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Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

V dňoch 23. a 24. januára 2010 sa konal 13. ročník Medzi-

národnej výstavy psov všetkých plemien v priestoroch výsta-

viska Expo Center a.s. v Trenčíne. 

Organizovanie výstavy schválila a patronát nad ňou prevza-

la Medzinárodná kynolo-

gická organizácia – FCI. 

Organizátorom výstavy 

bola Slovenská kynolo-

gická jednota, strešná ky-

nologická organizácia na 

Slovensku v spolupráci s 

Regionálnou organizá-

ciou Slovenského poľov-

níckeho zväzu v Trenčíne, pod vedením Ing. Jaroslava Ma-

tyáša. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler. 

Na výstavu sa prihlásilo 2.130 psov, 235 plemien z ktorých 

sa niektoré ešte budú posudzovať osobitne podľa veľkosti, 

sfarbenia a druhu osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 

20 rozhodcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Na výstavu sa 

prihlásili okrem slovenských aj vystavovatelia z jedenástich 

štátov Európy, z ktorých naj-

početnejšie sú zastúpené ma-

la Česká republika – 876 

psov, Poľsko – 102 psov,  

Maďarsko 48 – psov a Ra-

kúsko – 15 psov.  Slovenskí 

kynológovia na výstavu pri-

hlásili 1.024 psov.  

Najviac psov bolo prihlásených z plemien - Yorkshire Ter-

rier – 49 psov, Labrador Retriever – 48 psov, Rhodesian Rid-
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geback – 47 psov, Golden Retriever – 47 psov, Bernský salaš-

nícky pes – 44 psov.  

Na výstavu prihlásili vystavovatelia aj málo sa vyskytujúce 

plemená, ako napr. Nihon Supitsu a  švédsky Vallhund. 

V sobotu boli vystavované ovčiarske a pastierske psy, špice 

a pôvodné plemená, duriče a farbiare, stavače, prinášače 

/retrievery/, sliediče, vodné psy a spoločenské plemená. V ne-

deľu boli vystavované pinče, bradáče, molosy, švajčiarske 

pastierske psy, teriéry, jazvečíky a chrty. 

V pavilóne č. 1 na prvom poschodí prebiehali súťaţe Junior 

Handling v dvoch vekových kategóriách od 9 do 13 rokov a 

od 14 do 17 rokov veku prihlásených detí. 

 Neskôr prebiehali zá-

verečné súťaţe kde sa 

predstavili najkrajšie psy z 

celej výstavy. Víťazi jed-

notlivých plemien súťaţili 

o najprestíţnejšie tituly – 

Najkrajšie šteniatko, Naj-

krajší dorastenec, Najkraj-

ší mladý pes, Najkrajšia 

chovateľská skupina, Najkrajší pár psov, Najkrajší veterán, ví-

ťaz čestných tried, víťaz súťaţí Junior handling, víťaz jednot-

livých FCI skupín  a víťaz dňa a víťaz výstavy. 

V rámci záverečných súťaţí v sobotu 23. januára 2009 pre-

biehala aj Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili tieto 

plemená -  slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hru-

bosrstý stavač a československý vlčiak.  

vlastné poznámky 

 

Mestská galéria v Trenčíne otvorila svoju tohoročnú vý-

stavnú sezónu dňa 27. januára 2010 vernisáţou výstavy insit-

ných majstrov maliarskej palety srbskej Kovačice. Na úvod 

vernisáţe zaspievala spevácka skupina kubranských ţien 
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a potom vystavujúcich umelcov a návštevníkov privítala dlho-

dobo uvoľnená poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová, 

aby sme zacítili vôňu dolnej zeme, ktorú si vybrali za svoju 

druhú vlasť a domov naši slovenskí predkovia. Predstavila 

členov Kovačické-

ho zdruţenia KOV 

– ART Pavla Haj-

ku, Pavla Cicku 

a Marci Markova. 

Okrem toho privíta-

la Dušana Števíka 

z Veterán klubu Se-

reď, ktorého členo-

via pod jeho vede-

ním vykonali pre našich rodákov v Srbsku veľa uţitočnej prá-

ce, keď sa podieľali na oprave mostov, pamätníka v Kra-

gujevaci, kaplnky zomrelých srbských vojakov prvej svetovej 

vojny v Trenčíne, financovaných z vlastných finančných zdro-

jov.  

K návštevníkom sa potom prihovorili 

o svojom ţivote a svojej umeleckej tvorbe vy-

stavujúci umelci. Marci Markov ţije a pracuje 

v Padine. Prvý obraz namaľoval v roku 1977. 

Prvý raz vystavoval v Padine v roku 1981. Patrí 

medzi najlepších maliarov strednej generácie 

kovačickej skupi- ny insitných maliarov, na 

ktorých spočíva budúcnosť insitného umenia 

Slovákov v Baná- te. Pavol Hajek vo svojich 

obrazoch zobrazu- je ţenu a ko-

húta. Kohút svo- jím zjavom, 

tvarom a farbou predstavuje majstrovské dielo 

prírody. Kohút je podľa neho vtákom noci, vtá-

kom dňa, vtákom tmy, vtákom svetla, vtákom 

Marci Markov 

Pavel Hájek 

Pavel Cicka 

Marci Markov 
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ţivota a vtákom smrti.  Kohútia pieseň je spoľahlivým znakom 

ţivota. Pavol Cicka absolvoval strednú poľnohospodársku 

školu, strojárske oddelenie. Na jeho tvorbu vplývali od zá-

kladnej školy insitní umelci z Kovačice Martin Jonáš a Martin 

Paluška. Na Slovensku vystavoval uţ viac razy. Jeho obľúbe-

nými témami sú rybolov na rieke, hudobníci, dozrievanie obi-

lia, teda to s čím sa prostý človeka denno-denne dotýka. Výz-

namné miesto v jeho prácach má kôň, ktorého stavia do po-

predia, ako významného pomocníka človeka. Záver vernisáţ 

patril malým muzikantom z Detského folklórneho súboru Ra-

dosť. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia /1/2010, /1/2010, 1/2010 

 

Dňa 28. januára 2010 sa Verejnej kniţnici Michala Rešetku 

v Trenčíne uskutočnila prezentácia básnickej zbierky Rudolfa 

Dobiáša pod názvom 

„Básnici za mreţami“ zos-

tavenej z veršov deviatich 

pamätníkov jachymovského 

pekla v grafickej úprave 

Ing. Jozefa Vydrnáka, vy-

danej Vydavateľstvom Mi-

chala Vaška v Prešove.  

V úvode vystúpilo zo Základnej umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne dueto 

klavíra a huslí a po jeho vy-

stúpení riaditeľka kniţnice 

Mgr. Lýdia Brezová privíta-

la prítomných návštevníkov 

a hostí podujatia osobitne zá-

stupkyňu riaditeľa Michala 

Vaška v Prešove Gabrielu 
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Smolíkovú, predsedu Konfederácie politických väzňov Karo-

la Noskoviča, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 

Františka Mikloška a ďalších hostí.  

Potom si vzala slovo moderátorka podujatia Janka Poláko-

vá a pred-stavila literárnu tvorbu Rudolfa Dobiáša. Pripome-

nula, ţe ubehlo len pár mesiacov od doby, kedy trenčiansky 

literát Rudolf Dobiáš si pripomenul vzácne ţivotné jubileum 

slávnostným spôsobom na Mestskom úrade v Trenčíne. 

K vydanej zbierke sa postupne vyjadrili hostia podujatia. Ako 

prvá vystúpila Gabriela 

Smolíková, ktorá konštato-

vala, ţe „zostavovateľ Ru-

dolf Dobiáš predstavuje vo 

svojej zbierke deväť auto-

rov, ktorí v tejto zbierke vy-

jadrili svoje utrpenie v bás-

niach. Básne nie sú písaní 

narýchlo, veď kaţdé jedno slovo bolo tisíckrát premedikova-

né. Aj keď táto zbierka vychádza dvadsať rokov po skončení 

komunistického reţimu nie je neaktuálne, pretoţe ak v tomto 

období sa niekto snaţí ospravedlňovať, alebo zľahčovať zloči-

ny komunizmu sú takého publikácie prepotrebné. Naše vyda-

vateľstvo si váţi, ţe Rudolf Dobiáš si vybral práve ich na vy-

danie zbierky, ako aj pri 

vydaní predchádzajú-

cich kníh.“ V rámci 

programu recitátor Ivo 

Veliký predniesol ukáţ-

ky básní Jozefa Šandor-

fiho „Balada o panošoch 

Matúša Čáka“ a Štefana 

Santera „Te Deum“.  
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Po týchto ukáţkach Gabriela Smolíková, Karol Noskovič, 

Lýdia Brezová a Rudolf Dobiáš pokrstili novú básnickú zbier-

ku posýpaním jachymovskými kameňmi. 

Na záver vystúpil zostavovateľ zbierky Rudolf Dobiáš, kto-

rý čo to povedal o vzniku tej-

to zbierky. „V máji minulého 

roka ma oslovil prof. Ján 

Zambor, aby som urobil pred-

nášku o básnikoch, ktorí boli 

za mreţami, pre absolventov 

slovenského jazyka „Studia 

akadémie Slovaca“. Básnikov 

som poznal, Dokonca mal som aj ich nejaké básne. Potom ma 

napadlo, ţe nebolo by zlé priblíţiť túto tvorbu širokej verej-

nosti a zachovať ju pre budúcnosť. Našiel deväť básnikov, 

o ktorých som vedel, ţe niečo napísali vo väzení, ale z nich uţ 

len jeden bol ţijúci.“ 

vlastné poznámky 

 

Hosťom cyklu Poznávame Trenčanov bol po viacerých od-

kladaných termínoch dňa 3. febru-

ára 2010 bol spisovateľ, trenčian-

sky rodák Kornel Földvari, ktorý 

na tomto stretnutí predstavil svojím 

rodákom svoju novú knihu pod ná-

zvom „O detektívke“. Na túto 

slávnostnú chvíľu si prizval spiso-

vateľku Danielu Kapitáňovú a vy-

davateľa Kolomana Kertézsa Ba-

galu.  

Po úvodnom príhovore riaditeľky Verejnej kniţnice Micha-

la Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej, v ktorom privíta-

la všetkých hostí a návštevníkov sa ujala slova moderátorka 
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Janka Poláková, ktorá priblíţila umeleckú tvorbu dnešného 

vzácneho hosťa. Novú knihu symbolicky pokrstila chryzanté-

nami a kvetnými lupienkami autorka slovenských detektívok 

Daniela Kapitáňová, ktorá pri tejto príleţitosti povedala, ţe 

povaţuje toto nové dielo za najlepšie, ktoré bolo na Slovensku 

vydané z oblasti teórie a dejín detektívky. „Urobil obrovský 

kus práce na poli neo-

ranom. V novej knihe 

ma vynikajúce štúdie 

o tom, prečo chýbala 

detektívka na Sloven-

sku. Kaţdému, kto má 

o tento záujem o tento 

ţáner knihu odporú-

čam“. 

Sám autor Kornel Földvari svoju knihu prirovnáva 

k čitateľskému denníku prestárleho ţiaka. Sám hovorí, ţe „de-

tektívka je moja srdečná záleţitosť od útlej mladosti. Spočiat-

ku som si svoju záľubu vybíjal tým, ţe som písal recenzie či 

doslovy, lebo na konci sa mi zdalo, ţe by bolo vhodné to celé 

zosumarizovať.“ V súčasnosti by mala byť detektívka rovnako 

nervózna a plná vzrušenia, ako je náš ţivot. Schopnosť hľada-

nia podstaty detektívky by mala byť uchovaná.  

Daniela Kapitá-

ňová vyslovila zau-

jímavú myšlienku, 

ţe detektívka je 

rozprávka pre dos-

pelých, kde dobro 

víťazí nad zlom. 

Brutalita, ktoré sa 

okolo nás všade 

vyskytujú sa v do-
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brej detektívke nikdy nevyskytujú. Tam zločin vţdy svoju ele-

ganciu  a nadhodnotu. 

Trenčianske noviny 08.02.2010 

pomocná evidencia 80/1/2010 

 

Trenčianske múzeum svoju výstavnú sezónu v ţupnom do-

be otvorili dňa 3. januára 2010 vernisáţou výstavy pod ná-

zvom „Res Ipsa Signitur“. Vzhľadom na nepriazeň počasia, 

keď husté a intenzívne sneţenie zasiahlo praktické celé Slo-

vensko, včítanie trenčianskeho regiónu, ktoré ovplyvnilo ob-

medzenie komunikačného prepojenia smerom na Prievidzu 

a z nej na Trenčín vinou viacerých havárií kamiónov, nemohla 

prísť na vernisáţ autorka výstavy, riaditeľka Hornonitrianske-

ho múzea PhDr. Iveta Gécyová, preto ju zastúpila riaditeľka 

Trenčianskeho múzea Katarína Babičová.  

Vo svojom príhovore konštatovala, ţe na túto výstavu, ktorá 

je venovaná zrakovo handicapova-

ným vrstvám obyvateľstva, dostalo 

Hornonitrianske múzeum grand 

z Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. Na tejto výstave si môţe 

kaţdý jeden zrakovo postihnutý 

návštevník všetky vystavené  pred-

mety chytiť do ruky. A keďţe vy-

stavené predmety sú len repliky, tak 

ţe i keď niektorý z nich padne na 

zem a rozbije sa, nebude to ţiadna 

tragédia.  

Výstava predstavuje rýchly prie-

rez históriou od prírody, cez ar-

cheológiu a ďalšie časti vývoja spoločnosti. Prostredníctvom 

voľne prístupných muzeálnych exponátov a ich popis z bo-

hatého fondu múzea, určených k hmatovému vnímaniu pre-
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zentácie poskytuje prehľad historického vývoja prírody a spo-

ločnosti Slovenska. Dotyk návštevníka s históriou sa začína so 

ţivotom človeka od primitívnych kamenných nástrojov od po-

čiatku ľudských dejín cez predmety úţitkovej povahy z kera-

miky a kostí aţ po kovové 

šperky ďalších období. 

Produkty remeselníckych 

dielní predstavujú výz-

namné zastúpenie reme-

selnej výroby, ktorá eko-

nomicky posúvala Sloven-

sko orientované predo-

všetkým poľnohospodár-

stvom. Podpore výroby boli listinami vydávané privilégia 

mestami, kde sa zakladali remeselnícke cechy. Činnosť ce-

chov dokumentujú pečatidlá a pečate. Staršie listinné doku-

menty majú spojené s cirkvou, ako nositeľkou vzdelania 

a kultúry na Slovensku, 

ktorej činnosť demon-

štrujú symbolické pred-

mety. Historické uda-

losti, ktoré znamenali 

hospodárske a spolo-

čenské dôsledky, naprí-

klad vojenské vzbury, 

pohromy, svetové vojny 

pribliţujú zbrane 

a zbroj. Ţivot a prácu na dedinách dokladá technologický ma-

teriál zameraný na textílie, jej uskladnenie a výrobu. Prírodo-

vedná časť výstavy umoţňuje spoznávanie bohatej biologickej 

minulosti Slovenska prostredníctvom skamenelých zvyškov 

rastlín a ţivočíchov. Organická príroda predstavuje exponáty 

najrozšírenejších stromov a kríkov karpatskej flóry. Prezentá-
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cia desiatich základných tematických celkov nemôţe nahradiť 

kaţdodennú moţnosť vnímať svet zrakom, vidieť príro-doved-

né a spoločenské muzeálne exponáty na beţných výstavách. 

Veríme však, ţe alternatíva hmatového vnemu doplnenej 

o zvukový záznam aspoň čiastočne prispeje k vytvoreniu si 

obrazu o histórii Slovenska v tvaroch. Výstava prispeje aj vi-

diacim, ţe pochopia nevidiacich, čo znamená ţiť v tme. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 61/1/2010 

 

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov aţ do polnoci pred 

„škaredou – Popolcovou stredou“. Potom nasleduje 40 dňový 

pôst aţ do Veľkého piat-

ku. Vo fašiangovom ob-

dobí bolo na hospodár-

stve relatívne menej prá-

ce. Počas fašiangov sa 

organizovali zabíjačky 

a zábavy. Ľudia sa oblie-

kali do masiek, ktoré ok-

rem zábavnej funkcie 

mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu nega-

tívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodár-

skych zvierat. Posledné tri dni boli vţdy najveselšie a zábavy 

vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou 

stredou spojenú s pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom 

pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, 

kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, 

smiechu a zábavy všetkých prítomných. Tradičným jedlom 

tohto obdobia bolo obradové pečivo - fánky, smaţené šišky, 

slaninka s klobáskou, huspenina. Asi takto to vyzeralo aj 

v Trenčíne od 13. do 16. februára 2010, keď po Mierovom 

námestí sa prechádzali masky v sprievode, neskôr aj voľne. 
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Podomoví obchodníci ponúkali domáce produkty charakteris-

tické pre toto obdobie ako fánky, šišky, ale aj pečené klobá-

sky, tlačenku  octom a podobne. Vyvrcholením tohto obdobia 

bolo pochovávanie basy na Mierovom námestí. 

vlastné poznámky 

 

Materská škola v Záblatí, v mestskej časti Trenčína organi-

zuje v priebehu kalendárneho roka karnevalový sprievod svo-

jich detí počas halowenu a fašiangov. I tento rok počas fašian-

gov si deti za pomoci svojich učiteliek a rodičov  vyhotovovali 

masky a ďalšie osobné predmety, aby tak spestrili karnevalový 

sprievod. V utorok 16. februára 2010 karnevalový sprievod 

štyridsiatich detí z materskej školy sa vyrojil na ulicu, aby sa 

zastavil v niektorých domácnostiach, kde deťom odovzdali 

darčeky. 

Trenčianske noviny 22.02.2010 

pomocná evidencia 106/2/2010 

 

Takmer na záver tohoročných fašiangov dňa 15. februára 

2010 sprístupnil organizačný vedúci folklórneho súboru Kor-

nička Joţko Ďurači vlastnú zbierku fašiangových masiek na 

samostatnej výstave v mestskej veţi.  

Návštevníkov na výstave vítali speváčky a muzikanti so 

svojimi krásnymi hlasmi interpretáciou ľudových piesní nášho 

trenčianskeho regiónu. 

Prítomných privítala ria-

diteľka Kultúrno-infor-

mačného centra v Tren-

číne Mgr. Renáta Kaš-

čáková, ktorá okrem 

iného povedala, ţe 

„mestská veţa plnila za-

tiaľ len turisticko-infor-
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mačnú funkcia,  väčšinou v letnom období, s istým zámerom 

spríjemnenia pobytu turistov v našom meste. V tomto roku 

sme sa rozhodli v mestskej veţi našu činnosť uskutočňovať 

tak, aby táto naväzovala na podujatia, ktorá sa uskutočňujú 

v Trenčíne. Dnešné podujatie je vstupným podujatím zo série 

podujatí pod názvom Stretnutia s tradičnou ľudovou kultú-

rou, o ktorom sa predpokladá, ţe ho podporí aj grant Minis-

terstva kultúry Slovenskej republiky.“  

Na jej slová nadviazal Joţko Ďurači s tým, ţe myšlienku 

sprístupniť výstavu fašiangových masiek nosil v hlave dosť 

dlho. Sám sa nepamätá, ţe by takáto výstava s podobným ná-

metom bola realizova-

ná. Tým, ţe začal pra-

covať v Kultúrnom 

a informačnom centre, 

zmenila sa i náplň jeho 

práce, ktorou sa na-

pĺňať jeho neuskutoč-

nené zámery z minu-

losti. K samotnej vý-

stave povedal, ţe tá je 

rozdelená do troch častí. V prvej časti vo vstupnej miestnosti 

boli umiestnené postavy v maskách a znázorňovali povolania. 

Boli to kominár, hasič, hájnik a pán farár. V druhej časti vý-

stavy, ktorá bola umiestnená na prízemí uţ vo veţi boli neves-

ta so ţeníchom, cigánka s dieťaťom, tlstý chlap a na druhom 

poschodí boli umiestnené strašidlá čert, smrťka, medveď. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 19. februára 2010 v Centre rozvoja mesta v Trenčíne 

bol otvorený 34. ročník medzinárodnej putovnej výstavy pod 

názvom „Týka sa to tieţ teba“, ktorá sprístupnila výtvarné 
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práce ţiakov Trenčína a Uherského Brodu a bola výsledkom 

spolupráce základných umeleckých škôl spomínaných miest.  

Výstava, keďţe bola putovná, mala svoju premiéru 

v Uherskom Brode, neskôr reprízu v Novom Meste nad Vá-

hom a nakoniec dernieru 

v Trenčíne. Výstava v Tren-

číne mala však aj svoj svia-

točný ráz, pretoţe na nej bo-

li odmeňovaní ţiaci z Tren-

čína, ktorí sa úspešne zú-

častnili súťaţí v Uherskom 

Brode a poľskej Torune. A 

tak z rúk riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola Pádivé-

ho v Trenčíne Veroniky Soukupovej prevzali najúspešnejší 

mladí výtvarníci ocenenia. 

vlastné poznámky 

 

Na tlačovej konferencii Trenčianskej nadácie dňa 26. febru-

ára 2010 mladí filantropi študenti stredných a vysokých škôl 

z Trenčín a Bánoviec nad Bebravou vyhlásili 6. ročník granto-

vého kola. Ako sa vyjadrili, tento ročník nesie slogan Máš 

nápad? Dáme ti základ! a smeruje k tomu, aby v oboch mes-

tách, kde ţijú vyburcovali mladých ľudí k zvýšenej aktivite, 

a tak urobili niečo pre druhých.  

Projekty by mali byť 

zamerané do oblasti ko-

munitných aktivít, ako 

sú šport, kultúra, ţivotné 

prostredie, umenie, akti-

vity znevýhodnených 

skupín a minorít. Ter-

mín uzávierky podania 

projektov je do 22. mar-

Ocenená Barbora Formelová 
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ca 2010 a ich realizácia do 15. augusta 2010.  

Zo strany Trenčianskej nadácie kaţdý jeden schválený pro-

jekt bude podporený 200 euro a musí sa uskutočniť v Tren-

číne, resp. Bánovciach nad Bebravou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 126/1/2010 

 

Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska 

v Novom Meste nad Váhom sa od 26. februára do 26. marca 

2010 prezentovala svojim artefaktami pätnástka výtvarníkov a 

literátov nielen z nášho regiónu, ale aj z Poľska, Česka, Ma-

ďarska a ostatných kú-

tov Slovenska, ktorý 

vystavovali na druhom 

ročníku sympózia 

„Ora et Labora“ v pút-

nickom mieste v Skal-

ke nad Váhom v roku 

2009. Vystavené diela 

svojím hlbokým myš-

lienkovým vplyvom 

tohto pútnického miesta oslovili organizátorov z Nového Mes-

ta nad Váhom, aby ho priblíţili aj občanom svojho mesta. 

Symbolickým vstupom do histórie je nadţivotná podobizeň 

svätého Svorada podfarbená obrovskou historickou mapou v 

pozadí. Poľský výtvarník Eugeniusz Molski mu vloţil do rúk 

legendu k mape zo 17. storočia a návštevníka výstavy tak spú-

tal s časom, v ktorom sa ocitol. Oţivením výstavy sú aj pestré 

výtvarné techniky, ktorými sa tvorcovia prihovárajú. 

Výtvarníčka Brigita Roderová vo svojich pasteloch venuje 

skalanským velikánom svätosti. Pozoruhodné sú aj akryly 

maďarského maliara Mihály zeverényiho zachytávajúce pus-

tovnícke architektúry Jaskynného kostola či Brány na Skalke. 
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Stanislav Lubina predstavuje v seriáli kolorovaných linory-

tov Benediktínsky kláštor v troch podobách Moravský výtvar-

ník Antonín Mach dopĺňa vizualizáciu pútnickej Skalky v 

kresbách ceruzou či maliarskych kompozíciách.  

Rôzne techniky vyţarujúce z plátna duchovné čaro boli do-

plnené aj trojrozmernými exponátmi. Rezbárskou tvorbou 

upútal aj Milan Malček z Detvy s veľkým maľovaným krí-

ţom pre kaplnku v pustovni, Vladimír Morávek obohatil vý-

stavu z dreva vyrezávaným betlehemom so šiestimi biblickými 

postavami. „Výstava obsahuje v sebe hlboký obsah a hodnoty. 

Je spojením diel vychádzajúcich z reality aţ po abstraktné prá-

ce. Mňa osobne nadchol maďarský výtvarník Mihály Szeveré-

nyi silnou poetickosťou vystavených diel,“ konštatoval riadi-

teľ Mestského kultúrneho strediska Ján Mikuška. Upozornil 

aj na obdivuhodne stvárnené abstraktné skratky v dielach vý-

tvarníka Jozefa Vydrnáka. 

Netradičnou činí spojenie výtvarnej výstavy s jej literárnou 

časťou, v ktorej sa predstavuje mnoţstvo zvučných mien lite-

rárnej súčasnosti, vrátane významného európskeho religionis-

tu, etnografa a prekladateľa ruských kresťanských mysliteľov 

Jána Komorovského. Náboţenskou poéziou spojenou s du-

chovným miestom sa prihovára Elena Hidvéghyová-Yung, 

piesňami z hier Radošinského naivného divadla Stanislav 

Štepka a vrúcne oslovujú básne nášho rodáka Rudolfa Do-

biáša. Svojsky sa predstavuje aj známy bratislavský básnik a 

textár Daniel Hevier. Jeho trojrozmerné Hniezdo spojené s 

ľudským telom prináša mnoţstvo tajomných asociácií. 

www.sme.sk 06.03.2010 

pomocná evidencia 134/1/2010 

 

Na vernisáţi výstavy v Mestskej galérii v Trenčíne dňa               

2. marca 2010 bola predstavená zbierka výtvarného umenia, 

ktorá sa začala tvoriť od roku 2002, ktorá je pomerne mladá 
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a súvisí so vznikom Galérie Petra Matejku v  Novom Meste 

nad Váhom, ktorá má stále sídlo je v priestoroch Mestského 

kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.  

Ako povedala kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová 

vznikom mestskej galérie sa naskytla moţnosť zriadiť zbier-

kový fond moderného umenia, v ktorom majú zastúpenie pre-

dovšetkým významní umelci – návratisti. Ide o umelcov (sú-

časných aj neţijúcich), 

rodákov z Nového Mesta 

nad Váhom a jeho blízke-

ho okolia, ktorí v ňom 

tvoria dodnes, alebo tu 

preţili istú časť svojho ţi-

vota. Práve na výstavách 

pod názvom „Návraty do 

Nového Mesta nad Vá-

hom“, je ich tvorba opa-

kovaná v päťročných in-

tervaloch od roku 1984 aţ do súčasnosti. V zbierke sa v sú-

časnosti nachádza viac ako 150 diel (galéria ich získala zakú-

pením, alebo darmi) od takmer päťde-

siatich umelcov rôznych vekových ka-

tegórií a výtvarných ţánrov. Svoje za-

stúpenie v nej majú umelci ţijúci v 

Novom Meste nad Váhom, ale aj ďal-

ší rodáci, pôsobiaci nielen na Sloven-

sku, ale aj v zahraničí. Z nich mnohí 

získali celoslovenské i medzinárodne 

významné postavenie vo svojej ume-

leckej profesii. Diela sú vystavené v 

stálej expozícii, ktorá má svoje trvalé 

miesto v roku 2006 zrekonštruova-

ných výstavných priestoroch Mest-
Anna Goliašová – Drobná : Kvet domova 

Viliam Polák – Objekt 
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ského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. 

