dielom raz v popredí Jaroslav Matejka, za ním sedí  Peter Vozárik 



 424 

vydajú na Stredozemné more po stopách bájnych Argo-

nautov.    

www.trencin.sk 01.08.2009  
Pomocná evidencia 580/1/09  

 

Trenčiansky samosprávny kraj v apríli tohto roka vyhlásil 
vzdelávaciu, osvetovú a propagačnú súťaţ Sedem divov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom podrobnejšie 

oboznámiť verejnosť s najzaujímavejšími dielami ľudských 
rúk a umu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a 

tým aj podporiť cestovný ruch v regióne. Súťaţ sa konala 
v spolupráci s odbornými in-

štitúciami a osobnosťami 

v kraji. Od vyhlásenia súťa-
ţe Trenčiansky samospráv-

ny kraj postupne na strán-
kach novín v sieti MY, ale aj 

na internetovej stránke 

www.tsk.sk predstavil 21 
nominovaných divov, pričom tri z nich navrhli čitatelia regio-

nálnych novín v sieti MY. Samotné hlasovanie prostred-
níctvom hlasovacích kupónov v uvedených týţdenníkoch, ako 

aj na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 

trvalo od 22. júna  aţ do 21. júla 2009. Podľa štatútu súťaţe 
mohli občania označiť maximálne sedem nominácií. O koneč-

nom poradí napokon rozhodlo 4.349 hlasujúcich. Samotné 
výsledky potvrdzujú, ţe Trenčiansky kraj právom nazývame 

krajom hradov a zámkov. Za najväčšie divy povaţujú naši 

občania práve takéto pamiatky.  
Súťaţiaci, ktorí určovali poradie toho „naj“, čo v kraji má-

me, mali moţnosť získať atraktívne ceny. Víťazov orga-
nizátori vyţrebovali v pondelok 27. júla 2009, vyhlásili na 

slávnostnom akte dňa 1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade. 
Súťaţ Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja sláv-

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

http://www.trencin.sk/
http://www.tsk.sk/
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nostne vyhodnotil a výsledky vyhlásil predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH počas 

16. ročníka Trenčianskych hradných slávností dňa 1. au-
gusta 2009 na Trenčianskom hrade. Vo svojom príhovore 

okrem iného konštatoval, ţe „súťaţ niesla heslo „Poznaj 
a chráň“. V našom kraji je nesmierne bohatstvo architek-

tonické, bohatstvo historické, bohatstvo osobností, bohatstvo 

lesov a prírody, bohatstvo termálnych prameňov a podobne. 
Súťaţou sme chceli prispieť k poznaniu všetkých tých, ktorí 

v kraji ţijú, alebo do neho na návštevu prídu a tým odštartovať 
ďalšiu sadu činností v turizme.“ Na záver svojho vystúpenia 

poďakoval všetkým, ktorí hlasovali, ktorí prišli na Tren-

čiansky hrad a podporili súťaţ.  
Po tomto príhovore potom uţ prišlo slávnostné vyhlásenie 

Siedmich divov Trenčianskeho kraja 
a správcovia ocenených siedmich pa-

miatok prevzali z rúk predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH pamät-

nú listinu.  
Prvenstvo a prívlastok najväčší div Trenčianskeho 

samosprávneho kraja získal Bojnický zámok s 2.403 hlasmi 

a ocenenie prevzal riaditeľ Bojníckeho múzea Mgr. Ján 

Papco, 

2. miesto získal s 2.163 hlasmi 
Trenčiansky hrad a ocenenie 

prevzal riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová, 

3. miesto s počtom 1.578 hlasov zís-
kal hrad Beckov a ocenenie prevzal 
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starosta obce Beckov Karol Pavlovič. 

4. miesto s počtom 1.375 hlasov zís-

kala Mohyla generála M. R. Šte-

fánika na Bradle a ocenenie prev-

zala primátorka mesta Brezová pod 
Bradlom JUDr. Anna Danková, 

 

5. miesto s počtom 1.249 hlasov zís-

kal hrad Čachtice a ocenenie prev-
zala starostka obce Čachtice Anna 

Ištóková, 
 

6. miesto s počtom 1160 hlasov 

získal Rímsky nápis na skale 

Trenčianskeho hradu a oce-

nenie prevzala riaditeľka Tren-

čianskeho múzea Kata- rína 
Babičová, 

 

7. miesto s počtom 1052 hlasov získal 

Povaţský hrad a ocenenie prevzal 
primátor mesta Povaţská Bystrica 

MUDr. Miroslav Adame. 
 

 

Pre zaujímavosť niţšie sú uvádzané výsledky hlasovania 
ostatných navrhnutých pamiatok : 

8. miesto Zoologická záhrada Bojnice – 1025 hlasov, 
9. miesto Kúpeľný dom Hammam, Trenčianske Teplice –  

902 hlasov, 

10. miesto Pútnické miesto v Skalke nad Váhom – 836 hla-
sov, 
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11. miesto Kaštieľ s anglickým parkom v Brodzanoch – 688 

hlasov, 

12. miesto Synagóga v Trenčíne – 624, 
13. miesto Súbor románskej architektúry Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 594 hlasov, 
14. miesto Kostol sv. Mikuláša v Dolnej Porube – 518, 

15. miesto Medzinárodný folklórny festival v Myjave – 510 

hlasov, 
16. miesto Kostol Panny Márie v Prievidzi – 464 hlasov, 

17. miesto Krohova architektúra v Novej Dubnici – 401 hla-
sov, 

18. miesto Hornonitriansky banský skanzen v Cígli – 397 

hlasov, 
19. miesto Pevnostný komplex s kostolom trinitárov v Ilave 

– 358 hlasov, 
20. miesto Súbor funkcionalistickej a konštruktivistickej 

architekútry v Partizánskom – 206 hlasov, 

21. miesto Archeologické múzeum Púchovskej kultúry – 
137 hlasov. 

Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaţe Sedem divov Tren-
čianskeho kraja bolo aj vyhlásenie výhercov tých, ktorí hla-

sovali v tejto súťaţi. Hlavnú cenu, ktorou bol poukaz na ví-

kendový pobyt v Bojnických kúpeľoch, vyhral Erik Morav-

čík z Trenčína. Spolu odovzdaných päťdesiat cien.  

Vlastné poznámky 
 

Výstavný priestor mestskej 

veţe dňa 7. augusta 2009 bol 
miestom vernisáţe fotografií 

člena tvorivej skupiny Méta, 
Zdruţenia výtvarníkov pri 

Trenčianskom osvetovom 

stredisku v Trenčíne a foto-
Zuzana Limová a Ing. Ján Tluka 
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skupiny Andromeda v Broumove – Bylnice v Českej repu-

blike Ing. Jána Tluku. O jeho záľube bliţšie hovorila vo 

svojom vystúpení kurátorky výstavy Zuzana Límová. Z jeho 
vystúpenia sa návštevníci vernisáţe výstavy dozvedeli, ţe tejto 

záľube sa venuje neprofesionálne od roku 1970. Zúčastnil sa 
úspešne celého radu fotografických súťaţí a kolektívnych výs-

tav. Sám usporiadal viac ako tridsať autorských výstav. V jeho 

tvorbe prevaţuje výtvarná asociatívna fotografia, najčastejšie 
z mestského prostredia. Jeho nevšedný pohľad na všedné ve-

ci, ovplyvnený poetikou surrealizmu, objavuje skrytú obrazo-
vú poéziu plnú metafor, symbolov a znakov a dáva priestor na 

hľadanie nových súvislostí a významov. Po prvotnej inšpirácii 

valašskou krajinou predstavuje jeho tvorba ako celok veľmi 
osobitý autorský pre-

jav sebaprojekcie  do 
mestskej krajiny. 

Svoje fotografie pre-

zentuje v samostat-
ných cykloch „Mesto 

v nás“ a „Krajiny ti-
cha“, ktoré sú intím-

nou obrazovou výpo-

veďou o svete okolo 
nás. Od roku 1994 autor pracuje na cykloch „Znaky 

a znamenia“ a „Hľadanie obrazu“, v ktorých postupne pre-
vláda výtvarná stránka. Na prelome tisícročia pribúdajú fa-

rebne a kompozične expresívnejšie „Sprayogramy“ a „Emai-

ly“, neskôr minimalistické Fragmenty, ale predovšetkým nový 
cyklus „Hľadanie svetla“. Súčasná tvorba je poznamenaná 

kompozičnými variáciami so svetlom. Okrem vlastnej foto-
grafickej tvorby sa venuje lektorskej a publikačnej tvorbe 

v oblasti fotografie a výtvarného umenia. 

Vlastné poznámky 
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Pribliţne 50 fotografií Františka Horečného s tematikou 

tatranskej prírody mohla vidieť trenčianska verejnosť od 7. do 

26. augusta 2009 v Kultúrnom a metodickom centre v Tren-
číne. Išlo o druhú samostatnú výstavu tohto fotografa v Tren-

číne, keď prvá sa uskutočnila minulý rok. Predtým, ale  vys-
tavoval spoločne s priateľmi. Tohtoročná výstava má názov 

Hory a krajina a tvorí ju séria fotografií, v ktorých dominuje 

krása Tatier, ale aj dôsledky kalamít a vplyv človeka na 
tatranskú prírodu. Z vystavených fotografií asi štvrtina je 

celkom nových. Nápad vystavovať fotografie s tematikou hôr 
a krajiny sa u vystavovateľa zrodil v roku 2004. Podľa 

Františka Horečného tematika vysokých hôr bola, je a vţdy 

bude veľmi príťaţlivá a preto vo verejnosti vzbudzuje záujem. 
„Dobrá fotografia dokáţe vţdy osloviť. Fotografie nie sú naj-

lepšie, ale sú prezentované s dobrým úmyslom a sú pohľadom 
na krásu prírody a hôr. Odmenou je úprimný záujem a pocity 

návštevníkov,“ priblíţil fotograf. 

www.sme.sk 09.08.2009  
 

Literatúra v Trenčíne nestagnuje, ale vďaka trinásťročnému 
pôsobeniu literárneho klubu Omega pri Verejnej kniţnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne sa naopak stále rozvíja. „Omegaci“, 

ako sa členovia klubu 
familiárne nazývajú, 

organizujú raz do 
mesiaca stretnutia, 

kde okrem prezen-

tácie vlastnej tvorby, 
diskutujú a získavajú 

nové nápady, inšpi-
rácie ale aj odborné 

rady. Stretávanie sa 

s ľuďmi, na rovnakej 
Jozef Vydrnák predstavil nové logo Verejne kniţnice M. Rešetku v Trenčíne 
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vlnovej dĺţke, členov v tvorbe posúva stále ďalej. Mnohí 

hovoria, ţe ak by neboli členmi klubu, písali by iba „do 

zásuvky“. 
Členovia klubu sú veľmi úspešní na literárnych súťaţiach aj 

aktívni vo vydavateľskej činnosti, veď tento rok 2009 uţ stihli 
vydať dve úspešné zbierky básní predsedu klubu Jána 

Maršálka  a Dušana Ţemberu. Sviatkom pre všetkých priaz-

nivcov literatúry a literárnej tvorby však býva tradičná, kaţ-
doročne organizovaná Literárna noc. Tento rok oslavovala 

svoju prvú päťročnicu dňa 7. augusta 2009. Podujatia na nej sa 
kaţdý rok nesú v duchu inej tematiky. Tohtoročné „noco-

vanie“, ako povedala Jana Poláková, spoluorganizátorka 

a moderátorka podujatia, sa „rozhodli sme sa venovať výt-
varnému umeniu.“ Ako sama povedala „Trenčín patril a patrí 

svojou umeleckou činnosťou k jedným z najlepších“. Hlav-
ným impulzom však bolo stretnutie s Máriou Šípkovou, man-

ţelkou výtvarníka Jána Šípku, ktorého desiate výročie úmrtia 

sme si pripomenuli tento rok. 
Jana Poláková spomenula, ţe aj v Trenčianskych novinách 

uverejňovaný pravidelný cyklus článkov s názvom Trenčín vo 

výtvarnom umení, pribliţuje tvorbu i profily profesionálnych 

i amatérskych výtvarníkov. V minulosti autorom týchto člán-

kov bol Gregor Medvecký a neskôr Rudolf Dobiáš a Marián 

Pauer. 

Hosťami tohtoročnej noci, boli ľudia s blízkym vzťahom 
k výtvarníctvu, ako napríklad Jozef Vydrnák, Rudolf Dobiáš, 

Mária Šípková, ktorá zapoţičala niektoré manţelove obrazy, 

ale i literáti ako Katarína Hudecová a Leo Kuţela.   V rámci 
cyklu „Poznávame Trenčanov“ sa konala beseda o knihe 

venovanej výtvarníkovi Jánovi Šípkovi pod názvom „Očami 

a srdcom“ od autorov Aleny Hejlovej a Lea Kuţela. Ako 

povedal Leo Kuţela, ţe „rodina Šípkovcov je jeho súčasťou uţ 

od študentských čias. Po výtvarníkovej smrti najskôr uverejnil 
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krátku spomienku v časopise Povaţie, na základe čoho ho 

Mária Šípková poprosila či by nemohol spropagovať aj jej 

básnickú tvorbu.“ Neskôr sa dohodli aj na spolupráci na knihe 
o jej manţelovi. Tvorba trvala tri roky a ako povedal Leo 

Kuţela „najkrajšie na knihe je keď uţ ju veziete z tlačiarne“. 
Prvá prezentácia knihy sa konala v obci Východná odkiaľ Ing. 

Ján Šípka pochádzal, aj keď väčšinu ţivota pôsobil v Tren-

číne. Literárna noc 
po oficiálnej časti 

pokračovala nezá-
väzným programom, 

kde bolo moţné 

recitovať, čítať svoju 
tvorbu a dokonca 

spievať i tancovať. 
Hudobné „bluesové 

gro“ tvorili Dušan 

Ţembera a Miloš 

Ţáček.  

www.sme.sk 18.8.2009  
Pomocná evidencia 618/1/09 

 

Hudobníka Duke Ellingtona netreba zvlášť predstavovať, 
lebo jeho dielo je neodmysliteľná súčasť hudobnej histórie 

ľudstva. Sám ako vynikajúci klavírista, dirigent a tvorca swin-
govej éry veľkých orchestrov, skladateľ niekoľkých stoviek 

jazzových a swingových štandartov, stal sa pojmom na všet-

kých jazzových scénach, v nahrávacích štúdiách a v repertoári 
všetkých swingových a jazzových kapiel. Organizátori ďal-

šieho ročníka Jazzu pod hradom zaradili do úvodného kon-
certu v piatok 14. augusta 2009 vo večerných hodinách na 

Mierovom námestí v Trenčíne spomienku na neho vystú-

peniami interpretov Petra Lipu a speváčky Andrei Červen-
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kovej v sprievode kapiel Gitans  Blancs, Vlado Vizár Jazz  

Q a svoje vystúpenie doplnili aj o diela z repertoáru Djanga 

Reinhardta, ktorý vytvoril  zvláštny štýl hry na gitaru a tým 
aj špecifické poňatie swingu. Toto vystúpenie pod názvom 

Duke Meets Django bol pripomenutím si na týchto výz-
namných priekopníkov swingovej a jazzovej muziky a súčasne 

inšpiráciou vedú-

cou k zamysle-
niu, ako to vlast-

ne so swingom 
a jazzom bolo 

v jeho vývoji 

a ako je v sú-
časnosti. Súčasne 

treba v krátkosti 
predstaviť inte-

prétov úvodneho 

koncertu. Boli nimi Gitans Blancs, ktorých základ v prvom 
rade tvoria dvaja bravúrni gitaristi zo Zlína, Ján Janík a Ján 

Včelař. Obdivuhodná schopnosť hrať ako Django u sólovej 
gitary Jendu Jeníka a štýlový sprievod Honzu Včelařa dáva uţ 

im dvom priestor interpretovať „hot swing“ vo vrcholnej 

kvalite. Melodickú zloţku kapely posilnili o akordeonistu vý-
nimočných kvalít Vojta Szabo z Nových Zámkov. Na 

podporu rytmickej zloţky si našli dvoch ostrieľaných swin-
gárov z kategórie stálic jazzovej scény Andreja Šeba a Jana 

Babiča. Títo poslední muzikanti zostali na pódiu, keď doplnili 

trenčiansku skupinu Band Vlada Vizára. 
www. sme.sk 14.08.2009 

Pomocná evidencia 612/1/09 
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V sobotu 15. augusta 2009  Štúrovo námestie pri vodníkovi 

Valentínovi sa uskutočnili oslavy patróna kuchárov a cukrárov 

sv. Vavrinca. Toto podujatie sa konalo na Slovensku uţ po 
štvrtýkrát, ale v Trenčíne po prvý raz. Jeho začiatok otvoril 

viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo privítaním všetkých 
šéfkuchárov a cukrárov z celého Slovenska, ktorí sa prišli po-

chváliť so svojím ku-

chárskym a cukrárskym 
umením a súčasne priví-

tal všetkých Trenčanov, 
ktorí v tento prekrásny 

slnečný deň prišli ochut-

nať navarené jedlo. Pro-
gram pokračoval posvä-

tením sochy sv. Vavrinca 
evanjelickou farárkou Mgr. Jarmilou Petrulovou z Tren-

čianskych Stanko-

viec a pozvaním šéf-
kuchára Jaroslava 

Ertla z Martina, kto-
rý zastupoval Gour-

met klub. V progra-

me podujatia boli 
okrem ponúkaných 

jedál aj rôzne súťa-
ţe, ako napríklad sú-

ťaţ vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny, v jedení knedlíčkov. 

Dokonca sa objavil aj prvý burčiak od Masaryka.  
O tom, akí sú Slováci jedáci prezradil manaţér tému ku-

chárov, zdruţených v Gourmet klube Jaroslav Ertl, keď 
povedal, ţe „Slováci národom konzervatívnym. Práve preto 

cieľom dnešnej akcie bolo ponúknuť ľuďom nové chute a dať 

im vyskúšať jedlá, ktoré beţne v reštaurácii nedostanú. Preto 

svätenie sochy sv. Vavrinca farárkou Mgr. J. Petrulovou 
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aj v tento deň mohli návštevníci ochutnať zázvorovú zemia-

kovú kašu či šafránové rizoto. Ponuku sme dopĺňali jedlami z 

králičieho, jahňacieho mäsa, nechýbali ryby, hydina. Chceme 
aj takto vzdelávať ľudí, aby si v reštaurácii nedávali stále tie 

isté jedlá, ale ak sú v ponuke novinky, aby ich vyskúšali. Po-
dľa neho však mnohé reštaurácie nejdú do rizika, aby okrem 

zauţívaných jedál ponúkali niečo 

iné. Radšej sa prispôsobujú zákaz-
níkom a varia osvedčené jedlá, ktoré 

sa minú. „U nás je to o odvahe, aby 
zaradili nové chute, nové jedlá,“ pot-

vrdil. V zahraničí sa s novým jedál-

nym lístkom robí aj odveta, prezen-
tácia noviniek rôznymi spôsobmi, 

nechýbajú fotografie jedál. Mnohé 
jedálne lístky sú, podľa neho, zle 

nafotené a to, čo dostane zákazník 

na tanieri nie je rovnaké ako na 
fotke. Slováci nie sú v gastronómii 

tak zdatní, ako ľudia v zahraničí a neţiadajú od reštaurácií 
kvalitu. 

Podujatie sa tento rok konalo po štvrtýkrát a vţdy bývalo 

v Bardejove. Dnes v Trenčíne oslavovali kuchári a cukrári 
prvý raz, hoci v zdruţení nie je ţiadny kuchár z Trenčína. 

„Trenčín nemáme zmapovaný z hľadiska ponuky stravy 
v reštauráciách,“ povedal Jaroslav Ertl na margo úrovne tren-

čianskych podnikov. 

Uţ hotové jedlá ako napríklad králičí konfit, ratatouille, 
jahňačie pečené, kačacie prsia, rôzne sladkosti ponúkali na 

námestí šestnásti kuchári z hotelov a reštaurácií z celého Slo-
venska. Jedlá uţ boli hotové, ale kuchári sa ukázali aj v akcii 

a „naţivo“, keď predviedli prípravu napríklad rýchlej rybacej 

polievky a učili správne otvárať ustrice. „Sú to všetko iné veci 
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ako dostanú ľudia v reštauráciách, zastavujú sa pri nás, pýtajú 

sa na recepty, spôsob prípravy,“ povedal šéfkuchár spoločnosti 

Metro Vojtech Artz, známy aj z pravidelného varenia v tele-
vízii. Ako dodal, medzi členmi klubu sú všetko známi kuchári 

z podnikov vyššej kvality, mnohí majú skúsenosti zo zahra-
ničia. Na takejto akcii môţu verejnosti ukázať svoje umenie 

a zručnosť. Podľa neho sa situácia v presadzovaní nových 

trendov do gastronómie uţ zmenila a napríklad sa podarilo sa 
dostať do ponuky čerstvé ryby. Zvýšil sa aj dopyt po 

jahňacom, či králičom mäse. Vracajú sa tradičné slovenské 
suroviny ako napríklad cícer. Trendom sa stáva slovenská 

kuchyňa v modernom štýle. 

Kuchárske remeslo v spoločenskom uznaní u nás ešte 
zaostáva za svetom. „V minulosti bola ísť za kuchára z núdze 

cnosť. Skončil buď niekde v závodnom stravovaní, alebo ho-
telových komplexoch. Vo svete je to opačne. Kuchárov si 

váţia. Ten, kto je dobrý a má 

meno, udáva tón. V gastro-
nómii je kuchár dominantný 

a keď vie, čo má robiť, nepo-
trebuje ţiadne odporúčanie. 