Na výstave v Trenčíne boli vo výbere predstavené najzau-

jímavejšie diela zo stálej expozície. Ide o rozsiahlu a pozoru-

hodnú tvorbu : Juraja Kréna (1925 – 1965), ktorú galérii ve-

novala jeho manţelka. Ďalej sme tu našli diela významných 

slovenských umelcov maliara a grafika Karola Ondreičku 

(1944 – 2003), Dagmar Mezricky (1944), maliarov Júliusa 

Barteka (1930), Viktora Bilčíka (1938), Ivana Vychlopena 

(1941 – 1998), Petra Ondreičku (1947 – 1990), Petra Dobi-

ša (1950), Ingrid Zámečníkovej (1958). Diela sochárov An-

ny Goliašovej – Drobnej (1931 – 2007), Andreja Goliaša 

(1937), Mariána Polonského 

(1943), Dušana Košťála 

(1948), Jána Šicka (1948), 

umeleckého fotografa Vasila 

Stanka (1962),  maliarov Mira 

Ďurţu (1944 – 2006), Jána 

Mikušku (1947), Vila Poláka 

(1950), sochárov Milana Stru-

hárika (1935), Jána Hubin-

ského (1951), Petra Macka 

(1956), Evy Harmadyovej 

(1962) i najmladších umelcov 

Moniky Pavlechovej (1978) a 

Mateja Lacka (1981). Okrem toho boli vystavené diela ďal-

ších umelcov, ktoré sú vo vlastníctve galérie. Zbierkový fond 

aj stála expozícia predstavujú ţivý a dynamický organizmus, 

ktorý sa neustále rozširuje a dopĺňa. V tomto rozsahu uţ moţ-

no poukázať na ich rôznorodosť, rozmanitosť jednotlivých vý-

tvarných štýlov, techník i ţánrov tvorby umelcov, pre ktorých 

sa kultúrne zázemie rodného Nového Mesta nad Váhom stalo 

prvým významným inšpiračným zdrojom. 

vlastné poznámky 

Fedor Matejka - Geoformy 
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pomocná evidencia 87/1/2010 

 

Literárny klub Omega pri Verejnej kniţnici v Trenčíne po-

kračoval vo svojej vydavateľskej činnosti aj v roku 2010, keď 

dňa 4. marca 2010 si na svoje konto si pripísal ďalší literárny 

počin a vydal prvotinu členky klubu Oľgy Nemcovej – Ko-

šeckej. Zbierku poézie s názvom „Pavučina babieho leta“  

pokrstila poetka a spisovateľka Katarína Hudecová. Výber 

krstnej mamy nebol náhodný, pretoţe autorka kniţočky sa na-

rodila v Nitrianskej Blatnici, kde Katarína Hudecová preţila 

najkrajšie obdobie svojej mladosti a dokonca sú vzdialené prí-

buzné. Katarína Hudecová odprevadila zbierku do ţivota so 

slovami, aby sa kniţka stala pomyselnými putami a dokázala 

si pripútať k sebe záujemcov o poéziu. 

Oľga Nemcová – Košecká sa poézii venuje uţ od stredo-

školských čias, keď začala uverejňovať svoje prvé básne. Istý 

čas dostala priestor aj v Trenčianskych novinách. Ako poveda-

la, básne zo zbierky vychádzajú predovšetkým z jej súkrom-

ných vnútorných pocitov, zo vzťahu k blízkym ľuďom, k rôz-

nym udalostiam a na konci zbierky sa nachádzajú aj postrehy 

z ciest, keďţe autorka je aj zanietenou cestovateľkou. Literár-

ne posedenie hudobne spestrilo duo Ţember – Ţáček, pričom 

Dušan Ţember sa tieţ podieľal na ilustrácii tejto básnickej 

zbierky. 

www.sme.sk 14. 3. 2010  

 

    Problém s chýbajúcou divadelnou scénou v Trenčíne sa ob-

čianske zdruţenie Lampart rozhodlo vyriešiť Virtuálnym di-

vadlom. Vďaka tomuto projektu sa Trenčanom predstavili 

známe divadelné súbory aj alternatívne divadlá.  

Existencia stálej profesionálnej divadelnej scény je však 

momentálne nereálna z viacerých dôvodov. Jednak je to  ab-

sencia vhodných priestorov, ktoré by mohli dôstojne slúţiť vý-
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lučne pre potreby divadla, a potom aj ekonomická náročnosť 

financovania celého divadelného ansámblu.  

Na druhej strane však Trenčín divadlo potrebuje, avšak nie 

je isté, či by stála divadelná scéna pri produkcii minimálne de-

siatich predstavení 

do mesiaca v terajšej 

situácii našla dosta-

točné divácke záze-

mie počas celého ro-

ku. Ak chceme v bu-

dúcnosti uvaţovať 

nad vybudovaním 

kamenného divadla, 

musí tu vzniknúť di-

vadelné podhubie. Práve týmto projektom chceme Trenčanov 

navnadiť na pravidelný divadelný ţivot,“ povedal riaditeľ 

Trenčianskeho virtuálneho divadla Mgr. Branislav Hollý. V 

projekte trenčianske 

virtuálne divadlo sa 

plánuje spolupraco-

vať so Slovenským 

národným divadlom, 

Štúdiom L+S, s As-

torkou, či Divadlom 

Járy Cimrmana z 

Prahy. Okrem toho 

v rámci projektu 

plánujú divadelné predstavenie pod holým nebom a divadelné 

predstavenia pre ţiakov a študentov  trenčianskych škôl. Prie-

stor v pravidelnom divadelnom ţivote dostanú známe divadel-

né súbory, alternatívne divadlá i miestne ochotnícke súbory. 

Bude potrebné, aby ponuka predstavení bola pestrá a obsaho-

vala široké spektrum divadelných ţánrov. 

z úvodného koncertu 13. marca 2010 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5853385&ids=7
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Projekt s virtuálnym divadlo sa začal vo štvrtok 25. februára 

2010 v Posádkovom klube predstavením divadla „Skrat Naro-

deniny“. V sobotu  6. marca 2010, sa uskutočnilo predstavenie 

ostravského Bíleho divadla s hrou „Ty, který lyţuješ“ s nahý-

mi hercami. Slávnostný otvárací koncert divadla sa uskutočnil 

v sobotu 13. marca 2010 v priestoroch Posádkového klubu, na 

ktorom zazneli skladby Mozarta, Händla i Vivaldiho Štyri 

ročné obdobia v podaní súboru Opery Slovenského národného 

divadla, I Musici Del Teatro a sólistky sopránistky Heleny 

Becse Szabó. 

www.sm.sk sobota 13.03.2010 

pomocná evidencia 153/1/2010 

  

V priestoroch Verejnej kniţnice Michala Rešetku sa dňa  

10. marca 2010 stretli mi-

lovníci hudby a slova na 

podujatí pod názvom „Li-

tera Tour“, na ktorom sa 

prezentovala Katarína 

Koščová, prvá víťazka po-

pulárnej súťaţe „Hľadáme 

Superstar“ a Maruška 

Koţlejová, nová tvár na 

kniţnom trhu. Maruška Koţlejová si sama čítala kapitoly zo 

svojej kniţky Ako sa chytá v ţite. Čítané príbehy doplňovali 

romantické skladby klaviristu Daniela Špinera a gitaristu Mi-

chala Brandysa so spevom Katky Koščovej. Tá sa predstavila 

hudbou z jej autorských albumov.  

vlastné poznámky 

 

Pri príleţitosti 85. výročia Klubu filatelistov v Trenčíne dňa 

13. marca 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Laugaricio 

2010“ vo vestibule Posádkového klubu Trenčín. Po jej otvore-

Katarína Koščová 
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ní riaditeľom Posádkového klubu Trenčín Stanislavom Mar-

tinákom sa k prítomným účastníkom výstavy prihovoril mo-

derátor podujatia Ivo Veliký, ktorý pripomenul, ţe dnešnou 

výstavou si trenčianski filatelisti pripomínajú 85. výročie or-

ganizovanej filatélie v Trenčíne. Osobitne privítal primátora 

Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, zástupcu veliteľa síl 

a výcviku  Slovenskej republiky brigádneho generála Juraja 

Krištofoviča, predsedu Slovenských filatelistov Miroslava 

Ňaršíka, zástupkyňu 

Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií 

Zlaticu Magálovú 
a predsedov jubilujú-

cich klubov Domika 

Slezáka a Ing. Igora 

Gunára.  

Jubilujúcich filatelis-

tov pozdravil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 

ktorý okrem iného povedal, „som veľmi rád, ţe je v Trenčíne 

takáto aktívna skupina ľudí, ktorí uţ niekoľko desaťročí pri-

spieva k propagácii mesta Trenčín, a prostredníctvom pošto-

vých známok ho spoznáva celý svet. Takto mohlo veľa ľudí 

spoznať Trenčiansky hrad, obraz M. A. 

Bazovského, rímsky nápis. Za toto vám 

všetkým chcem úprimne poďakovať a za-

ţelať veľa entuziazmu pri propagácii mes-

ta Trenčín vo svete.“  

Ivo Veliký vo svojom príhovore konšta-

toval zaujímavé údaje z kuchyne trenčian-

skej filatélie. „Od roku 1928, teda roku 

vzniku aţ do roku 1940 bolo pouţitých 9 

príleţitostných poštových pečiatok. Od ro-

ku 1950 do dnešného obdobia, teda roku 
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2010 bolo pouţitých 116 príleţitostných poštových pečiatok, 

ktorými propagovali historické udalosti, výročia, kultúrne 

podujatia a iné udalosti nášho mesta.“ Vyzdvihol dobrú spolu-

prácu s mestom Trenčín, Posádkovým klubom Trenčín, Kul-

túrnym centrom Dlhé Hony v Trenčíne, Trenčianskym múze-

om, Verejnou kniţnicou v Trenčíne a ďalšími ustanovizňami 

v Trenčíne.  

Pri pozdrave predsedu Zväzu Slovenských filatelistov Mi-

roslava Ňaršíka sa účastníci výstavy dozvedeli, ţe mesto 

Trenčín patrí medzi päť miest na Slovensku, v ktorom filatélia 

má svoje významné 

miesto a úspešne sa roz-

víja. Na znak uznania 

trenčianskym filatelistom 

odovzdal jeho zaslúţilým 

členom ocenenia Zväzu 

Slovenských filatelistov. 

V ďalšej časti programu 

čelní predstavitelia tren-

čianskych filatelistických klubov odovzdali za dlhoročnú spo-

luprácu ocenenie viacerým trenčianskym inštitúciam a osob-

nostiam. 

Na záver oficiálneho programu výstavu priblíţil jej kurátor 

a čestný predseda Klubu filatelistov 52-10 

v Trenčíne Jozef Korený. Na výstave sa 

prezentovali so svojimi poštovými znám-

kami : 

- Ing. Slávka Dóczyová – „Ryby a veľ-

ryby“ 

- Jozef Korený :  

- Míľniky trenčianskej filatélie v ro-

koch 1928 – 2009  

- Z vojenských dejín Slovenska a súčas-
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nosť 

- Druhá svetová vojna v zrkadle poštových dokumentov 

- Holokaust a rezistencia 

- Velitelia a bitky Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 

- Pošta z misií OSN 

- Cenné nálepky APOST pôšt v Českej republike 

- Náš filatelistický partner ARGE MAP Wien 

- Ing. Karol Ivan – „Predrománske a románske pamiatky 

na Slovensku“ 

- Jozef Vacek : 

- „Bratislavský POFIS jubiloval“ 

- „Poštové lístky z Bavorska“ 

- Ivo Veliký : 

- „Významné osobnosti českej a slovenskej literatúry“ 

- „Filatélia v tvorbe Alfonza Muchu“ 

- „Nositelia Nobelovej ceny za literatúru“ 

- MUDr. Vendula Čelková – „Človek nepriateľ“ 

- Evţen Dofek : 

- „Vývoj námorných lodí“ 

- „Moreplavci“ 

- Ján Fabuš : 

- „Erby a štátne znaky“ 

- „J. Verne“ 

- Jozef Mahrík – „Čo dokáţu 

noţnice“ 

- Jaroslav Somr – „Atletiky – kráľovná športu“ 

- Marián Ţák : 

- „Apoštolské cesty Jána Pavla 2.“ 

- „Cita del Vaticano“ 

- Ondrej Sulo : 

- „Za cisára v boji a na popraviskách“ 

- „Flotila ťaţko odencov“ 

- Pavlína Ondrejková – „Flóra – Kvety“ 
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Jozef Korený v ďalšej časti príhovoru zalistoval do najstar-

šej histórie organizovanej filatélie v Trenčíne. Spomenul, ţe 

pri príleţitosti 10. výročia vzniku 1. ČSR bola zorganizovaná 

prvý filatelistická výstava na Slovensku v priestoroch tren-

čianskeho hotela Tatra v dňoch 27. mája aţ 3. júna 1928 za 

účasti 110 exponátov s medzinárodnou účasťou. Bolo na nej 

51 exponátov z Čiech, 33 exponátov zo Slovenska a 26 expo-

nátov zo zahraničia. K výstave bol vydaný trojjazyčný kata-

lóg, medaila a pošta Trenčín pouţívala príleţitostnú pečiatku. 

Aţ po oslobodení mesta 10. 

apríla 1945 sa obnovil klu-

bový filatelistický ţivot, 

keď prvé stretnutia sa usku-

točňovali v hoteli Tatra. Fi-

latelistické krúţky vznikali 

pri rôznych inštitúciách 

v rámci Revolučného odbo-

rového hnutia. K rozvoju filatelie prispela aj predajňa známok 

a filatelistických pomôcok – POFIS v Trenčíne. Rok  1963 

moţno povaţovať za zlomový, keď začali v Trenčíne pôsobiť 

dva filatelistické kluby a praktické pôsobia aţ do dnešných 

dní. Činnosť filatelistických klubov bola naplnená výstavami 

a podujatiami nielen ich vlastnými, ale participovali aj na ve-

rejných a spoločenských podujatiach mesta, čím ich charakter 

mal širší záber vplyvu na obyvateľstvo. Záver výstavy patril 

prehliadke vystavených exponátov. 

vlastné poznámky 

 

V podvečer toho istého dňa priaznivci filatélie sa stretli 

v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea, aby sa zúčastnili 

pri uvedení do ţivota novej poštovej známky zobrazujúcej po-

dobizeň Pána Váhu a Tatier Matúša Čáka v nominálnej hodno-

te 70 centov od debutujúcej autorky Mgr. Art. Edity Baláţo-
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vej, ktorej ako predloha poslúţila podobizeň zhotovená tren-

čianskym farárom Ľudovítom Bonaventúrom Stárkom z roku 

1850, známeho znovu objaviteľa rímskeho nápisu na trenčian-

skej hradnej skale z roku 179.  

Inaugurácia novej poštovej známky 

bola spestrená  prítomnosťou pána Vá-

hu a Tatier Matúša Čáka, alias Milosla-

vom Kriţanom s manţelkou, ktorý si 

vypočul hodnotenie svojho pôsobenia 

v slovenských dejinách z úst historika 

Trenčianskeho múzea PhDr. Vlastimi-

la Hábla. Po jeho vystúpení vedúci 

POFIS-u Mgr. Martin Vančo predsta-

vil novú poštovú známku, ako aj jej au-

torku Mgr. Art Editu Baláţovú, ktorá 

po absolvovaní vysokej školy debuto-

vala v roku 2003 na medzinárodnom sympóziu v Českom 

Krumlove, kde bola vyhlásená za objav roka a v nasledujúcom 

roku 2004 získala na medzinárodnom bienále v Argentíne 

ocenenie „Grand Prix“.  

Slávnostná chvíľa uvedenia do ţivota novej poštovej znám-

ky s portrétom Matúša Čáka vyvrcholila pokropením medovi-

nou a posypom prsťou zeme z Trenčianskeho hradu primáto-

rom Mesta Trenčín 

Ing. Branislavom 

Cellerom, predse-

dami trenčianskych 

filatelistických klu-

bov Dominikom 

Slezákom, Ing. Igo-

rom Gunárom a ve-

dúcim POFIS-u Mgr. 

Martinom Vančom. 
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Záver slávnostnej chvíle inaugurácie novej poštovej znám-

ky patril premiérovému premietnutiu práve dokončenému 

stredometráţneho filmu pod názvom „Bitka pri Rozhanov-

ciach“ v réţii Milana Homolku vytvoreného podľa scenára 

známeho historika PhDr. Pavla Dvořáka. 

vlastné poznámky 

 

Vo verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne dňa                

17. marca 2010 prezentovali knihu pod názvom „Mentálne 

mapy Slovenska“ 
traja autori zo šty-

ridsiatich autorov 

jednotlivých statí 

Grigorij Meseţni-

kov, Viktor Niţ-

ňanský a Miroslav 

Kollár, ktoré boli 

venované ich pohľa-

dom na 17. novem-

ber 1989 a vývoj 

spoločnosti za uplynulých dvadsať rokov od neţnej revolúcie. 

Podľa Meseţnikova, rozhodnutie vydať knihu sa zrodilo asi 

rok a pol pred dvadsiatym výročím Neţnej revolúcie. „My 

sme si uvedomili, ţe toto výročie je príleţitosťou, aby sme po-

skytli komplexnejší pohľad na vývoj spoločnosti za tých dvad-

sať rokov,“ povedal. Inštitút pre verejné otázky vydáva kaţdo-

ročne analytickú súhrnnú správu o Slovensku. Pri príleţitosti 

výročia sa rozhodlo zmapovať vývoj nielen v tých oblastiach, 

ktoré rozoberá ročenka, ale záber rozšíriť tematicky aj autor-

sky. „Boli oslovení experti, ako aj aktívni aktéri novembro-

vých udalostí, ľudia pracujúci  v kultúre, školstve, umení, 

športovcov, cudzincov ţijúcich na Slovensku. Vznikli tak uni-

kátne kapitoly, ktoré zmapovali zmeny v slovenskej spoloč-

zľava – V. Niţňaský, G. Meseţnikov, M. Kollár 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5940971&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5940971&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5940972&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5940972&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5940973&ids=1
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nosti nielen v tradičných oblastiach, akými sú ekonomika, 

vnútorná a zahraničná politika, sociálna sféra, ale aj iné odvet-

via.“ Ako príklad poslúţila kapitola o vývoji slovenského ja-

zyka. Jej autorka Ingrid Hrubaničová veľmi vtipne a zaujíma-

vo spracovala, ako sa menila slovenčina, pozoruhodné sú zá-

ţitky cudzincov, ľudí pochádzajúcich z iného prostredia, ktorí 

sa presťahovali a začlenili do slovenskej spoločnosti a ich pos-

trehy a názory na zmeny a vývoj našej spoločnosti. Publikácia 

je rozmanitá svojím štýlom a rozsahom, sú tam osobné sve-

dectvá, úvahy reflexie, eseje aj texty, ktoré majú podobu štú-

die. 

Ako však doplnil Meseţnikov, niektorí autori sú v hodnote-

ní kritickí a na čitateľov to môţe pôsobiť aj mierne pesimis-

tickým dojmom, hoci väčšina sa zhodla, ţe príbeh Slovenska 

je príbehom úspešným. Dnes je Slovensko demokratickou kra-

jinou, slobodnou spoločnosťou, sme v Európskej únii, NATO, 

ale zároveň je Slovensko konfrontované s mnohými problé-

mami. Z knihy vyznieva aj to, ţe zmeny, ku ktorým došlo a 

ktoré napriek všetkému povaţujeme za úspešné, vôbec neboli 

samozrejmé a vývoj sa mohol uberať úplne iným smerom. 

www.sme.sk 29.03.2010 

pomocná evidencia 206/1/2010  

 

V Galérii Miloša Alexandra Bazovského sa dňa 19. marca 

2010 uskutočnila vernisáţ výstavy troch mladých výtvarníkov 

Moniky Pavlechovej, Mateja Lacu a Alojza Drahoša.  

Po otvorení riaditeľkou Galérie M. A. Bazovského 

v Trenčíne PhDr. Danicou Loviškovou expozíciu mladých 

výtvarníkov zhodnotila kurátorka PaedDr. Ela Porubänová. 

O výtvarničke Monike Pavlechovej povedala, ţe patrí nepo-

chybne medzi autorov, ktorých veľkou devízou je komplexná 

intermediálna pripravenosť a schopnosť orientovať sa vo via-

cerých médiach súčasne. Popri maľbe, kresbe, grafike, digitál-
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nej a klasickej fotografii sa venuje predovšetkým priestoro-

vým inštaláciám, animáciám, video inštaláciám a tvorbe videa. 

Autorka svojimi dielami prezentuje slovenské výtvarné ume-

nie aj v medzinárodnom kontexte. V Trenčíne sa predstavila 

svojimi inštaláciami a video inštaláciami. Vo svojej tvorbe sa 

usiluje predstaviť nové trendy, odtabuizovať tabuizované, 

vniesť do výtvarného umenia prvky humoru, irónie 

a sarkazmu. Zároveň sa hrá, mixuje formy a experimentuje. 

Matej Laco sa predstavil svojím premysleným a jednoznačne 

koncepčne autorsky definovaným, graficko – maliarskym 

programom s osobitou poetikou. Vo svojich grafikách a maľ-

bách kombinuje, spája a prelína viaceré média. Klasické tlače 

z plochy kombinuje s digitálnou fotografiou, počítačovou gra-

fikou, koláţou, rastrami 

a pečiatkovou technikou. 

V jeho tvorbe majú rov-

nocenné zastúpenie maľ-

ba, grafika, kresba a sú-

časne tri témy, ktorým sa 

súbeţne venuje a to – 

krajina, prostredie a člo-

vek. Prevláda u neho 

tvorivé očarenie prírodou 

a objavuje sa oko nositeľ emócií.  

Tvorbu sochára Alojza Drahoša priblíţila kurátorka PhDr. 

Alena Hejlová. Do povedomia výtvarnej verejnosti sa zapísal 

ako zdatný modelár, patriaci do rodu figuratívne orientova-

ných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom 

umení echo barokovej hybnosti. Majstrovu pozornosť rozne-

cuje námetovo večný motív sochárskeho umenia, motív zob-

razenia ţeny, ktorá pre neho znamená nevyhnutnú fyzickú by-

tosť, patriacu k samozrejmostiam ţivota napĺňajúcim ľudský 

zmysel. Oslava ţenstva je u neho symbolikou tajomstva ţivo-

vystavujúci Alojz Drahoš 
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ta, počatia a zániku, zrodenia a skonu, plodenia a úrodnosti. 

Záľubu v sochárskej práci našiel v kameni, predovšetkým čer-

veného mramoru maďarskej proveniencie. Uţ na strednej ško-

le mu učarovalo drevo svojou štruktúrou, mäkkosťou línií 

a tvarov. Najbliţšiu formu uplatnenia našiel v bronzoch, drob-

ných plastikách a reliéfoch a plaketách. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 147/1/2010 

 

Dňa 25. marca 2010 sa zmenila pešia zóna na Hviezdo-

slavovej ulici oproti Posádkovému klubu na prehliadku auten-

tických fotografií pod názvom „Auswitz album“, ktoré pri-

pomínali prvé deportácie ţidovských ţien zo Slovenska marca 

1942. Organizátorom výstavy bolo Mesto Trenčín a Múzeum 

Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V sláv-

nostnom príhovore pripomenul primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ţe 

Mesto Trenčín uţ po 

druhýkrát umoţnilo po 

výstave „Vagón“ priblí-

ţiť nacistické zverstvá 

druhej svetovej vojny. 

Výstava má výchovný 

charakter najmä pre 

mladú generáciu, aby 

spoznala tú dobu, ktorú ţili naši starí rodičia, ale predovšet-

kým, aby vedeli, čo je pre ľudstvo zvrátené, aby vedela odolá-

vať lacnej demagógii. Na jeho príhovor nadviazal riaditeľ Mú-

zea Slovenského národného povstania PhDr. Stanislav Mi-

čev, ktorý konštatoval, ţe je rád, keď je vystavovaná výstava 

práve v dnešný deň, lebo práve dnes 25. marca 1942 odišiel 

prvý transport s tisíckou dievčat vo veku od 18 do 24 rokov zo 

ţelezničnej stanice v Poprade. Z nich preţilo pobyt v kon-
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centračnom tábore Auswitz len dvadsať osôb. Potom nasledo-

vali zo Slovenska ďalšie transporty, ktoré odviezli ďalších 57 

tisíc 752 osôb do koncentrač-

ných táborov v okolí Lublinu. 

Z nich sa zachránilo okolo 800 

osôb. Po okupácii Slovenska 

Nemeckom v roku 1944 trans-

portmi bolo odvezených ďal-

ších dvanásťtisíc osôb. 

V podstate druhá svetová vojna zapríčinila, ţe ţidovská kultú-

ra prestala na Slovensku existovať. Skutočnosť je taká, ţe 

k ţidovskej národnosti sa hlási okolo tritisíc ľudí. A toto je 

mementom príbehu jedného dievčaťa, ktoré koncentračný tá-

bor preţilo. Na záver sa k zhromaţdeniu prihovoril tajomník 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš 

Švec a úvode konštatoval, ţe organizácia, ktorú zastupuje víta 

kaţdú aktivitu, ktorá pripomína hrôzu fašistického bezprávia. 

Za kaţdého deportovaného občana platila slovenská vláda 500 

ríţskýych mariek fa-

šistickému Nemec-

ku. Takýto neľudský 

postup nemá ospra-

vedlnenie. Členovia 

organizácie sú zne-

pokojený aktivitami 

neonacizmu na Slo-

vensku ako aj v oko-

litých krajinách, ale 

hlavne, aby sa dôsledky  hospodárskej krízy, nezamestnanosť 

a hlad nezamieňali riešili podobnými prostriedkami ako pred 

sedemdesiatymi rokmi. Aj dnes sú podobné myšlienky oţivo-

vané v súvislosti rómskou majoritou, ktorý chcú vyviesť mimo 

miest, alebo niekde inde. Dnešná výstava je mementom, čo sa 

Ing. Branislav Celler 
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stalo, ale to čo sa nemá a nesmie stať. Budeme radi, keď na to-

to výstavné miesto privedú učitelia svoje deti a povedia im, čo 

sa stalo a čo sa nemá stať. 

vlastné poznámky 

 

Noc s Andersenom 2010 je noc, ktorá má zvláštnu 

moc. Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pri-

pravila (nielen) pre najmenších čitateľov uţ jubi-

lejný 10. ročník dobrodruţného medzinárodného 

podujatia v prostredí kníh. Tento raz predstavovala Noc s An-

dersenom jeden z vrcholov uplynulého Týţdňa slovenských 

kniţníc. „Sprievodné aktivity oslovili v našich pracoviskách 

celkovo 140 detí a dospelých, z toho 51 detí u nás strávilo celú 

noc. K nezabudnuteľným záţitkom patrila návšteva ţiakov z 

Uherského Brodu, večerná prehliadka mestskej veţe v Tren-

číne ako aj beseda so spisovateľkou Ing. Margitou Ivaničko-

vou“, priblíţila vedúca kniţnično-informatických sluţieb Má-

ria Špániková. 

www.vkmr.sk 29.03.2010 

 

V podvečer dňa 26. marca 2010 Mestská galéria v Trenčíne 

poskytla priestor pre vystavujúci Klub výtvarníkov v Skalici, 

aby prezentovali svoju najnovšiu výtvarnú tvorbu z oblasti 

maľby, plastiky, kresby, uţitého umenia, keramiky a umelec-

kej fotografie.  

Činnosť klubu pri-

blíţil vo svojom prího-

vore kurátor výstavy 

a riaditeľ Záhorskej 

galérie v Skalici PhDr. 

Štefan Zajíček. Z jeho 

rozprávania vyplynu-

lo, ţe v roku 2007 klub 

http://www.vkmr.sk/
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oslávil svoje jubilejne tridsiate výročie a v nasle-dujúcom 

2008 roku usporiadal klub svoju 16. členskú výstavu. Jeho päť 

členov bolo prijatých do profesionálnych výtvarných zdruţení 

– členmi Zdruţenia výtvarných umelcov západného Slovenska 

sú Pavol Fürstenzeller, Anton Hanzalík, Miroslav Korčák, Jo-

sef Chrena, Vlasta Peltznerová-Rothová – členom Umeleckej 

besedy Slovenska je Hana Veselá.  

Na výstave v Trenčíne 

sa predstavilo devätnásť 

vystavujúcich autorov so 

svojimi šesťdesiatimi prá-

cami. Najviac bola na vý-

stave zastúpená krajino-

maľba a to najmä skalic-

kej (P. Fürstenzeller, J. 

Blahová), záhorskej (P. 

Kovarovič) a krajinou kopaníc (P. Fürstenzeller). Početne bola 

zastúpená rozvrstvená figurálna maľba s dekoratívnosťou 

plošných portrétov 

(V. Peltznerová-

Rothová, E. Nádlero-

vá). V zátišiach do-

minuje motív kvetín 

či uţ plošných, fareb-

ne svetlých  (J. Hotá-

řová), drobnopisných 

kytíc (J. Petrovič), 

prípadne nádob 

a ovocia (V. Jankovičová). Osobitnú kapitolu tvorili abstrakt-

né maliarske skladby tmavších kontrastných farieb (V. Kováč) 

alebo jemných svetlých tónov (V. Jankovičová). Sochárska 

kolekcia sa vyznačovala aktami (A. Hanzalík), ľudovými mo-

tívmi (F. Bolebruch) a abstraktnými námetmi (M. Kinder). 

Vlasta Jankovičová - Iný pohľad na Skalicu 
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V kresbe sa objavujú kontrastné krajinárske kompozície vy-

tvorené tušom (Š. Zajíček). Uţité umenie tradične prezentuje 

keramika s abstraktnými tvarmi nádob (M. Korčák) a fareb-

nosťou reliéfov (H. Veselá) alebo krajinárskymi kresbami do 

glazúry (P. Pollák). S fotografiami sa prezentujú (I. Orgoň) so 

samorastami, (M. Sycha) zobrazenou skalickou architektúrou 

a (P. Čech) ţivou prírodou. 

vlastné poznámky 

 

Priaznivé ohlasy predchádzajúcich dvoch ročníkov sympó-

zia Ora Et Ars – 

Skalka v náväznosti 

s Rokom kresťanskej 

kultúry – 2010 bol 

spustený projekt pod 

názvom Ora Et Ars 

Viator – Skalka putu-

júca. 

Táto výstavná ko-

lekcia je zostavená 

z diel účastníkov dvoch predchádzajúcich ročníkov sympózia. 

Svoje putovanie začne 7. apríla 2010 vernisáţou v Galérii 

Františka Grocha v Uherskom Hradišti. V mesiaci september 

2010 bude výstavná expozícia obohatená o výtvarné diela, 

ktoré umelci vytvoria na treťom ročníku sympózia a budú 

predstavené na výstave v Slovenskom  dome v Békéšskej Ča-

be. V októbri 2010 si výstavu budú môcť pozrieť milovníci 

umenia na zámku Nowy Wiśnic v druţobnom meste Tarnow 

v Poľsku. V mesiaci december 2010 výstava zavíta do Brati-

slavy, kde budú vystavené diela v Dome umenia. 

www.trencin.sk 02.04.2010 

pomocná evidencia 211/1/2010 

 

http://www.trencin/
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O obnove Trenčianskeho hradu informovala riaditeľka 

Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ţe na jeho obnovu 

na základe schváleného projektu Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja v Európskej únii získali čiastku 2,5 milióna eúr. Je to 

vôbec prvý úspešný projekt. Finančné prostriedky sú určené 

pre objekt kasární, ktorý je uţ dlhšiu dobu v havarijnom stave. 

Nebezpečenstvo predstavuje najmä múr, z ktorého uvoľnené 

kamene hrozia nebezpečím pre frekventovanú tranzitnú ko-

munikáciu vedúcu pod hradným bralom. 

Podľa spracovanej dokumentácie by mali na pôvodných zá-

kladoch pribud-

núť tri podlaţia. 

„Keďţe sa vede-

lo o ţiadosti o 

grant z eurofon-

dov, tak sa vo-

pred v objekte 

kasární vykonal 

archeologický 

geodetický, geo-

logický pries-

kum a aj potrebné predprípravné práce,“ konštatovala Katarína 

Babičová. 

Keďţe objekt je súčasťou hradného komplexu národnej kul-

túrnej pamiatky, vzťahuje sa naň najvyšší stupeň ochrany 

vzhľadom na jeho historickú a architektonickú jedinečnosť. 

Preto pri stavebných prácach bude v maximálnej miere reš-

pektovaná pôvodná dispozícia objektu hradných kasární a pri 

rekonštrukcii budú pouţívané klasické stavebné materiály.  

Rekonštrukciou na pôvodných základoch kasární vyrastú 

ďalšie tri podlaţia, kde pribudnú priestory vhodné na výstavné 

a reprezentatívne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia 

a ďalšie aktivity, ktoré súvisia s činnosťou hradu. Rozšíria sa 
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priestory pre umiestnenie stálych expozícií, pretoţe m pribú-

dajú zreštaurované veci, ktoré je škoda zatvárať do depozitu. 

Rekonštrukčné práce sa začnú pravdepodobne na jeseň 2010 

a budú trvať dva roky.  

Treba spomenúť, ţe v kritickom stave je aj Juţné opevne-

nie, ktoré chráni hrad od lesoparku Brezina a Západné opev-

nenie. Ich rekonštrukcia je tieţ finančne náročná, ale zatiaľ pre 

nedostatok finančných prostriedkov nereálna. Na vypracovaný 

projekt boli ţiadané prostriedky z tzv. nórskych fondov, ale sa 

neuspelo. No i tak reálna moţnosť získať prostriedky na re-

konštrukciu objektov Trenčianskeho hradu je z grantov Európ-

skej únie, pretoţe v rozpočte Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na to nie sú. 

www.sme.sk 18.03.2010 

pomocná evidencia 157/1/2010 

 

Na tlačovej konferencii 31. marca 2010 informoval spolu-

organizátor Festivalu Trenčianska hudobná jar Vladimír Ku-

líšek o jeho tohoročnom priebehu. Ako povedal Festival Tren-

čianska hudobná jar bude mať päť koncertov váţnej hudby, 

ktoré sa budú konať kaţdú nedeľu od 11. apríla 2010 v Galérii 

M. A. Bazovského, Trenčianskom múzeu a posledný v Evan-

jelickom kostole. Tento ročník nesie podtitul z čias dávnych a 

nedávnych. V programe vystupujúcich sa budú striedať kla-

sickí autori s tými novšími z 20. storočia. 

Festival Trenčianska hudobná jar sa začal v nedeľu 11. aprí-

la 2010 husľovým koncertom Jely Špitkovej a Silvie Čápovej 

-Viţváry v Galérii Miloša Alexandra Bazovského. V jeho pro-

grame vystúpia aj manţelia Zsapkovci, jedni z najuznáva-

nejších slovenských hudobníkov vo svete. Potom to bude kla-

rinetové kvarteto z Čiech s názvom Five star. Záver festiva-

lu bude patriť Dámskemu komornému orchestru spoločne s 

mládeţníckym zborom Echo v Evanjelickom kostole. 
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Dramaturg festivalu František Pergler sa vyjadril, ţe „fes-

tival v Trenčíne ponúkne poslucháčom autentické hudobné zá-

ţitky z diel nesmrteľných majstrov a súčasne moţnosť skon-

frontovať ich priamo na mieste s hudobnými dielami rozmani-

tých štýlov z nedávnej minulosti.“  

Vladimír Kulíšek na záver tlačovej konferencie zaspomínal, 

ţe jarný festival váţnej hudby v Trenčíne sa koná uţ dlhé ro-

ky, nikto však nevie koľký ročník. Terajší Klub priateľov váţ-

nej hudby festival prebral asi pred desiatimi rokmi, ale pred-

pokladá sa, ţe sa koná minimálne tridsať rokov rokov. Aj 

vďaka aktivite klubu, ako aj vďaka tradícií koncerty sú plné 

vďačných divákov. I dnes sa nostalgiou spomenulo skutoč-

nosť, ţe mesto Trenčín nemá klasickú koncertnú sálu ani kva-

litný klavír. 

www.sme.sk 31.03.2010  

pomocná evidencia 209/1/2010 

 

Svetoznámy švajčiarsky spisovateľ a záhadológ Erich von 

Däniken zavítal 9. apríla 2010 osobne do Trenčína s unikát-

nou prednáškou „Nevyriešené záhady minulosti“. V divadel-

nej sále Posádkového klubu ponúkol počas dvoch hodín dych 

vyráţajúci pohľad na niekoľko paranormálnych javov, ktoré 

ľudstvo sprevádzajú ţivotom v stáročiach. Kriticky neobišiel 

ani „tajomnú“ problematiku egyptských pyramíd v Gíze či ne-

skutočne silnú „karmu“ obrazcov peruánskej náhornej plošiny 

Nazca. S patričnou dávkou fantázie neváhal rúcať zauţívané 

konvencie. Vytváral nové súvislosti. Däniken pritom vhodne 

vyuţil veľkoplošnú projekciu s videosekvenciami, fotografia-

mi a počítačovými animáciami. Publikum stálo na jeho strane. 

Záverečná autogramiáda nemala konca - kraja.   

www.vkmr.sk 09.04.2010 

 

http://www.vkmr.sk/
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Beseda s historikom Róbertom Letzom, v rámci 

cyklu „Poznávame Trenčanov“ sa uskutočnila            

15. apríla 2010 vo Verejnej kniţnici Micghala re-

šetku v Trenčíne. Hlavnou témou besedy bola pub-

likácia Odkaz ţivým s podtitulom „Prípad Albert Púčik a 

spol.“, ktorá mapuje tragický osud trenčianskych gymnazistov 

- Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých 

popravili z politických dôvodov v roku 1951. 

vlastné poznámky 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé 

miesto v celoslovenskej súťaţi o najlepší web. Ocenenie v ka-

tegórii verejných a školských kniţníc jej udelila odborná poro-

ta v súťaţi organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. 

Porota sa pri hodnotení webových stránok kniţníc zameriavala 

na obsah, aktuálnosť a príťaţlivosť stránky, ďalej na prehľad-

nosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej 

kniţnici získali od poroty najviac hlasov Kniţnica Józsefa 

Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska kniţnica Trebišov. Poro-

ta udeľovala ceny aj webovým stránkam odborných kniţníc. V 

nej uspeli Slovenská kniţnica pre nevidiacich Mateja Hreben-

du v Levoči, Univerzitná kniţnica v Bratislave a Kniţnica Vy-

sokej školy manaţmentu City University of Seattle. 

V oboch kategóriách porota hodnotila 24 kniţníc. Najhoršie 

dopadli Školská kniţnica pri Gymnáziu Hlinská v Ţiline a 

Univerzitná kniţnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne. 

Hlavným cieľom súťaţe, ktorú od roku 2005 vyhlasuje Spo-

lok slovenských knihovníkov, je skvalitnenie a rozvoj webo-

vých sídiel slovenských kniţníc, ocenenie výnimočných pro-

jektov a ohodnotenie iniciatívy kniţnice vyuţívať informačno-

komunikačné technológie v záujme zvyšovania kvality a prí-

stupnosti sluţieb. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6072637&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6072635&ids=6
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www.sme.sk 21. 04.2010  

 

V rámci cyklu Poznávame Trenčanov sa 27. apríla 2010 

stretli občania mesta Trenčín vo Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku so známou postavou ţurnalistiky v našom regióne, 

ktorá excelovala v Trenčianskych novinách Štefanom Šic-

kom. Práca v novinách sa stala jeho ţivotom a jej výsledkom 

bolo mnoţstvo článkov, ktoré navţdy ostanú archívom udalos-

tí v Trenčianskom kraji. 

Kálnický rodák 

Štefan Šicko bol v 

rokoch 1960 aţ 1991 

neoddeliteľnou sú-

časťou Trenčian-

skych novín. Dôka-

zom sú nespočítateľ-

né mnoţstvá článkov 

v dnes uţ zaţltnutých 

číslach novín voňa-

júcich históriou. Štefan Šicko sa etabloval aj na literárnom po-

li, keď básne publikoval v Smene, Mladej tvorbe a rôznych 

almanachoch. Jeho poézia bola vydaná v kniţke „Rozhovory 

s časom“. Z ďalšej jeho literárnej tvorby je treba spomenúť 

monografiu svojej rodnej obce „Kálnica“ a vytvorením publi-

kácie „Sto rokov ochotníckeho divadla“.  

V 50. rokoch minulého storočia začínal poéziou a prvé no-

vinárske krôčiky urobil v podnikovom časopise „Jemnome-

chanik“ (1954-55) v Starej Turej. Ako devätnásť ročný sa stal 

najmladším vedúcim redaktorom a získané skúsenosti mu po 

vojenskej základnej sluţbe otvorili v roku 1958 cestu do 

Okresných roľníckych novín Povaţan v Novom Meste nad 

Váhom. Tie sa v roku 1960 zlúčili s Trenčianskymi novinami, 

v ktorých vydrţal aţ do roku 1991. 

http://www.sme.sk/
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Štefan Šicko zaţil v redakcii Trenčianskych novín prevrato-

vé roky 1968 a 1989. Celé obdobie charakterizuje, ţe „v roku 

1968 bola zrušená cenzúra a celý ročník sa niesol v inom du-

chu, v ktorom sa otvárali tabuizované témy o prehmatoch so-

cializácie i osobnostiach, o ktorých sa nesmelo ani hovoriť.“ 

V auguste 1968 redakcia jednoznačne odsúdila okupáciu Čes-

koslovenska. Normalizačné časy zasiahli aj do jeho ţivota a 

mnoho členov redakcie pocítilo na vlastnej koţi poráţku Praţ-

skej jari. Časy neslobody v zloţitom období boli jediným 

momentom, kedy sa chcel Šicko so ţurnalistikou rozlúčiť. Po 

rokoch sa mu podarilo v roku 1989 medzi prvými priamo 

z tribúny verejne podporiť revolučný proces. Z úst organizáto-

rov mítingu vtedy zaznelo : „Aj Trenčianske noviny idú s na-

mi!“. 

www.sme.sk 09.05.2010 

pomocná evidencia 291/1/2010 
 

Organizačný výbor festivalu Pohoda pod vedením Michala 

Kaščáka uskutočnila v Trenčíne dňa 28. apríla 2010 tlačovú 

konferenciu, na ktorej informovali o jeho tohoročnom priebe-

hu. Z informácie vyplynulo, ţe najväčší dôraz sa tento rok bu-

de klásť na bezpečnosť, aby sa neopakovala tragédia po páde 

festivalového stanu v minulom roku. Bude preto zabezpe-

čený: 

- väčší počet zdravotníckych vozidiel,  

- špeciálne stredisko, 

- osobná prítomnosť meteorológov, 

- pre potreby zdravotníkov pouţívanie vysielačiek, 

- vypracovanie evakuačného plánu, 

- obmedzený počet návštevníkov do limitu 30.000 osôb, 

- konanie festivalu a uskutoční v druhý júlový víkend, 

Úlohou takzvaného Risk centra bude zabezpečovať v prí-

pade potreby spojenie všetkých organizačných jednotiek. V 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6186842&ids=1
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krízovom reţime sa toto centrum stane komunikačným cen-

trom festivalu.  

Na festivale, ktorý sa začne 8. júla 2010, bude deväť scén. 

„Opäť to bude kombinácia veľkých scén ako sú open-air pódiá 

so zastrešenými priestormi aţ po malé priestory intímnych 

arén.“ Medzi ťahúňov tohtoročného festivalu bude patriť brit-

ská kapela The xx, punkrocková legenda The Stranglers, krá-

ľovná štýlu funky Sharon Jones. Retro disco osemdesiatych 

rokov prinesie zasa americké kvarteto Scissor Sisters. Zo slo-

venských interpretov sa predstaví Jana Kirschner, skupina 

Collegium Musicum či kapela Para. Mali by vystúpiť Balet 

Slovenského národného divadla, Štátna filharmónia Košice, 

ktorá pod vedením dirigenta Petra Breinera odohrá hymny 

pribliţne 25 krajín, z ktorých pochádzajú účastníci festivalu. 

Michal Kaščák sa vo svojom vystúpením dotkol aj minulo-

ročného 13. ročníka festivalu, ktoré poznačila tragédia, keď 

pod jeho konštrukciou zomrel mladý muţ, v nemocnici neskôr 

zraneniam podľahlo i mladé dievča a boli zranených desiatky 

ľudí. Kaščák odmietol zodpovednosť za vlaňajšiu tragédiu zo 

strany organizátorov. Odborné analýzy podľa neho preukázali 

pochybenie dodávateľa stanu. Polícia vyšetrovanie ešte neu-

končila. Veľkokapacitný stan aj napriek vlaňajšej nehode ne-

bude chýbať na Pohode ani tento rok. O jeho bezpečnosť sa 

bude podľa Kaščáka starať renomovaný dodávateľ z Veľkej 

Británie. 

www.sme.sk 28.04.2010 

pomocná evidencia 260/1/2010 

 

Trenčiansky hrad uţ po štrnásty raz v Delovej bašte dňa                

1. mája 2010 privítal svojich návštevníkov na prehliadke sú-

ťaţnej výstavy neprofesionálnej  výtvarnej tvorby pod názvom 

„Výtvarný  salón“. 



333 

 

Po privítaní 

účastníkov a súťa-

ţiacich moderátor-

kou vernisáţe vý-

stavy Mgr. Jankou 

Masárovou a riadi-

teľom Trenčianske-

ho osvetového stre-

diska Mgr. Vladi-

mírom Zvaleným 

vystavené diela zhodnotila členka odbornej poroty výtvarníčka 

a teo-retička umenia Mgr. art. Miriam Kasperčiková. Na 

začiatku príhovoru si nahlas poloţila otázku, čo je neprofesio-

nálna výtvarná tvorba a zároveň na ňu aj odpovedala, ţe je to 

proces bez osnov, návodov a mantinelov. Je to proces, ktorý 

nepozná záruku hodnotového výsledku. Aj napriek tomuto 

úskaliu sa kaţdým rokom nájde mnoho oduševnených nadšen-

cov, ktorí dobrovoľne znášajú príkoria výtvarnej tvorby. Zá-

hadou zostáva skutočnosť, ţe im dokonca prináša radosť, keď 

prejdú nepochopením, ná-

sledným obohatený záţit-

kom katarzie a zrazu príde 

nečakaný moment úspe-

chu. 

Autori tohoročnej vý-

tvarnej slávnosti našli od-

vahu a ponorili sa do hĺb-

ky seba. Zhmotnili svoje 

myšlienky, pocity a nálady a zakomponovali ich do svojich 

obrazov, grafík a plastík. Čítajme preto pozorne a dozvieme 

oveľa viac ako sme tušili. Výsledkom tvorivého snaţenia Ka-

taríny Zboray, Marianny Vavríkovej a Jána Nedorosta sú 

silno provokujúce výpovede, ktoré drásajú našu citlivosť. Ab-

Izabela Bulková pri preberaní ocenenia 
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solútnym umením, ktoré nezastiera realitu a odzrkadľujú sku-

točnosť. Tá je však škaredo krásna a nám sa jej práva tvár ne-

páči. Preto sme sa naučili pravdu skrášľovať a naozajstné 

emócie potláčať. Nevyčerpateľnou studnicou, ktorá inšpiruje 

výtvarníkov Tibora Hladkého, Andreu Uváčiková a Branis-

lava Švedu je sen. Ponúka neobyčajné výtvarné riešenia, ne-

tradičné kompozície, v ktorých chýba racio. Pojmy sú poskla-

dané náhodne v bláznivých náväznostiach. Fascinácia farbou, 

radosť z maľby a úprimnosť prejavu sú charakteristickými čr-

tami diel Martiny Mikušovej a Róberta Čudaia. Mladosť, 

pochabosť, nespútanosť a túţba robiť všetko inak, poskytuje 

autorom zdroj originality. Výtvarníci Izabela Bulková, To-

máš Zámečník, Ţaneta Bucková a Nadeţda Jakúbková čer-

pajú z tradície svetového a slovenského umenia. Idú cestou, 

ktorú im predpripravili takí majstri umenia, ako napríklad 

Vladimír Kompánek, 

Toulouse-Lautrec, Al-

fons Mucha a Jozef Ha-

nula. Nezabúdajú však 

na to, ţe tieto výdobytky 

predchodcov treba posu-

núť do originálneho, au-

tentického prejavu. Kaţ-

doročne sa vynára veľká 

skupina výtvarníkov – krajinárov, ktorí sú uchvátení krásou 

prírody. Cenia si jej mnohorakosť a neopakovateľnosť. Umel-

ci Ján Kička, Mária Geršiová, Gertrúda Jakušová, Janka 

Hlaváčová a Jana Hlaváčová našli svojský spôsob, ako svoje 

pocity z prírody ukázať.  

V závere vyslovila zaţelala všetkým výtvarníkom nespúta-

nú vôľu tvoriť a neustále objavovať to, čo ešte nikto neobjavil.  
Katarína Zboray pri preberaní ocenenia 

Katarína Zboray 
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Do súťaţe sa prihlásilo 68 autorov s 204 prácami. Odborná 

porota odporučila vystaviť 171 prác od 68 autorov. Výsledky 

súťaţe: 

kategória A) – autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvar-

ného vzdelania 

- hlavná kategória:  Martina Mikušová z Prievidze 

- čestné uznanie:  Branislav Šveda z Prievidze 

kategória B) – autori  vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným 

vzdelaním 

- hlavná cena:  Andrea Uváčiková z Dubnice nad Váhom 

- čestné uznanie:  Veronika Miková z Ilavy 

       Tomáš Zámečník z Trenčína 

kategória A1)– autori  vo veku nad 25 rokov bez výtvarného 

vzdelania 

- hlavná cena:   Tibor Hladký z Dubnice nad Váhom 

    Hilda Lojdlová z Trenčína 

    Peter Štern z Trenčína 

- čestné uznanie:  Mária Geršiová zo Ţabokriek nad Nitrou 

        Jana Hlaváčová z Partizánskeho 

        Jana Horňáková z Trenčína 

        Gertrúda Jakušová z Trenčína 

 Nadeţda Jakúbková z Dubnice nad Vá-

hom 

 Ján Kička z Trenčína 

 Marianna Vavríková z Kanianky 

 Katarína Zboray z Trenčína 

kategória B1) - autori  vo veku nad 25 rokov s výtvarným 

vzdelaním 

- hlavná cena:   Izabela Bulková z Trenčína 

     Róbert Čudai z Trenčína 

- čestné uznania:  Ţaneta Bucková z Handlovej 

       Zuzana Janíčková z Trenčína 
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kategória C) – insita  

-   hlavná cena:  Ján Nedorost z Trenčína 

laureát súťaţe – Ján Šoltó  Prievidze 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 271/1/2010 

 

Svoju najnovšiu knihu pod názvom „Zastavte Dubčeka“ 

s podtitulom Príbeh človeka, ktorý prekáţal mocným predsta-

vil vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku občanom a čitateľom 

jej autor Jozef Banáš dňa 4. mája 2010.  

Pri prezentácii autor povedal, ţe 

kľúčové udalosti z roku 1968 po ich 

odtajnení spracoval v predchádzajú-

cej knihe pod názvom „Zóna nadše-

nia“. Hlavným rozhodujúcim motí-

vom pre napísanie knihy o Dubče-

kovi sa stalo stretnutie so starým 

pastierom kôz počas jeho dovolenky 

na malom gréckom ostrove, keď pri 

rozhovore mu odpovedal na otázku 

odkiaľ pochádza, ţe z Československa, tak tento starý pán mu 

odpovedal, ţe jediné slovo Dubček. A druhým momentom bo-

lo, ţe dorastajúca mládeţ nepoznala nič o Dubčekovi.  

Aby mohol vykresliť  plnohodnotný portrét Alexandra 

Dubčeka musel autor 

preštudovať mnoţstvo 

novinových článkov, 

publikácií a archívnych 

dokumentov a vypočuť 

si spomienky jeho naj-

bliţších priateľov a ro-

dinných príslušníkov. 

„Dubček bol skutočne 

Jozef Banáš 
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taký, ako ho opisujem, t.j. veselý, priateľský a nehanbil sa do-

konca ani za slzy. Pre mňa znamenal nádej,“ povedal autor. 

Pri kontakte s návštevníkmi sa autor nevyhol ani tak háklivej 

otázke, ako bola jeho smrť. Všetky domnienky podrobil kri-

tickej analýze a obnaţil aj ich malú pravdepodobnosť. 

K nezodpovedaným otázkam pridal aj vlastnú verziu, ktorá 

vychádza zo skutočnosti, ţe skúsený šofér, ktorý mal viesť A. 

Dubčeka na zasadnutie federálneho zhromaţdenia sa pohol 

z garáţe o 6,00 hod. ráno a prišiel k Dubčekovi o 8,00 hod. vraj 

značne rozrušený a malátny. Ten postreh tlmočil Alexander 

Dubček po havárii svojmu synovi v nemocnici a ten potom 

Jozefovi Banášovi. „Sám si myslím, ţe Dubčekove pôsobenie 

v politike by zabránilo mnohým prešľapom, ktoré sa vyskytli 

po roku 1989,“ spomenul Jozef Banáš.  

Na záver svojho vystúpenia Jozef Banáš zoznámil s naj-

bliţšou publikačnou činnosťou. Prezradil, ţe dokončuje druhý 

diel knihy „Idioti v politike“ a román „Kód 9“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 300/1/2010 

 

Dňa 5. mája 2010 uskutočnila Verejná kniţnica Michala 

Rešetku seminár pri prí-

leţitosti 130. výročia 

narodenia velikána slo-

venského národa Mila-

na Rastislava Štefánika. 

Do posledného miesta 

naplnená spoločenská 

miestnosť v pobočke 

verejnej kniţnice na 

Hasičskej ulici potvrdila záujem občanov mesta a to nielen 

staršej, ale i mladšej generácie dozvedieť sa niečo nového 
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o ţivote človeka, ktorý preslávil svoju vlasť široko ďaleko vo 

svete. 

Po privítaní primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cel-

lera a ostatných účastníkov seminára riaditeľom Trenčianske-

ho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným pred-

nášateľ Mgr. Peter Macho z Historického ústavu Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave predniesol svoju prednáške na té-

mu „Generál dr. Milan Rastislav Štefánik, mýtus a ţivot“. Ten 

ozrejmil svoje vystúpenie, ţe sa bude dotýkať ako sa vyvíjal 

Štefánikov posmrtný 

kult. M. R. Štefánika, 

prečo sa stal národný 

hrdina, ako sa s jeho 

menom politicky a ide-

ologicky manipulovalo. 

Prednášateľ poloţil pr-

vú otázku, prečo sa stal 

vlastne M. R. Štefánik 

národným hrdinom? Odpoveď v podstate veľmi jednoduchá, 

pretoţe slovenská spoločnosť po celé 19. storočie trpela poci-

tom nedostatku heroizmu. Nemala bojovníkov, ktorí by boli 

úspešní. Napríklad J. M. Hurban viedol ozbrojené povstanie, 

ale nedoviedol ho do úspešného konca. Naopak M. R. Štefánik 

svoj otvorený boj svoj národa úspešne dokončil vyústením do 

vzniku prvej republiky. Hneď po svojej smrti sa stal miláči-

kom obyvateľstva a vtedajšia tlač ho prezentovala, ako naj-

väčšieho syna slovenského národa. Jeho smrť sa stala ţivnou 

pôdou pre rôzne dohady, fámy a legendy. Zaujímavá bola aj 

diskusia na prednášanú tému, v ktorej jeden z účastníkov sa vo 

svojom vystúpení priblíţil rozprávanie svojho otca, ktorý bol 

v skupine vojakov, ktorá mala strieľať na lietadlo Capronni, 

v ktorom mal údajne letieť vodca maďarskej revolúcie Bela 
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Kún. Na takéto lietadlo aj strieľali, ale aţ po jeho zostrelení 

zistili, ţe zostrelili M. R. Štefánika.  