U nás je však kaţdý ku-

chár, kaţdý varí a pozná ne-
jaký recept. Stále sa niekto 

montuje do varenia a rozprá-
va ako by to malo vyzerať,“ povedal Jaroslav Ertl. Adeptom 

na kuchárov odporúča, ţe ak sa chcú presadiť, musia ovládať 

aspoň dva svetové jazyky, najlepšie angličtinu a francúzštinu 
a súčasne pokračovali v štúdiu na nejakej kuchárskej akadémii 

vo svete. „Títo absolventi sa však uţ nevrátia na Slovensko,“ 
dodal. 

www,sme.sk 22.08.2009 
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V rámci Kultúrneho 

leta na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne vys-
túpili v utorok 18. au-

gusta 2009 sa predsta-
vili dve japonské fol-

klórne skupiny z mesta 

Toyota Ryu-Oh-Ryu 
Yagura Taiko a Shi-

gou Bou-No-Te.  Di-
vákom predviedli 

ukáţky bojového umenia a japonské tance. „Skupina Ryu-Oh-

Ryu Yagura Taiko  predviedla tanec shi-shi-mai (japonský 
leví tanec). Tanec sa predvádzal za zvukov bubnov taiko a má 

zabezpečiť prosperitu a dobrú úrodu. Vystúpenie skupiny 
Shigou Bou-No-Te je späté s tradičným japonským umením 

Bou-no-te, ktoré úzko súvisí s bojovými umeniami,“ uviedla 

Zuzana Ţelinská z Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej 
republike. 

V Trenčíne vystúpili tanečné japonské skupiny v rámci 
svojho európskeho turné.  „Dnes majú predstavenie v Trenčíne 

a zajtra v Bratislave. Boli to jediné slovenské mestá, kde budú 

vystupovať,“ povedala Zuzana Ţelinská.  
www.sme.sk 18.08.2009 

Pomocná evidencia 619/1/09 
 

Novou atrakciou pre návštevníkov i obyvateľov nášho mes-

ta je vyhliadkový ďalekohľad umiestnený na hornej ochodzi 
mestskej veţe. Ponúka netradičný pohľad na hrad, mesto 

a blízke okolie. Ďalekohľad ponúka 24 násobné rozlíšenie, 
takţe záujemcovia si môţu zblízka prezrieť detaily hradu, 

prečítať nápis na erbe nad vchodom a dokonca aj nazrieť do 

hniezda dravých vtákov na hradbách. Pozornému oku náv-
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števníkov však chceme dať do pozornosti aj niekoľko zámerne 

nastraţených indícií, ktoré budú od 21. augusta 2009 do 

konca  septembra umiestnené na rôznych miestach hradu 
a budú vidi-teľné iba pomocou ďalekohľadu. Pripravil ich 

prevádzkovateľ veţe Kultúrno-informačné centrum Trenčín, 
v spolupráci so správcom Trenčianskeho hradu – Trenčian-

skym múzeom, 

ako súčasť zábav-
nej súťaţe s náz-

vom Spoznaj mes-
to, prispej a vy-

hraj. Podmienkou 

účasti je zakúpenie 
vstupenky na veţu 

s doplňovačkou 
v hodnote 1,50 eu-

ro a odovzdať kupón so správnou doplnenou odpoveďou ob-

sluhe veţe, ktorá ho zaradí do zlosovania.  Kto odpovede 
nepozná, môţe ich nájsť práve pomocou ďalekohľadu na 

zašifrovaných indíciách umiestnených na niekoľkých miestach 
na hrade. Cena za pouţitie ďalekohľadu je 0,50 euro na 5 

minút. Za celkovú cenu 1,50 – 2 euro tak získa návštevník 

nielen zábavný pohľad na hrad a dobrý pocit, ţe svojou 
troškou prispel na rozvoj cestovného ruchu v Trenčíne (pe-

niaze získané z príjmov na mestskej veţi sú pouţité v plnom 
rozsahu na jej prevádzku), ale má aj šancu na výhru - 

slávnostnú večeru pre dve osoby, ktorú do súťaţe venoval 

Hotel Tatra. Okrem nej majú účast 
níci súťaţe moţnosť vyhrať tričko alebo iný predmet podľa 

vlastného výberu z novej kolekcie suvenírov Kultúrno-
informačného centra Trenčín. 

Info Trenčín 29.08.2009 

Pomocná evidencia 655/1/09 
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne má od 24. au-

gusta 2009 dňa nové logo. Kniţnica je v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Ten má podľa hovorkyne 
Mgr. Vlasty Henčelovej vo svojej pôsobnosti dvanásť kul-

túrnych zariadení, z ktorých takmer kaţdé z nich má svoje 
vlastné logo. „Je to výrazný identifikačný prvok, s ktorým pri-

chádzajú do kontaktu obchodní partneri,  návštevníci zaria-

dení, diváci kultúrnych podujatí, prípadne čitatelia našich 
kniţníc.“ Pôvodné logo Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

v Trenčíne bolo podľa názoru jej vedenia uţ zastaralé a nemo-
derné, preto oslovili regionálneho výtvarníka Ing. Jozefa Vy-

drnáka. 

Kniţnica o zmene rozhodla v čase prípravy svojej novej 
internetovej stránky. „Staré logo sme pouţívali roky, na hla-

vičkovom papieri, na dokumentoch, na pozvánkach a podob-
ne. Chceli sme ho samozrejme dať aj na našu novú internetovú 

stránku, nebolo to však graficky moţné a tak sme zistli, ţe 

potrebujeme nové logo,“ povedala Mária Špániková z Verej-
nej kniţnice Michala Rešetku. O jeho vytvorenie bol poţia-

daný výtvarník Ing. Jozef Vydrnák, pretoţe s ním kniţnica 
dlhodobo 

spolupra-

cuje. Ľu-
dia by 

podľa nej 
nemali 

problém 

si na no-
vé logo 

zvyknúť. „Podľa nás je jednoduché, moderné a ľahko 
zapamätateľné,“ myslí si Mária Špániková.  

Výtvarník predloţil kniţnici dva návrhy a pracovníci kniţ-

nice hlasovaním rozhodli o novej verzii a k realizácii povedal 
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„Dôleţitý bol najmä nápad. V kniţnici mali určité poţiadavky 

na to, ako má logo vyzerať. Vychádzal som z toho, ţe zau-

ţívanou skratkou kniţnice je VKMR. V logu sa nakoniec 
objavil aj motív knihy, čo aj rozhodlo o jeho výbere. Dôleţité 

bolo, aby logo nevyzeralo tvrdo a ostro, aby celý dojem bol 
mäkší. Tvorba loga je vţdy hra, čím je jednoduchšie, tým je 

krajšie. A ja uznávam krédo, ţe prvý nápad je vţdy najlepší. 

Ostatné sú viac uťahane, alebo je to rekombinácia prvých 
nápadov.“ Vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu s kniţnicou 

som im logo podaroval. „Bol to od neho v podstate sponzor-
ský dar autora. 

O novom logu uvaţuje aj Trenčianske múzeum, ktoré  pou-

ţíva logo podľa riaditeľky Kataríny Babičovej uţ skoro trid-
sať rokov. „Logo máme dávno, ale v budúcnosti by sme ho 

chceli zmeniť. Hlavne, aby bolo čítanejšie, ţivšie a moder-
nejšie. Za tu dobu pribudlo múzeu niekoľko objektov, bolo by 

dobre, keby sa v tom logo objavili.“ Nové logo by podľa nej 

mohli vymeniť do konca roka. „Máme uţ aj nejaké návrhy 
z umeleckej školy,“ dodala Katarína Babičová. 

Vlastné poznámky 
 

Objekt Kina Hviezda v Trenčíne uţ niekoľko rokov čaká na 

rekonštrukciu. Opravu si vyţaduje nielen budova, ale aj 
programová skladba jej vyuţitia. Členovia občianskeho zdru-

ţenia Kolomaţ začali iniciatívu na revitalizáciu kina Hviezda, 
ale Mesto Trenčín medzitým dalo budovu do správy Základnej 

umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne dňom 1. sep-

tembra 2009. Kamil Bystrický z občianskeho zdruţenia Ko-
lomaţ k danej skutočnosti povedal, ţe zdruţenie uţ začiatkom 

júla 2009 podalo na mesto oficiálnu ţiadosť o revitalizáciu 
tohto objektu a následne ţiadosť na prezentáciu projektu pred 

mestskou radou, ale zatiaľ vyjadrenie neprišla.  
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Tým, ţe sa tento objekt odovzdal do správy Základnej ume-

leckej školy K. Pádivého v Trenčíne, tak si škola v týchto 

priestoroch v týchto priestoroch sa vytvorila triedu pre 
literárno-dramatický odbor a tanečný odbor, ktoré umeleckej 

škole doteraz chýbali. Vyučovanie v základnej umeleckej ško-
le bude prebiehať v čase od 13,00 do 19,00 hod. Pre koor-

dináciu vyuţívania priestorov kina Hviezda jednotlivými sú-

bormi sa uskutočnila porada za účasti nového správcu a Útva-
ru kulty Mestského úradu v Trenčíne. Z porady vyplynulo, ţe  

jednotlivé súbory budú môcť nacvičovať dopoludnia aj večer.  
Tým, ţe Mesto Trenčín ustanovilo za správcu objektu kina 

Hviezda Základnú 

umeleckú školu Ka-
rola Pádivého sa však 

podľa Kamila Bys-
trického nevyrieši 

problematiku budovy 

ako takej a najmä jej 
vízia do budúcnosti. 

Okrem toho sa mu 
zdá, ţe pôsobenie 

niektorých súborov 

v budove, vrátene Klubu Lúč, podľa neho bude ohrozené. 
„Nevieme, čo to bude znamenať pre nás ako pre Kolomaţ. 

Tieto dve novoty v organizácii vyuţitia budovy, t.j. činnosť 
školy a Klubu Lúč pribliţne v rovnakom čase môţu znamenať 

vznik rozporov. Máme za to, aby kino Hviezda slúţila ako 

kultúrny priestor, povedal Juraj Kocnár z občianskeho zdru-
ţenia Kolomaţ. Súčasný stav kultúrnych centier na Slovenku 

je podľa Kamila Bystrického vo všeobecnosti nelichotivý. 
Ponúkajú sluţby v oblasti kultúry pre široké spektrum ob-

čanov, napriek tomu kultúrne priestory skôr zanikajú ako 

vznikajú. Tento trend sa objavuje aj v Trenčíne. Celý projekt 
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revitalizácie Kina Hviezda by mal byť rozdelený na niekoľko 

etáp. „V prvej etape by sme chceli v spolupráci s mestom 

pripraviť takú programovú skladbu a systém prevádzky, aby 
ľudia aj kompetentné orgány vnímali Hviezdu ako kultúrno-

spoločenské centrum. To v súčasnosti v Trenčíne ako v kraj-
skom meste chýba. Súčasťou druhej etapy by sa mala usku-

točniť rekonštrukcia objektu, na ktorú by chceli získať pros-

triedky z Európskej únie. Predtým však musí byť Hviezda 
zadefinovaná ako kultúrno-spoločenské centrum“ dodal Kamil 

Bystrický. 
www.sme.sk 07.09.2009 

Pomocná evidencia 670/1/09  
 

So zaujímavým nápadom prišli v Trenčíne gurmáni a pala-

cinkoví labuţníci s Televíziou Markíza, keď na Mierovom ná-
mestí, teda v centre his-

torického mesta Tren-
čín, v stredu 26. augus-

ta 2009 od skorého rána 

- siedmej aţ do deviatej 
hodiny stretli sa kuchá-

ri, ktorí pripravovali a 
piekli palacinky.  

Začiatok podujatia 

patril primátorovi Mes-
ta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý po pozdrave 

televíznym divákom si sám vyskúšal prevracanie palaciniek, 
ktoré pripravoval trenčiansky kuchár Roman Horváth. 

Primátor ukázal, ţe v tomto druhu športu je celkom zdatný, 

lebo techniku dokonale ovládal a palacinku otočil za minútu 
sedemdesiatdvakrát. Bolo teda vidno, ţe zrejme pomáha man-

ţelke pri domácich prácach, včítanie varenia, ale ako hovorí, 
ţe lepší vzťah má k ich konzumácii. Potom dostali príleţitosť 

pribliţne dvadsaťpäť ľudí, ktorí sa zhromaţdili na námestí 

primátor Ing. Branislav Celler  ukázal svoje zručnosti 

http://www.sme.sk/
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okolo kuchára, aby sa zúčastnili súťaţe v rýchlosti prevracania 

palaciniek. Z nich najrých-

lejší bol Trenčan Lukáš 

Repka, ktorý v časovom 

limite jednej minúty obrá-
til palacinku na platni sto-

deväťdesiatšesťkrát, čím 

vytvoril ustanovujúci slo-
venský rekord. Túto sku-

točnosť potvrdil Igor Sví-

tok zo spoločnosti Slovenské rekordy, keď povedal, ţe „dneš-

ný rekord v časovom limite jednej minúty je ustanovujúci a 

bude zapísaný do Slovenskej knihy rekordov“. 
Vlastné poznámky  

www.sme.sk 26.08.2009 
Pomocná evidencia 631/1/09 

 

Organizátori festivalu Pohoda podali na trenčianskom 
okresnom súde ţalobu na nemeckú firmu Landauer – Weih-

nachtscircus, ktorá postavila veľkokapacitný stan v Trenčíne. 
Informáciu potvrdil hovorca festivalu Mário Gešvantner, 

keď povedal, ţe „podali sme ţalobu o náhradu škody. Vyho-

veli sme tak poţiadavke súdu. Veľkokapacitný stan sa pre 
silný vietor spadol, zahynul mladý muţ a desiatky sa zranili. 

Usporiadatelia festivalu po nešťastí na trenčianskom letisku 
totiţ poţiadali súd o zabezpečenie dôkazu. Chceli zaistiť celý 

stan, aby ho ešte mohli preskúmať znalci. Súd organizátorom 

vyhovel pod podmienkou, ţe podajú návrh na začatie konania 
o náhradu škody. Spadnutý stan preskúmali na letisku odbor-

níci z Ústavu súdneho inţinierstva, ktorí podľa denníka našli 
nedostatky. Údajne bol zloţený z viacerých aj starších častí a 

oceľové lano, ktoré drţalo jeden z ôsmich hlavných stĺpov, 

prasklo zrejme pred pádom. Aréna sa vraj nestavala podľa 

http://www.sme.sk/
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schváleného projektu. Podľa Mária Gešvantnera experti ešte 

odobrali vzorky, ktoré podrobia ďalšiemu skúmaniu. S prácou 

by vraj mohli byť hotoví do dvoch aţ troch mesiacov. 
Hovorca Pohody upozornil na fakt, ţe kontakt so zástupcami 

nemeckej firmy sa darí nadviazať len s ťaţkosťami. Podľa 
neho predstavitelia spoločnosti komunikujú „veľmi skromne“ 

prostredníctvom e-mailov. 

www.sme.sk 21.08.2009  
 

Mesto Trenčín sa rozhodlo po odhalení pamätnej tabule 
v roku 2007 na budove Mestského úradu v Trenčíne postaviť 

Pamätník obetiam komunizmu na Námestí svätej Anny 

v lokalite parčíka. Mesto sa zároveň rozhodlo námestie ob-
noviť a zrekonštruovať kriţovatku. Pre súčasnú krízu je však 

samospráva nútená šetriť, preto je moţné, ţe tento rok neurobí 
všetky plánované práce. Zrekonštruovaný park na Námestí 

svätej Anny podľa predstáv samosprávy ponesie symboliku 

slobody. Má byť novou oddychovou zónou s mnoţstvom 
zelene, lavičkami a fontánou. Mesto Trenčín vyčlenilo na 

rekonštrukciu zatiaľ zhruba 250 tisíc euro. „Vyjadrenie slo-
body, ktorá je hlavným motívom pamätníka, budú zdô-

razňovať štyri voľne stojace piliere spravodlivosti. Ďalším 

výrazným prvkom bude fontána vo forme prameňa, ktorý bude 
vyvierať z jadra kamenného bloku a symbolicky vyjadruje 

nový začiatok. Voda bude stekať po kamenných plochách na 
všetky štyri strany, pričom intenzita prúdenia vody bude 

nastavená na dotyk ľudskej ruky,“ uviedla Ing. Jana Mar-

ková z kancelárie trenčianskeho primátora. Rozloha pôvodnej 
zelene ostane na námestí podľa jej slov zachovaná. 

Predpokladá sa, ţe práce na pamätníku začnú v septembri 
2009. 

ww.sme sk  07.07.2009 

 



 444 

Výstavu veľkoplošných fotografií z minuloročnej expedície 

na severný pól, pripravil v závere mesiaca august 2009 český 

dobrodruh a reţisér Peter Horký spolu s polárnikom Miro-

slavom Jakešom v trenčianskom obchodnom dome Lauga-

ricio. Výstava je putovná a na Slovensku sa uţ v minulosti 
dvakrát zastavila a to v Bratislave a Nových Zámkoch. Pre 

Petra Horkého bola expedícia veľkou témou. „Asi pred piatimi 

aţ desiatimi rokmi som čítal, ţe sa v blízkej dobe nebude dať 
prejsť po vlastných na severný pól, pretoţe sa ľad natoľko 

rozpustí, ţe neunesie váhu človeka,“ vysvetlil prvotnú moti-
váciu.  

Ako cestovateľ nakrúca filmy o premenách sveta a táto 

expedícia bola podľa jeho slov práve o tom. „Povedal som 
áno, tam musím ísť, musím to vidieť, musím to natočiť. 

Pokiaľ sa to niekde rozpustí, tak tam pôjdem znovu, aby som 
videl, ako veľmi sa ten svet premenil,“ dodal s tým, ţe sa mu 

zároveň splnil chlapčenský sen o ceste na severný pól. Peter 

Horký ďalej uviedol, v Čechách sa na úspech polárnej misie 
dalo aj staviť. Jedna zo stávkových kancelárií vypísala kurz 

1,4 ku jednej na to, ţe cestovatelia dorazia na severný pól 
najneskôr 13. apríla a 2,6 ku jednej, ţe sa im to nepodarí. Ešte 

výhodnejší kurz 50 ku jednej vypísala pre prípad, ţe aspoň 

jedného z členov expedície zoţerie polárny medveď. Expe-
dícia nakoniec vyšla, do cieľa dorazili 12. apríla. Všetko sa 

skončilo bez akejkoľvek tragédie. „Najviac ľudí tipovalo, ţe 
tam skutočne dorazíme, čo bolo príjemné, teda ţe nám verili. 

Na to či nás zoţerie medveď, sa stavili len dvaja alebo traja 

ľudia,“ komentoval dobrodruh. 
Na expedícii sa stretli aj so slovenskou výpravou, ktorú 

viedol dokumentarista Pavol Barabáš a polárnik Peter Va-

lušiak. V súčasnosti uţ Peter Horký pripravuje ďalšiu cestu. 

„Plánov mám veľa. Práve v týchto dňoch som v kontakte so 

švajčiarskou partiou, s ktorou chystáme spoločnú cestu v 
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Grónsku, niekedy v apríli 2010.“ uzavrel Peter Horký svoje 

rozprávanie.. 

www.sme.sk 04.08.2009 
 

Prvou výstavou po letných prázdninách v Katovom dome 
bola výstava amatérskeho výtvarníka z Uherského Hradišťa 

Jaroslava Abrháma 
a jeho priateľov Dra-
hoslavy Burďákovej, 

Miroslava Bystřické-
ho, Jána Boteka, 

Františka Pavlica, Ti-

bora Hladkého a Pe-
tra Psotka, ktorej ver-

nisáţ sa uskutočnila 
3. septembra 2009.  

V úvode vernisáţe 

výs-tavy vystúpili učitelia Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého v Trenčíne Eva Kršáková s Michalom Orechov-

ským a potom uţ prítomných hostí a návštevníkov privítala 
riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová. 

Ako povedala, „Trenčianske 
múzeum poskytuje výstavný 

priestor, ale výstavu organi-
začne zabezpečuje Tren-

čianske osvetové stredisko“. 

Preto aj ďalší príhovor patril 
Jarke Tichej, ktorá povedala, ţe „dnešná výstava je ďalším 

pokračovaním úspešnej spolupráce medzi Klubom kultúry 
v Uherskom Hradišti a Trenčianskeho osvetového strediska, 

keď v tomto roku začala výstavou „Stretnutie – Setkání“ vo 

februári v  Trenčíne, ktorá mala potom svoju reprízu Uhe-

zľava – J. Abrham, K. Babičová, M. Potyka 

http://www.sme.sk/
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rskom Hradišti. Nasledovala výstava slovenského autora Tibo-

ra Hladkého v júni v Uherskom Hradišti a dnes sme na prahu 

vernisáţe výstavy Jaroslava Abrháma a jeho priateľov z Uher-
ského Hradišťa v Trenčíne.“ 

Ţivot a umeleckú tvorbu vystavujúceho autora a jeho pria-
teľov priblíţil kurátor výstavy Miroslav Potyka. V úvode 

svojho príhovoru konštatoval, „mám taký pocit, ţe by som sa 

mal do Trenčína presťa-
hovať, lebo pomerne 

v krátkom období sa 
v Trenčíne a v jeho naj-

bliţšom okolí sa usku-

točnilo viacero výstav, na 
ktorých som bol prítom-

ní.“ Vystavujúci Jaroslav 
Abrhám vyšiel vo svojej 

umeleckej tvorbe z aktívneho pôsobenia vo Výtvarnej skupine 

Zdruţeného klubu pracujúcich v Uherskom Hradišti, ktorého 
nástupcom sa stal dnes Klub kultúry. Táto výstava mala pre-

miéru v apríla v Uherskom Hradišti pri príleţitosti ţivot-ného 
jubilea 70 rokov autora a dnes je jej repríza. Svojmu koníčku, 

teda maľovaniu sa venuje od mladosti. Začal kopírovaním 

obrazov významných autorov ako napríklad M. Aleša, postup-
ne neskôr ho ov-

plyvnili impresionis-
ti, osobitne E. Ma-

net. V druhej polo-

vici šesťdesiatich 
rokov jeho tvorbu 

ovplyvnil surrealiz-
mus. Potom sa jeho 

rukopis ustálil na 

figurálnych 

Modrý strom  

Dedinský motív 
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a krajinných námetoch s dedinskými dvormi,  domami a zá-

hradami, s jej obyvateľmi a domácimi zvieratami s akcentom 

na farebnosť a kompozične starostlivé rozvrhnutie plôch. Vo 
svojich obrazoch sa snaţí vyjadriť súzvuk medzi prírodou 

a človekom. Farebné spektrum vyjadrené v obrazoch je ov-
plyvnené koloritom Slovácka. 