Prednášateľ Ivo Veliký z Trenčína priblíţil obsah svojej 

vydanej knihy o M. R. Štefá-

nikovi, v ktorej ozrejmil exis-

tenciu a činnosť Štefánikovej 

spoločnosti so sídlom v Tren-

číne. Podľa jej stanov cieľom 

činnosti spoločnosti bolo pesto-

vanie ídey československej jed-

noty Čechov a Slovákov  v du-

chu odkazu Štefánikovej myšlienky „poznajme sa a milujme 

sa“. Spoločnosť zdruţovala Čechov a Slovákov Českosloven-

skej republiky, ktorí boli organizovaní v 24 mestách Sloven-

ska a Moravy. Spoločnosť bola v tridsiatich rokoch veľmi ak-

tívnou, ktorá ovplyvňovala politický, spoločenský a kultúrny 

ţivot na Slovensku. Túto skutočnosť dokumentujú aktivity, 

ako napríklad vydanie 50 halierovej 

známky s portrétom Štefánika, zalo-

ţenie Štefánikovej kniţnice, pome-

novanie ţelezničnej trate na trase 

Púchov – Horný Lideč po M. R. Šte-

fánikovi, vianočné nádielky pre chu-

dobné deti a podobne.  

Po prednáškach sa účastníci semi-

nára presunuli do blízkeho parku 

k pietnemu aktu pri pamätníku M. R. 

Štefánika. K prítomným sa prihovo-

rili poslanec Národnej rady Sloven-

skej republiky Ing. Milan Hort 

a primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler, ktorí zvýraznili aktuálne posolstvo hrdinského 

ţivota dr. Milana Rastislava Štefánika nielen jeho súčasníkom, 
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ale aj súčasnej a nastupujúcej generácii na ceste nášho du-

chovného, kultúrneho a politického rozvoja. Nezvyčajný záver 

predniesol primátor Ing. Branislav Celler, ktorý prisľúbil 

do roku 2013 postaviť repliku pôvodného pamätníka dr. M. R. 

Štefánika z roku 1936, ktorý komunistický reţim v roku 1953 

zbúral. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia /1/2010 

 

Dňa 6. mája 2010 na podujatí Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne „Láska v poézii členov Literárneho klubu 

Omega“ v Trenčíne sa predstavila poetka a výtvarníčka Mgr. 

Izabela Bulková, ktorá v tomto roku slávi svojich šesťdesiat 

rokov ţivota. Sama o svojej literárnej tvorbe hovorí, ţe ju 

k písaniu inšpiroval kamarát astrológ. Uţ vo februári 2004 vy-

dala svoju prvú zbierku básní pod názvom „Za svetlom“ 

s vlastnými ilustráciami a rok neskôr knihu „Svetlá a posolstvá 

anjelov“, tieţ s vlastnými ilustráciami. V súčasnosti pripravuje 

tretiu knihu, v ktorej budú okrem básní aj príhody zo z jej ţi-

vota. Úryvky z pripravovanej  knihy predstavila autorka i na 

tomto stretnutí literárneho klubu. K svojmu ţivotnému jubileu 

pripravuje okrem vydania spomínanej knihy pod názvom 

„Veľmi veselé príhody“ aj výstavu svojich výtvarných prác 

v trenčianskej synagóge.  

Trenčianske noviny 10.05.2010 

pomocná evidencia 295/1/2010 

 

V piatok poobede dňa 7. mája 2010 verni-

sáţou autorskej amatérskej tvorby pod ná-

zvom „Kresby 1960 – 2010“ od MUDr. Jú-

liusa Činčára bola otvorená tohoročná vý-

stavnícka činnosť v Katovom dome 

v Trenčíne. Po privítaní značného počtu pria-
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teľov výtvarného umenia a hostí riaditeľkou Trenčianskeho 

múzea Katarínou Babičovou sa k prítomným prihovoril Ku-

rátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička. „Moje prvé stretnu-

tia s tvorbou Juliusa Činčára spadajú do čias stredoškolského 

štúdia, kedy jeho veľkým priaznivcami a nadšencami boli via-

cerí lekári trenčianskej nemocnice, v ktorej pôsobil ako jej 

riaditeľ. Kaţdopádne však ako neštandartná osobnosť so 

zvláštnou mierou kreavity, nekľudu, sarkastického intelektu, 

vnímavého umeleckého citu a grotesk-ného videnia ľudského 

rodu. Julo Činčár nebol nikdy maliarom tézovitým, plagáto-

vým a propagandistickým. Výtvarná brisknosť a zvláštna ty-

pológia postáv dávali tušiť, ţe v hre sú výrazné prúdy kreavi-

ty, linearity a kolo-

ritu, ktoré sa napája-

jú z európskeho ex-

presionizmu, 

z tradície neoprimi-

tívnej dikcie kresby, 

z art brut, moţno aj 

z expresie kresby 

a podnetov z moder-

ného umenia ako Pi-

cassa, Kleea, Miroa, Muncha, Gogha, Kokoschku, dadaistov 

alebo autorov londýnskej školy. Činčárová tvorba v podobe 

kaligrafií, denníkov, cvičení jeho pamäťovej vizuality boli vý-

sledkom jeho pnutia a depresií z jeho fádneho, depresívneho 

a neplodného byrokratického ţivota. Čosi som objavil 

u známeho českého maliara Jozefa Jíru. V závere svojho prí-

hovoru Kvasnička zaspomínal na úsmevnú príhodu, keď sa 

neohlásene objavil v jeho kancelárii a po jeho vstupe pohotovo 

zakrýval úradnými spismi svoje výtvarné výtvory. Dnes pre-

zentované kresby Jula Činčára sú novou správou o posledných 
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piatich desaťročiach umelcovej tvorby v intím-nom priestore 

kresby a maliarskych fúzií.  

Sám autor o výstave povedal, ţe na tohoročnej výstave pre-

zentuje svoje kresby, ktoré na verejnosti nikdy neukázal. Svoj 

voľný čas venuje kresleniu momentálnych nápadov a pocitov 

bez akéhokoľvek plánu a systému. Kreslenie je pre neho sú-

časť kaţdodenného ţi-

vota, ako pre muzikanta 

hudba, ktoré oslobodzu-

je od všedného dňa, od 

starostí a depresií, po-

mocou kresieb ventiluje 

svoje pocity a radosti. 

Je to šťastie a dar, ktorý 

môţe človek robiť aj vo 

vyššom veku. Ja bez 

neho nemôţem ţiť a kým budem na svete budem maľovať“ 

Autorovi blahoţelal jeho bývalý kolega, dnes predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol, Sedláček, 

MPH a ďalší zúčastnení hostia na vernisáţi. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 

pomocná evidencia 323/1/2010 

 

Galéria Miloša Ale-

xandra Bazovského v 

Trenčíne pripravila 

novú výstavu, na kto-

rej sa od 7. mája 2010 

prezentovali absolven-

ti ateliéru maľby prof. 

Jána Bergera. Na spo-

ločnej výstave, ktorú 

kurátorsky pripravo-
Zuzana Nečelová - Dáţď 
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vala Xénia Lettrichová predstavilo svoju tvorbu dovedna 41 

autorov. Príbeh týchto absolventov je spojený s revolúciou 

a situáciou nasledujúcich dvadsiatich rokov. Chlieb náš kaţ-

dodenný Výstava „Ateliér maľby“ predstavila súhrnne absol-

ventov rovnomenného ateliéru Vysokej školy výtvarných 

umení na Kocelovej ul. 23 v Bratislave pod vedením profesora 

Jána Bergera z obdobie rokov 1987–2008. Generáciu mladých 

maliarov, ktorí majú spoločný základ, názorové východiská a 

z tohto uhla predstavuje dimenziu danú ich následným vývo-

jom a súčasnou tvorbou. Bergerova metodika sa neviazala na 

módne trendy, ale cieľavedome kládla dôraz na techniku maľ-

by a rozvíjanie individuálneho tvorivého potenciálu. Na budo-

vanie výţivného základu nevyhnutného pre rozvoj autentic-

kých prejavov a výtvarných programov. Spravidla náročných. 

Moţno nie omračujúcich, ale vo svojej pôvodnosti veľmi cen-

ných, oveľa cennejších, ako regionálne deriváty aktuálnych 

zahraničných tendencií. Letrichová vyzdvihla Bergerovú ná-

ročnosť voči študentom. 

Ateliér pod jeho vedením 

dal názorovo bohatú 

a mnohotvárnu, plnohod-

notnú generáciu priprave-

ných maliarov. Výstava 

„Ateliér maľby“ a tvorba 

41 absolventov pripome-

nula v poslednom čase 

opomínané kvality komornej maľby formálnom i v obsaho-

vom zmysle slova, v autorskej osobitosti a kultúre ma-

liarskeho poňatia. 

Inštalovanie výstavy v priestoroch Galérie M. A. Bazovské-

ho osobitne zapôsobila na majstra Bergera, keď povedal, ţe 

má veľké priestorové pôvaby, ktoré maľba potrebuje. Mesto 



344 

 

má veľmi zvláštnu atmosféru a to vplýva aj na vnútorné pro-

stredie galérie.  

Trenčianske noviny 17.05.2010 

pomocná evidencia 321/1/2010 

 

Polooblačné počasie a z času na čas aj slnečné paprsky pri-

vítali na Hviezdoslavovej ulici 

v Trenčíne účastníkov tradič-

ného pochodu „Míľa pre ma-

mu“ dňa  9. mája 2010. Tak-

mer dve hodiny trvala registrá-

cia jej účastníkov. Štart sa 

uskutočnil pred Materským 

centrom Srdiečko o 16,00 hod. 

a po absolvovaní celej trasy lemovanej ôsmymi kontrolnými 

stanovišťami sa skončil pred Mestským úradom v Trenčíne. 

Po absolvovaní pochodu sa mohli jej účastníci, samozrejme tí 

najmladší,  pobaviť skákaním na nafukovacom hrade, pozrieť 

sa na činnosť vozidla na odvoz domáceho odpadu, povoziť sa 

na koníkovi,  zoznámiť sa s poskytovaním prvej pomoci, alebo 

pozrieť si kul-

túrny program 

na pódiu amfi-

teátra.  

Cieľom po-

dujatia bolo 

pritiahnuť po-

zornosť verej-

nosti k hodno-

tám materstva 

a rodičovstva, 

posilniť spoločenské ocenenie matiek a ukázať bariéry, ktoré 

musia rodičia s malými deťmi prekonávať. 
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Na záver treba spomenúť niekoľko štatistických údajov. 

V prvom ročníku „Míľa pre mamu“ sa zapojilo 380 osôb, 

v druhom ročníku takmer 500 osôb, v treťom ročníku 719 

osôb a v tohoročnom štvrtom ročníku sa zúčastnilo 1.094 

osôb. 

vlastné poznámky 
 

Na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne sa 

v pondelok 10. mája 

2010 uskutočnili os-

lavy Dňa matiek. 

V programe vystúpi-

la aj Cimbalová 

hudba Zobor so 

svojimi hosťami 

Evou Pavlíkovou – 

herečkou, muzikálovou speváčkou a šéfkou umeleckého súbo-

ru Divadla Andreja Bagara v Nitre, Máriou Eliášovou - oper-

nou speváčkou a dlhoročnou sólistkou Novej scény v Bra-

tislave a operným spevákom Jánom Babjakom - sólistom 

Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Koncert 

mal vynikajúcu interpretačnú úroveň, na ktorej sa podieľali 

spolu s hosťami aj členovia Cimbálovej muziky Zobor so svo-

jím primášom Viliamom Hubínskym. Na záver hosťom kon-

certu poďakoval primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Cel-

ler. 

V ten istý deň sa v kostole Notre Dame uskutočnila sv. om-

ša, ktorá bola obetovaná za matky našej Trenčianskej farnosti. 

Po svätej omši bola v priestoroch cirkevnej školy kultúrny 

program detí. 

vlastné poznámky 
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V dňoch 11. - 12. mája 2010 sa v rámci Ekotopfilm - Tour 

Slovensko uskutočnila v kinosálach CineMax v Trenčíne pre-

hliadka 37. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udrţa-

teľnom rozvoji. Tra-

dičnou súčasťou pre-

hliadky bolo poduja-

tie nazvané „Junior 

Festival – Ekotop-

film“ určené deťom a 

mládeţi, Jeho cieľom 

bolo poskytnúť mla-

dej generácii najaktu-

álnejšie informácie o 

globálnom vývoji vo 

všetkých odvetviach aktivít človeka, s akcentom na trvalo udr-

ţateľný rozvoj.  

www.sme.sk 10.05.2010 

pomocná evidencia 313/1/2010 

 

Dňa 12. mája 2010 si občania mesta Trenčín ako i jeho ná-

hodní návštevníci navštívili Trenčiansky hrad, Katov dom, či 

výstavné priestory Galérie M. A. Bazovského v rámci poduja-

tia Noc múzeí a galérií. 

Pri tejto príleţitosti najviac ľudí lákal Trenčiansky hrad, na 

ktorom tento rok okrem 

tradičných prehliadok 

a dobového rímskeho tábo-

ra poriadal aj turnaj amatér-

skych lukostrelcov. Luko-

strelecký turnaj bol zorga-

nizovaný prvý raz vlani. 

Ako povedal Ladislav Se-

kerka, šéf skupiny histo-

http://www.sme.sk/
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rického šermu Wagus, minulý rok išlo o tzv. nultý ročník, 

v ktorom sa stretli dve druţstvá lukostrelcov. Tento rok pokra-

čovali oficiálne prvým ročníkom. To uţ súťaţili jednotlivci 

medzi sebou. Do turnaja sa zapojilo osemnásť lukostrelcov, 

strieľali na rôzne vzdialenosti a s rôznymi typmi lukov. Pod-

mienkou však bolo, aby boli luky drevené, teda z materiálu z 

akého boli vyrobené v minulosti. Turnaj lukostrelcov - amaté-

rov pripravili najmä pre pobavenie divákov, ale aj samotných 

strelcov. Ich výkony hodnotila porota, ktorá na záver vyhod-

notila tých najlepších. 

Súťaţilo sa však nielen 

o čestný šíp pre najlep-

šieho strelca, ale aj 

o najväčšieho pňa. Toto 

ohodnotenie dostal stre-

lec, ktorý trafil najviac 

mimo terča. Po skončení 

turnaja si mohol kaţdý 

vyskúšať streľbu z luku 

či historických zbraní priamo v strelnici hradného dobového 

tábora. Ani tento rok nechýbala tradičná historická kuchyňa, 

hrnčiarsky kruh či razenie mincí. 

Návštevníci neobišli ani Katov 

dom. Neodradili ich ani priestory piv-

nice, kde podľa povesti straší. V sta-

rom meštianskom dome zo 16. storo-

čia pripravili stálu expozíciu „Právo a 

spravodlivosť v starom Trenčíne“, kde 

najviac zaujali meče trenčianskeho ka-

ta, legendárna klada, dereš, okovy, 

trojramenný šľahák či repliku škripca. 

Galéria Miloša Alexandra Bazov-

ského vítala celý deň milovníkov 
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umenia. Odborné poradenstvo pre dospelých a bábkové pred-

stavenie pre deti vyplnili dopoludnie. Popoludnie sa v galérii 

zmenilo na vlastnú tvorbu. Nielen vo vnútri budovy, ale aj na 

ulici malí aj veľkí vytvárali vlastné umelecké diela. Maľovalo 

sa na veľkoplošné panely, v átriu galérie vytvorili originálnu 

sochu z odpadového materiálu. Vo výstavných priestoroch v 

suteréne galérie pripravili interaktívnu výstavu pre deti – „Hry 

s umením a umenie hrou“, kde si deti vyskúšali, ako sa maľuje 

obraz či modeluje socha. 

www.sme.sk 15. 5. 2010 

 

    Dňa 13. mája 2010 sa uskutočnil seminár s výstavou spo-

jený s J. G. Cincíkom. Po privítaní účastníkov seminára riadi-

teľom Trenčianskeho 

osvetového strediska 

Mgr. Vladimírom 

Zvaleným, prítom-

ných hostí predstavila 

Mgr. Viera Slivová – 

riaditeľa Národného 

biografického ústavu 

Slovenskej národnej 

kniţnice v Martine 

doc. Augustína Maťovčíka, DrSc., PhDr. Pavla Pareničku, 

CSc., Mgr. Petra Cabadaja, ktorí vo svojich vystúpeniach 

priblíţili skutočnosti a súvislosti ţivota J. G. Cincíka. Z vys-

túpenia účastníci seminára obohatili informáciu o ţivote pre 

nich neznámeho významného človeka, ktorý i napriek preţi-

tému ţivotu v cudzine nezabudol na svoju dedovizeň a prispel 

významným spôsobom do modernej vedy svojou činnosťou vo 

výtvarnom umení, archeológii, pamiatkarstve, geológii, nu-

mizmatike, filatélii, turistike, heraldike a hnihovníctve.  

vlastné poznámky 
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Dňa 14. mája 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi prvá to-

horočná výstava obrazov Gabriela Petráša pod názvom 

„Srdce vo veţi“. Po privítaní návštevníkov výstavy Jarmilou 

o autorovi a jeho výstave sa prihovoril kurátor výstavy Jozef 

Vydrnák. Povedal, ţe „Gabriel Petráš je autor, ktorý prichá-

dza so svojimi dielami ako kométa. Vţdy, keď mu do preţi-

tých rokov zaklope jubileum, odpáše myseľ i fantáziu a z tvo-

rivého nepokoja vojde do archívu a od poslednej vernisáţe 

svojej mysle prikáţe byť vyberačom mýta na padacom moste 

dnešnej veţovej ga-

lérie. Volá po zmie-

rení v tomto v dneš-

nom rozvadenom 

svete. Svet sa však 

môţe zmieriť i pri 

okrúhlom stole či 

kruhových formá-

toch, ktoré sú akoby 

poslednou vývojo-

vou etapou v autorovom pátraní i hľadaní po atypickej maliar-

skej tvorbe. Sú to priam terče, no nezranené guľkou zo zbrane, 

skôr sú z elektrotechnickej civilnej podoby zachránené či za-

hojené a prezlečené do nového šatu riadenej perforácie 

i konkrétneho tvaru.“ 

vlastné poznámky  

pomocná evidencia 314/1/2010 
 

„Máš nápad, dáme ti základ“ bola výzva, kto-

rá bola sprievodnou počas 6. ročníka programu 

Mladí filantropi sa objavila sa na plagátoch, za-

znela v médiách a zaujala mladých ľudí nielen 

v Trenčíne, ale aj v Bánovciach nad Bebravou. 

Skupina desiatich študentov – Mladých filantropov Trenčian-

skej nadácie, vďaka podpore Nadácie Slovenského plynáren-
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ského priemyslu opäť zodpovedne rozdelila balík financií me-

dzi tých, ktorí chcú urobiť niečo pre mladých ľudí ţijúcich 

v ich okolí. A nápadov bolo prekvapujúco viac ako počas mi-

nulých rokov. 

Do grantového kola sa prihlásilo 8 projektov z Trenčína 

a štyri projekty z Bánoviec nad Bebravou. Potešujúci pre hod-

notiacu komisiu bol fakt, ţe projekty boli rôznorodé svojim 

zameraním. 

K záujmom mladých ľudí patrí neodmysliteľne šport 

a hudba. Našiel sa však aj projekt podporujúci čítanie kníh od 

slovenských autorov, enviromentálny projekt Deň zeme či za-

ujímavý nápad vyuţiť „driemajúci“ park v Bánovciach nad 

Bebravou počas letných mesiacov na premietanie filmov. 

Z prihlásených 13-tich projektov uspelo celkom dvanásť a do-

stalo finančnú podporu 200 euro na jeden projekt. Najviac bo-

dov počas hodnotenia získal projekt hudobný festival Gympel-

rock, tešiaci sa veľkej obľube mladých ľudí v Trenčíne.  

 

názov projektu ţiadateľ suma euro 

arTNews Viktor Černický 200 

S fitnessom k ţivotu 

plnému radosti 

Asociácia Fitness Gabrhel 

Trenčín 

200 

Dokončenie novej 

prekáţky a doplnenie 

do skateparku 

Bike trial team Trenčín 200 

Kino leto 2010 Renáta Krchlíková 200 

Skaterix 2010 Adam Lisý 200 

Bnstreet Martin Janáč 200 

Gympelrock Trenčianske Gymnázium 

Ľudovíta Štúra 

200 

Deti sú z rozpráv-

kových bytostí naj-

zaujímavejšie 

Verejná kniţnica Michala 

Rešetku v Trenčíne 

200 
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Deň Zeme pre Tren-

čín 

Občianske zdruţenie Pre 

Prírodu 

200 

ZMEZCAMP - The 

everyone´s way 2010 

Eduard Rychtarech 200 

Deň detí na Tren-

čianskom hrade 

Trenčianske múzeum v 

Trenčíne 

200 

Noc v galérii Galéria Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne 

200 

Spolu  2.400 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 318/1/2010    

 

Zistiť a pozrieť, čo mal Karel Čapek v poslednom šuflíku 

jeho pracovného stola si mohli návštevníci výstavy Ţivot a 

dielo spisovateľa Karla Čapka 1890-1038. Výstava bola 

umiestnená v podkroví Galérie M. A. Bazovského. Putovná 

výstava, ktorú pri-

pravil Památník Kar-

la Čapka ve Staré 

Huti dorazila do 

Trenčína práve v ča-

se, keď v Trenčian-

skych Tepliciach po 

dvadsiaty raz udelili 

Cenu Karla Čapka za 

propagáciu ţivota a 

diela bratov Čapkovcov na Slovensku a praktické uplatňova-

nie československej vzájomnosti. 

Výstava bola otvorená dňa 21. mája 2010. V januári t.r. 

uplynulo 120 rokov od narodenia Karla Čapka a v máji uply-

nulo 65. výročie smrti Josefa Čapka. Výstava vznikla v roku 

2008 pri príleţitosti 70. výročia spisovateľovho úmrtia. Vý-

stava pribliţuje ţivot bratov Čapkovcov. Pribliţuje osobnosť 
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Karla Čapka a aj jeho brata Josefa celkovo na 26 veľkoroz-

merných paneloch s textovými informáciami a mnoţstvom fo-

tografického materiálu. 

„Výstavu sme pripravili v štyroch jazykových verziách, v 

nemčine, angličtine, francúzštine a ruštine, aby mohla chodiť 

po celom svete a podarilo sa,“ hovorí riaditeľka pamätníka a 

prezidentka spoločnosti 

Bratov Čapkovcov v 

Čechách Kristína Vá-

ňová. Zostavovateľov 

výstavy potešil celo-

svetový záujem o výs-

tavu. Pri príleţitosti 

predsedníctva Českej 

republiky v európskom 

parlamente bola umiestnená v Bruseli. 

Nemecká verzia výstavy putuje uţ dva roky po univerzitách 

a kniţniciach. „Zvláštnosťou je, ţe Japonci si dokonca sami 

preloţili texty do japončiny a teraz otvárajú výstavu v Kjóto,“ 

povedala Kristína Váňová. V Trenčíne bola výstava doplnená 

maketou Čapkovho pracovného stola. Na stole sú veci, akoby 

tu spisovateľ sedel len pred chvíľou. Sú tam napríklad knihy, 

fotografie aj Lidové noviny, do ktorých písal v 20. aţ 30. ro-

koch minulého storočia. 

Návštevník si mô-

ţe za stôl aj sadnúť, 

nahliadnuť aj do zá-

suviek. Napríklad v 

tom najspodnejšom 

sú uloţené veci na 

fajčenie a dokonca aj 

tabletky, keď Čapka 

bolela hlava.“ Snaha 
Mária Vilkovská 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6367874&ids=7
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organizátorov bolo ukázať bratov Čapkovcov, ako ľudí z mäsa 

a kostí, a nie ako monštrá na bronzovom podstavci.. Boli to 

veľkí umelci, ale je dôleţité, aby ich ľudia vnímali aj ako 

osobnosti s vysokým morálnym kreditom a túto ich tvár treba 

viac pripomínať.  

Trenčiansku výstavu doplnili práce ţiakov Strednej ume-

leckej školy v Trenčíne. Súčasťou expozície sa stali návrhy 

kostýmov ku hrám 

bratov Čapkovcov a 

študenti propagačnej 

grafiky vytvorili pa-

mätný list pre laureá-

tov Ceny Karla Čapka. 

Ako povedala riadi-

teľka školy Mgr. Má-

ria Vilkovská, študen-

ti scénického kostý-

mového výtvarníctva na prácach pracovali dva roky.  Jeho hry 

sú náročné a odráţajú dobu, v ktorej vnikali, a tak bolo treba 

trochu viac času, aby sa s nimi študenti oboznámili a bolo ich 

treba aj tak trochu k tomu dotlačiť. Prváci vyhotovovali aj 

bábky, marionety či maňušky, ţiaci vyšších ročníkov aj kos-

týmy. Vyberali konkrétnu postavu z konkrétnej hry a zdoku-

mentovali celý proces tvorby kostýmy, jednotlivé etapy, od 

prvých skíc aţ po hotový divadelný odev. Exponáty študentov 

sa stanú súčasťou výstavy. 

www.sme.sk 06.06.2010  

 

Tohoročná jar bola v tomto roku neobyčajne chladná, ale 

hlavne mokrá. No, ale 22. mája 2010 dopoludnia predsa sa po-

časie umúdrilo a nad Mierovým námestí sa rozlialo zlatisté sl-

niečko. O to viac, ţe si sme si to ţelali, lebo v tento deň sa 

prezentoval Deň klaunov. Po klaunovských nosoch, topán-
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kach, čiapkach a deťoch s hračkami, ktoré sa na Mierovom 

námestí uskutočnili, tak tento rok organizátori prišli 

s nápadom, t.j. klaunovským oblečením. Okrem toho organi-

zátori pripravili aj pokus o rekord v počte prezlečených kabá-

tov.  

V túto sobotu Mie-

rovom námestí padli 

v Trenčíne dva re-

kordy, ktoré zapísali 

ich do Knihy sloven-

ských rekordov. Ako 

povedal Igor Svitok 

z Agentúry Sloven-

ské rekordy, oba sú 

ustanovujúce, čo zna-

mená, ţe zrátaný počet je automaticky rekordom.  

Ing. Jana Sedláčková k dosiahnutým rekordom povedala, 

ţe „chceli sme urobiť hodinovku, počas ktorej by si klaunov-

ský kabát prezlieklo čo najviac ľudí. V súčasnosti, v predvo-

lebnom období sú média plné tejto témy, a tak sme si poveda-

li, ţe túto myšlienku treba zľahčiť a tak sme si trochu zaţarto-

vali. Zároveň chceme pripomenúť, aby ľudia voliť išli.“ Za 

hodinu sa podarilo deťom aj dospelým obliecť a vyzliecť je-

den klaunovský kabát celkom 208 - krát.  Najšikovnejším pre-

vracačom kabátu bol 

školák Glenn Fischer, 

ktorý sa v rade rekor-

dmanov otočil za hodi-

nu 34 - krát. V druhom 

pokuse o rekord sčítací 

komisári rátali, koľko 

ľudí prišlo pred pódium 

na námestí v klaunov-
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skom odeve. Buď v takom, čo si doniesli z domu, ale vyrobili 

priamo na námestí. Tí, ktorí sa chceli zapojiť do rekordu, si 

mohli zakúpiť tričko a priamo na námestí si ho „vylepšiť“ a 

vytvoriť z neho veselé klaunovské oblečenie. „Za pol hodinu 

si deti ozdobili cez 50 tričiek podľa vlastnej fantázie. Nachys-

tali sme pre ne farebné papieriky, otláčatká, náplaste. Najviac 

ich bavilo odtláčať, nie kresliť,“ povedala dobrovoľníčka 

Zuzana. Po otvorení vyhrade-

ného priestoru sčítací komisá-

ri si plnili svoje povinnosti a 

pred pódiom sa začali hroma-

diť prví účastníci v pestrom 

oblečení s úderom poludnia. 