Na záver oficiálnej časti vystúpil aj vystavujúci autor Ja-

roslav Abrhám, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prišli na 
vernisáţ dnešnej výstavy. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 672/1/09 

 

Generačná dvojvýstava mami so synom Anny Petrovskej-

Škárovej (60) a jej syna Františka (21) boli ich druhou samo-

statnou výstavou v Trenčíne pod názvom Generácie v mest-
skej veţi, ktorej vernisáţ sa uskutočnila v piatok 4. septembra 

2009. 

Výstavu otvorila vedúca Kultúrneho a informačného centra 
v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková privítaním účastníkov 

výstavy a vystavujúcich autorov. O vystavujúcich autoroch 
pokračovala inšpektorka kultúry Trenčianskeho osvetového 

strediska Jaroslava Tichá, ale ešte predtým poďakovala 

učiteľom Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Tren-
číne Veronike Stan-

kovskej a Michalovi 
Orechovskému za 

kultúrny program.  

Jarka Tichá vo 
svojom príhovore sa 

najprv zaoberala so 
ţivotom a umeleckou 

tvorbou Anny Pe-

trovskej. Z jej slov 

Jaroslav Abrhám 
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sme sa dozvedeli, ţe sa narodila v Trenčíne a ţe jej ţivotným 

krédom je „Tvoriť znamená hrať sa, hrať sa v kaţdom veku, 

vytvárať si denník pohody a šťastia. Pozeraním na svoje práce 
vieš, aký si preţil deň, deň ktorý niečo pre teba znamená. Naj-

väčším šťastím je, ţe tvoriť a pohladiť si môţe kaţdý, len 
treba chcieť.“ Ďalej sme sa dozvedeli, ţe je absolventkou Uni-

verzity J. E. Purkyně v Brne, na ktorej vyš-tudovala učiteľskú 

kombináciu matematika – výtvarná výchova. Svoj talent za-
čala rozvíjať nielen ako učiteľka, ale aj ako členka Výtvarného 

strediska pri Mestskom 
dome osvety v Trenčíne, 

kde spoznala renomo-

vaných výtvarníkov Ru-
da Moška, Mariána Sú-

čanského, Petra Lehoc-
kého, od ktorých čerpala 

ich ţivotného skúsenos-

tí. Od roku 1990 sa stala 
členkou Zdruţenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 

stredisku.  
Pokiaľ sa týka špecifikácie jej tvorby, tak najviac jej uč-

aroval portrét. V súčasnosti jej pozornosti sa tešia zátišia 

a krajinomaľba, ktorými stvárňuje svoje mesto Tren-čín. Na 
dnešnej výstave Anna Petrovská prezentovala desiatky diel, 

ktoré vytvorila za pos-
ledných päť rokov, v 

ktorých dominuje fa-

rebný svet Trenčína 
a jeho okolia. „Neskrý-

vam názor, ţe tvoriť 
znamená hrať sa v kaţ-

dom veku,“ pozname-

nala výtvarníčka. 

Mgr. Jozef Švikruha pri gratulácii Mgr. Anne Petrovskej 

Mgr. Izabela Bulková 
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„Snaţím sa vytvárať maliarsky denník, ktorý ma napĺňa šťas-

tím a pohladením duše. Uţ na vysokej škole mi výtvarné 

umenie otvorilo srdce.“ 
Syn František Petrovský kráča v šľapajach svojej mamy. 

Nie síce vo výtvarnej tvorbe, ale cez objektív fotoaparátu. 
Naposledy sa v Trenčíne prezentoval ako fotograf v roku 2004 

na krajskej výstave AMFO, kde získal čestné uznanie. Foto-

grafie tematicky zameriava na vodu a oheň. Na výstavách 
získal mladý fotograf viacero ocenení a vo svojich prácach 

kladie dôraz na detail krajiny. Práce dokáţe veľmi citlivo pre-
pracovať. Ako dodal, často čerpá skúsenosti od členov foto-

grafickej skupiny MÉTA z Trenčína. „V umeleckej fotografii 

objavujem nové detaily sveta okolo nás,“ povedal František 
Petrovský. Na spoločnej výstave s mamou predstavuje ume-

lecké momentky Trenčianskeho hradu, nech-ba jeho rodná 
obec Trenčianska Teplá. Veľa fotografoval v Jordánsku a z 

afrického kontinentu ponúka historické  zábery z Egypta. Ne-

má momentálne také ambície, ktoré by ho „zaškatuľkovali.“ 
Jednoducho fotografuje pre radosť. 

Na záver vernisáţe vystúpila Mgr. Izabela Bulková a vys-
tavujúcej jubilantke predniesla za priehrštie svojich veršíkov. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 665/1/09 
 

Trenčianske múzeum pripravilo k 65. výročiu Slovenského 
národného povstania tematicky zameranú výstavu vo svojich 

výstavných priestoroch pod názvom „No pasaran – neprej-

du“so slávnostnou vernisáţou dňa 7. septembra 2009.  Sláv-
nostnú náladu v jej úvode pripravili učitelia Základnej ume-

leckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Prítomných hostí 
privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. 

Ako povedala „touto výstavou sme sledovali priblíţiť nie jed-

notlivé boje, ale priblíţiť myšlienky, prečo vzniklo Slovenské 
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národné povstanie. V závere svojho príhovoru predstavila 

členov Klubu vojenskej histórie „Dukliansky priesmyk“ so 

sídlom v Trenčianskych Biskupiciach, ktorý vznikol v roku 
2005 a v súčasnosti má 17 členov. Zároveň klubu poďakovala, 

ţe svojimi členmi Jurajom Pecíkom a Petrom Jurigom ukázali 
návštevníkom výstavy dobové uniformy Slovenskej a Červe-

nej armády. Poďa-

kovanie patrilo aj 
Vojenskému histo-

rickému múzeu 
v Piešťanoch, ktoré 

zapoţičalo trojroz-

merné exponáty, 
ako všetkým tým, 

ktorí sa podieľali na 
realizácii výstavy. 

O výstave hovo-

rila kurátorka výstavy Mgr. Eva Kiacová. 
Heslo, ktoré nesie táto výstava „No pasaran – 

neprejdu“ prešlo do histórie ako výrok špa-
nielskej revolucionárky v boji proti fašizmu Do-

lores Ibarury v roku 1936. O osem rokov neskôr 

prisahali pod týmto heslom tí, ktorí so zbraňou 
v ruke v Slovenskom národnom povstaní, aby 

bránili svoj ostrov nádeje v srdci Európy, ktorá 
bola uţ vtedy pošliapaná hákovým kríţom. Bola 

revolta viery a nádeje zachovania si cti a nádeje 

v budúcom povojnovom usporiadaní. Povstanie pomohlo 
vytvoriť silný proti hitlerovský blok a tým, ţe sa do neho za-

pojilo takmer stotisíc ľudí Slovenska, dostalo  charakter 
slovenského a národného. Nechceme zabudnúť na všetku tú 

preliatu krv i pre pamäť našich detí.“ 

z vernisáţe výstavy 

Mgr. Eva Kiaová 
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O vystavených zbraniach na výstave hovoril PhDr. Vlas-

timil Hábl. Okrem iného povedal, ţe „Trenčianske múzeum 

má vynikajúcu zbierku zbraní, jednu z najlepších na Slo-
vensku.“  

Vlastné poznámky 
 

K svojmu ţivotnému jubileu šesťdesiat rokov usporiadal 

svoju autorskú výstavu majster rezbár Vladimír Morávek 
v Mestskej galérii v Trenčíne dňa 10. septembra 2009. V úvo-

de vernisáţe výstavy vystúpilo duo klavíristiek zo Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Milica Ilčíková 

a PaedDr. Lenka 

Sijková. Jeho tvorbu 
priblíţila kurátorka 

výstavy PhDr. Má-

ria Zajíčková, ktorá 

nazvala Vladimíra 

Morávka význam-
ným a nezameniteľ-

ným fenoménom. 
Umelec pochádza zo 

Záhoria a vyštudoval 

bratislavskú strednú školu umeleckého priemyslu odbor foto-
grafia. Rezbárstvu sa venuje uţ niekoľko desaťročí. Na po-

čiatku svojej tvorby vytváral sériu postáv dievčat a ţien s 
výrazne vymodelovanými prameňmi vlasov, neskôr na plas-

tiky ţenských postáv nadviazal tvorbou madony s dieťaťom na 

rukách. V jeho tvorbe sa objavili aj figurálne plastiky klaunov. 
Od polovice deväťdesiatych rokov začal vytvárať cyklus 

baladicky ladených súsoší koní, ktorých mocné figúry tvaruje 
v kontraste s ornamentálnou hrivou a leští ich a vyuţíva hru 

svetla a tieňa. Námety hľadál aj v gotickom rezbárstve a 

vracia sa k neskorogotickej tvorbe krídlových oltárov. Na 

zľava – Mgr. T. Niková, Vl. Morávek, PhDr.M. Zajíčková 
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betlehemovú tvorbu nadviazal alegorickými alebo mýtickými 

príbehmi. Od polovice deväťdesiatych rokov vytvára monu-

mentálne plastiky. Na trenčianskej výstave sa predstavil cel-
kovo 23 sôch.  

O svojej tvorbe vystavujúci umelec povedal, ţe „polovica 
prác je takých, ktoré priebeţne vystavujem aj na iných výsta-

vách a nazývam ich míľnikmi, z kto-

rých vychádzam. Ostatné diela sú nové 
a spracovávam v nich témy, ktorými sa 

teraz zaoberám.“  
Je veľmi milé, ţe autor si pre výstavu 

svojej tvorby dosť často vyberá Trenčín 

rád, lebo, ako povedal, našiel si tu uţ 
veľa priateľov a páči sa mu aj mesto, 

ktoré je pre neho tajomné. Pravidelne sa 
ale zúčastňuje sympózií vo Východnej i 

v zahraničí. Na 

tvorbu si vyberá 
drevo jedlého 

gaštana, lipy či 
brezy, ako hovorí, záleţí od námetu, aký 

ide spracovávať. „Nahrubo sochu 

vytvorím pomerne rýchlo, potom však 
doťahujem detaily a to trvá pomerne 

dlho. Drevo, ako materiál ešte pracuje a 
stále sa mení, neţ sa tvar ustáli, trvá to aj 

pol roka. Preto je na rezbárstvo vhodné 

staré drevo. Hľadám suché odleţané drevo, čerstvo zoťatý 
strom, to je otázka pár rokov kým, budem môcť s ním pra-

covať.“ 
Záverom treba dodať, ţe jubilantovi Vladimírovi Moráv-

kovi vyšla k jeho šesťdesiatinám aj publikácia, ktorá pribliţuje 

jeho umeleckú tvorbu za uplynulé obdobie.  

Anjel s hviezdou 

Vp víre tanca 



 453 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 696/1/09  

 
V piatok 11. septembra 2009 trenčianska synagóga po troch 

rokoch odmlčania privítala 45 amatérskych umelcov na 15. 
ročníku Výtvarné-

ho salóna. Odmlča-

nie spôsobil zámer 
správcov synagógy, 

ktorý chceli tento 
objekt zrekonštruo-

vať. Zámery však 

nevyšli a tak organi-
zátori výstavy Tren-

čiansky samospráv-
ny kraj, Mesto Trenčín a Trenčianske osvetové stredisko sa 

rozhodli v tradícii pokračovať. „Toto je najlepší priestor, lebo 

je blízko k ľuďom a výstavné priestory na hrade sú vzdialené 
a pre časť ľudí aj namá-

havé. Kultúra musí za 
ľuďmi chodiť, nie nao-

pak,“ povedala Jarka 

Tichá z Trenčianskeho 
osvetového strediska. 

Zároveň dodala, ţe „sa-
lón je akýmsi voľným 

podujatím, ktorá je pod-

mienená len počtom 
vystavených prác. Význam salónu je v tom, ţe sa tam objavia 

nové tváre, ktoré výtvarne tvoria, čím sa im takto dostane 
príleţitosť jednak sa prezentovať a strane druhej kontakt 

s odbornou verejnosťou. Medzi vystavujúcimi sú aj vytrvalci 

ako Július Činčár, Jozef Švikruha či Július Remper, ktorí sa 

Jozef Syrový - Škorpion 
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prezentovali na kaţdom ročníku. Priala by som si, aby tu bolo 

širšie autorské zastúpenie, myslí sa tým z okolia. Ubudli 

vystavujúci z Prievidze, ktorí majú novú výstavnú sieň.“ Vys-
tavujúcich a návštevníkov pozdravila vedúca odboru kultúry 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová 
a zaţelala všetkým vystavujúcim umelcom úspešný jeseň v ich 

tvorbe a ostatným príjemný estetický záţitok. O úrovni výt-

varných vystavujúcich umelcov hovoril kurátor výstavy Mgr. 

Jozef Švikruha. Celé podujatie spríjemnilo hneď v jeho za-

čiatku vystúpenie skupiny orientálnych tanečníc Dţamal 

z Trenčína. 

Vlastné poznámky 

Trenčan č. 10/2009 
Pomocná evidencia 876/1/09 

 
Podvečer v Trenčíne dňa 11. septembra 2009 sa niesol vo 

výstavných priestoroch Galérie M. A. Bazovského v znamení 

aţ troch vystavujúcich autorov Miloša Balgavého, Ota 

Bachoríka a Zuzany Bachoríkovej. O úvod k výstave sa pos-

taralo s kultúrnym pro-
gramom duo Erik Kra-

már a Peter Belák 

a potom prítomných 
umelcov a návštevní-

kov vernisáţe výstavy 
privítala a pozdravila 

riaditeľka Galérie M. 

A. Bazovského PhDr. 

Danica Lovíšková. 

Ako uviedla „vystavujúci Miloš Balgavý pred dvadsiatimi 
rokmi práve v Trenčíne debutoval ako mladý talentovaný 

výtvarník a dnes môţeme vidieť kam to dosiahol. Právom 

preto patrí medzi rešpektovaných sklárskych výtvarníkov eu-

vystavujúci autori  Zuzana Bachoríková a Oto Bachorík 
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rópskej výtvarnej scény a od počiatku po súčasnosť uplatňuje 

tvorbu v optickom skle a hľadá dokonalé tvary.“ Sám umelec 

Miloš Balgavý o svojej tvorbe hovorí, ţe „rád sa pohybujem 
na hrane medzi moţným a nemoţným, keď ponúkam svetlo, 

krehkosť a premenlivé obrazy. Sklo je pre mňa výnimočný 
materiál. Pri komunikácii so sklom slová ustupujú a vystupuje 

materiál.“  

Úvodné slovo k výstave manţelov sochára Ota Bachoríka 
a maliarky Zuzany Bachoríkovej predniesla kurátorka ich výs-

tavy PhDr. Alena Hejlová.  Oto Bachorík sa venuje tvorbe, 
ktorá reflektuje jeho nazeranie na svet. Počúva svoju dušu a 

tieţ prírodu, dôverne rozumie hmotám - drevu, kameňu i kovu 

z ktorých tvorí svoje sochy. Prístup k poňatiu tvarov určuje 
hľadanie vlastného 

zmyslu sochy. Na-
chádza ho vo vyt-

váraní čistých ab-

strahovaných fo-
riem, aţ archetypov, 

v ktorých sa zrka-
dlia deje veľkolepo 

stvorenej prírody a 

v ktorých človek 
poznáva sám seba. 

Podľa umelcových predstáv sa v genezii tvaru priamo i ne-
priamo opakuje proces večného ţivotného kolobehu. Kaţdé 

Bachoríkovo dielo predstavuje plastickú metaforu, ktorej 

bohatá významovosť siaha hlboko do minulosti. V tejto súvis-
losti sa dostávame k príznačnému rysu umelcovho diela, totiţ 

k väzbe na archetypálne princípy. K označeniu Bachoríkových 
sôch toto determinovanie patrí, lebo jeho tvorba sa dotýka 

prapodstaty bytia. Moderný človek, ktorý stráca spojenie s 

prírodou, nachádza v jeho umení azda poslednú moţnosť 

Miloš Balgavý s manţelkou 

http://www.gmab.sk/fotogaleria-vystavy/diela-oto-bachorik-zuzana-rabina-bachorikova.html?page_id=477
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úniku pred vlastným odcudzením. V kamennom materiály ho 

potreba zjednodušovať priviedla ku kompaktným dielam z 

masívnych blokov. Kameň so svojimi špecifickými vlastnos-
ťami je materiálom veľmi sugestívnym aţ autoritatívnym. Nú-

ti k aditívnosti, k nachádzaniu vnútorného sochárskeho tvaru 
akejsi pravdy o umení, ktorá leţí hlboko pod povrchom a on 

sochár dospieva k ucelenej predstave cestou postupne na seba 

vrstvených záţitkov, ktorými sa prediera k podstatnému. Roz-
sah umelcovej modelačnej schopnosti, uplatňovanie zmyslu 

pre sochárske prvky a pre expresívnu dynamickosť, ktorú s 
neobyčajnou ľahkosťou uvoľňuje z tvárnych vlas-tností hmôt 

našiel vyústenie v plastikách odliatych v bronze. Tieto sa 

vyznačujú elegantným a čistým tvarom, prísnou konštrukciou 
a pevnými štruktúrami. Sochár si dáva 

záleţať na finálnom efekte, jemnom 
doladení. Podľa zamýšľaného vyzne-

nia totiţ dokáţe rafinovane zlúčiť 

jemnú filigránsku prácu povrchovej 
úpravy s hrubou, nesentimentálnou a 

razantnou sochárčinou. Oto Bachorík 
uplatnil tieţ nový prístup k funkcii 

podstavca sochy, ktorý sa stal rov-

nocennou súčasťou diela. Podstavec 
fyzicky aj symbolicky spája duchov-

nosť stelesnenú v soche s jej za-
kotvením v reálnom svete. So svojím 

ţivotným štýlom i svojou filozofiou bytostne spätý s prírodou. 

Má rád vodu - lenivo plynúcu aj iskrivo dravú, miluje výstupy 
na vrcholky hôr pohľady na nekonečné pláne so vzdialeným 

horizontom. Evokujú v ňom pocit pokoja i záţitky vzru-
šujúcich dobrodruţstiev. V jeho dielach akoby sa skĺbili prí-

rodné ţivly, ktoré uchopil a vymedzil v soche navţdy. Spo-

ločne s manţelom Otom sa na výstave predstavila svojou 

Oto Bachorík - Kráľ 
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tvorbou Zuzana Rabina Bachoríková. Autorka maľuje obrazy 

plné metafor, podobenstiev a odkazov. Odhaľuje tajomný svet, 

rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné vzrušujúcej poetiky 
a imaginácie. Obnaţuje ľudskú dušu a hľadá pravdu o 

nepoznaných zákonitostiach ţivota. Má cit pre matériu farby, 
prekvapí erupciou farieb, či striedaním jemných aţ prie-

zračných lazúr. Vo svojej tvorbe vykročila na cestu dotý-

kajúcu sa hĺbok ľudského podvedomia, na cestu surrealizmu a 
začala pracovať so snovou skutočnosťou. Vníma ju ako jednu 

z foriem reality, ako priestor odhaľujúci najčistejšie emócie, či 
spomienky. Synchronizujúc viaceré aspekty videnej a cítenej 

skutočnosti pokúša sa maliarsky vizualizovať existenciálne 

pocity. Autorka vďaka svojmu introvertnému zaloţeniu vníma 
obraz predovšetkým ako kúsok svojho sveta, prostriedok 

komunikácie v prvom rade so sebou. Obraz, ktorý sa jej tak 
povediac zjaví - intenzívne a naliehavo oţíva na plátne v 

neuhasiteľnej túţbe vypovedať to, čo vypovedať musí. Odha-

ľuje tajomný svet, rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné 
vzrušujúcej poetiky a imaginácie. Príbehy bez začiatku a 

konca, udalosti s mnohými odbočkami, ktoré sa materializujú 
prostredníctvom autorkinej obrazotvornosti. Jej umenie tak 

rastie z vnútorného sveta, príroda ho iba inšpiruje svojimi 

podobami. Rozmanitá 
pospolitosť ľudských 

figúr, iracionálnych 
mutantov a zoomor-

fných hybridov zapĺ-

ňajúca jej plátna sa 
zrodila zo spoločného 

podhubia málo pre-
bádaných medzných 

okrajov psychiky, z 

trinástych komnát zasunutých spomienok, driemajúcich ata-

Zuzana Bachoríková - Rodinný portrét 

http://www.gmab.sk/fotogaleria-vystavy/diela-oto-bachorik-zuzana-rabina-bachorikova.html?page_id=477


 458 

vizmov a archetypálnej pamäti. Takto prostredníctvom psy-

chického automatizmu v 

spojení s vytríbenou obra-
zovou kultúrou vyniká pozo-

ruhodná práca maliarky s 
farbami. Má cit pre matériu 

farby, prekvapí erupciou fa-

rieb, či striedaním jemných 
aţ priezračných lazúr. Pra-

divo línií je niekedy dráţdivo modulované akcentami gesti-
ckých zásahov, inokedy je maximále stíšené do podoby pavu-

činových šrafúr. Chvejivé svetlo prebleskujúce z rastra kom-

pozície, pociťované dotyky štetca, pera či ceruzky dávajú 
obrazom určité napätie. Svet stvorený maliarkinou obrazo-

tvornosťou a rozhýbaný jej energiou nie je samoúčelný.  
Vlastné poznámky 

 

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
vo štvrtok 17. septembra 2009 sa uskutočnil krajský vlasti-

vedný seminár, venovaný najnovším archeologickým výsku-
mom na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta 

Trenčín. Aktívnu účasť na ňom prijali naslovovzatí odborníci, 

ktorí pripravili blok zaujímavých prednášok na aktuálne témy. 
 Dôvodom na uskutočnenie seminára bolo, ţe na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja i mesta Trenčín sa usku-
točnilo v posledných rokoch niekoľko archeologických výs-

kumov, vyvolané investičnou činnosťou. Z nich osobitne treba 

spomenúť : 
- realizáciu Československej obchodnej banky na Štúrovom 

námestí,  
- realizácia podzemných garáţí na Hviezdoslavovej ulici,  

- výstavbou nákupných centier v predmestských oblastiach – 

Tesco, Laugarício; 

Miloš Balgavý – Hra so svetlom a farbami 
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Vzhľadom k tomu, ţe proces archeologickej činnosti sa od 

začiatku výstavby prvého nákupného centra pred asi desiatimi 

rokmi v Belej pri Trenčíne stal dlhodobou skutočnosťou, 
nemôţe zostať bez záujmu verejnosti. Obmedzenia dostup-

nosti, vyvolané investičnou činnosťou na prístupových ces-
tách, ako aj vnútorných komunikáciách sú verejnosťou tolero-

vané,  nie však nastá-

lo. Trvajú uţ takmer 
desať rokov a  zniţujú 

priechodnosť komuni-
kácií. Ohradené pries-

tory nielenţe vzbudzu-

jú pozornosť, predsta-
vujú aj nebezpečne-

stvo na ceste a chodní-
koch pre občana. 

Na pomenovaných 

lokalitách sa na realizácii archeologických výskumov podie-
ľali Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre 

a Trenčianske múzeum v Trenčíne. Hoci boli tieto archeo-
logické výskumy realizované na frekventovaných miestach, vo 

vedomí širokej laickej 

i odbornej verejnosti 
prevaţuje názor, ţe 

nie sú doposiaľ dos-
tatočne spropagované 

ich výsledky, ako 

aj kultúrna hodnota 
objavených archeolo-

gických nálezov. 
Práve tento krajský 

vlastivedný seminár 

predstavoval fórum, kde sa prostredníctvom odborníkov, pria-
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mych účastníkov archeologických výskumov, prezentoval 

priebeh i výsledné závery uvedených výskumov. „Verím, ţe 

verejnosť nielenţe ocení myšlienku zorganizovať stretnutie 
tohto charakteru, ale aj úprimný záujem Trenčianskeho samo-

správneho kraja o vytvorenie priestoru pre širokospektrálnu 
propagáciu aktuálneho stavu archeologicko-historického výs-

kumu. Chceme tak zároveň spolu s tu prítomnými odborníkmi 

vyslať signál verejnosti k uvedomeniu si nadčasových kultúr-
nych hodnôt,“ uviedol pri otvorení seminára predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 690/1/09 

 
Vo štvrtok 17. septembra 2009 sa v Klube Lúč - otvorenom 

kultúrnom priestore v Trenčíne, začal medzinárodný festival 
divadla jedného herca Sám na javisku. Uţ pätnásty ročník 

tejto na Slovensku ojedinelej divadelnej udalosti divákom 

symbolicky ponúkol pätnásť podujatí. V Trenčíne na javisku 
sa predstavili umelci z 

Izraela, Maďarska, Poľ-
ska, Česka, Bosny a Her-

cegoviny.  

V prvý deň festivalu 
večer sa predstavil Péter 

Scherer z DAD Prešov 
s predstavením Au revoir, 

v ktorej divákom podal 

obraz o tom, ako to chodí 
na kare po šiestich samovraţdách a s divákmi sa podelil o 

spoveď učiteľa v zákopoch na školských dvoroch počas kon-
čiacej sa vojny.  

Piatkový program festivalu otvorilo trenčianske divadlo 

Kolomaţ premiérou nonverbálnej monodrámy Wellness. Ne-
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mú, zato určite nie tichú reflexiu, ako si vedieť zobrať zo 

ţivota to svoje, vystriedala výpoveď zo záhrobia Mój trup 

spod pera poľského veľkobásnika Mickiewicza v podaní Bo-

gusława Kierca. Mierne morbídnu atmosféru pretrhnú kome-

diálny scénický komiks  Bliss Vojtu Švejdy, improvizované 
predstavenie La Linea Tarika Markoviča z Bosny a Her-

cegoviny a energický live act DJ Ventolína.  

Tretí deň festivalu otvoril izraelský herec Roy Hovoritz s 
hrou My First Sony, v ktorej sa diváci dozvedeli, aké je to mať 

svoje prvé sony a byť posadnutý nahrávaním. Český herec 
Tomáš Mátonoha sa 

predstavil autorskou hrou 

Všichni moji hrdinové, 
ktorá vznikla na základe 

série skečov v televíznom 
programe Na stojáka. Pa-

vol Smolárik z Divadla 

Letí divákom porozprával 
strhujúci príbeh nemec-

kého transvestitu s názvom Svojou vlastnou ţenou od Dougha 
Wrighta, jedného z najúspešnejších amerických dramatikov 

súčasnosti. Záver večera sa niesol v podobne hviezdnom du-

chu, a to koncertom českej kultovej elektronickej formácie 
Ohm Square.  

Organizátori festivalu pripravili v nedeľu poobede program 
určený deťom, ktorým bolo predstavenie bábkové divadlo 

Lokvar a otvorilo ďalšiu sezónu Detského divadelného klubu 

francúzskou legendou o rytierovi Aucassinovi a Nicolette. V 
rámci študentskej sekcie mali diváci moţnosť posúdiť, akí 

divadelníci na Slovensku vyrastajú. Pavol Pivko predvedol 
monodramatickú klasiku Patrika Süskinda Kontrabas a Lukáš 

Šepták v hre List otcovi, v ktorom divákom objasnil vzťah 
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Franza Kafku  k otcovi. Festival uzavrel koncert slovenského 

hudobného experimentátora Jána Boleslava Kladiva. 

Súčasťou festivalu Sám na javisku bolo aj stretnutie orga-
nizátorov medzinárodných festivalov jedného herca z krajín 

Vyšehradskej štvorky, keď do Trenčína zavítali zástupcovia 
festivalu Divadlo jednoho herce v Chebe, Monodráma feszti-

vál v Egeri a najstaršieho festivalu monodrámy na svete Mie-

dzynarodowe Wroclawskie Spotkania Teatrow Jednego Ak-
tora. 

www.trencin.sk 16.09.2009 
Pomocná evidencia 689/1/09  

 

Univerzitná kniţnica v Bratislave, Slovenská národná kniţ-
nica v Martine, Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne, 

Slovenská národná skupina IAML (Medzinárodné zdruţenie 
hudobných kniţníc, ar-

chívov a dokumentač-

ných stredísk) a Spolok 
slovenských knihovní-

kov otvorili v stredu 23. 
septembra 2009 dvoj-

dňový 29. seminár hu-

dobných knihovníkov z 
celého Slovenska pod 

názvom „Na počiatku 

(ne)bol fonograf – his-

tória záznamu zvuku“. Semináre sa konajú kaţdoročne v 

sídlach členov IAML, v našom kraji sú členmi spolu usporia-
dajúca Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne a Povaţská 

kniţnica v Povaţskej Bystrici. V našom krajskom meste sa 
seminár po prvýkrát konal v roku 1991 ako stretnutie pracov-

níkov hudobných oddelení okresných a mestských kniţníc na 

Slovensku a krajská kniţnica bola spolu organizátorom tohto 

http://www.trencin.sk/
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podujatia vtedy s názvom Hudba od najstarších čias po rene-

sanciu a jej sprístupňovanie.  

  Tohtoročný seminár hudobných knihovníkov otvoril riaditeľ 
úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lo-

botka, ktorý okrem iných privítal riaditeľa úseku kniţničných 
činností Univerzitnej kniţnice v Bratislave PhDr. Dušana 

Lechnera, významného prednášateľa dejín fonografie v Stred-

nej Európe Gabriela Gössela z Prahy, zástupkyňu Národní 
knihovny Českej republiky v Prahe Mgr. Zuzanu Petráškovú a 

ďalších hostí a prednášateľov.  
Podujatiu predchádzalo deň predtým plenárne zasadnutie 

Slovenskej národnej skupiny IAML.  

Na seminári odzneli príspevky : 
- Priekopníci záznamu zvuku a najstaršie dejiny fonografie v 

priestore strednej Európy,  
- Poznámky k pamiatkam dokumentujúcich vývoj záznamu 

zvuku vo vybraných múzeách,  

- Joseph Haydn a Slovensko a Joseph Haydn v českých 
zbierkach,  

- Situácia hudobného knihovníctva v roku 2008,  
- Osobnosti hudobnej kultúry regiónu Trenčína,  

- Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch  

- a Dieťa v centre záujmu skladateľa a pedagóga. 
Pravidelné stretnutia hudobných knihovníkov sa na Sloven-

sku konajú uţ takmer tridsať rokov. Cieľom seminárov je nie-
len doplňovanie odborných hudobných vedomostí, ale aj vý-

mena skúseností a nových poznatkov v oblasti hudobného kni-

hovníctva. Hlavná časť seminára je vţdy venovaná hudobnej 
problematike, dejinám hudby, jednotlivým hudobným štýlom, 

významným hudobným osobnostiam a podobne. Ďalšia časť 
seminára je zvyčajne venovaná najaktuálnejším otázkam hu-

dobného knihovníctva na Slovensku. Hudobné oddelenie hos-

titeľskej Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne bolo zria-
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dené v marci 1988 a umiestnené v budove na Hasičskej ul. 1. 

Oddelenie bolo vybavené univerzálnym kniţničným nábytkom 

s desiatimi miestami na individuálne odpočúvanie, dvomi štu-
dijnými miestami a príslušným technickým vybavením (gra-

mofóny, CD prehrávače, magnetofón, reprosústava, slúchadlá, 
neskôr s počítačom a tlačiarňou). Súčasťou oddelenia sa stala 

i videopoţičovňa, ktorú kniţnica po dohode o spolupráci me-

dzi Maticou slovenskou a Slovenskou poţičovňou filmov 
otvorila 1. decembra 1987. V súčasnosti však uţ funkciu vi-

deopoţičovne ne-
vykonáva. V roku 

1994 bola vypra-

covaná Koncepcia 
práce s nevidia-

cimi a slabozraký-
mi pouţívateľmi a 

činnosť hudob-

ného oddelenia sa 
rozšírila o poţi-

čiavanie zvuko-
vých kníh. Čin-

nosť sa úspešne vyvíja a kniţnica dodnes v spolupráci so Slo-

venkou kniţnicou pre nevidiacich v Levoči zabezpečuje pre 
nevidiacich a slabozrakých výmenné súbory zvukových kníh, 

ktoré sa pravidelne, niekoľkokrát do roka obmieňajú. Sú-
časťou fondu je i príručná kniţnica, ktorá obsahuje ency-

klopédie prevaţne hudobného charakteru, učebnice dejín hud-

by a hudobnej teórie, hudobných nástrojov. Z ponuky časo-
pisov (teraz uţ obmedzenej) si môţu čitatelia prezenčne vypo-

ţičať napr. Hudobný ţivot, Tempo, Hudba (Filmová hudba), 
Filmovú revue, Cinema, Melódie, Music revue, Popcorn po-

pular, Rock a pop, Slovenská hudba i ďalšie. Pre nevidiacich a 

slabozrakých čitateľov sú určené časopisy písané brailovým 
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písmom. Sekundárny fond oddelenia tvorí systém katalógov 

hudobnín, gramofónových platní, CD a DVD, magnetofó-

nových pások (autorský, názvový, menný predmetový), karto-
ték (interpretov, interpretačných telies, slovesných nahrávok) 

a katalóg zvukových kníh, písaný zväčšeným písmom. Výpo-
ţičky a fond hudobného oddelenia sa začal spracovávať 

v predchádzajúcich informačných systémoch Smartlib a Libris 

a teraz pracovníci oddelenia stoja pred úlohou spracovávania 
fondu v systéme Clavius. V súčasnosti, tak ako na celom Slo-

vensku, moţno na pracoviskách s hudobnými fondmi zazna-
menať prirodzený, systematický pokles návštevnosti, ktorý 

vyplýva z celkovej situácie v spoločnosti a z vybavenia do-

mácností všetkými moţnými zvukovými nosičmi, Ipodmi, 
mobilnými telefónmi s hudbou a pod. Z pôvodných, takmer 

osemtisíc návštevníkov v kniţnici zaznamenali výrazný po-
kles. Treba však konštatovať, ţe rastie záujem o notový ma-

teriál a začínajú sa objavovať poţiadavky na prehrávanie 

klasických gramofónových platní. Rokmi nadobudnutý kniţ-
ničný fond hudobnín, (cca 5.400 notových materiálov, 475 

DVD a videokaziet, 164 magnetofónových pások, 2660 gra-
moplatní) treba spravovať a uchovávať. Veď hudba vţdy bola, 

je a bude neodmysliteľnou súčasťou nášho kaţdodenného 

ţivota.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 709/1/09 
 

V dňoch 25. a 26. septembra 2009 v Trenčíne dostal pries-

tor tradičný festivale Jazz pod hradom. Skúsení trenčianski 
organizátori nachystali tento rok síce „len“  dvojdňové, ale 

o to kompaktnejšie rande tvorivých hudobníkov a vnímavého 
publika. Dvanásť kapiel alebo hudobných zoskupení prichádza  

z centrálnej Európy. 
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Ako pozvánku na festival pripravili jeden koncert v rámci 

Trenčianskeho kultúrneho leta na Mierovom námestí, kde sa 

stretli swingoví velikáni v programe Duke stretol Djanga. 
„Stále zelené“ skladby majstrov swingového pera Duke 

Ellingtona a Django Reinhardta v podaní Vlado Vizár kvin-

tet, Andrei Červenkovej, zlínskych Gitans Blancs a Petra 

Lipu kresali iskrivý swing.  

V piatok 25. septembra 2009 otvoril festival na Mierovom 
námestí dixieland F-Dur zo Zlínskeho samosprávneho kraja 

a pozval priaznivcov dţezu do Piano Clubu, kde budú domáce 
dţezové osobnosti dostatočným dôvodom k návšteve piatko-

vého programu. V programe vystúpi Peter Belák, ktorý ku 

gitarovej mágii jemu vlastnej namieša dţezovú kašu z domá-
cich zdrojov, pričom mu budú pomáhať „starí známi Jozef 

Králik - saxofón, Erik Vladár - klavír, Tomáš Jurica – bas-
gitara, Dušan Rozemberg - bicie nástroje, Eddy Podtekla - 

perkusie. Carpathian Blue Sunset navodí modrú atmosféru 

po západe slnka. Ďalšiu formáciu privedie opäť Trenčan Mar-

tin Kukučka a jeho Apes Corporation. Pred trenčianskym 

publikom sa predstavila Silvia Josifoská s kapelou v zloţení 
Ondrej Krajňák, Štefan Bartuš, Ondřej Štveráček a Marián 

Ševčík.“ 

V sobotu 26. septembra 
2009, keď sa na Miero-

vom námestí konal aj fes-
tival Pri Trenčianskej brá-

ne do ľudovej nálady 

zahrali mladé dţezové ná-
deje z Bánoviec nad Be-

bravou, ktoré uţ po tretí 
raz priviedol na festival 

Dalibor Dúcky. O otvárací koncert sobotného večera sa posta-

rali skúsení hudobníci, kapela A´Conto. Karlheinz Miklin 

Silvia Josifovská 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4797930&ids=1
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potvrdil dlhoročnú tradíciu rakúsko-trenčianskych dţezových 

vzťahov a v mimo rakúskej premiére predstaví novú formu 

hudobného telesa - double trio. Karlheinz Miklin, hráč na 
altsaxofón a flautu, hrá tridsať rokov v pôvodnom obsadení 

svojho tria a teraz k svojim spoluhráčom pozval ďalšieho 
hráča na kontrabas a ďalšieho bubeníka, svojho syna, ktorým 

posilnil rytmickú sekciu. 

Po nich prišiel na scénu Juraj Griglák, ktorý do Trenčína 
priviezol skupinu podľa svojich predstáv. Festival Jazz pod 

hradom skončil bonbónikom v stredu 30. septembra 2009 
v komornom prostredí Steps klubu, kde zahralo Bluff Note, 

české hammondové trio.  

Na záver aj trocha štatistiky. Festival Jazz pod hradom do-
teraz privítal 190 slovenských a 240 zahraničných špičkových 

hudobníkov z 18 krajín sveta.  
www.sme.sk 24.09.2009 

Pomocná evidencia 728/1/09 

 
Koniec mesiaca septembra signalizoval premiéru Trenčian-

skeho hradného divadla s naštudovanou hrou Agathy Christie 

„Pasca na myši“ 
v kine Hviezda. Osob-

ne som sa vybral aţ na 
druhé predstavenie 25. 

septembra 2009, k čo-
mu ma viedlo osobné 

pozvanie jednej 

z hlavných predstavi-
teliek predstavenia 

Zuzany Mišákovej 
a reţiséra hry Petra Oravca.  
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Pravdu povediac, ţe pred predstavením som nevedel o deji 

divadelnej hry absolútne nič. Trocha do deja ma vniesol pri 

tejto príleţitosti vydaný Londýnsky večerník, ktorý v krátkosti 
rozoberá príbeh na anglickom vidieku, kde mladí manţelia 

Mollie a Giles Ralstonovi si otvorili nový penzión v staršom 
dome, pomenovaný „Na mníchovej studni“. Štyria hostia 

s jedným príleţitostným cestovateľom sú nepriazňou času, sil-

ným sneţením a veľký-
mi závejmi odrezaní od 

sveta, sú v dome uväz-
není. V nepriazni poča-

sia prichádza do pen-

ziónu na lyţiach detek-
tív serţant Trotter, ktorý 

informuje prítomných 
hostí, ţe vrah je na ceste 

do hotela a bude pokračovať vo vraţdení. Serţant začína vyše-

trovanie a potom ako jedna osoba je zavraţdená, podozrenie 
na osobu vraha sa postupne prenáša na všetkých ubytovaných 

hostí, včítanie domácich. Ako vyvrcholí zápletka tejto detek-
tívky je zámerne vynechaná a drţí obecenstvo v napätí, aby si 

vychutnalo, kto je vrahom. 

Predstavenie vedené vo veľkom štýle vo výbornom naštu-
dovaní postáv jednotlivými hercami nemalo z pohľadu diváka 

ţiaden kaz. Hra postupne gradovala, ale aţ prakticky do konca 
predstavenia, nikto z divákov nevedel, ako sa to všetko vyvrbí. 

Aţ úplný záver potvrdil, ţe vrahom bol detektív serţant 

Trotter.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 732/1/09  
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Uţ po druhýkrát vystavovali umelci svoje diela v budove 

historického mlyna v Trenčianskych 

Biskupiciach dňa 25. septembra 2009. 
Hlavná organizátorka výstavy akade-

mická maliarka Eva Mišáková – Ábe-

lová v úvodnom slove pri vernisáţi 

výstavy konštatovala, ţe „pred tromi 

rokmi v týchto priestoroch vystavovalo dvanásť výtvarníkov 
a dnes to bolo sedemnásť výtvarníkov. Boli to ľudia, ktorých 

som oslovila osobne, teda 
tých s ktorých sa najčastejšie 

osobne stretávam. Podstatnú 

časť vystavujúcich tvoria 
profesionálnu výtvarníci. No 

medzi vystavujúcimi sú aj 
výtvarníci, ktorí sa nevenujú 

tvorbe profesionálne, ale aby 

sa tu dobre cítili a porovná-
vali svoju tvorbu s profesionálmi.  

Na výstave prevládala maľba, ale medzi dielami boli vys-
tavené aj fotografie, grafiky či plastiky. Podľa Eva Mišákovej 

– Ábelovej výstava je nekomerčným podujatím, ktoré má je-

diný cieľ, aby výtvarníci prezentovali svoje práce na verej-
nosti a robili ľuďom radosť. Na vernisáţ výstavy prišlo okolo 

150 návštevníkov a atmosféra ? No tá bola fantastická.  
Trenčianske noviny 29.09.2009 

Pomocná evidencia 737/1/09 

 
Hoci Milan Rastislav Štefánik v Trenčíne oficiálne nikdy 

nebol, ale jeho odkaz tu stále ţije. Pri príleţitosti zápisu Mo-
hyly Milan Rastislava Štefánika na Bradle do zoznamu 

Európskeho kultúrneho dedičstva prezentoval Ivo Veliký dňa 

29. septembra 2009 na pôde Verejnej kniţnice Michala 
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Rešetku vlastnú publikáciu pod názvom „Štefánikovské 

atribúty v Trenčíne“.  

Táto publikácia zachytáva tie prvky, ktoré spájajú M. R. 
Štefánika s Trenčínom, ako napríklad vznik Štefánikovej spo-

ločnosti v Trenčíne v roku 1931, ktorá v podstate existuje dod-
nes. Punc atraktivity však celému podujatiu dalo sprístup-

nenie málo známych skutočností, ktoré autor získal štúdiom 

39 ročného ţivota medzinárodne uznávaného vedca, diplomata 
a vojaka. Trenčiansku verejnosť najviac oslovili zmienky  

o jeho ôsmich výstupoch na najvyšší vrch Európy Mont Blanc, 
o jeho siedmich komplikovaných operáciách ţalúdka, ako aj 

o jeho mimoriadnej vedeckej činnosti, najmä v oblasti astro-

nómie. Zaujali aj jeho plány kolonizovať so Slovákmi ostrov 
Tubui na Tihiti, ktorý pre nich kúpil. 

Trenčan č. 10/2009 
Pomocná evidencia 878/1/09  

 

Dňa 2. októbra 2009 nadišiel ten deň, na ktorý sa tešili 
realizátori repliky gréckej vojnovej lode, keď nastal deň 

slávnosti krstu. Tomuto slávnostnému dňu predchádzali nároč-
né plavebné skúšky na Oravskej priehrade a po ich splnení 

lodní inšpektori vydali oficiálne povolenie, ţe táto loď je 

schopná sa plaviť. V nádhernom slnečnom počasí babieho leta 
pred početnou 

návštevou zveda-
vých Trenčanov 

organizátori pri-

pravili program 
na pláţi, ktorý 

všetkých prítom-
ných uviedol do 

obdobia starove-

ku.  



 471 

Príleţitostní návštevníci po príchode na miesto márne hľa-

dali starú vojnovú grécku veslicu s Argonautmi. Tá zatiaľ kot-

vila pod Skalkou. Po 14. hodine sa spustila dole Váhom, aby 
o 14,

30
 h. zakotvila na provizórnom prístavnom móle na pláţi 

aj s dvadsiatimi Argonautmi. Po zakotvení lode Argonauti a 
domáci bojovníci Bludní rytieri zahrali historickú scénku oz-

brojenej roztrţky, ktorá sa skončila napokon mierom oboch 

bojujúcich strán.  
Ďalšia časť pro-

gramu sa odvíjala od 
vystúpenia tých, 

u ktorých vznikol 

nápad, ako aj ktorí 
mali najväčší podiel 

na realizácii repliky 
gréckej vojnovej lo-

de – Jaroslav Ma-

tejka, Peter Vozárik, ktorí priblíţili obdobie jej realizácie 
a za organizátorov slávnostného krstu zástupca Slovenskej 

agentúry cestovného ruchu Slovenskej republiky Mgr. Peter 

Pastier, ktorý informoval o ďalších zámeroch vyuţitia Os-

trova. 