V časovom limite prešlo sčí-

tacím miestom 193 ľudí. Me-

dzi nimi aj členovia skupiny Lojzo. 

„Je to menej, ako sme boli zvyknutí po iné roky, ale je to asi 

tým, ţe mnohí si radšej pomaľujú tvár ako odev,“ skonštatova-

la Ing. Janka Sedláčková. Aj Svitok poznamenal, ţe v Tren-

číne bol zvyknutý na iné počty. Podľa neho, ale zase takto dali 

Trenčania priestor tým, ktorí budú chcieť rekord s hodnotu 

193 ľudí prekonať. Dodal však, ţe podujatie Deň Klaunov je 

akcia s dobrými nápadmi a vynikajúcou atmosférou. „Trenčín 

je v  máji najveselším mestom, stretám tu najviac usmiatych 

ľudí.“ Okrem pokusov o 

zápis do knihy re-

kordov pripravili orga-

nizátori pre deti aj dos-

pelých sprievodné ak-

cie, veselé klaunovské 

súťaţe, vystúpenia klau-

nov a kapely Lojzo. V 

čom budú Trenčania o 
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rok súťaţiť a pokúšať sa o rekord Sedláčková ešte neprezradi-

la. „Môţem len povedať, ţe to bude zase trochu strelená sú-

ťaţ.“ 

Doterajšie rekordy zapísané v Knihe slovenských rekordov : 

2006 –    najväčší počet klaunov na jednom mieste – 749, 

2007 –    rekord klaunovských topánok – 622  

2008 –  ţivá reťaz detí a hračiek – 512 detí s hračkami, čím    

Trenčín o 48 prekonal košický rekord z roku 2004 

2009 – s originálnou pokrývkou hlavy bolo pomaľovaných 

556 ľudí pomaľované hlavy a plešina. 

vlastné poznámky 

 

Na 22. ročníku Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepli-

ciach dňa 22. mája 2010 prevzal z rúk ministra Českej repub-

liky prof. Václava Riedelbacha hlavnému organizátorovi 

Ceny Karla Čapka občanovi Trenčína Ivovi Velikému cenu 

„Artis Bohemiae Amicis“, čo v preklade znamená „Priate-

ľom českého umenia“  

Táto medaila je určená fyzickým osobám ako ocenenie za 

šírenie dobrého mena českej kultúry doma aj v zahraničí a to 

svojou vlastnou umeleckou činnosťou, mimoriadnym umelec-

kým výkonom, propagáciou kultúrneho dedičstva, súčasnou 

umeleckou a literárnou tvorbou. 

Od roku 2000 ministri kultúry Českej republiky ocenili tou-

to rezortnou medailou 106 osôb. Ako prvý bol ocenený touto 

medailou scénograf svetového vehlasu Josef Svoboda, ďalšími 

spisovateľ a scénografista PhDr. Zdeněk Máhler, filmový reţi-

sér Vojtech Jasný, spisovateľ Pavel Kohout, cestovatelia Jíří 

Hanzelka a Miroslav Zigmund, slovenská herečka Emília Va-

šáryová a ďalšie osobnosti. 

vlastné poznámky 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6278742&ids=6
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      Dňa 1. júna 2010 

v priestoroch Mestskej 

galérii v Trenčíne v pod-

večerných hodinách bola 

otvorená autorská výs-

tava sochárky Marian-

ny Machálkovej. Táto 

sochárka poznačená 

chronickým ochorením 

zraku postupom času oň prišla úplne. V období očakávania 

zlepšenia zdravotného stavu skúšala modelovať s hliny 

a zistila, ţe sa jej hliny modeluje dobre. „Sama som sa tak lie-

čila.“ Pri modelovaní jej nechýbal zrakový vnem a prstami 

naplno vnímala všetky tvary a detaily. Bohuţiaľ jej zdravotný 

stav sa uţ nezlepšil. Mnohé Marianine sochy sa na ňu podoba-

jú. „Je to preto, lebo si chytám tvár. Niektorí ľudia ma podo-

zrievajú, ţe určite vidím, ţe je to len reklamný ťah. Avšak 

existuje postup hmatového modelovania pre nevidiacich. Jed-

noducho prejdem rukou a kde to cítim, tak zahnem.“ Spočiat-

ku sa venovala sochár-

skej práci, no neskôr 

začala svoje predstavy 

stvárňovať do hliny. 

Začala študovať „art te-

rapiu“ na vysokej škole 

v Bratislave. Po dvoch 

rokoch štúdia sa začala 

venovať zdravým de-

ťom v materských školách, popritom učila dospelých brailovo 

písmo a venovala sa deťom, ktoré nevideli od narodenia.  

V roku 2004 sa vydala do Valašského Meziříčí a jej práca 

sa začala od začiatku. Vybudovala spolu s manţelom vlastný 

ateliér a vytvára diela pre potešenie všetkých. Výstavnú ko-
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lekciu sôch tvoria najnovšie diela s posledných rokov, ktorej 

dalo názov „Pohladenie“. Hlavnou témou tvorby je ţena, 

matka, milenka, jej myslenie, preţívanie a rozjímanie.  

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.06.2010 

pomocná evidencia 376/1/2010, 379/1/2010 

 

Dňa 4. júna 2010 odborná porota v zloţení PhDr. Marián 

Pauer, Mgr. František Tomík, František Janouš a Miro-

slav Potyka 14. ročníka súťaţnej výstavy amatérskej  fotogra-

fie odporučila vystaviť 184 fotografií od 65 autorov.  

V predslove v úvodnom slove PhDr. Marián Pauer sa za-

mýšľal nad situáciou v trenčianskej amatérskej fotografickej 

tvorbe. Vyjadruje ra-

dosť, ţe sa vracia ku 

koreňom, k čierno-

bielej fotografii v sú-

lade s celosvetovým 

trendom. Diváci sú 

presýtení farebnou 

obrazovou prózou 

a čoraz viac túţia po 

čiernobielej obrazo-

vej poézii. Je sympatické najmä to, ţe túto skutočnosť si uve-

domujú mladí autori od 16 do 21 rokov, čo je prísľubom do 

budúcnosti. Z hľadiska technického spracovania väčšina sú-

ťaţných prác bola dobre zvládnutá.  Objavili sa aj neduhy 

z predchádzajúcich ročníkov, t.j. viacnásobné rámiky, rôzne 

texty v priamo vo fotografiách a podobe. Absentuje, alebo len 

skromne sa prezentuje reportáţna a dokumentárna fotografia.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 391/1/2010  
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Dňa 6. júna 2010 uţ po trinásty raz spomínali Trenčania na 

Trenčianskom korze, tento raz na nezabudnuteľného Ferda 

Rybníčka, nezabudnuteľnú osobnosť Trenčína i nášho Korza. 

Tí, ktorí poznali sta-

ré trenčianske Kor-

zo, by sa moţno radi 

stretli a poklebetili s 

jeho zaujímavou 

postavou Šándorom 

Bumbalom, sadli na 

štangle, alebo len tak 

z kroka na krok pre-

korzovali námestím. 

Toto zaujímavé podujatie Trenčianske Korzo v dvojhodinovej 

akcii na Mierovom námestí v Trenčíne nadviazalo na tradíciu 

šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v Trenčíne, kedy kor-

zovanie Trenčania povaţovali za spoločenskú aktivitu napo-

máhajúcu rozvoju mesta. Trenčianska nadácia sa k po-dujatiu 

vrátila a začala ju pravidelne organizovať od roku 2002.  

Jej cieľom bolo oţiviť naj-

krajšie trenčianske námestie, 

ponúknuť verejnosti priestor 

na stretnutie, strávenie prí-

jemných chvíľ, poznávať ak-

tívne subjekty pôsobiace v 

meste a nadviazať na starú 

mestskú tradíciu. Pri tejto prí-

leţitosti dostala moţnosť prezentovať sa hudba, divadlo, ta-

nec, fotografia, rozprávačské umenie, história, našla si tu 

miesto oslava futbalu, detské hry a dokonca aj voda.  

Tohtoročné jarné Korzo sa stalo výnimočné preto, lebo jeho 

organizátori ho venovali človeku, ktorý pomohol obnoviť jeho 

tradíciu svojimi spomienkami a prepojil tak tradície so súčas-

synovia F. Rybníčka – zľava Richard, Róbert 
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nosťou. Áno bol to Ferdinand Rybníček, novinár, rozprávač, 

fotograf, divadelník a muzikant. Jeho ţivot, koníčky a práca sa 

stali motívom jarného Korza 2010.  

vlastné poznámky 

 

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli  

účastníci slávnostnej akadémie v Kongresovej sále Trenčian-

skeho samospráv-

neho kraja pri príle-

ţitosti jeho 130. vý-

ročia narodenia dňa              

10. júna 2010.  

V úvodnom prí-

hovore uviedol 

predseda Trenčian-

skeho samospráv-

neho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, ţe náš samosprávny kraj  dal Sloven-

sku viacero významných rodákov, ako napríklad Ľudovíta 

Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana či Alexandra Dubčeka.  Do 

tejto hviezdnej zostavy neodmysliteľne  patrí aj slávny rodák 

z Košarísk - Milan Rastislav Štefánik.“ Práve tento svetobeţ-

ník spod Bradla sa svo-

jimi rôznorodými ţivot-

nými aktivitami zaradil 

medzi najvýznamnejšie 

osobnosti novodobých 

dejín Slovákov. Svojou 

obetavou a zanietenou 

prácou významnou mie-

rou prispel k zviditeľne-

niu Slovákov nielen v rodine európskych národov, ale aj 

v širšom svetovom meradle. Osobnosť Milana Rastislava Šte-
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fánika nemoţno vnímať len ako človeka minulosti, ktorý 

v určitom historickom čase zohral pre Slovákov významnú 

úlohu ako astronóm, politik, generál francúzskej armády, za-

kladateľ československého štátu a prvý československý minis-

ter vojny. Je to predovšetkým príklad človeka, ktorý dokázal 

svojím talentom, osobnou ctiţiadosťou, pracovitosťou, ale aj 

mimoriadnou inteligenciou, diplomaciou a zvláštnym čarom 

osobnosti  vykonať pre svoju vlasť  veľa zásluţného. Svoje ţi-

votné krédo i lásku k národu zhrnul Štefánik do troch slov: 

„Veriť – Milovať – Pracovať“. A on skutočne v súlade s týmto 

krédom aj ţil. V tom predovšetkým je aktuálnosť odkazu 

a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika. Teší ma, ţe 

v publiku na tejto spomienkovej slávnosti prevaţujú mladé 

tváre študentov našich stredných škôl.  Práve títo mladí poslu-

cháči  sú zárukou, ţe odkaz slávneho rodáka z Košarísk  sa 

nám podarí preniesť aj do nasledujúcich  desaťročí.“  

Súčasťou programu akadémie bolo vystúpenie správcu Dip-

lomatického múzea Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 

republiky PhDr. Miroslava Musila, PhD., ktorý priblíţil ob-

dobie jeho mladosti, ale hlavne obdobie štúdia nebeských te-

lies na rôznych miestach na-

šej planéty a obdobie formo-

vania vojenských zahranič-

ných zborov Slovákov. Veľa 

informácií z jeho stany bolo 

zaujímavých, lebo bolo zatiaľ 

nepublikovaných. Jeho pred-

náška končila jeho leteckou 

haváriou 4. mája 1919. Na 

obdobie po smrti  M. R. Štefánika nadviazala prednáška riadi-

teľa Vojenského historického ústavu pplk. Mgr. Miloslava 

Čaploviča, PhD. O aktivitách obce Košariská v roku príleţi-

tosti 130. výročia M. R. Štefánika informovala jej starostka 

PhDr. Miroslav Musil, PhD. 

Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD. 
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Mgr. Anna Abramovičová. Zároveň pozvala všetkých na ce-

loštátne oslavy narodenia M. 

R. Štefánika v Košariskách 

a na Bradle, ktoré sa uskutoč-

nia v dňoch 23. aţ 25. júla 

2010.   

Pri príleţitosti výročia 

predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja ocenil 

významné osobnosti regiónu pamätnými listami – historika 

PhDr. Milana Šišmiša, za 

významný prínos pre roz-

voj, propagáciu a popula-

rizáciu histórie Trenčian-

skeho samosprávneho kra-

ja, emeritného rektora 

Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka aka-

demika profesora Ivan Pflandera, DrSc. za prínos k rozvoju 

vedy a vysokého školstva v Trenčianskom samosprávnom kra-

ji a za šírenie odkazu M. 

R. Štefánika a predsedu 

Spoločnosti M. R. Štefá-

nika v Trenčíne JUDr. 

Ivana Kudlu za šírenie 

odkazu M. R. Štefánika. 

Súčasťou podujatia bola 

aj výstava fotodokumen-

tov pod názvom „Veľký 

slovenský a európsky diplomat“ vo foyer Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. 

vlastné poznámky 
 

ocenenie PhDr. Milana Šišmiša 

ocenenie JUDr. Ivana Kudlu 
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Od 11. júna 2010 bola otvorená posledná sezóna na letnej 

plavárni, ktorá musí ustúpiť novej ţelezničnej trati. Plaváreň 

bude otvorená kaţdý deň s výnimkou búrok. Tohoročnou no-

vinkou budú takzv. Bengálske noci počas siedmich večerov. 

Chýbať nebude nočné kúpanie, miešané drinky či grilované 

špeciality. Vstupné bolo rozdelené na celodenné a po 15. ho-

dine.  

vlastné poznámky 
 

Trenčianske múzeum 

poskytlo svoj výstavný 

priestor k realizácii výsta-

vy pod názvom Dejiny 

destilátov, ktorej vernisáţ 

sa uskutočnila 18. júna 

2010. V jej úvode prítom-

ných pozdravila a privítala 

riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová. V úvode vyjadrila svoj názor, ţe 

vzhľadom na príťaţlivú vystavujúcu tému bolo na otvorení 

výstavy pomerne málo návštevníkov. Zároveň si dala aj odpo-

veď, ţe to asi pre nepriazeň počasia.  

K samotnej výstave Katarína Babi-

čová povedala, ţe téma vystavovania 

vyplynula kontaktov so Slováckym 

múzeom v Uherskom Hradišti, ktoré 

malo pripravenú tému „Tradícia pále-

níc na moravskom Slovácku“. Na rea-

lizácii výstavy sa podieľala Mgr. Eva 

Kiacová, arch. Marián Strieţenec 

a fotograf Jozef Ševčík. Táto výstava 

mala svoju premiéru na Myjave 

a potom reprízu vo Vlčnove.  
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K samotnej výstave a o vystavených exponátoch hovorila 

kurátorka Mgr. Eva Kiacová, keď povedala, ţe výstava zahŕňa 

koncepčne všetky významné lokality s tradičnou domácou vý-

robou alkoholu s takmer dvesto ročnou tradíciou v obciach 

trenčianskeho regiónu ako sú Bošáca, Skala, Bolešov. Moteši-

ce a ďalšie. V tomto pestovateľskom zázemí bolo zdokumen-

tovaných viac ako 35 druhov odrôd jabloní, 65 druhov odrôd 

hrušiek, 8 druhov odrôd sliviek. Od roku 1865 bola zazname-

naná na území Trenčína priemyselná výroba destilátov firmou 

Tonhauser&Herzka. V roku 1938 bola zaloţená akciová spo-

ločnosť Prvá slovenská továreň na droţdie, lieh a pokrmové 

masti v Trenčíne, do ktorej bola neskôr pričlenená produkcia 

ovocného liehovaru v Hanzlikovej. Tradícia pokračovala 

Trenčianskou borovičkovou a liké-rovou továrňou, ktorá sa 

v druhej polovici dvad-

siateho storočia pretran-

sformovala do firmy 

Slovlik, dnešný Old He-

rold.  

Výroba domácej pá-

lenky je alchýmia aj ko-

níček. Známy cestovateľ 

z nášho kraja Jozef Ľu-

dovít Holuby povedal, ţe „správna pálenka je dar od Boha. 

Retiazka na jej okrajoch pálenka rozleje teplo. Lieči telo 

a povzbudzuje myseľ a kaţdý rok je iná.“  

Vlastné poznámky 

 

Dvadsaťdva druhákov z odboru propagačné výtvarníctvo 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne maľovalo v druhý  júno-

vý týţdeň steny vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku. Keďţe 

išlo o oddelenie literatúry pre deti a mládeţ, steny ozdobili 

rozprávkové motívy. Cieľom tejto akcie bolo prilákať na od-
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delenie viac detských čitateľov, a preto sa rozhodli vo Verej-

nej kniţnici Michala Rešetku vynoviť priestory oddelenia pre 

deti a mládeţ. Ako povedala Petra Motyčková, pracovníčka 

kniţnice, oslovili sme Strednú umeleckú školu v Trenčíne. 

„Najprv sme hovorili o tom, ţe pre nás vytvoria veľkorozmer-

né plagáty. Tie by však museli byť zarámované.“ Preto sme sa 

radšej rozhodli pre maľby na stenách. 

Študenti propagačného výtvarníctva si prezreli priestory a 

ďalšie dva týţdne pracovali v škole na návrhoch. „Trošku sme 

mali problém s opadávajúcou omietkou, nakoľko ide o staršiu 

budovu,“ povedala Alena Straňáková, vyučujúca výtvarnej 

prípravy na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. 

Po konzultácii s vedením kniţnice vybrali tie najvhodnejšie 

návrhy. Steny ozdobili rozprávkové postavy z kníh, ale aj 

vlastné návrhy študentov. Celotýţdňovú prax si druháci po-

chvaľovali. „Je to záţitok a oddych od školy,“ povedala Mo-

nika Bembnistová, ktorá maľovala obra a škriatka. Pre Do-

miniku Koššovú, autorku vlka a Červenej čiapočky to bola 

nová skúsenosť, nakoľko steny ešte nemaľovala. Strom, ktorý 

je útočiskom pre rozprávkové bytosti a je prechodom do ved-

ľajšej miestnosti navrhla Barbora Maněnová. S realizáciou 

jej pomohli ostatní spoluţiaci. Bude fajn, keď to tu vydrţí. 

www.sme.sk 23. 6. 2010  

pomocná evidencia 453/1/2010 
 

    18. ročník Medzinárodného Filmového Festivalu Ar-

tFilmFest otvoril dňa 18. júna 2010 thriller oscarového reţisé-

ra Romana Polanského „Ghost Writer“. V hlavných úlohách 

sa predstavil Pierce Brosnan a Ewan Mc Gregor. Film získal 

na tohtoročnom festivale v Berlíne Strieborného medveďa 

pre najlepšieho reţiséra. Počas slávnostného úvodného cere-

moniálu si prevzal prestíţne ocenenie „Zlatá kamera“ český 

reţisér Václav Vorlíček. „Vo festivalových kinách sa počas 

http://www.sme.sk/
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Art Film Festu premietlo rovných 240 filmov zo 48 krajín,“ 

povedal  Martin Šesták z agentúry Forza. Počet projekcií sa 

vyšplhal na rekordných 270.  

Posledným titulom, ktorý počet filmov i projekcií sa za-

okrúhlil bol film Veľká cesta z roku 1962 ruského reţiséra Ju-

rija Ozerova, v ktorom účinkoval český herec Josef Abrhám. 

Zachytáva českého spisovateľa Jaroslava Haška počas jeho 

pobytu v Rusku, kde začal vznikať slávny príbeh o vojakovi 

Švejkovi. Zaujímavosťou je, ţe Josef Abrhám nemal ešte ni-

kdy príleţitosť vidieť film dokončený. Moţnosť tak mal ho 

vidieť aţ na ArtFilm Feste pri príleţitosti obdrţania ocenenia 

„Hercova misia“. Okrem neho si ocenenie Hercova misia po-

čas festivalu prevzali Milan Kňaţko a Gérard Depardieu. 

Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti kinematografie po-

putovala v závere festivalu do rúk slovenského kameramana 

Stanislava Szomolányiho. 

„Na návštevníkov čakali hudobné večery. Na jednom v ne-

deľu 20. júna 2010 dominoval koncert Richarda Müllera a 

Dana Bártu v amfiteátri Mierového námestia. Počas neho si 

mnohonásobný drţiteľ titulu „Slovenský slávik“ prevzal plati-

novú platňu za úspešný predaj svojho nového albumu Uţ. 

vlastné poznámky 

 

Prvá z trojice tohtoročných cien Hercova misia, ktorá je 

tradične udeľovaná na Art Film 

Feste, sa uţ ligoce vo festivalo-

vom parku. Dňa 19. júna 2010 ju 

tam vlastnoručne pripevnil obľú-

bený český herec Josef Abrhám. 

V ten deň stovky priaznivcov 

čakali na príchod charizmatického 

elegána do festivalového parku uţ dlho pred oficiálnym cere-

moniálom. Josef Abrhám si získal srdcia milovníkov filmu ob-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6442107&ids=2
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rovským mnoţstvom nezabudnuteľných postáv pestrého za-

merania na filmovom plátne, televíznej obrazovke i divadel-

ných doskách. Pripomína ich nezabudnuteľný Dalibor Vrána 

z komédie Vrchní, prchni!, seriálový doktor Blaţej 

z Nemocnice na okraji mesta či triedny profesor Janda vo fil-

me Marečku, podejte mi pero! a dlhoročný člen praţského Či-

noherního klubu očaril aj návštevníkov festivalu. „Toľko di-

vákov som ešte nikdy nemal. A to som ešte nič nepredviedol a 

ani nezahral. Toto mi nebudú doma veriť,“ povedal dojatý Jo-

sef Abrhám. Ten vo svojom príhovore nezabudol zdôrazniť 

svoje slovenské korene a pripomenúť známeho dramatika 

Jozefa Hollého 

z Moravského Lies-

kového, ktorý bol 

jeho dedko. „Som 

Moravskoslovák a 

Čech aţ naposle-

dy,“ usmial sa oce-

nený herec, ktorý 

štúdium herectva 

začal v Bratislave 

spolu s Milanom Lasicom. 

Ceremoniál sa niesol v uvoľnenej nálade a Josef Abrhám 

neváhal odpovedať na otázky divákov priamo z davu. Neza-

skočila ho ani otázka, prečo s ním neprišla jeho manţelka, do-

dnes milovaná Popoluška Libuše Šafránková. „Čakal som, ţe 

táto otázka príde. Práve dnes visí na nejakom lane v skalách, 

kde natáča rozprávku,“ prezradil Abrhám. V závere neformál-

neho príhovoru poďakoval aj svojim neţijúcim predkom. 

„Ďakujem aj tým hore. Je to aj ich zásluha,“ vyznal sa úprim-

ne krátko pred pripevnením tabuľky s jeho menom na most vo 

festivalovom parku. 

www.sme.sk 20.06.2010 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6459027&ids=7
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pomocná evidencia 440/1/2010 

 

Výstavu členov poľských klubov na Slovensku otvorili dňa 

19. júna 2010 sa konala rámci ôsmeho ročníka slovensko – 

poľsko – českých dní Priateľstvo bez hraníc. Okrem výstavy 

bol súčasťou akcie aj kultúrny program na Mierovom námestí, 

kde vystúpili detský goralský súbor z poľského Koniakova 

a detský folklórny súbor Prvosienka z Dubnice nad Váhom. 

Na vernisáţi výstavy pod 

názvom „Vandrovky 

s umením“ predstavila Mi-

chaela Mikovčáková nielen 

práce mladých autorov, ale 

aj projekt tvorivých dielní 

Poľského klubu v Košiciach 

s názvom Krokom k umeniu. 

Dielne sa konali počas troch 

rokov 2007 - 2009 a kaţdý rok sme zamerali na niečo iné. 

Deti učili maľovať krajinu, alebo tvoriť leporelá a dokonca 

aj celé knihy. „Vyskúšali si, čo to obnáša, spraviť celú knihu, 

od vymyslenia textu aţ po ilustrácie,“ dodala lektorka tvori-

vých dielní určených pre deti vo veku 9 aţ 17 rokov. Práce 

však vznikali aj na tvorivej dielni pre ţeny s názvom „Fit art“, 

ktorá sa konala vlani. 

www.sme.sk 04.07.2010  

pomocná evidencia 470/1/2010 

 

Neoddeliteľnou súčasťou filmo-

vého festivalu Art Film Fest, bý-

va okrem filmových projekcií aj 

sprievodný hudobný program. Aj 

v tomto roku vytúpil v rámci pro-

gramu dňa 20. júna 2010 na tren-
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čianskom Mierovom námestí Richard Müller so skupinou 

a svojim špeciálnym hosťom, českým spevákom Danom Bár-

tom. Je to v roku, keď po štyroch rokoch vychádza v poradí uţ 

jedenásty album Richarda Müllera s názvom Uţ, s ktorým sa 

po dlhšej pauze viac menej vrátil na hudobnú scénu.  

vlastné poznámky 
 

    V rámci „Roka kresťan-

skej kultúry 2010“ na Sloven-

sku bola po prvýkrát spustená 

aj putovná výstava, ktorej diela 

tvo„Ora et ars viator – Skalka 

putujúca“rili účastníci dvoch 

predchádzajúcich  ročníkov 

sympózia. Svoju púť začala 7. 

marca 2010 vernisáţou v Uherskom Hradišti. V októbri 2010, 

k nej pribudnú aj diela vy-

tvorené na tohoročnom 

treťom ročníku sympózia, 

keď táto výstava bude na-

inštalovaná v zámku No-

wy Wiśnicz v poľskom 

Tarnove a v decembri 

2010 aj v Dome umenia 

v Bratislave. 

Ďalšou novinkou tohto ročníka bola „Literárna príloha Ok-

no“. V nej dostali priestor 

renomovaní autori, akými 

sú Ján Komorovský, Bla-

ţej Belák, Don Štefan 

Sandtner, Václav Malý, 

Daniel Hevier, Stanislav 

Štepka. So zaujímavými 

príspevkami sa v nej pred-
Zbor starej hudby Arcus zo Ţiliny 
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stavili aj menej známi autori, napr. Miroslava Škultétyová, 

ktorá píše o renesančnom básnikovi z Drietomy Jurajovi Kop-

payovi či Jozef Vydrnák pišúci o Vízii láskavej civilizácie. 

Cieľom projektu Areál Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne 

sa v dňoch od 21. do 30. júna 2010 uţ po tretíkrát stal útoči-

skom umelcov, ktorí v rámci Medzi-národného výtvarno-

literárneho sympózia Ora Et Ars – Skalka 2010 hľadali v sta-

robylej atmosfére pútnického miesta múzu pre svoju tvorbu. 

Okrem umelcov z Trenčína a okolia sa na sympóziu zúčastnili 

aj výtvarníci z partnerských miest - českého Uherského Hra-

dišťa, poľského Tarnowa a maďarskej Békešskej Čaby. 

Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et 

Ars – Skalka 2010“ 

bolo a je prostredníc-

tvom umenia propa-

govať pútnické mies-

to Skalku pri Trenčí-

ne a uctiť si tak pat-

róna Európy sv. Be-

nedikta i jeho nasle-

dovníkov sv. Andreja 

– Svorada a Beňa-

dika. Počas sympózia sa dňa 26. júna 2010 na Malej Skalke 

uskutočnila pracovná vernisáţ z diel vyt-vorených na tohto-

ročnom podujatí, kde dostali priestor aj autori literárnych prí-

spevkov. Na vernisáţi koncertoval Zbor starej hudby Arcus 

zo Ţiliny. 

Slávnostná vernisáţ diel vytvorených počas sympózia sa 

uskutoční počas tradičnej púte 17. júla 2010 v areáli 

starobylého kláštora na Veľkej Skalke. 

www.trencin.sk 18.06.2010 
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Za veľkej účasti prevaţne ţenského publika sa vo Verejnej 

kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne sa dňa 24. júna 2010 

uskutočnilo podujatie na exotickú tému Arabistiku a isla-

mistika. O tejto prišla 

hovoriť autorka knihy 

Arabský svet (Iná pla-

néta?) a rodáčka z Pieš-

ťan Emíre Khidayer. 

Aj keď autorkino meno 

je arabské, narodila sa 

na Slovensku. Matka je 

Slovenka a otec pochá-

dzal z Iraku. Ako povedala autorka, medzi jej rodičmi vznikla 

študentská láska, keďţe vtedy veľa Iračanov chodilo študovať 

do Československa.  

Uţ jej korene ju predurčili na štúdium arabistiky a islamis-

tiky. Po škole Emíre na desať rokov opustila Slovensko a ve-

novala sa diplomatickým sluţbám v krajinách Blízkeho vý-

chodu, odkiaľ neskôr čerpala námety pre svoju knihu. Ako 

povedala, kniha vznikla na popud 

jej priateľov, ktorým po návrate 

domov musela vysvetľovať, ako 

to v arabskom svete reálne vyze-

rá, aké sú rozdiely medzi našou a 

arabskou kultúrou, aké je skutoč-

né postavenie ţien alebo otázky 

týkajúce sa fundamentalizmu.  

„Kniha nie je napísaná ako román. Je to skôr objektívny 

sprievodca arabským svetom, ktorý zahŕňa najzaujímavejšie 

spoločenské témy“ dodala autorka. Emíre v knihe neobchádza 

ani aktuálnu tému slovenských ţien vydatých v arabských kra-

jinách, ktoré potom, ako zistia reálnu tvár Blízkeho východu, 

alebo ţe ich manţel má okrem nich ďalšie tri ţeny, sa poväč-
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šine nemajú moţnosť vrátiť domov. Ako sama hovorí, počas 

svojej diplomatickej kariéry sa stretla aj s takýmito prípadmi. 

Dodala, ţe väčšina mladých Sloveniek veľmi ľahko podľahne 

sladkým rečiam od arabských nápadníkov a do takýchto neprí-

jemných situácii sa dostávajú samé.  

Okrem prezentácie 

knihy sa autorka publiku 

snaţila vyčerpávajúco 

priblíţiť, čo najviac z 

arabského sveta a neza-

budla ozrejmiť ani jed-

notlivé arabské kultúry 

alebo islamské právo ša-

ría, ktoré napríklad ho-

vorí, ţe jeden muţ môţe mať maximálne štyri ţeny, alebo ţe 

banky nemôţu brať od klientov úroky, lebo podľa šaríe je to 

úţera. Diskutovalo sa aj na častú tému ţenskej obriezky, ktorá 

ako povedala, je uţ v Egypte aj Sudáne zakázaná a je na ústu-

pe. „Ţeny si aj napriek zákazu nevedia predstaviť ţivot bez 

obriezky a preto navštevujú rôzne babice, ktoré väčšinou pou-

ţívajú nehygienické a staré nástroje a tým ohrozujú ţivot ma-

lých dievčat“. dodala Emíre.  

Ako povedala Emí-

re, pre našinca je veľ-

mi ťaţké pochopiť 

myslenie arabského 

sveta, keďţe my ţije-

me naším spoločen-

ským myslením a oni 

majú zas svoje vzory, 

z ktorých nemôţu vy-

bočiť a ani neuvaţujú 

o iných alternatívnych moţnostiach myslenia a ţitia. Kaţdé 
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takéto vybočenie od zauţívaných zvyklostí sa totiţto povaţuje 

za rúhanie. Na záver dodala, ţe arabské myslenie sa jej z časti 

podarilo pochopiť, ale nestotoţňuje sa s ním. V súčasnosti 

Emíre Khidayer pripravuje voľné pokračovanie knihy pod ná-

zvom Arabský ţivot. 

www.sme.ak 03.07.2010  

pomocná evidencia 478/1/2010 

 

Na letné mesiace pripravila Galéria Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne dvojicu nových výstav. Pre návštevníkov 

bola ponúkaná prezentáciu sklárskej výtvarníčky Petry Jure-

ňovej - Vlhovej a nesto-

ra moderného sloven-

ského sochárstva Jána 

Koniarka. Obe výstavy 

boli otvorené dňa 25. jú-

na 2010. 

Ako povedala v úvode 

PhDr. Elena Porubä-

nová spolupráca medzi 

trenčianskou a trnavskou 

galériou trvá uţ niekoľko 

rokov, ale aţ teraz prišlo 

k výmene expozícií. 

Treba dodať, ţe trenčian-

ska galéria vystavuje tieţ v týchto dňoch v Trnave. Výstavu 

kurátorsky pripravil Miroslav Zajac, ktorý vo svojom prího-

vore povedal, ţe „v rovnakom čase sa dostáva do povedomia 

Koniarek v Trenčíne a Bazovský v trnavskom prostredí.  

Petra Jureňová - Vlhová sa originalitou invenčného preja-

vu radí k pozoruhodným autorom najmladšej generácie sklár-

skeho umenia na Slovensku. Profesionálnemu spracovaniu 

skla v jeho úţitkovej i  umeleckej podobe sa venuje od roku 
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1995. Za ten čas vytvorila zaujímavé dizajnérske solitéry i 

úţitkové originály. Pre mladú autorku nie je sklo neosobný a 

krehký materiál. Vţdy ho povaţovala za ţivú, pulzujúcu a dy-

namickú hmotu, ktorá dýcha, rozlieva sa, mení tvary. Pro-

stredníctvom svojich diel chce preniknúť aţ k podstate bytia. 

Hľadá vzájomné väzby, symboly a súvislosti, konfrontáciu 

jednoduchosti a zloţitosti, vedomia a podvedomia. Preferuje 

kontrastné kombinácie farieb a drahých kovov. Práve platina 

či zlato, vo vzájomnej kombinácii dramatickej červenej a čier-

nej, mení beţné sklenené médium v tajomné exkluzívne ob-

jekty.  

Výrazným počinom spolupráce Galérie Jána Koniarka 

v Trnave a Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

bola vzájomná výmena expozícií, čo prinieslo moţnosť pre-

zentácie ucelených zbierok diel dvoch významných sloven-

ských umelcov Jána Koniarka v Trenčíne a Miloša Alexandra 

Bazovského v Trnave. Umelecký odkaz Jána Koniarka sa 

stal základom moderného slovenského sochárstva a jeho po-

solstvo prichádza k nám, klenúc jeden z oblúkov našej výtvar-

nej kultúry. Stálu 

expozíciu otvára 

najstaršia datovaná 

busta Podobizeň 

umelcovho otca 
(1905), nasledovaná 

Hlavou Jána Krs-

titeľa (1906-12), v 

ktorej nájdeme ci-

teľný vplyv jeho 

profesorov a odkaz 

postrodenovskej modelácie (Lavína, 1930; Pijúci muţ, 1925-

30; Satyr, 1925-30). Značnú časť Koniarkovej tvorby pred-

stavujú pomníky rôznych tém. Zastúpené sú tieţ súťaţné ná-
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vrhy na výzdobu reprezentačných budov a alegorických tém, 

nevynímajúc komornú tvorbu. Jeho rozsiahle predprevratové 

dielo sa zničilo, alebo je rozptýlené v cudzine a vo vlasti zos-

talo neznáme. Ján Koniarek, mimoriadne disponovaný pre ob-

lasť monumentálnej sochárskej tvorby, si uvedomoval väzby 

pamätníkovej tvorby a jej ideologické pôsobenie.  

Pre milovníkov maliarstva bola sprístupnená najstaršia časť 

zbierkového fondu galérie. Kolekcia, ktorú tvorí päť desiatok 

výtvarných diel prináša prierez maliarskymi dielami prvej po-

lovice 20. storočia. V priestoroch galérie mohli návštevníci 

obdivovať práce autorov zvučných mien, ako sú Martin Ben-

ka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Vincent 

Hloţník atd.. Súčasťou kolekcie sú aj výtvarníci trenčianskeho 

regiónu - Hugo Gross, Irena Slavinská, či Ľudovít Bránsky.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia /1/2010 

 

      Slávnostným udelením cien skončil v sobotu 26. júna 

2010 18. ročník medzinárodného filmového festivalu Art 

Film Fest. Na záverečnom ceremoniáli v Kúpeľnej dvorane 

v Trenčianskych Tepliciach rozdali jedenásť cien pre filmy 

a ich tvorcov a dve festivalové ocenenia Zlatú kameru 

a krištáľovú kópiu Hercovej misie. 

Tajomstvom a prekva-

pením večera, nazvala 

moderátorka Eňa Vacva-

lová, osobnú účasť fran-

cúzskeho herca Gérarda 

Depardieua. Ten počas 

krátkej návštevy na festi-

vale stihol dňa 26. júna 

2010 popoludní pripevniť 

tabuľku vo festivalom parku na Moste slávy. Počas slávnost-
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ného ceremoniálu si nositeľ Zlatého glóbusu získal priazniv-

cov hneď  úvodnou vetou. „Bonjour. Ţiaľ, neviem po slo-

vensky, ale veľmi dobre si uvedomujem, aké je slovenské srd-

ce, pretoţe poznám váš futbalový tým,“ reagoval Gérard De-

pardieu aktuálne na futbalový šampionát. Cenu z rúk Petra 

Hledíka, viceprezidenta festivalu a riaditeľa sekcie Hercova 

misia a Zlatá kamera, prevzal so slovami, ţe film ho vţdy lá-

kal a uţ od detstva rád pozeral obrázkové knihy či pozoroval 

ţivoty obyčajných ľudí. Mal šťastie na mimoriadnych reţisé-

rov, vďaka ktorým mohol preţívať fantastické dobrodruţstvá. 

„Tento festival vo mne opätovne vyvolal všetky tieto pocity, 

pretoţe film je proste krásny,“ povedal francúzsky herec. 

Druhým oceneným bol slovenský kameraman Stanislav 

Szomolányi. „Celý ţivot som stál za kamerou a teraz som do-

stal zlatú. Mám z toho úprimnú radosť a chcem sa o ňu so 

všetkými podeliť,“ povedal bánovský rodák, ktorý nakrútil ta-

ké známe slovenské firmy ako „Slnko v sieti“ či „Pásla kone 

na betóne“. 

Hlavnou cenou Art Film Festu je Modrý anjel za najlepší 

film. Tento rok túto cenu vyberala medzinárodná porota zo 

štrnástich celovečerných filmov. Ocenila ruský film „Ako 

som preţil toto leto“ reţiséra Alexeja Popogrebského. Film 

uţ má na svojom konte Strieborného medveďa za výnimočné 

umelecké stvárnenie z Berlinale 2010 a obaja predstavitelia 

hlavných úloh získali Strieborného medveďa pre najlepšieho 

herca. Pre cenu prišiel osobne reţisér, ktorý povedal, ţe 

z rozhodnutia poroty má veľkú radosť, pretoţe viac ako polo-

vica filmov na festivale bola mimoriadne kvalitná. Potešilo ho, 

ţe sa porota nemusela sporiť o to, ktorý film je najlepší, hoci 

určite nebolo jednoduché vybrať. 

Modrého anjela za najlepšiu réţiu získal reţisér filmu Li-

banon Samuel Maoz. Snímka má okrem iných aj Zlatého leva 

z festivalu v Benátkach. „Protivojnové filmy majú naivnú am-
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bíciu zastaviť vojnu a aj ja som sa snaţil urobiť efektívny film 

a chcel som, aby ľudia porozmýšľali nad tým, či naozaj sa 

chcem takto uberať ďalej alebo či chcem ţiť vo svete, kde uţ 

nezaţijeme vojnu,“ povedal ocenený reţisér. 

Ocenenie „Modrý anjel“ za najlepší ţenský herecký výkon 

získala americká herečka Jennifer Lawrence z filmu „Zmrz-

nutá kosť“ reţisérky Debry Granik a ocenenie Modrý anjel za 

najlepší muţský herecký výkon si prevzal rumunský herec 

George Pistereanu za úlohu vo filme „Ak si chcem pískať, 

pískam“ reţiséra Florina Serbana. 

Po prvý raz na festivale odovzdali cenu pre slovenského 

filmového tvorcu, ktorý získal uznanie aj v zahraničí. Jej pr-

vým laureátom sa stal Mátyás Prikler so svojim filmom 

„Ďakujem, dobre“. 
Ako povedal člen poroty Peter Epstein, na festivale bol 

nadbytok kvality, a tak porota udelila ešte dve zvláštne uzna-

nia a to mladému švédskemu hercovi Sebastianovi Hiort af 

Ornäs za úlohu vo filme Sebbe reţiséra Babaka Najafiho 

a reţisérovi filmu „Teherán“ Naderovi Takmil Homayou-

novi. Ten okrem ocenenia dostal aj kyticu kvetov a ako pove-

dal, rád by ju venoval herečke, ktorá tento film ešte nevidela 

a vzhľadom k politickej situácii v Iráne asi ani neuvidí, preto-

ţe sa tu nebude premietať. 

V Medzinárodnej súťaţi krátkych filmov súťaţilo štyridsať-

tri snímok. Ocenenie „Na ceste“ získal devätnásťminútový 

film „Viera“ britského reţiséra Paula Wrighta. Zvláštne 

uznanie Poroty krátkych filmov získali dva filmy, „Mega-

heavy“ dánskeho reţiséra Fenara Ahmada a kanadská snímka 

„Narodenia“ reţisérky Anne Emond. 

Riaditeľa festivalu Petra Nágela potešil nárast návštevnosti. 

Ľudia si akoby znovu zvykali chodiť do Trenčianskych Teplíc. 

Záverečné slovo patrilo tradične prezidentovi festivalu Mila-

novi Lasicovi. Ten povedal, ţe Peter Nágel vymenoval asi 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6498856&ids=7
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všetky číselné údaje o festivale, ale on si myslí, ţe nad všet-

kými číslami kraľuje jedno dvojčíslie 3:2. „Ţelám si, aby nám 

slovenskí filmári robili takú istú radosť ako futbalisti,“ zakon-

čil 18. ročník festivalu. 

www.sme.sk 27.06.2010 
 

Sídlom Mestskej galé-

rie v Trenčíne bude syna-

góga. Avšak jej technický 

stav si vyţaduje nutnú re-

konštrukciu. Práce budú 

pokračovať aj počas prvej 

výstavy. V Mestskej galé-

rii, ktorá sídlila na Mie-

rovom námestí, sa po-

sledná výstava konala 27. júna 2010. Keďţe vlastník objektu, 

mesto Trenčín, ju predalo súkromnej firme, galéria a aj ostatní 

nájomníci sa odtiaľ museli vysťahovať a nájsť si náhradný 

priestor. Ako riešenie sa našla synagóga po dohode medzi 

mestom Trenčín a spoločnosťou Herbaria, ktorá ju spravuje. 

Objekt však vyţaduje rekonštrukciu, v rámci ktorej je nutné 

vybudovať aj sociálne zariadenie a vyriešiť vykurovanie, ka-

nalizáciu, siete a ďalšie práce. Po rekonštrukcii by sa mala stať 

multikultúrnym artcentrom. 

Rekonštrukciu bude zabezpečovať spoločnosť Herbaria, 

ktorá ju má synagógu v prenájme od Ústredného zväzu ţidov-

ských náboţenských obcí. Na postup prác dohliada Krajský 

pamiatkový úrad a Mesto Trenčín. 

„Na dokončenie prác bude treba doba dvoch mesiacov, aby 

mohla fungovať aj galéria,“ povedala PhDr. Oľga Hodálová. 

Do septembra 2010, keď chce Ústredný zväz ţidovských 

obcí na Slovensku pripraviť v trenčianskej synagóge koncert k 

ţidovskému novému roku, je naplánované asanovať vlhkosťou 

poškodené vnútorné omietky, odizolovať steny kvôli prieniku 
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vlhkosti, vymeniť poškodené obklady a dokončiť zázemie pre 

galériu. 

V objekte bude treba uskutočniť reštaurátorský i archeolo-

gický výskum. 

Na rekonštruk-

ciu synagógy 

poskytne Mesto 

Trenčín dotáciu 

sedemtisíc eur, 

povedala ho-

vorkyňa mesta 

Erika Ságová. 

Ţidovská 

obec mala pred 

vojnou v Trenčíne dvetisíc päťsto ľudí, ich počet je dnes malý, 

ţe sa vojdú do malej modlitebne. Na svoje náboţenské účely 

veľkú synagógu nepotrebujú, preto ponuku mesta na zriadenie 

mestskej galérie v nej prijal Ústredný zväz ţidovských nábo-

ţenských obcí pozitívne. Synagóga sa poskytuje bezplatne do 

výpoţičky mestu Trenčín s tým, ţe bude hradiť len svoje pre-

vádzkové náklady. 

Miestom ţidovských náboţenských zhromaţdení bola sy-

nagóga do obdobia Slovenského štátu, keď bola zničená. Po 

druhej svetovej vojne ju ľudia, ktorí preţili holokaust, zrekon-

štruovali, vysvätili a znova otvorili. Štát im ju znovu v päťde-

siatych rokoch vzal a pouţil ako sklad odevného závodu. 

V roku 1993 sa synagóga vrátila reštitúciou do majetku 

Ústredného zväzu ţidovských náboţenských obcí. Od roku 

2005 je v správe trenčianskej spoločnosti Herbaria. V súčas-

nosti je synagóga zaradená vo svetovej ceste ţidovského kul-

túrneho dedičstva. 

www.sme.sk 29.06.2010 
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Objekt synagógy Mestskou galériou v Trenčíne bol preme-

novaný na „Synagóga Art Gallery“. Keďţe rokovania dospe-

li do úspešného konca, tak po rokovaniach sa stanovil termín 

otvorenia pre verejnosť dňa 1. júla 2010. Následne sa začali 

vykonávať re-

konštrukčné prá-

ce, na ktoré Mes-

to Trenčíne pri-

spelo dotáciu se-

dem tisíc eur. 

Ďalej bolo do-

hodnuté, ţe po 

otvorení synagó-

gy bude mestská 

galéria vyuţívať 

bezplatne a hradiť bude náklady spojené za odber energií. Prvá 

výstava v rekonštruovaných objektoch sa uskutočnila dňa 9. 

júla 2010 od autorky Mgr. Izabely Bulkovej. 

Trenčan č. 10/2010 

pomocná evidencia 764/3/2010 

 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila pre 

deti počas letných prázdnin program plný čítania a zábavy. Do 

prázdninovej školy, v ktorej sa neskúša, pozvala všetky deti. 

Kaţdý deň dopoludnia, od desiatej do dvanástej hodiny, čakali 

na deti letné superkluby. 

Pondelky patrili čítaniu, utorky maľovaniu, v stredu môţu 

prázdninujúce deti pomocou kníh spoznávať prírodu a na ko-

niec týţdňa pripravili v kniţnici tvorivé dielne a športové dni. 

Na hádanky pre dievčatá, matematiku pre chlapcov a kríţovky 

pre všetkých sa môţu tešiť všetky deti, ktoré počas júla prídu 

do kniţnice na Dlhých Honoch. 
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Pre školákov zo sídliska Juh bol naplánovaný program na 

kaţdú letnú stredu. Voľný čas deti trávili medzi knihami v ríši 

rozprávok, čerpali nové vedomostí zo ţivota zvierat, prírody a 

vedy, hranie spoločenských hier či surfovanie po internete. 

Na rozprávkové súostrovie sa preniesli deti v utorky a piat-

ky v kubranskej kniţnici, keď počas popoludnia trávili deti čí-

tali na pokračovanie z kniţky spisovateľa Pavla Paulendu a po 

kaţdom čítaní sa pokúsili vytvoriť najkrajšiu ilustráciu. 

www.sme.sk 18.07.2010  

 

Od 2. júla 2010 vystavoval v Katovom dome v Trenčíne 

akademický maliar Marián Prešnajder, ktorý svojej výstave 

dal meno In medias res, čo je jeho pohľadom na to, čo bolo je 

a čo bude. 

Tvorba autora vychádza podľa jeho slov z historizujúcich 

motívov „je to pohľad do minulosti, ako to bolo kedysi, čo 

vlastne z toho zostalo a čo nás ďalej čaká. Je to pohľad na člo-

veka a jeho problémy, ktoré boli kedysi dávno. Po takomto 

pohľade zistíme, ţe vzájomné vzťahy boli také isté ako dnes 

a v podstate sa nič nezmenilo. Obrazmi chcem upozorniťna to, 

čo sa na svete stáva. Preto sú tu rôzne torzá, kamenné sochy 

a dotyky prírody. “ 

Marián Prešnajder maľuje celý ţivot. Ako vraví, je to nielen 

jeho koníček, ale zároveň a profesia. Venuje sa olejomaľbe na 

plátno i na drevo. Jeho tvorba sa počas ţivota vyvíjala aţ do 

dnešnej podoby. Nie je to klasická olejomaľba, skôr maľba 

štrukturálna, tvarová a farebná. V kompozícii aj vo farbe sa 

snaţí zvýrazniť napätie, túţbu a ďalší pohľad na budúcnosť. 

V jeho obrazoch dominuje farebnosť, ktorá podľa jeho slov 

vychádza optimistického pohľadu na svet. „Tvary sú ostré, 

niekedy aţ bojovné, ale práve farba navodzuje pozitívnu at-

mosféru a to je to, čo chcem svojimi obrazmi povedať,“ dodal 

umelec. 
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V závere umelec dodáva, ţe ako dieťa vystavoval svoje ob-

rázky na Trenčianskom hrade a má k Trenčínu pozitívny 

vzťah. Z toho aj vyplýva, ţe po Bratislave je Trenčín obľúbe-

ným mestom. Rád by som sa so svojimi obrazmi do Trenčína 

ešte vrátil. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 

pomocná evidencia 488/1/2010 

 

S dojatím a veľkou námahou otváral 14. ročník Pohody jej 

zakladateľ a hlavný organizátor Michal Kaščák dňa 8. júla 

2010. Na hlavnom pódiu večer pred koncertom Štátnej filhar-

mónie z Košíc a Zboru svätej Cecílie privítal Michal Kaščák 

návštevníkov festivalu. Poďakoval sa im za podporu a silu. Na 

festivale sú podľa jeho slov najdôleţitejší práve návštevníci, 

preto je mu ľúto, ţe vlaňajší ročník priniesol ľuďom smútok. 

Najväčší a najznámejší slovenský hudobný festival, ktorý sa 

kaţdoročne konal na trenčianskom letisku, ktorý postihla vlani 

tragédia. Pri páde stanu na jednom z pódií zahynuli dvaja náv-

števníci a Michal Kaščák sa dlho rozhodoval či bude v uspo-

radúvaní festivalu pokračovať. Diváci sa mu za pokračovanie 

festivalu pri otvorení odvďačili búrlivým potleskom a skando-

vaním „Mišo, Mišo“ a on len ťaţko hľadal slová. 

„Myslíme na to, čo sa stalo minulý rok... Chcem vám pove-

dať, ţe ľudia sú pre nás najdôleţitejší, preto je nám ľúto, ţe 

minulý rok festival priniesol mnohým ľuďom aj smútok,“ po-

vedal Michal Kaščák. „Requiem“ od Wolfganga Amadea Mo-

zarta venoval obetiam Pohody 2009 Nikolke Kapkovej a 

Martinovi Kašákovi, teda návštevníkom, ktorí sa uţ z festi-

valu domov nevrátili. ...aby sme si uvedomili, akí sme krehkí. 

Ţe ţivot prináša aj smutné veci, ale napriek tomu chceme, aby 

bol festival veselý,“ dodal. Na mieste, kde vlani na stovky ľu-

dí padol stan, sú tento rok stoţiare s vlajkami v tvare motýlích 

krídiel. Obete pripomínali dve osadené sviece. 
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Podľa polície za pád stanu je zodpovedný jeho nemecký 

majiteľ. Organizátori preto tento rok oslovili britskú renomo-

vanú spoločnosť, aby postavila veľkorozmerný O2 stage. Cel-

kom bolo na letisku vyše 60 stanov. Kapacita festivalu bola 

pre tento rok obmedzená na 30 - tisíc návštevníkov. Počas fes-

tivalu sa na desiatich scénach k slovu dostali hudobníci, spiso-

vatelia, divadelníci, novinári, ale tento rok napríklad aj balet-

ky. Zabezpečená bola kyvadlová doprava, zmluvné taxíky a 

počas podujatia bol v areáli zadarmo distribuovaný aj denník. 

Najväčšími menami  tohtoročnej Pohody boli Leftfield, Scis-

sor Sisters, The Stranglers, Klaxons, Ian Brown, Juliette Le-

wis, José Gonzáles, The XX, Does It Offend You, Yeah?, Max 

Romeo či Friendly Fires. Zo slovenských interpretov vystúpili 

Jana Kirschner, Puding pani Elvisovej, Bez ladu a skladu, Pa-

ra, Chiki liki tu-a či Collegium Musicum. 

Festival Baţant Pohoda aj v tomto ročníku bol stretnutím 

rôznych kultúr, národností i generácií. V programe bolo zara-

dených celkovo 196 predstavení účinkujúcich z 27 krajín sve-

ta. Najviac bolo koncertov, presne 110. Od tanečnej energickej 

šou Scissor Sisters, cez elektronických mágov Leftfield, roc-

kovej smršte v podaní Juliette Lewis, kráľovnej soulu Sharon 

Jones s rešpektovaným telesom The Dap Kings aţ po zboţ-

ňovaného i nenávideného lídra britskej indie-scény Iana 

Browna alebo dve z najţiadanejších skupín súčasnosti Kla-

xons a mladučkých The xx. Úderku z world music viedol Or-

chester Baobab, reggae zastúpil jeden z predstaviteľov pô-

vodného zvuku Max Romeo. Medzi dídţejmi vynikal dubste-

pový Skream či Zinc, levitujúci na pomedzí d´n´b a housu. V 

zostave domácej scény nechýbali ostrieľané koncertné skupiny 

ako Para či Bez ladu a skladu alebo Jana Kirschner, opäť 

spievajúca v slovenčine, obľúbené kapely Puding Pani Elvi-

sovej, Billy Barman, ale aj nádeje ako Moustache či Ink 

Midget & Pjoni. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6564522&ids=6
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Na festivale bolo odohratých 23 divadelných predstavení, 

neboli tradiční hostia z Čiech Divadlo na tahu, ale ani zaují-

mavé slovenské súbory Divadlo P.A.T. , Divadlo z pasáţe a 

Divadlo bez domova či viacero takých, ktorých repertoár bol 

určený predovšetkým najmenším návštevníkom. 

Po prvýkrát v histórii festivalu diváci obdivovali baletné 

vystúpenie súbor Baletu Slovenského národného divadla 

predstavením „Bolero“. Nechýbalo tanečné predstavenie súbo-

ru DOT504 z Prahy, Štúdio tanca z Banskej Bystrice. Lahôd-

kou bolo aj tanečno-akrobatické predstavenie súboru Argolla. 

Na festivale sa krstili štyri knihy. Dve z nich boli určené 

najmä deťom - Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda a dru-

hou Malebné leporelo s obrázkami Márie Slovákovej. Kniha 

Na výlete do vesmíru, bola aj prvým kniţným titulom Agen-

túry Pohoda. Krstiť svoj prvý román Piata loď  prišla Monika 

Kompaníková. Hudobníci z Chóru váţskych muzikantov, 

oslavujúci tridsať rokov na scéne, pripravili svoju autobiogra-

fickú Cestu od boľševika k nezávislosti. 