 Program pokra-
čoval obetovaním 

starovekým gréc-
kym bohom – Dio-

vi, bohovi námor-

níkov Poseidonovi 
a najuctievanejšie-

mu Apolónovi. Po 
obetovaní ohňom 

a vínom prišiel rad 

aj na slávnostný 
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krst šampanským, ktorého krstnou mamou sa stala účastníčka 

Olympijských hier v Pekingu vodáčka Martina Kohlová 

a loď dostala svoje meno „Hyperborea“. „To bolo pomeno-
vanie pre krajiny severne od rieky Dunaj“  skomentoval výber 

pomenovania Jaroslav Matejka. No a potom sa „Hyperborea“ 
po krste vydala na svoju prvú plavbu, na palube ktorej sa ties-

nili viaceré významné osobnosti ako napríklad primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, realizátori lode Jaroslav Matej-
ka a Peter Vozárik, staviteľ lode Radim Zapletal a ďalší. 

Vedúci šermiarskej skupiny Bludní rytieri z Beckova Jaro-

slav Matejka 
pri tejto príleţi-

tosti o ďalších 
zámeroch s lo-

ďou povedal, ţe 
ak vydrţí pekné 

počasie loď bu-

de asi tak dva 
týţdne premá-

vať po Váhu 
a voziť záujemcov. Potom ju zazimujú a nachystajú na budúcu 

sezónu. Okrem toho doplnil, ţe chcú z lode urobiť plaviace 

múzeum replík, kde umiestnené exponáty, ktoré sa pouţívali 
na takejto lodi v dávnej minulosti. Budú tam nielen zbrane 

starovekého vojska, ale aj praktické veci, nádoby na víno 
a vodu. Návštevníci okrem pôţitku z plavby po Váhu budú 

zoznámení aj s gréckou históriou, ktorú táto loď stelesňuje. Na 

záver svojej výpovede vyslovil ţelanie, ţe by sa s loďou radi 
vybrali na Dunaj a previezli sa aj po Čiernom mori.  

Loď, ktorá bola dnes pokrstená má tvar z obdobia starove-
vého Grécka. Jej  posádku v minulosti tvorili vesliari, ktorí bo-

li súčasne aj bojovníci. Keď opustili veslá, vyskákali z lode 

a mečom bojovali proti nepriareľovi. Hlavnou zbraňou lode 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4857942&ids=6
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bola jej rýchlosť a obratnosť. Útočili s ňou tak, ţe sa snaţili 

preraziť bok druhej lode.  

Loď, ktorá bola v Trenčíne pokrstená má dĺţku 17 metrov, 
necelé štyri metre šírky, váţi tri tony a je celá z dreva. Na 

spojovacie prvky boli pouţité moderné materiály. Staviteľom 
lode bol Radim Zapletal z přerovskej firmy, ktorá zhotovila 

viaceré napodobeniny historických lodí pre potreby filmových 

štúdií. Hyperboreu stavali asi tri mesiace, potom ju previezli 
na Oravskú priehradu, kde viac ako dva mesiace trvali tech-

nické skúšky. Loď má veľkosť dvoch tretín vojnovej gréckej 
lodi. Je postavaná z dreva a podľa staviteľa lode, ten je dáva 

záruku desiatich rokov za podmienky, ţe jej správca sa bude 

o ňu dôkladne starať. Znamená to, ţe nenechajú na ňu praţiť 
slnko a keď bude pršať ju zakryjú. 

www.sme.sk 04.10.2009 
Pomocná evidencia 749/1/09  

 

V dňoch 4. aţ 6. októbra sa uskutočnila v mestskej časti 
Trenčína Opatovej výstava ovocia, kvetov a zeleniny spojená s 

prezentáciou výrobkov domácich majstrov z mestskej časti. 
Podľa hlasovania návštevníkov výstavy organizátori udelili 

šesť cien, ktoré odovzdala vedúca Kultúrneho strediska a 

Klubu dôchodcov Opatová Mária Husárová. Na výstavu pris-
peli svojimi nápaditými exponátmi deti základnej a materskej 

školy Opatová. 
Mária Husárová 

 

V sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne sa vo štvrtok 
8. októbra 2009 sa stretli priatelia a priaznivci tvorby spiso-

vateľa Rudolfa Dobiáša na prezentácii jeho najnovšej knihy 
Litánie k slobode a zároveň pri príleţitosti ţivotného jubilea 

75. narodenín tohto významného regionálneho autora. Sláv-

nostné podujatie otvoril primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

http://www.sme.sk/
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nislav Celler. Novú knihu ilustroval regionálny výtvarník 

Jozef Vydrnák a vydalo ju Vydavateľstvo Michala Vaška 

v Prešove. 
Ešte pred 

slávnostným vy-
prevadením do 

ţivota sa k prí-

tomným postup-
ne prihovorili 

hostia tejto sláv-
nosti. Ako prvý 

vystúpil predse-

da Trenčianske-
ho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý poprial ju-
bilantovi, aby aj naďalej pôsobil medzi umelcami ako tmeliaci 

element v trenčianskom regióne. Potom sa k prítomným priho-

vorila riaditeľka Vydavateľstva Michala Vaška Gabriela 

Smolíková, ktorá pripomenula symboliku dátumu vydania 

knihy,  ţivotné jubileum autora a výročie neţnej revolúcie, 
ktorým sa začalo obdobie slobody po páde totalitného reţimu.  

Spisovateľ – prozaik, básnik, autor literatúry pre deti a 

mládeţ sa narodil 
v obci Dobrá pri 

Trenčíne. V súčas-
nej slovenskej lite-

ratúre má výnimoč-

né postavenie tak 
svojimi ţivotnými 

osudmi, ako aj té-
mami svojich kníh. 

V roku 1953 ho 

zatkli a odsúdili na 18 rokov väzenia za „protištátnu činnosť“.     
Milan Resutík pokrstil novú knihu jesennými lístkami 
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Po siedmich rokoch strávených v jáchymovských uráno-

vých baniach sa v roku 1960 vrátil do rodiska v Dobrej pri 

Trenčíne. O svojich trpkých ţivotných skúsenostiach začal 
písať aţ o tridsať 

rokov neskôr. Do 
sveta literatúry 

vstúpil cez roz-

hlas, rozprávkové 
hry, dramatizácie 

pre školské vysie-
lanie a neskôr 

básničky do det-

ských časopisov. 
Názvy kniţiek, ako Vietor v klobúku, Veľké biele vtáky, Hr-

dličky, Lupeň zlatej ruţe či Motýľ v škrupine, sa v sedem-
desiatych rokoch stali súčasťou čitateľského sveta sloven-

ských detí.  

Rudolf Dobiáš je tieţ básnikom. V roku 1977 vydal bás-
nickú zbierku Slávnosti jari a v roku 2004 zatiaľ poslednú 

básnickú zbierku Medzi trávou a vetrom (Básne z budúcej 
pozostalosti). Po páde komunizmu v novembri 1989 uzreli 

svetlo sveta jeho knihy o „ne-

zabúdaní a odpustení“ Temná 
zeleň, Tajní ľudia, Zvony a 

hroby. Bol zostavovateľom 
dvojzväzkovej publikácie 

Triedni nepriatelia 1. a 2., 

ktorá zachytáva dokumentár-
nym spôsobom svedectvá o 

brutalite komunistického reţimu. V doslove k poslednej knihe 
R. Dobiáša Znovuzrodenie (2007) spisovateľ Anton Baláţ píše 

: „Znovuzrodenie nateraz završuje Dobiášov veľký epický 

cyklus príbehov o nezabúdaní a odpúšťaní... Dobiášove pro-
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zaické knihy z prítmia významne obohatili súčasnú slovenskú 

literatúru, nanovo zvýraznili jej humanistickú tradíciu a záro-

veň vytvorili dramatický a umelecky sugestívny obraz tem-
ných stránok slovenského ţivota v druhej polovici 20. sto-

ročia.“ Moţno dodať, ţe v Dobiášovom podaní sú temné 
stránky ţivota vyvaţované hľadaním a nachádzaním 

mravných hodnôt. V roku 1996 udelil Spolok slovenských 

spisovateľov Rudolfovi Dobiášovi Cenu SSS za knihu Temná 
zeleň a v roku 2004 Rada Konferencie biskupov Slovenska pre 

vedu, vzdelanie a kultúru Cenu Fra Angelica za prínos 
kresťan-ských hodnôt do umenia. Rudolf Dobiáš je tmeliacim 

prvkom a 

„dobrým du-
chom“ nielen v 

spisovateľskej 
obci, ale aj v kru-

hoch výtvarní-

kov a fotografov 
v Trenčianskom 

kraji, kde ho výt-
varnícka obec po-

vaţuje za „ver-bálneho kurátora“ výstav. Jeho pôsobenie však 

ďaleko prekra-čuje hranice nášho kraja, keď reprezentuje 
nielen na vo všet-kých kútoch Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Ako spisovateľ je veľmi populárny a absolvoval mnoţstvo 
stretnutí a besied s dospelými i deťmi, napr. v Povaţskej 

Bystrici, Novom Meste n/V., Handlovej, Neporadzi, v Novej 

Dubnici i Dubnici n/V. a podobne. Napomáha v činnosti 
nielen Literárnemu klubu Omega v Trenčíne, ale osobitý 

vzťah majú k nemu členovia Literárneho klubu Poet v 
Prievidzi. Často sa zúčastňuje aktivít oboch klubov. Vystupuje 

v roli hostiteľa na stretnutiach spiso-vateľov so vzťahom k 



 477 

Trenčianskemu kraju a vlastne práve jeho osobnosť je jedným 

z lákadiel, pomocou ktorých nás spi-sovatelia navštevujú. 

Vlastné poznámky 
 

 Po šiestich rokoch vydala najznámejšia slovenská under-
groundová metalová kapela Depresy nový album. V piatok                   

9. októbra 2009 ho pokrstili v Trenčíne na Necro Feste v 

Piano Clube. Death metalová skupina z Trenčína počas osem-
nástich rokov existencie a niekoľkých obmenách v zloţení 

vydala štyri albumy, ktoré sa okrem Slovenska a Európy 
dostali aj do Juţnej Ameriky, Japonska, ale aj Afriky. 

„Vznikli sme z depresie v roku 1991, ako spolok tren-

čianskych mladíckych nadšencov. Po dvoch rokoch sme vy-
dali prvé demo. Náš najnovší album je hudobne prepraco-

vanejší. Tematika sa pohybuje okolo krajných situácii medzi 
ţivotom, smrťou a toho, čo je medzi tým,“ povedal spevák 

Stanislav Derneš. Napriek názvu veselí členovia kapely 

doposiaľ veľké európske turné neabsolvovali a s fanúšikmi 
komunikujú skôr cez internet, alebo cez klasickú poštu. List 

dostali aj od fanúšika z Kuby. Ako dodal Stanislav Derneš, čas 
pokročil a rodinné a iné povinnosti im prípadnú šnúru mimo 

hranice Slovenska sťaţujú. 

www.sme.sk 10.10.2009 
Pomocná evidencia 761/1/09  

 
Do 15. ročníka súťaţe kresleného humoru a satiry v Novom 

Meste nad Váhom pod názvom Zlatý osteň 2009 sa prihlásilo 

dvadsaťpäť známych autorov, ktorí svojimi prácami reagovali  
na tému „Čo sa nám prihodilo v rokoch 2008 aţ 2009“. V ich 

práca sa objavili aktuálne témy našej doby ako príchod eura, 
plynová kríza, prezidentské voľby a podobne.  

Štvorčlenná porota na svojom zasadnutí 18. septembra 2009 

rozhodla, ţe hlavnú cenu súťaţe získal renomovaný autor 
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Ľubomír Kotrha z Trenčína za kvalitné a farebné prepraco-

vanie diela bez slov. Čestné uznanie získala aj známa tren-

čianska dvojica Weber – Vrtík  za veselé a aktuálne príspevky 
k aktuálnej téme. 

Vlastné poznámky 
 

Otázka či má čo povedať skromná postava profesorky Má-

rie Pecíkovej unáhlenému a hektickému dnešku bola leitmo-
tívom spomienkovej besedy z cyklu „Poznávame Trenča-

nov“, zorganizovanej Verejnou kniţnicou M. Rešetku 6. ok-
tóbra 2009 pri príleţitosti nedoţitých 95. narodenín tejto 

zaujímavej trenčianskej rodáčky. Napriek tomu, ţe Mária 

Pecíková nepatrí k všeobecne známym osobnostiam, jej ne-
tuctový ţivotný príbeh stojí za povšimnutie. Narodila sa 

25. septembra 1914 v dnešnej mestskej časti Trenčianske Bis-
kupice. Spomedzi 11 súrodencov mala ako jediná moţnosť 

študovať na trenčianskom gymnáziu (posledný ročník absol-

vovala v školskom roku 1934/35), neskôr dokonca na Príro-
dovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. A hoci mala 

pred sebou sľubnú vedeckú kariéru, ţivot napokon podriadila 
hlasu srdca a oddala sa myšlienkam laického apoštolátu. Popri 

pozícii profesorky pôsobila medzi stredoškolskou mládeţou aj 

ako duchovná vychovávateľka. Jej prvú pedagogickú zastávku 
akoby symbolicky, predstavovalo trenčianske dievčenské 

gymnázium školských sestier de Notre Dame v rokoch 1940 – 
1942. Náboţenské poslanie realizovala spočiatku v podobe 

záujmových krúţkov, neskôr, s príchodom nekompromisných 

päťdesiatych rokov, uţ len vo forme ilegálnych stretnutí. 
Koniec učiteľskej dráhy paradoxne nezapríčinilo podlomené 

zdravie, keď trpela tuberkulózou, ale aţ poniţujúce šestnásť 
mesačné väzenie v ťaţkých podmienkach za aktívnu činnosť v 

treťom ráde sv. Františka. Z pohľadu charakterových vlast-

ností moţno Máriu Pecíkovú smelo označiť za maximalistku, 
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pričom náročná bola jednak na seba, ale i na svoje najbliţšie 

okolie. Záleţalo jej totiţ na celom človeku a snaţila sa 

kultivovať nielen jeho rozum, ale tieţ srdce. Niekdajšiu ţiačku 
Evu Trizuljakovú dokonca inšpirovala k napísaniu ţivoto-

pisnej knihy „Môj ţivot je moje krédo“.  
     Na zaujímavom spomienkovom stretnutí, ktoré moderoval 

spisovateľ Rudolf Dobiáš, sa okrem študentov trenčianskych 

stredných škôl zúčastnili aj netere Magdaléna s Annou a sy-
novec Daniel, všetci zo strany Máriinho nebohého brata Jo-

zefa.  
zapísal Peter Martinák 

 

V podvečer 22. októbra 2009 vo výstavných priestoroch 
Mestskej galérie v Trenčíne sa so svojou tvorbou predstavil 

akademický maliar Zdeno Horecký, ktorá je spojená so 
ţivotom pod Rozsutcom. 

Slávnostnú náladu vernisá-

ţe rozprúdil so svojou har-
monikou Ferko Mucha 

z Terchovej a potom uţ 
prítomných návštevníkov 

a vystavujúceho autora pri-

vítala poslankyňa Mestské-
ho zastupiteľstva v Tren-

číne Marta Blahová.  
Ţivot a tvorbu priblíţila vo svojom vystúpení kuratórka 

výstavy Zuzka Bobovská. V úvodnom slove konštatovala, ţe 

pred štyrmi rokmi navštívila s majstrom Horeckým Trenčín 
a ten sa mu tak zapáčil, ţe si povedal, ţe by chcel v ňom 

vystavovať. Zároveň povedala, ţe autora, rodáka z Bytčice 
uchvátila prekrásna príroda pod Rozsutcom, čo sa v plnej 

miere objavuje v nekonečnom mnoţstve jeho prezentovaných 

prác sa, v ktorých sa Rozsutec objavuje v rôznych podobách. 

zľava – Zdeno Horecko a Ferko Mucha 
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Študoval na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení 

krajinárskeho maliarstva u profesorov Jána Mudrocha, B. 

Hoffstädtera a D. Millyho. Venuje sa komornej, krajinárskej 
maľbe a ilustrácií. Tvoril diela, ktoré sa uplatnili v spojení 

s architektúrou. Navrhol a realizoval monumentálne mozaiky, 
smalty, reliéfy, fontány a priestorové objekty. Námety pre 

svoje diela čerpal a stále čerpá zo severného Slovenska – 

Oravy, Kysúc, z krajiny pod Malou Fatrou. Jeho ranná tvorba 
sa formovala pod vplyvom jeho učiteľov a na scénu maliar-

skeho umenia vstúpil s krajinárskou tvorbou. Jeho tvorba je 
bohatá a mnohostranná, no veď za ním je uţ viac ako päť-

desiat rokov umeleckej práce. 

Zdeno Horecký patrí k zakla-
dajúcim členom Skupiny 

Mikuláša Galandu, ktorí mali 
prvú výstavu v roku 1957 

v Ţiline. V Ţiline zaloţil Ľu-

dovú školu umenia, na ktorej 
vychoval veľa mladých 

umelcov, ktorí dnes patria k špičke umelcov. Od roku 2004 
pôsobí ako starosta Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. 

So svojimi dielami sa zúčastnil na desiatkach výstav doma 

a v zahraničí. Na jeho chválu ešte treba uviesť organizovanie 
medzinárodných sochárskych sympózií v Terchovej a medzi-

národných maliarskych plenérov v Zázrivej. Záverom zvý-
raznila myšlienku básnika a publicistu Rudolfa Čiţmárika, 

ktorý nazval Zdena Horeckého básnikom oravskej prírody 

a Rozsutec jeho najčastejšou metaforou. „Koľkokrát sa púšťal 
do toho, aby vrch pokoril a dostal na plátno. Vrch nekľakol, 

ale ani maliar. Je to ich boj, ktorý sa nikdy neskončí, chvála 
Bohu.“ Po poďakovaní sa autorom všetkým, ktorí prišli na 

vernisáţ výstavy na počúvanie hral výber ľudových piesní 

z Oravy Ferko Mucha. 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 787/1/09 

 
Uţ po šiesty raz sa v 

Trenčíne sa konala re-
gionálna prehliadka krá-

sy na pódiu Posádkového 

domu armády, na ktorej 
sa stretlo dvanásť fina-

listiek, dievčat vo veku 
od 17 do 22 rokov. Po-

dujatie moderoval Peter 

Lengyel.  
Dievčatá sa publiku predviedli v rôznych podobách, ako 

beţné tínedţerky, okúzľujúce nevesty v bielych svadobných 
šatách, v sexi úsporných bikinách či v slávnostných spoločne-

ských šatách. Pri rozhovore s mo-

derátorom niečo málo o sebe pre-
zradili. Počas prestávok, keď si 

dievčatá menili garderóbu, vys-
túpili hudobní hostia speváci Kris-

tína, Robo Opatovský, dokonca 

tancoval aj slovenský imitátor Mi-
chaela Jacksona. 

No a potom sa začali rozdávať 
tituly a celé podujatie gradovalo.  

O Miss fotogenic rozhodol foto-

graf Jozef Ševčík, ktorý nafotil 
portréty dievčat a rozhodol sa pre 

Simonu Jánošovú.  
Za Miss MY zvolili čitatelia 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5058153&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5058153&ids=1
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troch týţdenníkov siete MY v kraji Hornonitrianskych novín, 

Novín stredného Povaţia a Trenčianskych novín Simonu 

Beňovičovú.  
Za Miss sympatia vybrali diváci Trenčianskej televízie 

Radku Hudecovú. 
Trinásťčlenná porota určila, ţe druhou vicemiss sa stala 

Jana Centárová, prvou vicemiss Simona Beňovičová a Miss 

Trenčín pre rok 2009 Simona Jánošová. Víťazka tretiačka na 
Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne po súťaţi pove-

dala, ţe „má zmiešané pocity, ale víťazstvo nečakala. Celú 
súťaţ a účasť v nej berie ako výbornú ţivotnú skúsenosť.“  

Trenčianske noviny 04.11.2009 

Pomocná evidencia 839/1/09 
 

Dňa 6. novembra 2009 v podvečer v Posádkovom klube 
v Trenčíne sa predstavili členovia fotoskupiny META na svo-

jej 46. výstave. Výstava sa niesla v duchu nedoţitých 75. na-

rodenín zakladateľa tejto skupiny Antona Štubňu.  
Úvod otvorenia spestrilo vystúpenie speváčky Starostovej 

za doprovodu Dušana Ţemberu. Prítomných návštevníkov 
výstavy privítal prezident fotoskupiny Ing. Vojtech Tichý. 

Ospravedlnil tú skutočnosť, ţe vystavujúci členovia skupiny 

v danom čase 
výstavy majú 

svoje diela vys-
tavené vo výlohe 

Posádkového klu-

bu a vo výstavnej 
sieni je vystavená 

časť diel Antona 
Štubňu a nemalá 

časť členov foto-

skupiny.  
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Ţivot Antona Štubňu priblíţil vo svojom príhovore Ing. Ján 

Tluka. Anton Štubňa ţil a tvoril v Trenčíne. S fotografiou 

začal ako amatér a bol jedným zo štyroch zakladateľov METY 
v roku 1962. Svojou fotografiou výrazne ovplyvnil vývoj 

slovenskej fotografie v šesťdesiatich a sedemdesiatich rokoch, 
kedy od výtvarne čistej 

fotografie prešiel k me-

taforickým obrazom, 
ktoré objavoval na de-

tailoch starých stien a na 
vyslúţilých a odhode-

ných predmetoch. Lo-

gickým vyústením tohto 
vývoja bola totálna  izo-

lácia predmetov od ich 
okolia a následné vytváranie svojbytných fotografických ob-

jektov a výtvarných artefaktov pomocou montáţe, koláţe  

a autorskej kombinovanej techniky. Okrem voľnej fotogra-
fickej tvorby realizoval tieţ monumentálnu, veľkoplošnú výz-

dobu vo viac ako päťdesiatich interiérov, pre ktoré vypracoval 
vlastný originálny spôsob adjustácie fotografického obrazu. 