Areál letiska vyzdobila slovenská výtvarníčka Mária Slo-

váková pôsobiaca vo Veľkej Británii. Okrem toho  sa predsta-

vili Kreatívna zóna, Design Market, Galéria Space s projek-

tom nomadSpace, Euforion, Fashion Recycling Lab, Čerstvý 

Dizajn či designéri Vysokej školy výtvarných umení z Brati-

slavy. 

Na programe bolo sedemnásť debát s tématikou spoločen-

ských, sociálnych či kultúrnych problémov. Medzi nimi boli 

zaujímavé témy o bezpečnosti na festivaloch, o povodniach, o 

slovensko-maďarských vzťahoch, o súdnictve. Hovorilo sa aj 

o hokeji, kde pozvanie prijal slovenský reprezentant Michal 

Handzuš. 

Na záver tohoročného úspešného 14. ročníka najväčšieho 

letného festivalu na Slovensku Pohoda je nutné konštatovať 

niekoľko zásadných údajov : 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6560128&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6560132&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6560131&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6560131&ids=6
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- bol obmedzených na počet tridsaťtisíc návštevníkov;  

- po tragédii, ktorá sa na letisku stala v roku 2009, sa venova-

la pozornosť bezpečnosti na podujatí. Šéf bezpečnosti na 

jednom z najlepších európskych festivalov Roskilde a šéf 

medzinárodnej asociácie festivalov YOUrope Henrik Nil-

ssen konštatoval, ţe festival bol dobre zorganizovaný, bez-

pečný;  

- pribudli dva nezávislé tímy, ktoré kontrolovali všetky stav-

by, myslí sa tým stany; 

- Slovenský hydrometeorologický ústav na letisku svoj troj-

členný tím, ktorý neustále sledoval počasie; 

- v lekárskej sluţbe pracovalo šesť lekárov a štyridsaťštyri 

zdravotných sestier, ktorí ošetrili 130 osôb s drobnými po-

raneniami. 

www.sme.sk 08.07.2010, 09.07.2010 

pomocná evidencia 497/1/2010, 498/1/2010 
 
 
  

 

Premiéra trenčianskej synagógy 

vo funkcii nového výstavného prie-

storu Mestskej galérie v Trenčíne sa 

uskutočnila dňa 9. júla 2010 autor-

skou výstavou Izabely Bulkovej pri 

príleţitosti jej ţivotného jubilea 60 

rokov, ktorú nazvala Cesty.  

V úvode vernisáţe vy-

stúpil primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler, ktorý jubilantke za-

blahoţelal v mene svojom, 

ako aj v mene všetkých de-

tí, ich rodičov, ktoré nauči-

la práve maľovaním po-

jubilujúca Mgr. Izabela Bulková 

blahoţelanie jubilantke primátorom Ing. Branislavom Cellerom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6574743&ids=6
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znávať krásu ţivota. Vyjadril svoju spokojnosť, ţe práve touto 

výstavou sa sprístupnil tento priestor pre kultúrne vyţitie. 

Tvorbu vystavujúcej Izabely Bulkovej zhodnotila kurátorka 

výstavy PhDr. Ela Porubänová, ţe „kým jej raná tvorba nies-

la znaky pochmúrnosti, tragičnosti a dezilúzie, tak dnes vo 

svojich osobných zjaveniach prešla k harmónii a zmiereniu 

v prítomnosti. Terajší čas priniesol ochranné krídla anjelov, 

prúdenie ţivotodarných 

energií, radosť z  kolo-

behu prírody, potešenie 

z krátkeho a pominu-

teľného krásneho času 

motýľov. Jej farby sa 

rozsvietili v svetelných 

lúčoch, ktoré si otvára-

jú cestu do imaginárne-

ho sveta pokoja, ticha 

a zmieru, obyčajného ľudského porozumenia a pokory. Pre-

vládajúca modroţltozelená farebnosť v harmónii so svetlom 

akoby symbolizovala éterické duchovno. Izabela maľuje, lebo 

vie, maľuje, lebo chce. Jej ţivot a tvorba sú neoddeliteľne pre-

pojené. Dnes, viac ako inokedy hľadá harmonický súzvuk 

s prírodou. Inšpiráciu nachádza v bošáckych pastorálach, 

v prírode neďaleko svojej chalupy, ktorá tíši jej dušu a prináša 

pokoj. Dnes sa uţ nebojí snívať  ani plniť si sny.“ 

Na záver vernisáţe výstavy spolu s primátorom Ing. Branis-

lavom Cellerom uviedla do ţivota vlastné prozaické dielo 

„Veľmi veselé príbehy“. 

vlastné poznámky 

 

Publikáciu zachytávajúca hrôzy preţité státisícami ľudí 

predstavila dňa 15. júla 2010 trojica zainteresovaných – autor-

ka a historička Katarína Hradská, psychiater a vydávateľ 

uvedenie do ţivota diela „Veľmi veselé príhody“ 
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MUDr. Jozef Hašto a Egon Gál, ktorý preţil v detstve holo-

kaust preţil.  

Holokaust je téma, ktorá mrazí aj sedemdesiat rokov od 

ukončenia fašistických hrôz a segregácie ľudí druhej svetovej 

vojny. Ako sa k tejto téme dostala, spoluautorka publikácie 

Katarína Hradská povedala – „Chcela som poznať nepoznané 

a to, čo bolo tabuizované. Keď som chodila do školy o Ţidoch 

sme nič neučili. Preto som otvorila tu tretiu komnatu. Mnohí 

Nemci sa po vojne obávali, ako napáchané zverstvá 

v koncentračných táboroch vysvetlia svojim vlastným deťom.“  

Ţijúcich ľudí zo ţidovského spoločenstva, ktorí preţili na 

vlastnej koţi je na Slovensku iba tristo. Slovensko platilo Ne-

mcom za kaţdého deportovaného človeka 500 ríšských ma-

riek. Egon Gál preţil holokaust v Terezíne, o ktorom nechcel 

dlho hovoriť. Je pre neho nepochopiteľné, ţe ako mohli du-

ševne zdraví ľudia páchať takéto hrôzy. O svojom osude ho-

vorí, ţe „rodičia ma nechali pokrstiť na evanjelika, čí mysleli, 

ţe ma zachránia. To platilo do roku 1944, keď ľudia, ktorí 

konvertovali k inému náboţenstvu mali výnimky. Po roku 

1944 to padlo, a tak som aj ja preţil transport. 

MUDr. Jozef Hašto tému holokaustu ozrejmil z odborného 

hľadiska, keď hovorí, ţe „holokaust je určitým spôsobom stále 

tabu vo všetkých krajinách, kde došlo k vyvraţďovaniu Ţidov 

a k transportom do vyhladzovacích táborov. Aj medzi obeťami 

holokaustu, ktoré preţili vznikol akýsi pakt mlčania. 

Z psychiatrického hľadiska je to však pochopiteľné, lebo ľudia 

nechcú rozprávať, ktoré sa ich bolestivo dotýkajú, pretoţe by 

znova preţívali bezmocnosť, úzkosť a pocity zúfalstva. Pamä-

ťová stopa z takejto traumy pretrváva do konca ţivota. Opak 

je u páchateľov holokaustu, kde psychiater nediagnostikuje 

ţiadne duševnú poruchu. Títo ľudia ţili v zdvojenej identite, 

na jednej strane ako vzorný manţel a starostlivý otec a na 

strane druhej aktér vyhladzovania a vyvraţďovania.  
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Trenčianske noviny 26.07.2010 

pomocná evidencia 519/1/2010 

 

Tohoročná výstava tretia výstava v mestskej veţi mala svo-

ju vernisáţ dvojica nádejných umelkýň grafičky Alexandry 

Hudecovej a fotografky Ţófie Ţatkovej podvečer dňa 16. júla 

2010. Po otvorení a privítaní hostí Mgr. Renátou Kaščáko-

vou, o vystavujúcich autorkách a ich dielach hovorila triedna 

učiteľka vystavujúcej Ţófie Ţatkovej zo Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne Katarína Mašková.  

Maturantka foto-

grafického odboru 

Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne Ţó-

fia Ţatková sa pred-

stavila svojou pre-

miérovou výstavou 

fotografií. Výtvarníč-

ka Alexandra Hude-

cová predstavila náv-

števníkom mestskej veţe svoje výtvarné prvotiny malieb, kre-

sieb a grafik. Obe spája okrem lásky k umeniu aj rodinný 

vzťah.  

Výstavou v trenčianskej mestskej veţi obe umelkyne začali 

sériu ich spoločných výstav, keď budú pokračovať výstavami 

v Bratislave, Nitre a Liptovskom Mikuláši. 

Trenčianske noviny 26.07.2010 

pomocná evidencia 516/1/2010 

 

V zrúcaninách benediktínskeho kláštora na Skalke pri Tren-

číne sa konala 17. júla 2010 slávnostná vernisáţ výstavy tre-

tieho ročníka medzinárodného sympózia Ora Et Ars.  
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Osemnásť umelcov sa tento rok 2010 podujalo svojimi ob-

razmi, sochami, básňami 

či literárnymi textami 

hovoriť o tom, ako na 

nich pôsobí najstaršie 

pútnické miesto na Slo-

vensku - Skalka pri 

Trenčíne. „Som šťastná, 

ţe som súčasťou tohto 

sympózia,“ povedala 

ruská maliarka Oxana Begma. „Toto miesto je preniknuté 

zvláštnou atmosférou. Keď k tomu pridám, ako srdečne nás tu 

všetkých vítali, bolo nádherné tu pracovať.“ 

Za výnimočné miesto pre tvorbu označila Skalku aj poľská 

výtvarníčka Bernadetta Stepien. Spisovateľ Daniel Hevier 

na sympóziu namaľoval veľkorozmerné plátno, ktoré chce na 

Skalke nechať do 

budúceho ročníka 

sympózia, aby ho 

dotvoril čas spolu 

s vetrom, daţďom 

a snehom. Príbeh 

obrazu zachytil ka-

merou filmár Jaro-

slav Pištek. Uve-

rejnili ho na youtu-

be pod značkou ora et ars. 

„Tieto múry som často skicoval,“ povedal jeden z domácich 

výtvarníkov Ján Hubinský. „Na sympóziu som, ale spoznal 

ich ďalší rozmer, vďaka ľuďom, ktorých som tu stretol.“ Na 

vernisáţi nechýbal ani Stanislav Štepka, ktorý je hosťom 

sympózia od prvého ročníka. „To, ţe je to neopakovateľné 

miesto nie je len fráza,“ povedal. „Všetci o tom hovoria, do-
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konca s takým  pátosom. Pre mňa to má veľmi silný impulz. 

Voľačo to v človeku zaţne a myslím, ţe zaţne voľačo dobré. 

A ak to potrvá len krátke obdobie, aj to nie je zlé. Ak to potrvá 

dlhšie, potom je to výborné,“ povedal literát a herec Radošin-

ského naivného divadla Stanislav Štepka. 

Sympózium tretieho ročníka Ora et ars trvalo od 21. do 30. 

júna 2010 v areáli Malej a Veľkej Skalky. Uţ v prvom ročníku 

si dalo za cieľ propagovať Skalku medzi domácimi obyvateľ-

mi i zahraničnými návštevníkmi Slovenska. Správca Skalky 

MUDr. Ivan Horváth potvrdzuje, ţe záujemcov je viac. „Ľu-

dia vďaka sympóziu nachádzajú Skalku, jej duchovné 

a prírodné hodnoty a návštevnosť stúpa.“ 

Vyvrcholením tretieho ročníka medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2010“ sa stala jeho 

slávnostná vernisáţ v historických priestorov kláštora Veľkej 

Skalky. Program otvoril moderátor Štefan Bučko. V pro-

grame vystúpilo gre-

goriánske zoskupe-

nie Schola Parva 

z Prahy,  čítanie lite-

rátov Milana Hudu 

a Ľubomíry Mihá-

likovej z vlastnej 

tvorby, úryvky z hry 

Radošinského naiv-

ného divadla „Mám 

okno“ v podaní interprétov Stanislava Štepku a Richarda Feli-

xa, a záverečné vystúpenie speváckeho zboru starej hudby Ar-

cus zo Ţiliny. 

 vlastné poznámky  

 

Skupina historického šermu Wagus v Trenčíne uţ dvadsať 

rokov spríjemňuje svojim umením, rôznymi kaskaderskými 

kúskami kultúrny ţivot v Trenčíne. Toto významné jubileum 
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svojej činnosti si pripomenuli jej členovia na 5. ročníku 

Trenčianskych historických slávností v dňoch 26. aţ  30. jú-

la 2010 a 16. ročník Trenčianskych hradných slávností 

v dňoch 31. júla a 1. augusta 2010. 

Trenčianske historické slávnosti aj v tento rok sa konali na 

Mierovom námestí v ohraničenej ploche vyplnenej 100 tonami 

piesku, na ktorej sa v pripravenom programe preháňali rytier-

ske turnaje, ukazovali svoje umenie sokoliari sv. Bavona 

z Banskej Štiavnice, tanečníci, komedianti, divadelníci, šer-

miari a podobne. Slávnostné otvorenie Trenčianskych histo-

rických slávností sa 

uskutočnilo v podvečer 

26. júla 2010, na kto-

rom sa za úţasnej kulisy 

malých a dospelých 

návštevníkov zúčastnili 

predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH a primátora Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 

ktorí zasadli na vyvýšené miesto kolbiska. Po ich súhlase sa 

predstavili so svojim umením sokoliari sv. Bavona z Banskej 

Štiavnice so svojimi dravými vtákmi, po nich vystúpili taneč-

níci a tanečníčky z Wagusu s ukáţkami tancov zo stredoveku 

a napokon sa predstavili 

so svojou šikovnosťou 

pri plnení rôznych úloh 

rytieri na koňoch. Úpl-

ný záver patril streľbe 

z kanóna, ktorá slávnos-

ti otvorila. 

No i ďalšie štyri dni 

sa odohrávali na Miero-
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vom námestí rytierske turnaje na koňoch, v ktorom sa predsta-

vilo Spoločenstvo rytierov „Memento mori“ z Uherského 

Ostrohu a skupina historického šermu „Wagus“, nechýbal 

opäť dobový sprievod, vystúpenie sokoliarov, tanečníkov, 

brušných tanečníc, ukáţky delostre-

lectva a pouţitia zbraní a atraktívnou 

ohnivou show. Atmosféru Mierové-

ho námestia týchto chvíľ dotváral 

historický jarmok umeleckých reme-

selníkov a hlavne pre deti to bola at-

raktívna jazda na koníkoch a vo-

zenie na kolotoči. Po rozlúčke 

s návštevníkmi na Mierovom námestí sa v ďalších dňoch 

program presunul na Trenčiansky hrad, kde sa konali Tren-

čianske hradné slávnosti. 

vlastné poznámky 

 

Poprední československí herci nezaháľali cez letné divadel-

né prázdniny. Dňa 2. augusta 2010 rozloţili svoj stan na Mie-

rovom námestí v Trenčíne, aby počas 10. ročníka Letných 

shakespearovských slávností priniesli nesmrteľný odkaz Rím-

skeho impéria, keď historické jadro ovládol slávny milenecký 

pár Antonius 

a Kleopatra. 

Tento bon-

bónik trenčian-

skeho divadel-

ného leta zapl-

nenému Mie-

rovému námes-

tiu chutil. Hra 

najväčšieho 

anglického 
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dramatika je nielen oslavou ţivota a lásky, ale aj obrazom ne-

skrotnej túţby po moci a politickej kariére. Atmosféru z čias, 

keď sa Rímska republika otriasala v základoch verne priblíţili 

Ján Koleník ako Marcus Antonius, Henrieta Mičkovicová ako 

Kleopatra, Ľuboš Kostelný ako Octavius Caesar, Petr Halber-

stadt ako Domitius Enobarbus.  

Konfrontácia dvoch mocností starovekého sveta na javisku 

dokreslila skvelá choreografia. Hra svetiel umoţnila protago-

nistom obývať scénu aj v oddychových pasáţach. Predstavenie 

poskytlo priestor i na intrigy, humor, chrabrosť a poéziu.  

vlastné poznámky 

 

V Báčskom Petrovci sa kaţdoročne konajú tradičné Sloven-

ské národné slávnosti. Ich 49. ročník si nenechali ujsť ani 

členovia chopper klubu Black Kings z Trenčína a ich priatelia. 

Na viac ako šesťstokilometrovú trasu sa 5. augusta 2010 

vydalo sedem motoriek s trinásťčlennou posádkou a jedným 

sprievodným vozidlom. Trenčania tak mohli spoznať miestnu 

kultúru, okolitú krajinu a zistiť, ako sa vedia zabávať srbskí 

Slováci. „Ľudia nás oslovovali, zdravili, pozývali nás ochutnať 

domáce produkty i pálenku“, povedal Marek alias Sifon. Pod-

ľa organizátora akcie a prezidenta chopper klubu Miroslava 

Appelta je zas zaujímavé, ţe Slováci tu ţijú viac ako 250 ro-

kov a stále si zachovávajú svoju identitu a národné tradície. 

Black Kings v obci okrem účasti na slávnosti navštívili po-

ľnohospodárske múzeum a Dom Matice slovenskej, v ktorom 

odovzdali pamätnú drevorezbu zhotovenú pre túto príleţitosť. 

Motorky prevetrali aj na jedinom ostrovnom pohorí Fruška 

Hora, ktoré vyčnieva do výšky takmer päťsto metrov. Ako 

správni motorkári si nenechali ujsť ani miestny motorkársky 

zraz.  

Cesta späť bola síce trocha bolestivá, hlavne na zadnú časť 

tela, ale celá posádka sa našťastie bez nehody vrátila domov. 
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Ako na záver povedal Miroslav Appelt, „celá akcia v nás za-

nechala hlboký dojem a radi sa sem opäť o rok vrátime“. V 

srbskej obci Báčsky Petrovac ţije aţ 7.500 Slovákov a v ce-

lom Srbsku sa ich nachádza viac ako 70.000. 

Hlavným dôvodom tohto veľkého počtu našich rodákov v 

Srbsku bolo prenasledovanie evanjelikov katolíkmi v 18. sto-

ročí. Preto evanjelická komunita bola prinútená opustiť Slo-

vensko a masívne migrovať do Srbska, kde je aj v súčasnosti 

vidieť viac evanjelických kostolov ako katolíckych. Slovenskí 

evanjelici sa v Srbsku veľmi rýchlo zabývali a začali si tu bu-

dovať svoju komunitu. Dlhodobým vývojom sa im podarilo 

zaloţiť si Slovenské gymnázium, Dom Matice slovenskej a 

pobočku Lekárskej fakulty sv. Alţbety. Dokonca aj všetky ná-

pisy a informačné tabule sú dvojjazyčné, v srbčine i slovenči-

ne, a preto sa v Báčskom Petrovci nestratíte. 

www.sme.sk 29.08.2010  

pomocná evidencia 552/1/2010  
 

Literárna noc sa v priestoroch Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku sa uskutočnila dňa 9. augusta 2010 uţ piaty raz. 

Podujatie si počas svojej histórie uţ získalo veľkú obľubu. Or-

ganizátorom podujatia bol Literárny klub OMEGA, ktorý pri 

Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne pôsobí uţ štr-

násty rok, zdruţujúci nielen literárnych tvorcov, ale všetkých 

záujemcov o kultúrne a spoločenské podujatia.  

Program piatej Literárnej noci bol pestrý, formovaný spo-

ločne s dôrazom na tvorivú a umeleckú stránku. V rámci cyklu 

Poznávame Trenčanov si jeho účastníci pripomenuli fotogra-

fickú a literárnu tvorbu Jána Hajducha a jeho syna Petra. 

Stretli sa s jubilujúcim výtvarníkom Júliusom Remperom. 

Informácie o týchto známych osobnostiach pripravila a pred-

niesla  Eva Struhárová z oddelenia regionálnej literatúry Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku. Výtvarnú tvorbu Júliusa 
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Rempera nám odborne a zároveň zrozumiteľne predstavil spi-

sovateľ a milovník umenia Rudolf Dobiáš. 

Pozvanie na podujatie prijali aj účastníci výtvarno - literár-

neho sympózia Ora Et Ars spisovateľ Rudolf Dobiáš, básnik 

Štefan Kuzma a výtvarník Ján Hubinský. Zo zatiaľ posled-

nej knihy poézie Prienik do ticha prečítal autor Štefan Kuzma 

zopár ukáţok. Priblíţili zúčastneným nezabudnuteľnú atmo-

sféru podujatia a osobné dojmy a vyznania. 

Keďţe rok 2010 bol rokom Jozefa Cígera Hronského, tak 

Literárna noc patrila aj tomuto skutočnému mágovi slovenskej 

medzivojnovej literatúry. Ţivotné osudy a literárnu tvorbu 

Hronského priblíţila predsedníčka Miestneho odboru Matice 

Slovenskej  v Trenčíne Mgr. Marta Halečková. 

Divadielko Dotyky svojím vystúpením navodilo úţasnú po-

etickú atmosféru nielen výberom poézie, ale aj recitátorským 

umením. Dokázali po krátkom recitátorskom nácviku spolu 

s členmi literárneho klubu Martou Batkovou a Dušanom 

Lázničkom predniesť „Dva vŕšky“ od Pavla Országa Hviez-

doslava. Prítomní mali príleţitosť prečítať ukáţky vlastnej 

tvorby. Pokiaľ nemali odvahu, profesionálne  sa zhostila číta-

nia členka divadielka Dotyky Miška Novotová. 

Podujatia Literárneho klubu Omega si uţ bez hudobného 

vstupu skupiny „3 Dband“ pod vedením Dušana Ţembera. 

Svojim hudobným majstrovstvom, piesňami otextovanými 

Dušanom Ţemberom, spolu s divadielkom „Dotyky“ vedené-

ho Zuzkou Starostovou, recitátormi Jozefom Kohútom, 

Petrom Špirkom a Miškou Novotovou, a dobrou náladou 

prispeli veľkou mierou k príjemnej augustovej noci. 

www.sme.sk 16.08.2010  

pomocná evidencia 529/1/2010 

 

http://www.sme.sk/
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Trenčiansky festival „Pri trenčianskej bráne“ sa konal 

v dňoch 10. aţ 12. augusta 2010 uţ po dvadsiaty štvrtý raz. 

Mesto Trenčín sa tak 

vrátili k jeho pôvodnej 

dĺţke trvania troch dní. 

Zatiaľ, čo v uplynulom 

roku stál festival tritisí-

ce eur, tak tento rok 

v rozpočte bola na tento 

účel vyčlenená sumu 

desaťtisíc eur.  

K festivalu tradične patril jarmok ľudových výrobkov, 

v ktorom remeselníci ponúkali drevené výrobky, vyšívané 

vankúše, prútené koše či sladké dobroty. Neodmysliteľnou sú-

časťou festivalu bol burčiak a jarmočné špeciality – pečené 

klobásky, trdelník a medovina.  

Festival sprevádzali sprievodné kultúrno-športové poduja-

tia, ktoré začali uţ v piatok 10. augusta 2010 vystúpením Det-

ského folklórneho súboru „Zlatováčik“, naň nadviazal Detský 

folklórny súbor 

„Radosť“, 

Mestský dy-

chový orches-

ter Základnej 

umeleckej ško-

ly Trenčín 

a programový 

deň uzavrela 

rocková skupi-

na „Simplity. 

Sobotňajší deň bol viac menej upršaný a začal ho vo veľkom 

štýle Dychový orchester a maţoretky z Novej Dubnice, na 

ktorý nadviazalo divadelné predstavenie „Ofina“ z Ruţom-
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berka, tanečné skupiny „Goonies“ a „Aura“ z Trenčína, Folk-

lórne súbory „Senior Druţba“, „Nadšenci“, „Druţba“ a „Tren-

čan“. Nedeľné poobedňajšie vystúpenie v príjemnom slneč-

nom prostredí otvorila „Detská dychová hudba Rudolfa Heč-

ku“ z Dolnej Súče, na ktorú potom nadviazali „Foklórny súbor 

Kubran“, „Detský folklórny súboru Nezabúdka“, a program 

uzavrel „Detský folklórny súbor Kornička“ z Trenčína. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 

pomocná evidencia 600/1/2010  

 

V priestoroch Mestskej veţe otvorili v piatok 13. augusta 

2010 výstavu pod názvom Kreslený humor Vladimíra Pav-

líka. Novomestský výtvarník začal kresliť uţ na strednej ško-

le, svoje kresby uverejňoval vo viacerých časopisoch, ilustro-

val detské leporelá a niekoľko kníh kresleného humoru. Prvú 

kresbu vytvoril v roku 1973, dnes ich má viac ako desaťtisíc. 

Témy nachádza v kaţdodennom ţivote, v stretávaní sa s ľuď-

mi a v pozorovaní, pretoţe, ako vraví, karikatúra je zazname-

návanie určitých situácii, ktoré sa premenia kresbou na humor. 

V Trenčíne nevystavuje autor prvý raz. V roku 1982 tu pô-

sobil ako výtvarník, mal tu i prvú výstavu kresieb, ešte ako 

študent. Ako sám vraví, toto mesto mu je veľmi blízke aj pre-

to, ţe pochádza z obce 

vzdialenej kúsok od 

Trenčína. 

V Mestskej veţi vy-

stavuje umelec vzhľa-

dom na priestor drob-

nejšie kresbičky. Veľkú 

časť jeho práce však 

predstavuje kresba na 

plátno. Okrem príleţi-

tostných výstav má vý-
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tvarník svoj stály ateliér, kde ma vytvorenú vlastnú mi-

nigalériu. Veľmi blízky vzťah má podľa jeho slov k deťom a 

detskej téme, preto časť obrazov v ateliéri tvoria plátna s vyo-

brazenými detskými omaľovánkami. 

Vladimír Pavlík je drţiteľom slovenského rekordu v rých-

lom kreslení karikatúr. „Spolu s priateľmi sme na piešťanskom 

kolonádovom moste rozloţili 70 výkresov, veľkých meter x 

meter, na ktoré som na čas kreslil kreslený humor. Za hodinu 

som nakreslil 57 karikatúr.“ Ako povedal, ţe by bol rád, keby 

sa ho pokúsil niekto prekonať, no zatiaľ sa však nikto z kole-

gov karikaturistov na to neodhodlal. „Viem, ţe je málo ľudí, 

ktorí dokáţu kresliť rýchlo. Ja to viem a okrem toho je mi jed-

no, či kreslím na meter štvorcový veľké plátno alebo iba na 

malý papier,“ hovorí Vladimír Pavlík. 

Kreslený humor na Slovensku podľa Vladimíra Pavlíka v 

porovnaní s inými krajinami zaostáva. „U nás sa karikatúra 

neštuduje, ani sa neuvádza ako výtvarná disciplína na vyso-

kých školách. Autori sa pre ňu buď rozhodnú sami, alebo sa k 

nej dostanú náhodou. Sú krajiny, kde sa kreslený humor orga-

nizuje vo veľkom, pripravujú súťaţe, ktorých sa zúčastňujú 

stovky karikaturistov z celého sveta.“ Vynikajúci karikaturisti 

sú napríklad z Iránu, Iraku, Sýrie či Brazílie. Tam je karikatúra 

na oveľa vyššej úrovni. Majú vysoké školy karikatúry, súťaţe 

vyhlasujú aj niekoľko desaťročí, dodáva Vladimír Pavlík, kto-

rý za svoje kresby získal viacero ocenení doma aj v zahraničí, 

v Japonsku, Taliansku, Číne, Brazílii či Nemecku. 

www.sme.sk 28.08.2010 

pomocná evidencia 556/1/2010 

 

Histórii a kultúre slovenského ostrovčeka na Balkáne boli 

venované Dni Kovačice v Trenčíne v dňoch 19. aţ 20. augus-

ta 2010. Sériu sprievodných akcií odštartovalo Literárno-

umelecké popoludnie vo Verejnej kniţnici v Trenčíne.  
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Rázovitú obec v srbskej 

Vojvodine zaloţili slovenskí 

vysťahovalci na prelome 18. 

a 19. storočia. Dodnes sa jej 

darí zachovávať tradície pô-

vodných osadníkov. Dôka-

zom je najmladšia generácia, 

ktorá sa Trenčanom prihovo-

rila ľubozvučnou slovenčinou. Kovačica toleruje štyri úradné 

jazyky. Spomedzi sedemtisíc obyvateľov sa však hrdo hlási 

k slovenskej národnosti. Poznávacím znakom obce sú unikát-

ne insitné olejomaľby.  