Zúčastnil sa celého radu kolektívnych výstav v Amerike, Eu-

rópe a Austrálii. Právom je zastúpený vo zbierkach Sloven-
skej národnej galérie v Bratislave a Moravskej galérie v Brne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 850/1/09 

 

Od 6. novembra 2009 Galéria M. A. Bazovského v Tren-
číne vystavovala tvorbu trenčianskeho rodáka Igora Kalného 

pod názvom Vstup ticha. Jeho tvorbu priblíţila kurátorka 
výstavy Daniela Čarná z Galérie mesta Bratislava spolu s ot-

com umelca, známym publicistom Slavo Kalným. „V pozo-

stalosti autora sa nachádza niekoľko stoviek aţ tisícov diel. 
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V tejto komornej výstave je vystavený reprezentatívny výber 

35 diel, povedala Daniela Čarná. Okrem kresby, ktorá je 

dominantou tvorby vystavujúceho autora, sa tento venoval 
poézii, fotografii a maľbe.  

Igor Kalný patrí k najvýznamnejším autorom neoficiálnej 
výtvarnej scény 80. rokov minulého storočia. Tvoriť začal na 

prelome 78. a 80. rokov 20. storočia. Vyštudoval Strednú prie-

myselnú školu grafickú. Napriek tomu, ţe nemal akademické 
vzdelanie, veľmi skoro si našiel vlastný vyhranený názor. 

Trenčianske noviny 16.11.2009 
 

V neskoré popolud-

nie dňa 10. novembra 
2009 výstavné priesto-

ry Mestskej galérie 
v Trenčíne privítali 

návštevníkov na ver-

nisáţi výstavy mladej 
ambicióznej vysoko-

školáčky, trenčianskej 
rodáčky Kataríny Ba-

bálovej.  

Úvod patril vystúpeniu mladých hudobníkov Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne a privítaniu, kto-

rého sa zhostila vedúca 
odboru kultúry Mest-

ského úradu v Trenčíne 

Bc. Elena Gabajová.  
Ţivot a ambície mla-

dej umelkyne priblíţil 
kurátor výstavy PhDr. 

Marián Kvasnička.  

Hneď v úvode sa priz-
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nal, ţe on stál za tým, aby tento nádejný adept svoju umeleckú 

činnosť ukázal na verejnosť. Zblíţil sa s ňou na jar tohto roku, 

keď preberali umelecké smery a avangardy 20. storočia, ako 
jej povinnú súčasť vysokoškolského štúdia. Ako povedal „náš 

dialóg bol o to ťaţším, lebo Katka Babálová je nepočujúca. To 
u mňa vyţadovalo vyjadrovať sa stručne, presne, aby to moja 

poslucháčka pochopila, lebo moja poslucháčka mnou vyslo-

vené slová odčítavala z úst.“ Talent, to je charizma, dar, da-
nosť, ktorá potrebuje kultiváciu a podmienky. V tomto kon-

texte nie je zanedbateľná pedagogická pečať manţelov Meš-
kových zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne a tieţ krásne 

roky na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, kde Katka vyš-

tudovala odbor propagačnej grafiky u takých osobností, akými 
sú P. Grisa a T. Tóthová. Fotografický kurz Fotosight umocnil 

jej záujem o presahy médií na báze umeleckej fotografie. O jej 
talente a pripravenosti sa vzdelávať na vysokej škole potvr-

dzujú výsledky prijímacích pohovorov, keď ju prijali do Bra-

tislavy, Zlína aj do Banskej Bystrice. Vybrala si Bratislavu. Po 
tom, ako absolvovala dobré základy na Katedre vizuálnej ko-

munikácie P. Nosáľa, získala ďalšiu podporu v špeciálke gra-
fického dizajnu S. Stankóciho. Vďaka otvorenosti súčasného 

výtvarného školstva, ktoré netlačí svojich elévov do „povin-

ných jázd“, a akceptuje svojráznosť adeptov otvorenosťou 
voči nápadom a víziam, čo umoţňuje Katke uplatniť jej 

nápady. 
Výtvarný prejav mladej umelkyne nazval kurátor „kabkáţ“, 

ktorý charakterizoval so znakmi, ako vyznačujúci sa nevšed-

nou pohotovosťou kresby, klasických grafických médií, foto-
grafického videnia, ktoré dokáţe navzájom prepájať šikov-

nými počítačovými multiplikáciami. Kabkáţ je však okrem 
spájania rôznych médií do rovnorodých predstáv aj štýlovou 

uvoľnenosťou voči všetkým vplyvom súčasnej vizuálnej kul-

túry, vrátane reklamen reprodukcie, graffitti, pop-artovej scé-
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ny, komiksu, animácií, inštalácií, aranţovania, performancií, 

happeningov, klipovej dikcie, šokových šotov, fotografických 

momentiek a gagov. Popri akčnej výtvarnej pohotovosti má 
mladá autorka zmysel aj pre utilitárne, praktické celky, akými 

sú objekty výtvarného dizajnu, alebo merkantilného výtvar-
níctva. Dokáţe pracovať s proporciami rôznych variant písma, 

plochy, celkov, detailov, obrazov a vizuálnych vrstiev.  

Svoju prvú výstavu nazvala Katka „prerušenie ticha“. Ticho 
je pre ňu akustickým panenstvom. Ona však počuje veci, ktoré 

mi obyčajní smrteľníci nepočujeme a aj nevidíme. „Jej tvorba 
je pre mňa vášnivým posunkovým divadlom nevídanej a nes-

lýchanej sily.“ 

Vlastné poznámky 
 

V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ usporiadala Verej-
ná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 10. novembra 

2009 besedu o knihe „Konečná zástavka – Slovensko!“ od au-

torov Petra Kaššáka 
a Mariána Hrogdeka. 

Besedu moderovala 
pracovníčka kniţnice 

Mgr. Nora Hlubinová. 

V úvode hovoreného slo-
va uviedla, ţe obaja au-

tori od svojej mladosti sa 
venovali histórii a bojo-

vému letectvu a to ich viedlo aj k napísaniu spomínanej knihy, 

ktorá mapuje osud anglo – amerických letcov zostrelených 
nad územím Slovenska v rokoch 1944/1945. Je zaujímavos-

ťou, ţe obaja autori sú svojím povolaním, teda pracovným 
zaradením úplne mimo histórie (Peter Kaššák je matematik - 

fyzik a Marián Hrogdek je stomatológ, lekár).  

zľava . MUDr. Marián Hrogdek, Mgr. Nora Hlubinová 
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Na stretnutie s čitateľmi prišiel len Marián Hrogdek, ktorý 

na seba prezradil, ţe záľubu o letectvo v ňom vypozorovali uţ 

rodičia. Podporovali 
ho v tom, ţe mu zača-

li kupovať časopis 
Křídla vlasti, dnes Le-

tectví a kozmonautika 

a ktoré odoberá do 
dnešných dní. Toto 

čítanie v ňom vypro-
vokovalo hlbšie štu-

dovanie leteckej histórie, najmä z druhej svetovej vojny. Naj-

zaujímavejšie boli pre neho stretnutia s domácimi veteránmi 
bojov, v minulosti zatracovanými, ale aj s americkými letcami, 

pretoţe do vyprávania mohli vloţiť kus autentičnosti a plas-
tičnosti. 

Vlastné poznámky 

 
Koncertom speváčky Marty Kubišovej dňa 15. novembra 

2009 v Posádkovom klube začali v meste Trenčín päť dňové 
jubilejné oslavy 20. výročia Neţnej revolúcie. Na koncerte sa 

okrem iného zúčastnil predseda Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie Mikuláš Dzurinda s manţelkou, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. a ďalší hostia. Po privítaní hostí moderátorkou Jarkou 

Rajnincovou sa k prí-

tomným prihovoril pri-

mátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler, 

ktorý okrem iného pove-
dal, ţe „kaţdý vieme, 

prečo sme tu. Povedať 

niečo zmyslu plné nie je 
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jednoduchou úlohou. Na pomoc som si zobral myšlienku 

Antona Srnholca, ktorý zaţil v uplynulom období zaţil naj-

krutejšie väzenie v minulom reţime. Jeho pokora k ľudskosti 
a dobru vo mne vyvoláva obdiv.“ Citujem : „Dnes sa ţije veľ-

mi rýchlo. Ľudia uţ vôbec nevedia, čo bolo pred šesťdesia-
timi rokmi, ţe tu bola vojna a podobne. Dokonca si nepamä-

tajú to, čo urobila predchádzajúca vláda. Denne sú zavalený 

toľkými povinnosťami, ţe majú čo robiť, aby vôbec preţili.“ 
Udalosti 17. novembra si musíme dôstojne pripomenúť, na 

chvíľu sa zasta-
viť a aj v zápale 

kaţdodenných 

povinností si pre 
tento historický 

deň musíme vy-
hradiť v našej 

pamäti. Verím, 

ţe mesto Trenčín 
vďaka programu, 

ktorý sme pri-
pravili, bude opäť ţiť udalosťami spred dvadsiatich rokov.  

No a potom uţ na javisko vystúpil orchester Petra Ma-

láska so speváčkou Martou Kubišovou, ktorých obecenstvo 
vrelým potleskom privítalo. Ich výkon na scéne sprevádzal po 

kaţdej interpretovanej piesne. Na záver predniesla pieseň 
„Modlitba pre Martu“, ktorá vyvolala búrku nadšenia sprevá-

dzanú potleskom. 

Na druhý deň 16. novembra 2009 oslavy 20. výročia pádu 
komunizmu pokračovali opäť hudbou koncertom na Miero-

vom námestí, ktorý organizátori nazvali Pocta slobode, v kto-
rom učinkovali kapely Chór váţskych muzikantov, David 

Koler & Band a Bez ladu a skladu s Michalom Kaščákom. 

Tisícky ľudí s ním zborovo spievali hity ako „Udavač“, „Píšte 

Chór váţskych muzikantov 

Bez ladu a skladu 
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všetci modrým perom“, či „Génový inţinier“. Michal Kaščák 

pripomenul, ţe je to len druhý raz, čo kapela zahrala na 

“svojom” námestí. Reči politikov a disidentov na pódiu 
neodzneli, hrala len 

hudba. Kapely na 
námestie prilákali ľudí 

všetkých vekových kate-

górií. Tí spontánne začali 
štrngať kľúčmi. Jediné, čo 

bolo trocha rušivé, bola 
hlučnosť muziky, ktorá 

dala zabrať ušným 

receptorom. 
Vlastné poznámky  

 
V deň 20. výročia Neţnej revolúcie dňa 17. novembra 2009 

pred parkom na Námestí sv. Anny pred budovou Krajského 

súdu v Trenčíne sa zišlo niekoľko stovák občanov, aby sa 
zúčastnili na slávnost-

nom odhalení Pamät-

níka obetí komuniz-

mu. Úlohy moderá-

tora sa zhostil herec a 
trenčiansky rodák 

Štefan Skrúcaný, 
ktorý privítal všet-

kých prítomných 

a sprevádzal pripra-
veným programom. Prvým slávnostným rečníkom bol pod-

predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Milan 

Hort, ktorý pripomenul, ţe „sloboda, ktorá prišla v roku 1989 

bola najvyšším darom, ktorú sme dostali a prestali sa báť. 

Pripomenul myšlienku svojho staručkého profesora z roku 
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1975, ktorý povedal, „synak chcem sa ti priznať, ţe som ţil 

pekný a krásny ţivot, keď som zaţil aj demokraciu aj slobodu 

a teraz ţijem v komunizme. Je to úplne iné. Keď komunizmus 
nepadne teba nič dobre nečaká, lebo ty nebudeš vedieť, čo je 

ţivot v slobode. Ale keď zaţiješ pád komunizmu, tak toľko, čo 
tu bačoval komunizmus v dušiach národa, toľko rokov to bude 

trvať, kým sa komunizmus 

dostane z duše národa 
von.“ Vychádzajúc z tohto 

tvrdenia, sa mi potvrdzuje, 
prečo naša cesta tých dvad-

sať rokov je taká kompli-

kovaná.“ Ako druhý vystú-
pil primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler, ktorý zvýraznil, ţe cestu Neţnej 
revolúcie si neosvojili všetky štáty pri svojom oslobodení spod 

jarma komunizmu. Ich cesta bola vydláţdená krvou. Stačí 

pripomenúť Sarajevo, Čečensko, Kosovo. Etnické čistky 
a masové hroby opäť pripomenuli zvrátenú tvár nacionalizmu. 

Osamostatnenie Slovenska a vstup do Európskej únie bolo 
priamym dôsledkom novembra 1989. Otvorená Európa je 

prostredím, 

v ktorom sa mô-
ţeme zbaviť 

komplexov me-
nejcennosti, kto-

ré prenasledova-

li celé generácie 
Slovákov. 

Štyridsať rokov 
čakal tento národ 

na to, aby mohol 

prevziať svoj osud do svojich rúk.“ Pripomenul pravdivosť 
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slov prvého slovanského pápeţa Jána Pavla 2., ţe „Európa 

musí byť otvoreným a pohostinným svetadielom, ktorý bude 

pri súčasnej globalizácii presadzovať formy nielen hospo-
dárskej, ale aj sociálnej a kultúrnej spolupráce. Dnes odhalený 

Pamätník obetiam komunizmu je symbolom utrpenia se-
demdesiatych tisícov popravených a väznených odporcov ko-

munistickej diktatúry, šikanovanie tisícov roľníkov, ţivnost-

níkov, kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Tisíce občanov 
odmietli ţiť v neslobode a emigrovali, pričom štyristo z nich 

zaplatilo ţivotom, státisícom veriacich upieral reţim právo na 
rovnosť príleţitostí a slobodu voľby. A tak nezmyselná triedna 

nenávisť spôsobila utrpenie tisícom bezbranných občanom.“ 

V závere svojho prejavu primátor Ing. Branislav Celler 
pripomenul, ţe „komunizmus, táto lacná vízia na zemi, tran-

sparent jednoty nastolenej diktátom, karikatúra spravodlivosti 
realizovaná v justičných palácoch a na popraviskách. Táto 

rozprávka rozprávaná vlkmi preoblečenými za baránkov ešte 

chodí po svete a hľadá nových poslucháčov.“ 
Prv neţ vystúpil ďalší rečník s interpretáciou piesne Karola 

Kryla „Bratríčku“ zaspieval Miro Nedoma – Šutrak a reci-
táciou básne Rudolfa Dobiáša „Litánie o slobode“ vystúpil 

Ing. Jozef  Kohút.  

Zástupca Konfederácie politických väzňov Rudolf Dobiáš 
vo svojom príhovore 

uviedol dôvody, pre kto-
ré sa pamätník v Tren-

číne odhaľuje. Pred 

dvadsiatimi rokmi sa 
stal zázrak. Európa 

skoncovala s komuniz-
mom zbúraním Berlín-

skeho múru a štrnganím 

kľúčov. Nastal čas hľadania porozumenia a dôvery. Veľká 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

spisovateľ Rudolf Dobiáš 
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časť obyvateľstva ţila touto eufóriou, ale menšia časť bola 

flustrovaná moţno z toho, ţe stratili oporu v strane, ktorej 

kedysi verili, do ktorej rúk vloţili svoj osud a osud svojich 
detí. Predvoj robotníckej triedy naraz zhasol ako zápalka vo 

vetre. Otvorenie hraníc prinieslo aj otvorenie očí. Civilzačné 
rozdiely medzi krajinami, ktoré ţili štyridsať rokov v područí 

sovietskeho impéria a krajinami, ktoré po druhej svetovej 

vojne, ţe k prosperite a ľudskému šťastiu nevedie diktatúra 
proletariátu, represie rôzneho druhu, ale slobodná súťaţ, rov-

nosť príleţitostí pre všetkých občanov. Sloboda, o ktorú sme 
prišli vo februári 1948. Od tohto času aţ novembra 1989 bolo 

páchané násilie na slovenských občanoch, keď bolo : 

- odsúdených 71.168 osôb za politické delikty,  
- 6.973 osôb odvlečených do Sovietskeho zväzu po roku 

1945, z ktorých 520 tam zomrelo, 
- 8.240 osôb bolo v táboroch nútených prác, 

- 5.135 vojakov slúţilo v pracovných táboroch, 

- 4.739 osôb v rámci akcie „B“ bolo presídlených na vidiek, 
- 112 gréckokatolíckych duchovných aj s rodinami bolo 

vysídlených do českého pohraničia,  
- 2.548 rehoľníkov bolo internovaných do českého 

pohraničia, 

- 1.644 rehoľníc bolo internovaných do českého pohraničia. 
Všetci títo občania boli zo zákona rehabilitovaní. Tento 

pamätník nie je určený len ob-
čanom Trenčína, ale najmä 

tým, ktorý v tomto období po-

loţili mladý ţivot ako naprí-
klad študenti trenčianskeho 

gymnázia Albert Púčik, Eduard 
Tesár a Anton Tunega po vy-

konštruovanom obvinení, skaut 

Dušan Šinský pri ilegálnom prekročení československej hra-

Bohumil Hanzel 



 493 

nice do Rakúska, Marta Tunegová, rehoľníčka Mária Pecí-

ková, evanjelický farár Ján Pavlov a profesor trenčianskeho 

gymnázia Pavol Cintavý mučení v komunistických ţalároch, 
perzekvované trenčianske rodiny a občanov z okolitých dedín. 

Pamätník bude pripomínať aj rok 1953, keď v trenčianskom 
parku zničený jeden z najkrajších a najhodnotnejších pamät-

níkov vybudovaných ako spomienku na Milana Rastislava 

Štefánika.  
Predposledným rečníkom pred odhalením pamätníka bol 

signatár „Charty 77“ Bohumil Hanzel, ktorý pripomenul, ţe 
v Československu sa našlo 

250 odváţnych ľudí, ktorí 

sa podpísali pod jej obsah. 
Tým sa však v spoločnosti 

odpísali, lebo kaţdá robota 
im bola zakázaná. Preto sa 

vysťahoval aj s dvomi ma-

lými deťmi do Švédska.  
Posledným rečníkom 

bol poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Ma-

rián Kvasnička, ktorý si zaspomínal na obdobie spred dvad-

siatich rokov, kedy na neďalekom Mierovom námestí organi-

zovali prvé mítingy 
občanov za zrušenie 4 

článku Ústavy odstrá-
nenie vedúcej úlohy 

Komunistickej strany. 

Zaspomínal i na obdo-
bie, kedy sa v ňom vyt-

váralo iné nazeranie na 
svet, ako o tom hovori-

la vládna ideológia. 

Najmä v čase, keď nastúpil do pápeţského úradu Ján Pavol 2. 

PhDr. Marián Kvasnička 
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a zosilnel otvorený boj poľskej Solidarity pri vládnucej moci a 

neskôr keď prišla Glasnosť a Perestrojka.  

Za znenia piesne „Modlitba pre Martu“ primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a spisovateľ Rudolf Dobiáš pris-

trihli stuhu trikolóry a pamätník odhalili. K odhalenému pa-
mätníku kládli občania červené ruţe a zapálené kahance. 

K úplnosti tohto podujatia treba uviesť, ţe autorom pamät-

níka je akademický sochár Igor Mosný. Pamätník charakte-
rizujú štyri stĺpy spravodlivosti symbolizujúce kriţovatku de-

jín alebo kaţdého z nás. Medzi nimi je osadená reliéfna bron-
zová doska s portrétmi obetí, ktoré sa vynárajú akoby z dávnej 

minulosti. Podľa slov autora ide o symbolické anonymné 

tváre. 
Vlastné poznámky 

 
V mesiaci november 2009 sa uskutočnil v kine Metro 

v Trenčíne Festival študentských filmov v štyroch súťaţných 

kategóriách od 44 študentských autorov z Filmovej akadémie 
muzických umení z Prahy, Vysokej školy muzických umení 

z Bratislavy, VŠOF zo Zlína, Akadémie umenia z Banskej 
Bystrice a Strednej umeleckej školy z Trenčína. 

Ako skonštatoval za organizátorov Mgr. Branislav Hollý, 

tretí ročník Festivalu študentských filmov opäť priniesol zau-
jímavú konfrontáciu filmov mladých začínajúcich autorov. 

K ďalším výsledkom uviedol, ţe : 
- študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne súťaţili v 

kategórii do 19 rokov Teenage a cenu získal Tomáš 

Moravanský; 
- v kategórii animovaných filmov mali silné zastúpenie 

predovšetkým mladí autori z Českej republiky. Víťazným 
filmom v tejto kategórii sa stal film Vesmírne trable v 

réţii Libora Drobného a  Lucie Kotešovej z VŠOF Zlín; 

kvety a horiace kalichy na odhalenom pamätníku 
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- silné zastúpenie mala kategória dokumentárnych filmov v 

ktorej najviac zaujali slovenský film „Návod na pouţitie“ a 

dva dokumenty z praţskej FAMU „Trvalé bydlište Praha“ o 
bezdomovcoch v českom hlavnom meste a „O mediálnej 

realite“ od reţiséra Vladimíra Turnera, ktorý si odniesol 
prvenstvo v tejto kategórii; 

- v kategórii hraných filmov opäť zvíťazil film z praţskej 

FAMU, ktorý ponúkol krátky príbeh zberateľskej vášne 
stárnuceho päťdesiatnika pod názvom „Prádlo, prádlo, 

spodní prádlo“. Jeho  reţisér Jan Těšitel sa okrem víťazstva 
v kategórii hraných filmov tešil aj z Ceny divákov, o ktorej 

návštevníci festivalu  rozhodli v diváckom hlasovaní. 

www.sme.sk 18. 11. 2009 
 

V piatok 20. novembra 2009 v podvečer sa predstavila so 
svojou najnovšou knihou pod názvom „Príručka vlastenec-

tva pre začiatočníkov a pokročilé“ trenčianska rodáčka Mo-

nika Vrzgulová, rod. Kardošová. Po privítaní zástupkyňou 
riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Má-

rii Špánikovej a krátkom muzikantskom vstupe huslistu Ma-
teja Kubalu so skladbou Skerzo Tarantelu od Enrika Viňan-

ského v korepetícii Milici Ilčíkovej zo Základnej umeleckej 

školy Karola Pádivého v Trenčíne ujal sa moderátorskej funk-
cie PhDr. Leo Kuţela.  

Svoj úvod PhDr. Leo 
Kuţela venoval ţivotné-

mu obdobiu autorky, od 

jej záveru štúdia v Bra-
tislave, kedy úspešne 

ukončila štúdium na ka-
tedre etnológie a folklo-

ristiky Filozofickej fa-

kulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987 a nas-

Monika Vrzgulová, Leo Kuţela 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5148881&ids=7
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túpila pracovať do Etnologického ústavu v Bratislave. Jej ná-

plňou práce v tomto ústave je urbánne štúdium v etnológii, 

sociálna pamäť, sociálna indentita, stereotypy, transformačný 
proces na Slovensku po roku 1989 a od roku 1995 vedie 

Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave, ako jeho 
riaditeľka. Je autorkou viacerých 

monografií, štúdií a esejí. PhDr. 

Leo Kuţela sa priznal, ţe ho naj-
viac oslovila monografia pod náz-

vom „Známi a neznámi Trenča-
nia“ s podtitulom „Ţivnostníci 

v meste“ v rokoch 1918 aţ 1948, 

ktorá vyšla v roku 1997 a bola to ašpirantská práca autorky. 
Ďalšími zaujímavými knihami so zaujímavými titulmi boli 

„Videli sme holokaust“, ktorá vyšla v roku 2002. „Deti 
holokaustu“ v roku 2007 a jej poslednou knihou bola pred 

rokom vydaná „Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a 

pokročilé“.  
Monológ PhDr. Lea Kuţelu bol na chvíľu vystriedaný spe-

váckym sólom Daniely Chupáčovej v korepetícii Milici Ilčí-

kovej, aby o svojom spomínanom diele bliţšie zoznámila jeho 

autorka. Sama povedala, ţe je to výsledok jej zberateľskej 

činnosti, ktorý dala na papier. Poväčšine sa jej vţdy podarí 
nadviazať kontakt s respondentom. Autorka hovorila aj o svo-

jich najbliţších plánoch. Sama sa priznala, ţe plánov je veľa, 
ale nieto času na ich realizáciu. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 916/1/09 
 

Vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne prezen-
toval dňa 25. novembra 2009 RNDr. Peter Chrastina, PhD. 

svoju publikáciu pod názvom „Vývoj vyuţívanie krajiny 

trenčianskej kotliny a jej horskej obruby“. Z úst mode-
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rátora podujatia Mgr. Petra Martináka sa účastníci podujatia 

dozvedeli, ţe trenčiansky rodák RNDr. Peter Chrastina, PhD. 

patrí k slovenskej špičke v oblasti geológie. Zaoberá sa 
vzájomnými vzťahmi človeka s okolitým prírodným prostre-

dím. Do rodného mesta prišiel predstaviť svoju najnovšiu 
publikáciu. 

Ako sám autor povedal, ţe práca zaznamenáva premeny 

prírodnej krajiny trenčianskeho regiónu v jednotlivých histo-
rických obdobiach. Vo svojom diele vymedzil územie Skal-

kou, hradnou skalou, kopcom Turecko a hradom Beckov. Po-
zornosť pritom upriamil hlavne na vplyv človeka. Vyuţil 

metódy z viacerých 

vedných disciplín, čím 
problematiku „neza-

škatuľkoval“. Naopak, 
pridal jej na atrak-

tívnosti. V podmien-

kach Slovenska pred-
stavujú kotliny časti 

územia, zaberajúce 
najmenšie plochy. Na-

priek tomu patria celé stáročia k najviac zaľudneným. Majú 

vlastné špecifiká. „Ide o relatívne staré územie, veď ľudia ho 
kultivovali uţ v praveku. Významným faktorom je rieka Váh a 

otvorenosť priesmykov do Českej republiky. Vďaka tomu 
tadiaľto prúdili rôzne tovary a etniká, ktoré tu zanechali svoje 

stopy“, poznamenal autor na adresu Trenčianskej kotliny.  

Monografia pozoruje i kultúrny vývoj spoločnosti. Čitateľ 
sa dozvie napríklad o existencii šestnástich lodných mlynov 

v okolí Trenčína z 18. storočia alebo o hojnom zakladaní vi-
níc. Mimochodom, o pôvodnom trenčianskom víne sa traduje, 

ţe bolo veľmi kyslé a na hrade ho vraj podávali len vtedy, keď 

sa chceli zbaviť návštevy. 
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Jeho domovskou alma mater je uţ takmer dve desaťročia 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní odbo-

rov história - geografia 
a archeológia v súčasnos-

ti prednáša na katedre 
histórie. Popri tom vedec-

ky pôsobí i v zahraničí. 

Z profesijného hľadiska 
nachádza šťastie v do-

brých vzťahoch so spolu-
pracovníkmi. Za všetkým 

hľadá nejakú súvislosť. 

Týmto smerom sa tieţ 
uberal pri výbere „krstného otca“ svojej kniţnej novinky. 

Vtipne poznamenal, ţe „čo by to bolo za krstiteľa, keby sa 
nevolal Ján.“ Aj preto padla voľba na vysokoškolského p-

edagóga RNDr. Jána Šándoru. 

Publikované poznatky autora sú široko spektrálne a vyuţijú 
ho študenti viacerých predmetov. Takisto znamenajú výrazný 

prínos pre sféru územného plánovania. Ako poznamenal, ţiaľ, 
spoločenská prax nie vţdy zohľadňuje výsledky vedeckej 

obce. Výzvou pre autora na najbliţšie obdobie je zmapovať 

lokality so slovensky hovoriacim obyvateľstvom, ţijúcim 
juţne od slovenských hraníc. 

www.sme.sk 12.12.2009  
Pomocná evidencia 949/1/09 

 

Výstavu pod názvom Panáci a Panenky, ktorá bola otvo-
rená 27. novembra 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne. Mladá 

výtvarníčka Eva Mišáková svojimi vystavenými dielami pre-
kvapila, pretoţe prišla s niečím novým, progresívnym, nez-

vyčajným Na všetkých vystavených obrazoch boli nakreslení 

panáci, alebo prišité trojrozmerné bábiky. Autorka obrazov sa 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5299704&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5299705&ids=6
http://www.sme.sk/
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svojej záľube venuje uţ od detstva. Tento motív, dvojroz-

merný i trojrozmerný, sa v jej tvorbe objavuje od začiatku v 

podobe ilustrácií, obrazov, animačných bábok, bábik či bábik 
na obrazoch. Ako sama hovorí, vţdy ju bavila najmä práca s 

textíliami. Zrejme je to vplyv štúdia na Strednej priemyselnej 
škole odevnej v Trenčíne, kde sa naučila šiť a vypracovala si 

vzťah k textilu.  

Panáci a panenky sú 
prvou väčšou výstavou 

autorky. V priestoroch 
galérie vystavovala 

dvadsaťštyri obrazov a 

šestnásť paneniek. „Veľa 
ich je uţ predaných po 

svete, mám ale svoju 
vlastnú kolekciu a to sú moje prvotiny. Tie mi zostali,“ hovorí 

autorka. Vzťah k umeniu bolo ovplyv-

ňované tvorbou jej matky, akademickej 
maliarky Evy Mišákovej – Ábelovej, 

lebo vyrástla v jej ateliéri. Od malička ju 
bavilo tvoriť. Začala pohľadnicami, po-

kračovala maľovaním a šitím. Dôleţité 

pre mňa bolo hlavne tvoriť,“ hovorí mla-
dá autorka. V budúcnosti by som sa 

chcela viac venovať filmu, najmä kostý-
movej tvorbe. O svojej dcére mama Eva 

Mišáková – Ábelová povedala, 

ţe „Eva mala uţ odmalička ra-
da módu. A to jej zostalo do-

teraz. Bavilo ju aj iné a od-
razilo sa to v jej tvorbe. Spo-

čiatku to boli iba kartičky a 

pohľadnice. Ako však rástla 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5310629&ids=1
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ona, rástli aj tie obrázky.“ Evkina tvorba je podľa nej určená 

všetkým dospelým, ktorí zostali deťmi a ktorí chcú snívať, ale 

aj ich deťom, či vnúčatám. „Umenie by malo prinášať krásu a 
radosť. A ja si myslím, ţe obrázky mojej dcéry Evy ju určite 

prinášajú.“ 
Trenčianske noviny 14.12.2009 

Pomocná evidencia 956/1/09 

 
Pravidelným hosťom Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

býva spisovateľ – historik Pavel Dvořák, preto jeho návšteva 
pri príleţitosti prezentácie jeho novej  knihy dňa 1. decembra 

2009 pod názvom „Stopy dávnej minulosti (Slovensko 

v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva)“ nebola náhodou. 
Milého hosťa privítala riaditeľka Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová, ktorá vo svojom 
príhovore konštatova-

la, ţe uţ po piaty raz 

sa stretáva trenčianska 
verejnosť a prezentá-

ciou jeho najnovšieho 
diela do ţivota. Čiţe 

ľudovo povedané „na 

Trenčín drţí“. 
Pre osvieţenie pa-

mäti moderátor podu-
jatia Mgr. Peter Martinák priblíţil ţivot a dielo spisovateľa. 

Narodil sa v Prahe v roku 1937. Vyštudoval históriu na Filo-

zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po 
ukončení vysokej školy začal pracovať ako publicista v časo-

pisoch a novinách. Neskôr začal pracovať v Historickom ústa-
ve v Bratislave a následne v Archeologickom ústave v Nitre. 

V roku 1991 zaloţil a dodnes vedie Vydavateľstvo Rak v Bud-

zľava Pavel Dvořák, Peter Martinák 
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mericiach, kde aj ţije. Patrí medzi najvýznamnejších autorov 

„literatúry faktu“ na Slovensku.  

No a potom uţ pred čitateľov predstúpil spisovateľ Pavel 
Dvořák, aby ich informoval o svojich najnovších aktivitách. 

Vlastné poznámky 
 

Kým na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 5. decembra 

2009 prebiehal príchod sv. Mikuláša, tak v obchodnom centre 
Laugarício sa konal koncert a autogramiáda najväčších me-

diálnych hudobných hviezd, dvanástku finalistov televíznej 
speváckej súťaţe SuperStar ktorá privádzala niekoľkotisícové 

publikum do mdlôb. 

Školáčky vítali vysní-
vané chlapčenské idoly 

výskotom likvidujú-
cim ušné bubienky 

a jedinou záchranou 

boli prsty zatlačené hl-
boko v ušiach. Fanúši-

kom v prvých radoch 
pod veľkým tlakom 

takmer vypadávali oči 

z očných jamôk a mnohí účinkujúci vyzývali urobiť všetkých 
krok vzad. Do posledného miesta priaznivcami nabité obe 

podlaţia obchodného komplexu odpustili účinkujúcim aj trid-
saťminútový časový sklz i občasné falošné tóny. Kaţdý z fi-

nalistov vystúpil s jednou zo svojich najobľúbenejších skla-

dieb a diváci z celého kraja boli vo vare uţ od prvej minúty 
koncertu. Ten rozbehol spevák v šiltovke s najväčším úsme-

vom Thomas Puskailer. Nechýbalo ani povestné pódiové sal-
to vzad Bena Cristovaa, ktorého vystúpenie malo najväčší 

decibelový ohlas medzi jeho fans. Dievčatami milovaný roc-

ker Miro Šmajda sa uţ spoza pódia ozval do mikrofónu po-
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pevkom piesne Neďaleko od Trenčína a medzi domácimi mal 

okamţite vyhraté. Na pódiu potom rozhadzoval svoje topánky 

a moderátor programu by ich za ponúkanú cenu 10 eur bol 
okamţite bez problému predal. Rozvášnenú atmosféru 

upokojovala baladic-
kou skladbou Marie 

Rottrovej speváčka s 

najmocnejším hlasom 
Leona Šenková. Os-

travský „Tom Jones“ 
- Martin Chodúr 

zdvihol nad hlavy ti-

sícky dlaní. Sólové vystúpenia zavŕšil v čiapke spievajúci 
miláčik Jan Bendig a bodkou za koncertom bola supersta-

rovská hymna. Davová psychóza a obrovské masy nadšených 
tínedţerov vyvolávali obavy. Pod pozorným dohľadom očí 

ochrankárov boli v zákulisí predovšetkým speváčky. Tie boli 

okamţite po odspievaní skladby takmer behom odvádzané do 
blízkej šatne organizátorkou, ktorá ich drţala za ruku. Pohyb 

mladých spevákov bol 
pred vystúpením za pó-

diom voľnejší. Zopár 

šťastlivcom, ktorým sa 
cez bezpečnostné záta-

rasy podarilo na pár 
chvíľ dostať k svojim 

obľúbencom počas kon-

certu, neváhali zapózo-
vať do fotoaparátu a 

pristúpili i na spoločnú 
fotografiu. 

Pre centrum Laugarício bola táto akcia prvou v takomto 

masovom meradle a teda aj zaťaţkávacou skúškou a to si 
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vyţiadala súčinnosť záchranárov, políciu a domácich pracov-

níkov bezpečnostnej sluţby. V centre išla naplno aj celá vzdu-

chotechnika, klimatizácia, aby bol pri nápore, podľa organi-
zátorov aţ dvadsaťtisíc ľudí, neustále dýchateľný vzduch. 

Zdravotníci napriek mase detí v stave vytrţenia a maxi-
málne vyhecovanej hladiny adrenalínu nemuseli z davu vy-

ťahovať odpadnuté deti. Vyvrcholením sobotňajšieho koncertu 

bola autogramiáda. Šancu dostať sa po vysnívané idoly a ich 
podpisy mali najobetavejší fanúšikovia, ktorí si pod pódiom 

odstáli hodiny čakania pred koncertom. Superstaristi mali pri-
pravené uţ vopred podpísané stovky svojich fotografií. Pre 

mnohých školopovinných bola moţnosť ocitnúť sa v blízkosti 

ich obľúbenej „star“ zrejme celoţivotným záţitkom. Nevadilo 
im, ţe mnohé z plyšákov neskončili v rukách ich idolov, ale 

popadané pod obliehaným pódiom. Vytúţených farebných 
fotiek s podpismi sa dočkali však len tí najšťastnejší.  

Trenčianske noviny 07.12.2009 

Pomocná evidencia 922/1/09 
 

Húfy detí v sprievode rodičov či starých rodičov prichádzali 
v sobotu 5. decembra 2009 na Mierove námestie v Trenčíne, 

aby na vlastné oči videli Mikuláša. Uţ hodnú chvíľu pred jeho 

príchodom všetci netrpezlivo vyčkávali, kedy sivovlasý 
deduško príde. Ten s úderom 17 hodiny prišiel na parádnom 

koči ťahanom párom ko-
ní v sprievode anjelov 

a čertov drţiac v ruke 

veľký kôš plný sladkých 
dobrôt. 

Konský povoz s Miku-
lášom zastavil pred am-

fiteátrom, vzácny hosť 

všetkým deťom zakýval 
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na pozdrav a vystúpil palubovku amfiteátra, kde ho privítali 

dievčence z folklórneho súboru Kornička. Za všetky deti 

sľúbili, ţe zlepšia svoje správanie v budúcom roku. Tieto 
sľuby sa nepáčili prítomným čertom a svoj hnev prejavili 

ohnivými plameňmi.  
Mikuláš uţ tradične rozsvietil vianočný strom, čím odštar-

toval podujatia v rámci „Čaro Vianoc pod Trenčianskym 

hradom“. Mikuláš, prv neţ odišiel z Mierového námestia 
obdariť ďalšie deti darčekmi opäť konským povozom, tak 

deťom, ktoré prišli na Mierove námestie rozdával všakové 
dobroty. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 10. decembra 2009 prijal v obradnej sieni Mesta Tren-

čín primátor Mesta 
Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler zás-

tupcov piatich  tren-
čianskych folklór-

nych súborov pri 
príleţitosti ich okrú-

hlych jubileí súbo-

rov Folklórneho sú-
boru  Trenčan, Fol-

klórneho súboru Druţba, Detského folklórneho súboru Ra-
dosť, Detského folklórneho súboru Kornička a Folklórneho 

súboru Seniorklub Druţba. V úvode moderátorka podujatia 

Mgr. Hana Gallová konštatovala, ţe posolstvom folklórnych 
súborov je okrem rozdávania dobrej nálady aj uchovávanie,  

rozvíjanie a odovzdávanie ľudových tradícií ďalším pokole-
niam. Za nezištnú dlhoročnú prácu a úsilie pri prezentovaní 

kultúrnych zvyklostí nášho regiónu doma, ale aj v zahraničí 

poďakoval všetkým jubilujúcim folklórnym súborom primátor 

Emília Šteiningerová z Detského folklórneho súboru Radosť 
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Ing. Branislav Celler a osobne vyjadril svoje pocity slovami 

„Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za doterajšiu  prá-

cu, ktorú ste vo folklórnych súboroch odviedli, a to nezištne 
vo vlastnom voľnom čase. Patrí vám vďaka aj za to, s akou 

láskou a húţevnatosťou sa venujete deťom a mládeţi. Som 
presvedčený, ţe aj vďaka vám z nich vyrastie generácia, ktorá 

bude hrdá na svoje ko-

rene a kultúru. Verím, 
ţe sa tu, aj vďaka pod-

pore mesta, budeme 
stretávať pri vašich 

nasledujúcich jubi-

leách.“ 
O vysokej umeleckej 

a profesionálnej úrovni 
trenčianskych folklór-

nych súborov svedčí nielen mnoţstvo ocenení z  krajských či 

celoslovenských súťaţí, ale aj účasť na renomovaných medzi-
národných festivaloch. Jedným z nich je aj Medzinárodný 

folklórny festival Myjava. „Trenčianske súbory sú pravidel-
ným hosťom na našom festivale“ povedala za organizátorov 

festivalu pedagogička ľudového tanca a choreografička z Cen-

tra tradičnej kultúry v Myjave Lenka Konečná. A ďalej po-
kračovala, ţe „ich vystúpenia sú plné hravosti, ktoré zane-

chávajú v divákoch nezabudnuteľný záţitok a sú dôkazom 
umeleckej vyspelosti,“. Po slávnostných príhovoroch a gratu-

láciách sa vedúci oslavujúcich folklórnych súborov zapísali do 

pamätnej knihy a prijali od primátora Mesta Trenčín drobné 
prezenty. Len pre pamäť v tomto roku oslavovali jubileá tieto 

súbory : 
- Folklórny súbor Trenčan – 60. rokov 

- Folklórny súbor  Druţba – 55. rokov 

- Detský folklórny súbor Radosť – 35. rokov  

JozefĎurači z Detského folklórneho súboru Kornička 
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- Detský folklórny súbor Kornička – 10. rokov 

- Folklórny súbor Seniorklub Druţba – 10. Rokov 

Info Trenčín 21.12.2009 
Pomocná evidencia 970/1/09 

 
Vynikajúce publikum, vynikajúci súťaţiaci, zloţitá úloha 

odbornej poroty, aj takto by sa dalo charakterizovať finále 

speváckej súťaţe My PopStar Trenčianskeho kraja, ktoré sa 
uskutočnilo 10. decembra 2009 v Posádkovom klube Trenčín. 

O titul laureáta a moţnosť nahrať vlastné promo CD sa 
uchádzalo osemnásť mladých spevákov z celého kraja. V hľa-

disku mali výbornú podporu, ktorá ich motivovala k maxi-

málnym výkonom. Víťaz staršej kategórie mal o motiváciu 
naviac, pretoţe ho čakal priamy postup na ďalšiu spevácku 

súťaţ - Zlatá črievička.  
Spevácka súťaţ, ktorá mala tento rok uţ štvrté pokračovanie 

poriadala Súkromná zá-

kladná umelecká škola 
manţelov Kardošovcov, 

Krajské centrum voľné-
ho času v Trenčíne, sieť 

regionálnych novín MY 

v Trenčianskom kraji 
a PX Centrum Povaţská 

Bystrica. Osemnásť fina-
listov určila odborná po-

rota v semifinále, v Povaţskej Bystrici. 

Súťaţ zhodnotil predseda odbornej poroty a hlavný orga-
nizátor Stanislav Kardoš, ţe súťaţiaci museli najprv prejsť 

sitom okresných kôl, kde spievali bez hudobného sprievodu. 
„Súťaţ je určená pre všetky talenty, teda nielen pre tých, ktorí 

uţ majú skúsenosti s pódiom. Talent sa dá objaviť najlepšie 

vtedy, ak ho pri speve nesprevádza hudba preto sa rozhodlo, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5369102&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5369102&ids=6
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ţe okresné kolá budú bez hudobného sprievodu. Podporu 

hudby pri speve mali súťaţiaci aţ v semifinále v Povaţskej 

Bystrici, v ktorom spievali bez kontaktu s publikom. Hudobný 
sprievod bol aţ vo finále. Preto po vystúpení finalisti zhodne 

skonštatovali, ţe vo finále bola úplne iná atmosféra ako 
v semifinále. Najviac ich potešila podpora publika, ktoré ne-

šetrilo potleskom. Slovami uznania nešetril ani predseda sa-

mosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH, ktorý 
prevzal nad podujatím 

záštitu. Na podujatí  

sa však nielen súťa-
ţilo, ale v sprievod-

nom programe dostali 
priestor aj iné talenty 

maţoretky Centra 

voľného času v Púchove, tanečníci zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Povaţskej Bystrici i víťazka tanečnej 

súťaţe Tanečný ring. Vavríny najvyššie si odniesli títo spe-
váci : 

kategória od 11 do 14 rokov  : 

1. miesto získala Kristína Vrecková z Nitrianskeho Rud-
na,  

2. miesto získala Klára Mockovčiaková z Myjavy,  
3. miesto Janko Blaháč z Prievidze. 

kategória - od 15 do 18 rokov : 

1. miesto získala Simona Drdáková z Púchova a získala 
priamy postup do finále Zlatej črievičky, 

2. miesto získala Zuzka Feketeová z Prievidze,  
3. miesto získal Matúš Bandúr z Povaţskej Bystrice. 

Laureátom súťaţe a šancu nahrať vlastné promo CD sa stal 

Lukáš Trautenberger z Lubiny. 
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Trenčianske noviny 21.12.2009 

Pomocná evidencia 979/1/09 

 
    V piatok 11. decembra 2009 podvečer Galéria Miloša Ale-

xandra Bazovského v Trenčíne si pripomínala vernisáţou výs-
tavou najzaujímavejších umeleckých diel zo svojho zbier-

kového fondu pripome-

nula svoje štyridsiate 
výročie umeleckej čin-

nosti v Trenčíne. Úvod 
vernisáţe výstavy patril 

interpretácii skladieb 

Trenčianskemu komor-
nému orchestru a potom 

uţ prítomných privítala 
riaditeľka jubilujúcej galérie PhDr. Danica Lovíšková. 

V úvode konštatovala, ţe za uplynulé obdobie prešla galéria 

zloţitým vývojom, keď na začiatku ju prichýlilo Trenčianske 
múzeum, neskôr sa usí-

dlila v rekonštruovaných 
priestoroch Kolégia pia-

ristov a po 1989 roku i za 

pomoci Mesta Trenčín sa 
zatiaľ definitívne pre-

miestnila do terajších 
priestorov. „Myslím, ţe 

ste si všetci zvykli na 

tento priestor, ţe k nám radi chodíte. Pripravili sme pre vás 
v rámci nášho jubilea najznámejšie umelecké diela. Nie sú 

vystavené všetky i napriek tomu, ţe na výstavu sme pouţili 
všetky podlaţia našej galérie. Ale je taká skutočnosť v našich 

zbierkových fondoch máme cca 1700 umeleckých diel a to by 

sa nám ţiadnom prípade nepodarilo vystaviť.“  
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O charaktere vystavených zbierok sa vyjadril kurátorka výs-

tavy PhDr. Alena Hej-

lová. Galéria Miloša 
Alexandra Bazovského 

v Trenčíne zhromaţ-
ďovala v uplynulom 

období na teritoriálnom 

princípe umelecké diela 
a tvoria nevyčísliteľné 

a nenahraditeľné hod-
noty. Medzi základné 

úlohy galérie patrí podľa jej štatútu budovanie a ochraňovanie 

zbierkového fondu. Od počiatku existencie galérie bola sta-
novené jej profilácia, ktorá sa premietla do štruktúry zbier-

kového fondu a to do sústreďovania umeleckých diel z ob-
dobia 20. storočia. Formovanie galérie poznačili viaceré gene-

rácie výtvarníkov, ktorých tvorba bola poznačená Trenčínom 

a jeho okolím. Samozrejme, ţe vysostné postavenie v galérii 
má dielo Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno aj 

galéria nesie. Ľudia, ktorí sa stáli pri zrode galérie, viedla 
snaha okrem iného zaštítiť sa menom zakladateľa moderného 

slovenského maliarstva a zhromaţdiť maliarove dielo v gale-

rijnej zbierke, ktorá bude môcť byt prezentovaná na verejnosti. 
Za uplynulé obdobie sa podarilo zozbierať vývojové výz-

namné diela takmer všetkých predstaviteľov jednotlivých 
vývojových skupín a smerov, tvoriacich výtvarnú generáciu        

20. storočia.  

Obdobie normalizácie v po roku 1970 bolo pre galériu 
priaznivé, lebo finančné zabezpečenie v plnej umoţňovalo 

poslanie galérie, najmä pri tvorbe zbierkového fondu.  
Od roku 1979, kedy sa činnosť galérie rozbehla v rekon-

štruovaných priestoroch piaristického kláštora na Mierovom 

Rudolf Krivoš - Rodina 
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námestí v plnom rozsahu ponúkla verejnosti tri stále expozí 

cie : 

- expozíciu slovenského výtvarného umenia 20. storočia 
v maľbe, grafike a plastike;  

- expozíciu z diela M. A. Bazovského;  
- a expozíciu výtvarného umenie trenčianskeho regiónu. 

V nedávnej minulosti sa zbierkový fond galérie tvoril 

darcovstvom výtvarných diel od výtvarných umelcov, ktorí 
v galérii vystavovali.  

V závere konštatoval, 
ţe súčasná ekonomická 

situácia nepriaznivo vplý-

va najmä na tvorbu zbier-
kového fondu. Tie ostatné 

štruktúry činnosti galérie 
sa rozvíjajú dobre. 

V závere vystúpil pred-

seda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý po-

ďakoval v mene zriaďovateľa galérie všetkým pracovníkom 
minulým a súčasným za ich aktivity, čím prispievajú ku kul-

túrnosti trenčianskej verejnosti. 

Vlastné poznámky 
 

Mestská veţa v Trenčíne 
v piatok 11. decembra 2009 bola 

miestom výstavy pod názvom 

Minulosť a budúcnosť sloven-
skej výšivky, ktorej autorkou bo-

la Ina Pašteková – Budovská. 
Autorka o výstave povedala, ţe 

„výšivka je silnou súčasťou 

slovenskej kultúry, je však stále menej ľudí, ktorí techniku 

Svetozár Ábel  Ľudia či stroje 
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výšivky ovládajú. Bola by veľká škoda, keby zanikla. Uţ teraz 

niektoré regionálne výšivky miznú, nemá to kto robiť. Často 

sú to ţeny, ktoré presiahli deväťdesiatku.“ 
Rodáčka z Bratislavy vyštudovala Strednú priemyselnú 

školu odevnú v Trenčíne a v tomto meste sa aj usadila. Zaobe-
rá sa dizajnom. Prešla rôznymi oblasťami umeleckej tvorby, 

od textilu, cez maľbu na sklo, venovala sa reklame. K projektu 

slovenskej výšivky sa dostala asi pred dvoma rokmi. „Chcela 
som oţiviť túto krásnu slovenskú tradíciu. Začalo sa to zbie-

raním výšiviek, hľadaním ţien, ktoré sa tým ešte zaoberajú. 
Tak postupne vznikali jednotlivé modely, ktoré som mala 

v hlave,“ povedala autorka.  Práve takýmto spôsobom môţe 

podľa nej výšivka preniknúť aj do moderných odevov a tým 
má šancu preţiť a posunúť sa ďalej. „Je dôleţité, aby sa o to 

zaujímali mladí ľudia a naučili sa správnu techniku,“ myslí si 
Budovská. 

Výstava slovenskej výšivky mala v Trenčíne svoju pre-

miéru a v budúcom 
roku by autorka 

chcela svoje diela 
prezentovať aj v 

iných regiónoch. 

„S projektom vý-
šivky som chcela 

pôvodne ísť aj do 
zahraničia, to sa mi 

však nepodarilo. 

Som rada, ţe mô-
ţem vystavovať práve v trenčianskej mestskej veţi. Tieto 

priestory ma očarili,“ dodáva umelkyňa.  
Vlastné poznámky 
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 Kaţdoročný termín premiéry novej divadelnej hry dodr-

ţiava ochotnícke divadlo Normálka v Trenčíne so ţeleznou 

pravidelnosťou. Nebolo tomu ani inak ani tento rok. Toho-
ročná premiéra novej hry Zdenka z Maksu sa uskutočnila v 

nedeľu 12. decembra 2009 v Posádkovom klube Trenčín.  
Dej divadelnej hry umiestnil autor do obchodného centra 

v priestore medzi kníhkupectvom a kaviarničkou. Jeho hlav-

nou hrdinkou je bez-
domovkyňa, skromná 

dobráčka,  ktorá v tom-
to priestore našla svoje 

útočisko a prebýva tu. 

Podľa autora hry Mi-
roslava Ďuriša je prí-

beh vymyslený, ale má 
reálny základ, veď bez-

domovci ţijú aj na le-

tiskách či staniciach alebo chodbách panelákov.  
Vlastné poznámky 

 
Uţ po siedmy raz, v čase adventu, organizovala Asociácia 

Fitnes Gabrhel celoštátne kultúrno-športové podujatie pod 

názvom Večer hviezd. Podujatie malo a má dobročinný cha-
rakter. Tradičná kul-

túrno-športová akcia 
sa uskutočnila dňa 

19. decembra 2009 

v Posádkovom klube. 
Toto podujatie 

vzniklo po tragickej 
udalosti v rodine Ga-

brhelovcov, keď pri 

dopravnej nehode 
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tragicky zahynula sestra organizátora akcie Milana Gabrhela 

so svojim manţelom práve pred  Vianocami, keď išli vziať 

svoje deti so sluchovým postihnutím do Bratislavy na Via-
noce. Po tejto tragickej udalosti zostali maloleté siroty, ktoré 

vychovali starí rodičia. 
Tento rok sa jej organizátori rozhodli podporiť výťaţkom z 

tohto podujatia nadáciu Liga proti rakovine a vzdať hold jej 

prezidentke MUDr. Eve Sirackej, ktorá získala Cenu večera 

hviezd v oblasti charity. V oblasti kultúry ocenili známeho 

filmového reţiséra, scenáristu a kamerana  Juraja Jakubiska 
za film Báthory. Jakubisko s povestným klobúkom a s bielym 

šálom skonštatoval, ţe cena, ktorú v Trenčíne získal, je od jed-

noduchých ľudí, a preto táto má väčšiu hodnotu, ako keď 
umelca ocení filmová akadémia. 

V oblasti športu ocenili svetového rekordéra v štafetovom 
behu beckovského rodáka a tohtoročného jubilanta Dušana 

Čikela. Ten na podujatí pokrstil slanou vodou knihu o jeho 

bohatej športovej kariére. „Ocenenie ma potešilo. Keď som 
mal 75 rokov dostal som od Slovenského olympijského 

výboru Cenu Fair play,“ prezradil stále vitálny osemdesiatnik, 
ktorý sa pričinil o rast trenčianskej Dukly i šport v Trenčíne. 

Na hviezdnom večeri vyhodnotili prvý ročník Miss fitness 

internet, ktorý získala študentka prvého ročníka Trnavskej 
univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy  Lucia Heidlerová zo 

Ţiliny.  
Na podujatí zároveň vyhlásili výsledky tretieho ročníka 

celoštátnej súťaţe Do formy s Mozoláni Trading. V tomto 

roku súťaţilo vyše 190 ľudí vo veku od 13 do 62 rokov. 
V kategórii muţov zvíťazil L. Kuba, ktorý za desať týţdňov 

zníţil úbytok hmotnosti o 32 kilogramov. V kategórii ţien 
prvenstvo získala V. Tomaščová, ktorá za rovnaké obdobie 

zhodila 16,8 kg. Na záver odovzdali Detskému domovu 

Lastovička Trenčín šeky na sumu 2.000 eur. Na podujatí sa 

Jakubisko so ţenou Dianou 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5346337&ids=6
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predstavili najlepší športovci v disciplíne fitness a prezentovali 

dosiahnuté výkony i tituly verejnosti. 

vvv.sme.sk 20.12.2009 
 

Verejná kniţnica Mi-
chala Rešetku v Trenčíne 

pripravila 15. decembra 

2009 posledné podujatie 
„Poznávame Trenčanov“, 

v ktorom sa predstavila 
Trenčianka Barbora Kar-

došová a levičská rodáčka 

Eva Borušovičová so svo-
jimi najnovšími dielami „Sladko v ústach“ a „Urobíme 

všetko, čo sa dá“. V úvode vystúpil mladý klavírista Ján 

Ančic. Podujatie moderovala Obe sa spoznali počas štúdia na 

vysokej škole, kde vyštudovali scenáristiku a spoločne na-

krútili film pod názvom „Amálka, ja sa zbláznim“.  
Dielo Barbory Kardošovej „Sladko v ústach“ je síce 

o sladkostiach, ale hlavnú úlohu v nej nehrajú recepty. Sledujú 
v nej osudy ľudí, ktorí 

hľadajú svoju vlastnú 

cestu za šťastím. Kaţdý 
hrdina má svoju prav-

du. Podľa autorky sú 
ţeny a muţi tohto prí-

behu v najlepšom veku, 

ktorí si vedia všetko vy-
chutnať. Kniha „Uro-

bíme všetko, čo sa dá“ je zbierkou úvodníkov z pera Evy 
Borušovičovej, ktorú vydavateľ familiárne nazval Jelení guláš 

pre dušu. Kniha obsahuje lahodné krátke útvary, ktoré moţno 

čítať kedykoľvek, no zároveň je to väčšia divočina ako sle-
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pačia polievka. Oba romány si dokáţu získať čitateľa pod-

manivým spôsobom. Ich krása je v jednoduchosti. Štýlovo 

a vzrušujúco hovoria o kaţdodenných starostiach ţivota 
človeka, pričom oplývajú odvahou, otvorenosťou či 

sexuálnym nábojom. 
Trenčianske noviny 21.12.2009 

Pomocná evidencia 985/2/09 

 
V nedeľu 20. decembra 2009 

v podvečer v Mestskej galérii na 
Mierovom námestí v Trenčíne sa 

uskutočnila vernisáţ výstavy 

„Stretnutia s anjelmi 6.“ od 
poľského autora Eugeniusza Mol-

ského z partnerského mesta Kato-
wice v Poľsku.  

Po otvorení výstavy riaditeľkou galérie Mgr. Teréziou 

Nikovou o výstave a jeho autorovi prehovoril kurátor výstavy 
PhDr. Marián Kvasnička. Vo svojom príhovore zaspomínal 

na obdobie pred novembrom 1989, kedy „prorocký signál 
budúcich moţných zmien v kultúrno-duchovnom teritóriu dal 

pontifikát slovanského pápeţa Jána Pavla 2., na čo nadviazala 

v gdanských lodeniciach Solidarita a niekde v hĺbke bolio 
počuť seizmické otrasy východného impéria.“ Tento vzťah 

kurátora k Poľsku nado-
budol aj iné rozmery, le-

bo pri prechádzkach 

s malou dcérkou okolo 
Váhu rád sa započúval 

do vysielania varšav-
ského rozhlasu, kde sa 

hovorilo o veciach, 

o ktorých sa u nás nemo-

EugeniuzsMolski 
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hlo ani mlčať. „Aby som toto všetko videl na vlastné oči, tak 

som často chodil na sluţobné cesty do Poľska, kde sa 

organizovali výstavy. Na potulkách vo Varšave som objavoval 
náboţenské a filozofické knihy, ktoré sa na Slovensku nevy-

dávali, mal som moţnosť navštíviť hrob zavraţdeného kato-
líckeho kňaza Jerzy Popeluška a tieţ vidieť vyvesené proti-

sovietske a protikomunistické heslá. V Zelenej Gorze som 

videl vtedy zakázaného „Amadea“ od reţiséra Formana. Mal 
som silný záţitok z vnímania zakázaného ovocia.“ 

V kontexte dnešnej výstavy treba spomenúť, ţe výstavy 
slovenských výtvarných umelcov boli prijímané veľmi dobre 

a stretnutia s poľskými výtvarníkmi pôsobili na mňa ako bal-

zam. Religiozita nie je v prípade Eugeniuzsa Molského lacnou 
nálepkou ani pózou, ale základným zdrojom potreby pýtať sa 

na zmysel ţivota, na jeho traumy a drámy, ktoré presahujú 
ľudskú ohraničenosť smrťou. Toto pnutie za horizont vidi-

teľného, empirického, zmyslového a senzuálneho svet pova-

ţuje za najdôleţitejší impulz tvorivého nepokoja Eugeniuzsa 
Molského.  

Na záver vernisáţe dostal na vyjadrenie priestor aj vysta-
vujúci autor Eugeniusz Molski, ktorý povedal, ţe je veľmi rád, 

ţe môţe vystavovať v Trenčíne, kde má veľa priateľov 

v radoch výtvarných umelcov, ako aj medzi odbornými kul-
túrnymi pracovníkmi, ktoré nadviazal najmä v priebehu pr-

vých dvoch ročníkov „Ora et Ars“. Povedal, ţe anjelov ne-
treba vidieť len v nebeských tíšinách, lebo ale aj na zemi sú 

ľudia, ktorí dobre konajú a to sú tieţ anjeli. 

Vlastné poznámky 
 

Niekoľko desiatok lampiónov rozţiarilo v pondelok pod-
večer 21. decembra 2009 Mierové námestie v Trenčíne. Ma-

terské centrum Srdiečko zorganizovalo uţ po tretí raz 
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lampiónový sprievod 

detí s rodičmi centrom 

mesta. Prvý raz sa však 
konal v predvianočnom 

čase. 
„Po dvoch novembro-

vých ročníkoch sa ter-

mín tohtoročného lam-
piónového sprievodu 

presunul na december. Mesto, najmä jeho námestie, je uţ 
pekne predvianočne vyzdobené a deti s lampiónmi majú tak 

viac divákov,“ skonštatovala konateľka materského centra 

Vladimíra Strmenská s tým, ţe lampióny si predškoláci 
spolu s rodičmi vyrobili vlastnoručne v rámci „Galérkova“ v 

Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 
„V Nemecku a Rakúsku majú lampiónové sprievody 

tradíciu na sv. Martina, 

preto sme sa aj mi 
rozhodli spojiť sprievod 

s Vianocami a s via-
nočnými svetielkami z 

Materského centra Sr-

diečko,“ dodala Vladi-

míra Strmenská, pri-

čom zdôraznila, ţe jed-
ným z cieľov podujatia je poukázať na to, ţe deti sú tu a fun-

gujú v meste. Zviditeľnilo ich symbolicky svetlo z lampiónov.  

Vlastné poznámky 
 

Najznámejšie sakrálne diela Antonia Vivaldiho odzneli v 
sobotu 26. decembra 2009 v podaní Komorného orchestra 

mesta Trenčín pod vedením Kataríny Zboray a speváckeho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5366915&ids=6
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zboru Chorus Alea za dirigovania Branislava Kostku v Pia-

ristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne. 

Komorný orchester mesta Trenčín vznikol v roku 1990 ako 
občianske zdruţenie a nadviazal na viac ako tri storočia staré 

jezuitské kultúrne tradície v meste pod Matúšovým hradom. 
Neprofesionálne komorné teleso si dalo do vienka lásku k 

hudbe, rovnako ako ambície prenášať tento vzťah medzi širo-

kú verejnosť. Tento koncert bol uţ dvadsiatym v poradí, čiţe 
bol jubilejným.  

Koncert otvoril Komorný orchester mesta Trenčín pod ve-
dením Kataríny Zboray interpretáciou diel Antona Vivaldiho 

„Sinfonie  C dur – L´Incoronazione di Dario – RV 719“ a 

„Concerto Op. X, No. 5 F dur pre flautu – RV 434“ a svoje 
vystúpenie uzavrel dielom Archangela  Corelliho „Concerto 

Grosso No. 8 Fatto pre la Notte di Natale“. V ďalšej časti 
programu sa ku koncertu pripojil svojím vystúpením spevácky 

zbor Corus Alea za dirigovania Branislava Kostku. Ako sólisti 

vystúpili sopránistky Helga Varga Bach, Eva Gregorová, 
altistka Helena Mudrochová, huslistky Katarína Zboray 

a Kristína Hlístová, violončelista Gabriel Majerech, flautistka 
Michaela Hobţová a organistka Milica Ilčíková. 

O koncert bol mimoriadny záujem a to aj medzi ľuďmi, 

ktorí sa váţnej hudbe nevenujú, keď len odhadom som 
napočítal návštevnosť okolo 600 ľudí.  

Vlastné poznámky 
 

Dievčatá z Trenčína a okolia mali v mesiaci december 2009 

moţnosť zúčastniť sa na dvoch kastingoch krásy. Organizátori 
celoslovenských súťaţí Miss Universe a Miss Slovensko 

vybrali do semifinále viac ako dvadsať krások. Kasting Miss 
Universe sa uskutočnilo v Cinema Movies klube, kde prišlo 

štyridsaťdva mladých dievčat. Postúpiť do semifinále chceli 

všetky, porota však nakoniec vybrala deväť z nich. Ako pove-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5396809&ids=1
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dala riaditeľka súťaţe Silvia Lakatošová, trenčiansky kasting 

bol dobrý, v porovnaní s minulým rokom sa jeho úroveň ešte 

zvýšila. „Dievčatá sú z roka na rok krajšie, profesionálnejšie, 
naučili sa o seba starať. Môţe to dokázať kaţdá, stačí, keď na 

sebe zapracujú.“  
Mladé Slovenky podľa Lakatošovej súťaţiace robia chybu v  

tom, ţe sa na kastingy dostatočne nepripravia. „Povedia, zač-

nem cvičiť, začnem plávať. Ak im na tom skutočne záleţí, 
musia prísť pripravené. Treba na sebe začať pracovať skôr. 

Kastingy sú podľa 
organizátorov vý-

bornou motivá-

ciou. Dievčatám, 
ktoré sa dostanú 

do finále, sa otvá-
ra celkom nový 

svet. Zrazu ich 

pozná celé Slo-
vensko, majú zá-

ţitky, ktoré nie sú 
beţné, stretávajú 

sa zo známymi ľuďmi, zaţijú prácu v televízii, v rozhlasových 

štúdiách, cestujú po svete. Podľa organizátorov súťaţe, je to 
pre ne veľká príleţitosť. 

Trenčianske dievčatá mali moţnosť skúsiť šťastie aj na 
druhom kastingu Miss Slovensko 2010. Dievčatá uchádzajúce 

sa o titul sa najskôr predstavili v plavkách, v skupinkách po 

desiatich. Dôleţitá bola výška nad 170 centimetrov, súmerná 
postava, kvalita vlasov i úsmev. Tie, ktorým sa podarilo pos-

túpiť, absolvovali s porotou rozhovor a čakanie či sa dostanú 
do semifinálového kola. Podľa riaditeľky súťaţe Lucie Ha-

blovičovej boli trenčianske kastingy vţdy veľmi silné, tento 

rok však bol trošku slabší, z hľadiska kvality aj účasti. „Stále 
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si však Trenčín udrţiava poprednú pozíciu na Slovensku, 

všetky dievčatá, ktoré sme vybrali, sú krásne a kaţdá jedna má 

šancu dostať sa do finále. Verím, ţe Trenčín bude mať svoje 
zastúpenie, bola by veľká škoda, keby to tak nebolo.“ Na 

kastingu vybrali podľa nej pribliţne dvanásť dievčat. 
www.sme.sk  02.01.2010  
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