Umeleckému podujatiu predchádzala vernisáţ multiţánro-

vej výstavy pod názvom „Kovačica – medzníky v dejinách“ 

v priestoroch Art Centra – synagógy, ktorá dokumentovala 

prierez spoločenského i pracovného ţivota na Dolnej zemi. 

Popri historických dokumentoch a do-

bových fotografiách návštevníci si mohli 

pozrieť najväčšie slovenské futbalové 

derby medzi Sláviou Kovačica a Dolinou 

Padina. Výstavu spestrili drevené minia-

túry od stolára Pavla Vereského a čip-

kárske práce miestneho ţenského spolku 

z Kovačide, ktorý v tomto roku oslávil 

svoje deväťdesiate výročia vzniku. 

Atmosféru podujatia v kniţnici navo-

dili úvodné verše Andreja Hriešika 

o dolnozemskom literárnom dianí. Najznámejších spisovate-

ľov priblíţila literárna kritička Zuzana Číţiková. V kultúr-

nom programe s bohatou zbierkou ľudových piesní sa predsta-

vil detský spevácky zbor z Kovačice. 

vlastné poznámky 
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V trenčianskom ArtKine Metro sa od polovice septembra 

do konca decembra v rámci prehliadky Projekt 100 divákom 

predstavila desiatka významných titulov zo svetovej i sloven-

skej kinematografie. Otváracím titulom prehliadky bol najnov-

ší film českého reţiséra a animátora Jana Švankmajera „Pre-

ţiť svoj ţivot“. Ďalším filmom zo septembrovej ponuky Pro-

jektu 100 bol európsky film roka „Biela stuha“, ktorý premie-

tal 22. a 23. septembra 2010. Tento film pod reţisérskou tak-

tovkou Michaela Hanekeho podáva sugestívny obraz o morál-

nom úpadku spoločnosti v predvečer vojny v rozprávaní býva-

lého vidieckeho učiteľa, ktorý bol priamym svedkom podiv-

ných udalostí a nehôd, ktoré sa odohrali niekoľko mesiacov 

pred vypuknutím prvej svetovej vojny v dedine na severe Ne-

mecka.  

Projekt pokračoval americkým filmom „Harold a Maude“ 

zo začiatku sedemdesiatych rokov, ktorý zachytáva milostný 

príbeh dvadsaťročného Harolda, posadnutého smrťou a skoro 

osemdesiatročnej Maude, vychutnávajúcej si ţivot plnými 

dúškami. Podobný ľúbostný príbeh sa objavil aj v nezvyčaj-

nom filme Andrzeja Wajdu „Svätá tráva“, ktorý ponúkol 

mnohovrstvové zamyslenie sa nad úzkou hranicou medzi ţivo-

tom a smrťou. Októbrovú ponuku prehliadky uzavrel film 

Herberta Rossa „Zahraj to znova, Sam“. V novembri bol 

uvedený film „Hlboký spánok“ od reţiséra Howarda Haw-

ksa, jubilejný 40-ty film Woodyho Allena „Uţívaj si, ako sa 

len dá!“ a film maďarského reţiséra Bellu Tarru „Muţ z 

Londýna“. 

Po dvojtýţdennej prestávke, ktorú vyplnil Festival francúz-

skych filmov a ďalšie filmové premiéry, pokračovala pre-

hliadka Projekt 100 v mesiaci december dvomi filmami zo sú-

časnosti - „Fish Tank“, od britskej reţisérky a scenáristky 

Andrey Arnoldovej ktorý si vyslúţil Cenu poroty na festivale 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6982987&ids=7
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v Cannes 2009 a ostrovní publicisti ju označujú za najlepší 

britský film roka.  

Záverečný film Projektu 100 „Zmluva z vrahom“, natoče-

ný známym fínskym reţisérom Aki Kaurismäki bola uvedená 

počas bohatej filmovej prehliadky v rámci festivalu Alterna-

tívne Vianoce. 

www.sme.sk 26.09.2010 

 

    V deň, keď nastúpili deti po prázdninách do škôl dňa 2. 

septembra 2010, tak aj trenčianska synagóga, premenovaná na 

Art Centrum, otvorila dvere svojím návštevníkom, aby im 

ukázala výsled-

ky tvorby vý-

tvarníkov Tren-

čianskeho kraja 

na výstave 16. 

ročníka Vý-

tvarný salón 

Trenčianskeho 

kraja.  

Pred sláv-

nostným otvo-

rením vernisáţe 

výstavy sa predstavila skupina „Africké bubny – Erwan“ 

z Trenčína s ukáţkou afrických rytmov a potom uţ riaditeľ 

Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 

privítal predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Vladislava Petráša, vedúcu odboru kul-

túry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbi-

dorovú a ostatných prítomných občanov.  
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Výstavu zhodnotil vo svojom príhovore kurátor výstavy 

Mgr. Jozefe Švikruha, 

keď povedal, ţe „kaţdo-

ročná jesenná prehliadka 

výtvarnej tvorby nepro-

fesionálnych a profesio-

nálnych výtvarníkov 

Trenčianskeho kraja sa 

stretáva vţdy so záuj-

mom verejnosti. V tomto 

roku sa stretlo bohaté autorské zoskúpenie 47 autorov s takmer 

150 výtvarnými prácami. Výtvarníci nediferencovaní vekom 

vzdelaním či profesiou vytvorili pestrú paletu výtvarného 

myslenia, videnia a cítenia a predloţili vo výstavnej kolekcii – 

olejové obrazy, pastelové obrazy, grafiku, keramiku, výtvarnú 

fotografiu, šperky a trojrozmerné diela.“ 

Zvlášť potešujúca je skutočnosť, ţe účasť na výstavu prijali 

aj viacerí profesionálni výtvarníci, keď občas počuť názory, ţe 

by sa nemali miešať neprofesionálnych tvorcov. Vychádzame 

z toho, ţe kaţdé umelecké snaţenie vplýva na jeho duchovný 

rast. Máme pritom na mysli, ţe veľa známych osobností vý-

tvarného umenia doma i v zahraničí vyšlo z radov akademicky 

neškolených výtvarníkov, ako napríklad Vincent van Gogh, 

Ján Zrzavý, Andy Warhol a iní. Z tvorby netreba mať obavy, 

treba k nej pristupovať s otvoreným srdcom a s dobrým úmys-

lom a s dobrým úmyslom potešiť nielen seba, ale i svoje oko-

lie. 

vlastné poznámky 

 

Stalo sa uţ pravidlom, ţe začiatkom septembra kalendárne-

ho roka Katov dom hostí niektorého z umelcov partnerského 

mesta Uherské Hradišťa. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď 

sa dňa 3. septembra 2010 predstavil so svojou autorskou tvor-

Jozef  Syrový - Pekelník 
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bou Vlastimil Mahdal, člen Zdruţenia výtvarných umelcov 

v Uherskom Hradišti. 

Po otvorení pracovníčkou Trenčianskeho osvetového stre-

diska Mgr. Jankou Masárovou o tvorbe autora sa rozhovoril 

Mirek Potyka. Vyjadril 

sa, ţe Vlastimil Mahdal 

inklinuje k monumentál-

nej malbe. Z jeho obrazov 

sála sugestívna a imagi-

nárna energia. Jeho ma-

liarske dielo je hrou i tan-

com vášnivých ťahov 

štetcom a farieb, kedy sa 

dej obrazov mení v nekonečnom vesmíre. Vlastimil Mahdal 

patrí medzi umelcov, ktorí inklinujú k sugestívnej maľbe, vi-

zuálne diferencovanej so surrealistickým podtextom. Auto-

nomný prístup k farbe a dynamičnosť jeho obrazu otvárajú 

oponu umelcovho vnútra. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 588/1/2010 

 

Trenčianske múzeum má uţ osem rokov uzatvorenú Doho-

du o spolupráci s múzeami krajín V-4, ktorých partnerským 

múzeom v Poľsku je Múzeum v Sosnowci. Vo štvrtok dňa 9. 

septembra 2010 sa v Sosnow-

ci konalo podujatie k 25. vý-

ročiu zaloţenia spomínaného 

múzea. Ako informovala ria-

diteľka Trenčianskeho múzea 

Katarína Babičová, pri tejto 

príleţitosti riaditeľ múzea 

Zbygniew Studencki odo-

vzdal Trenčianskemu múzeu, 
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Múzeu v Miskolci a Múzeu Ostrave ďakovný list za spoluprá-

cu. 

„Od roku 2002 sme absolvovali dve veľké reprezentatívne 

výstavy, ktoré putovali po všetkých štyroch múzeách, konfe-

rencie, prednášky, študijné cesty. Na základe dobre fungujúcej 

spolupráce sme podpísali Dohodu o spolupráci aj na ďaľšie 

obdobie,“ dodala Babičová. Podujatia sa zúčastnil aj generálny 

konzul Slovenska v Poľsku Marek Lisánsky. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 

 

Druhou výstavou v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, 

sprístupnenou verejnosti dňa 10. septembra 

2010 boli Kresby zo zbierkového fondu Ga-

lérie M. A. Bazovského v Trenčíne.  

Zbierkový materiál kresieb galérie však 

nepodáva ucelený obraz o historickom vývo-

ji slovenskej kresby, ale ponúka moţnosť, 

aby sme objavili jej autonómiu estetickú 

hodnotu a širokú škálu výrazo-

vých moţností tohto špecifické-

ho a pritom veľmi starého vý-

tvarného prejavu. Zoznam auto-

rov zastúpených v zbierkovom 

fonde sa chronologicky ne-

zhoduje ani s prehľadom ma-

liarskych, grafických, či sochár-

skych osobností, pretoţe sú aj 

autori, ktorí k svojmu vyjadre-

niu kresbu takmer nepotrebujú. 

Vo väčšine kresieb ide o štúdie 

k výtvarným kompozíciám, štú-

die portrétu, pohybové štúdie, 

štúdie aktov, ale i samostatné umelecké diela. Pod označením 
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kresba nie sú však iba vyslovene kresliarske techniky (kresba 

ceruzkou, uhľom, rudkou, perokresba), ale aj tempery, akvare-

ly a iné ľahké kombinované techniky.  

Chronologický vývoj kresby by sme mohli začať menom 

Ladislava Medňanského, ktorý uţ na prelome 19. a 20. storo-

čia priznal svojej kresbe priam postavenie výtvarného experi-

mentu. Ako galéria zameraná na región a tvorbu Miloša Ale-

xandra Bazovského vo svojom akvizičnom programe skoncen-

trovali sme do svojho zbierkového fondu veľkú časť kresbovej 

aktivity tohto umelca. Miloš Alexander Bazovský sa nestotoţ-

nil s Benkovou heroizáciou motívu, ale ju nahradil baladickým 

ladením. Dosiahol podobu spontánnej a citovo zainteresovanej 

výpovede, ktorá sa vyznačuje jedinečnou skratkou.  

Tvorba Mikuláša Galandu priniesla do vývinu slovenskej 

kresby s prevahou emocionálnosti racionálne smerovanie. Ex-

presívne nadsadenú interpretáciu motívu v slovenskej kresbe 

reprezentuje Koloman Sokol. 

U generácie autorov, ktorú 

nazývame Generáciou 1909, 

si kresba zachovala primárne 

študijné poslanie, ale je záro-

veň aj samostatnou umeleckou 

výpoveďou. Príslušníci mlad-

šej generačnej vrstvy nazýva-

nej tieţ Generácia II. svetovej 

vojny sa proklamatívne hlásia 

k veľkému jednoduchému tva-

ru, k prísnej kompozičnej osnove, teda racionálne korigovanej 

kresbe, tak ako je vidieť v tvorbe Petra Matejku, Ernesta Zme-

táka, Jozefa Šturdíka, Františka Kudláča a neskôr aj Ferdinan-

da Hloţníka. Významný priestor v zbierkovom fonde galérie 

majú aj kresby sochárov. Zo staršej generácie sochárov ne-

smieme zabudnúť na Jozefa Kostku. Vladimír Kompánek patrí 
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ku generácii nastupujúcej v 70. rokoch, negujúcej amorfnú 

formu a vyznávajúcej jednoduchosť a logiku znaku. Ľudovít 

Korkoš svojou kresbou dáva najavo jemnú lyriku svojich vý-

tvarných predstáv. Z maliarov, ktorí vstupovali do výtvarného 

ţivota v 50. rokoch a hlásili sa k národným tradíciám, spo-

meňme Milana Laluhu. Jeho kresbová tvorba vyústila do vy-

cibreného vnútorne dynamického znakového prejavu, ktorý 

dramatizoval valérom svetla a tieňa.  

vlastné poznámky 

 

Diela Mariána Komáčka napojené na prúd vizuálneho 

myslenia a meditácie, ktorý preniká od 

personálneho preţívania skutočného 

sveta k absolútnemu,  imaginatívnemu 

horizontu formulujú autorovu výtvar-

nú kreativitu ako odváţnu a slo-bodnú 

ţivotnú moţnosť. Komáčkove reflexie 

ţivota s hlbokým myšlienkovým obsa-

hom, podnecujú pokračovanie pred-

stáv prostredníctvom asociácií diváka. 

Za zhutneným extraktom medziľud-

skej komunikácie sa skrýva napätie 

vzťahov, znepokojenie z kaţdoden-

ných situácií a impulzov, ale aj intenzita záţitkov zo stretnutí, 

rozhovorov, ciest...  

V charakteristike tvorivej osobnosti Mariána Komáčka sa 

uţ od študentských čias objavuje maliarske cítenie a vzťah 

k farbe ako organická súčasť jeho autorského umeleckého vy-

jadrenia. Spontánny vzťah k farbe a k maliarskemu cíteniu si 

všimol uţ jeho pedagóg profesor Albín Brunovský, ktorý ho 

upriamil na problematiku grafickej techniky farebného leptu. 

Autor sa svojou tvorbou doslova norí do priestoru, v ktorom sa 

strácajú a opätovne vynárajú osoby, zvieratá, autá. Bojuje 
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s nosnou výrazovou skratkou, zjednodušuje videné prvky, aby 

komplikoval vnímanie celku. Maliarske riešenie obohacuje 

linkou. Čiara raz pevná a súvislá, inokedy prerušovaná, podľa 

intenzity pouţitia buď stupňuje napätie alebo v náznaku mapu-

je jemné poryvy duše. Maľbu vníma ako ţivel, chcelo by sa 

povedať ako svoj ţivel, ktorý predznamenáva jeho impulzívna 

osobnosť. Z diel prúdi energia, do popredia sa derú ostré fa-

rebné tóny, drsne sa prekrývajú nánosy štruktúr. Autor sa vy-

jadruje veľkorysými gestami, z ktorých vyţaruje aj určitá su-

rovosť aj krehkosť a jemnosť. Všetko je v pohybe, hmoty sa 

prelínajú, potláčajú a vyzdvihujú, 

ako keď vzniká planéta, alebo celá 

galaxia, ako keď sa tvorí maliarov 

súkromný vesmír.  

Rýchlym sledom procesuálnych 

krokov sa autor dokáţe posunúť od 

predmetného zobrazenia naznače-

ného vrstvou podmaľby k hlbšiemu 

a komplexnejšiemu obrazu. Na ko-

nečnej podobe obrazu sa podieľajú 

spontánne maliarske gestá, prekra-

čujúce hranice viditeľného sveta, 

ale i napätie vyvolané naznačenou, 

tušenou témou, ktorej významy sú 

spojené pupočnou šnúrou s jadrom prítomnosti. Výsledný 

moment maliarskeho záznamu nemusí byť nutne komponova-

ný, ale naopak objavený náhodne, či v rámci zámerného pro-

cesu dekompozície – zmývaním a prevrstvovaním pôvodnej 

podmaľby i zmenou kontextu. Autor zostupuje po pomysel-

nom rebríku do hlbín vlastnej imaginácie, hľadá, pátra, nachá-

dza. Niekedy zachytí predstavu kompaktnejšie, inokedy mu 

obraz viac uniká a zostáva len nejasným záznamom. Skúse-

nosť z abstrakcie sa prejavuje obohatením rukopisnej štruktúry 
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maľby. Komáček je schopný rozvinúť bohatú škálu maliar-

skeho výrazu od úderného gestizmu aţ k polohám takmer li-

chotivo lyrickým. Napriek tomu, ţe si maľby uchovávajú ná-

boj dravej expresie a miestami akéhosi dobromyseľného kri-

tického sarkazmu, je v nich dosť miesta i pre jemné tóny 

zmyslového okúzlenia napríklad ţenským telom, zvieraťom, 

historickým automobilom.  

Marián Komáček nás stále znovu presviedča o moţnostiach 

maľby ako veľkolepého rozprávania o ľudskom pechorení, 

o osude človeka o jeho radostiach, smútkoch i túţbach. 

S prirodzeným skep-

ticizmom, optimiz-

mom a iróniou, syn-

chronizujúc viaceré 

aspekty videnej a cí-

tenej skutočnosti sa 

snaţí podať správu 

o univerzálnej reali-

te. Bytostná potreba 

poznať skutočnosť sa 

naliehavo premieta aj do premien maliarskeho jazyka a vyús-

tila do komplexného maliarskeho prejavu, v ktorom sa mu po-

darilo byť súčasne aj expresionistický, aj symbolický. Výrazná 

je u Komáčka existenciálna poloha, je tu i jemný humor, poé-

zia, niekedy trochu surreálna a absurdity a nad tým všetkým 

však mnoho človečenstva – pochopenia pre človeka a súcitu 

s ním a jeho údelom. Skrátka humanizmus v ňom, ktorý nie je 

čítankový, ale tieţ nevyprchá. Výstava bola sprístupnená 10. 

septembra 2010. 

vlastné poznámky 
 

Po minuloročnom úspechu sa putovné Autokino vracia do 

slovenských krajských miest, medzi nimi aj do Trenčína. Ako 

prví si atmosféru kočujúceho autokina vychutnali Košičania a 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6894469&ids=1
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film, ktorý chceli vidieť, si sami vybrali zo širokej ponuky 

komerčne úspešných filmov hlasovaním na webe. V kaţdom 

krajskom meste boli naplánované tri premietacie dni. V Tren-

číne na parkovisku pred HyperMarketu Tesco premietali 11. 

septembra 2010 film „Vo štvorici po opici“, 12. septembra 

2010 film „Podivuhodný prípad Benjamina Buttona“ a 13. 

septembra 201 film „Sex v meste“. 

Premietalo sa bude vţdy o 21. h a vstup bol bezplatný. Au-

tokino bolo otvorené pre všetkých účastníkov cestnej premáv-

ky. Ako informovala manaţérka tohto projektu Katarína Du-

dáková, Autokino jej jednou z aktivít dopravno-osvetového 

projektu „Pohoda za volantom a putovať po Slovensku“ bude 

aţ do 19. septembra 2010. Hlavnou myšlienkou podujatia je 

zvyšovanie dopravno-výchovnej osvety a snaha o zniţovanie 

agresivity a arogancie za volantom. Cieľom je vzbudiť u šofé-

rov pozitívne emócie sedenia za volantom. Krátky film pred 

začiatkom filmu upozorní návštevníkov na päť elementov po-

hodového šoférovania – pokoj, rešpekt, múdrosť, trpezlivosť, 

ohľaduplnosť. 

vlastné poznámky 

 

Uţ 16 rokov smerujú do mesta Trenčín herci, mími 

i performeri, ktorých spája odvaha stáť na javisku úplne cel-

kom sám. Medzinárodný festival Sám na javisku 2010 v réţii 

zdruţenia Kolomaţ ponúkol od 16. do 19. septembra 2010 vý-

ber z toho atraktívneho, čo sa v divadle jedného herca 

v súčasnosti deje 

V poradí 16. ročník festivalu bol dramaturgicky zameraný 

predovšetkým na inscenácie zahraničných umelcov, ktorých 

počet bol rekordný v celej jeho histórii. Divák mal tak jedi-

nečnú príleţitosť v priebehu štyroch dní vidieť desať predsta-

vení interpretov z USA, Anglicka, Kosova, Bulharska, Česka 

a samozrejme, aj zo Slovenska. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6894472&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6894471&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6894471&ids=6
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Postaviť celý festival na monodrámach sa môţe zdať na pr-

vý pohľad riskantné, no tohtoročný program takúto obavu ur-

čite rýchlo zahnal. V ponuke boli najrôznejšie pohľady na di-

vadlo jedného herca – od klasických monodrám, cez alterna-

tívne divadlo aţ po v súčasnosti populárne one-man show. 

Festival sa aj tento rok odohrával na jednom mieste – 

v otvorenom kultúrnom priestore Klub Lúč v kine Hviezda 

v Trenčíne. 

Vo štvrtok 16. septembra festival otvorila tanečníčka 

a performerka Petry Fornayovej „Júl“, v piatok pokračoval 

festival Radimom Schwabom s „Misteriom Buffom“, Pet-

rom Vaněkom z divadla Spitfire Comapany s „Unicornom“. 

Na záver divadelnej časti programu vystúpi exkluzívny hosť, 

víťaz viacerých festivalov divadla jedného herca – kosovský 

Mentor Zymberaj s „Hercom v krabici“. Bohatý program 

ukončil spisovateľ a performer Márius Kopcsay a trenčiansky 

Dj Ananas. 
V sobotu 18. septembra 2010 svoj program „Američan 

s koreňmi našich západných susedov“ uviedol Alexander 

Komlosi „Obed s van Goghom“, ţivot slávnej šansoniérky 

nám predstaví Kristína Tóthová „Edith Piaf“ a záverečnú di-

vadelnú bodku plnú ľúbezných pesničiek predvedol bulharský 

herec, populárny Stefan Ryadkof. A potom, uţ v klube Lúč sa 

rozozneli veselé a vtipné tóny krnovskej formácie „Poslední 

výstrel“. 

Záverečný deň festivalu otvorila Petronela Dušová s „Prin-

com Bajaja“ s príbehom o udatnom rytierovi. Z Anglicka sa 

predstavil manipulátor a nebezpečný John Lang s „Prístrojom 

Dr. Darklinga“, pred ktorým sa musia mať diváci na pozore, 

ovláda totiţ ich podvedomie. Nakoniec to bol Peter Čiţmár, 

známy herec Divadla Kontra z Litovského Mikuláša, ktorý 

predstavil hrdinu hry : cynického, túţbami nenaplneného, ţi-
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votom znudeného kritika - škandalistu, človeka, ktorý chce 

mať moc vládnuť nad dušami. 

 vlastné poznámky 16.09.2010 

 

Dňa 16. septembra 2010 sa usku-

točnila v mestskej veţi v Trenčíne 

vernisáţ výstavy študentov a učite-

ľov Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne. 

Po otvorení riaditeľkou Kultúrne-

ho a informačného centra v Tren-

číne Mgr. Renátou Kaščákovou, 

ktorá spravuje mestskú veţu, výstavu študentov a učiteľov 

Strednej umeleckej školy priblíţil vo svojom príhovore Mgr. 

art. Ivan Štefko. Výstava je ďalším dielom zo seriálu „Sú-

hry“, ktorá predstavuje jeden zo svojich študijných odborov – 

reklamná tvorba. Tak ako v minulých rokoch ide prezentáciu 

súznenia prác študentov reklamnej tvorby s tvorbou svojich 

pedagógov. Študentské práce sú prezentované prostredníc-

tvom profilových predmetov – výtvarná príprava, reklamná 

tvorba a navrhovanie. Práce našich kolegov sú pestrou mozai-

kou rôznych umeleckých výpovedí a techník. Je to umenie ur-

čené do reálneho sveta. Sú to počítačové výstupy, počítačová 

grafika určená na konkrétne verejné podujatia. Záverom kon-

štatoval, ţe umenie treba preţívať a nie o ňom rozprávať, 

a preto pozval na pozretie. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 589/1/2010 

 

     Dňa 21. septembra 2010 uskutočnila Trenčian-

ska nadácia tlačovú kon-ferenciu, na ktorej bola 

podaná informácia novinárom o jej najbliţšej ve-

rejnej aktivite, ktorá sa uskutoční na Mierovom 
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námestí dňa 5. októbra 2010, ktorá ponesie pomenovanie Člo-

viečik nehnevaj sa !. 

Ako povedala Daniela Adamusová Trenčianska nadácia je 

známa medzi obyvateľmi Trenčína ako 

organizácia, ktorá sa okrem regrantingu 

a rozvíjania darcovstva v komunite ve-

nuje tieţ vlastným aktivitám s cieľom 

osloviť verejnosť, predstaviť svoju čin-

nosť, sprostredkovať informácie o dianí 

v komunite. Trenčania i návštevníci 

Trenčína poznajú Trenčiansku nadáciu 

z príjemného prostredia Trenčianskeho 

korza, deti ju poznajú z „Dr. Klauna“, či vianočnú akciu „Ot-

vor srdce, daruj knihu“, zo stretnutia Klubu darcov či prezen-

tačnej akcie Míľniky. „Tento raz je pripravená na plac veselá 

hra Človiečik nehnevaj sa!, ktorá zapojí do súťaţenia mlad-

ších, starších, zástupcov neziskových organizácií pôsobiacich 

v Trenčíne. Samotná hra bude prebiehať na Mierovom námes-

tí, na veľkej hracej ploche. Figúrky však nebudú klasické, ale 

ţivé, čiţe budú to štyria zástupcovia neziskových organizácií, 

oblečení vo farebných tričkách. Hádzať sa bude veľkou koc-

kou a celý priebeh bude moderovaný s dávkou humoru. Výhra 

však bude skutočná, pretoţe vo finále sa súťaţí o 300 eur  na 

podporu vlastného ve-

rejnoprospešného pro-

jektu realizovaného 

v okrese Trenčín.  

Účelom hry je po-

skytnúť priestor na pre-

zentáciu mimovládnych 

organizácii a zároveň 

priblíţiť ich činnosť ve-

rejnosti. Bonusom pre súťaţiace tímy bude moţnosť prezento-predstaviteľky  Trenčianskej nadácie podávajú informáciu 
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vať svoje aktivity. Predpokladáme, ţe hra zabaví nielen sa-

motné súťaţiace tímy ale aj okoloidúcich, či posedávajúcich 

ľudí. Našim zámerom je opakovať ju kaţdý rok, pretoţe jej 

zmyslom je pobaviť ľudí a zároveň podporiť zmysluplnú ve-

rejno-prospešnú aktivitu. 

Trenčianska nadácia zároveň informovala, ţe otvára siedme 

grantové kolo Klubu darcov. Aj v tomto ročníku, vďaka dlho-

dobej podpore členov Klubu darcov, bude poskytnutý priestor 

na podporu zmysluplných aktivít v Trenčíne. Výzva je určená 

mimovládnym organizáciám i neformálnym skupinám obča-

nov. Termín uzávierky predkladania projektov je do 27. sep-

tember 2010.  

vlastné poznámky 
 

  

Pred sedemnástymi rokmi boli jazzové aktivity v meste a v 

jeho okolí také silné a pútavé, ţe v ľuďoch dozrela myšlienka 

usporiadať festival. Z roka na rok rástol, aby sa v roku 2007 

predstavil, ako najväčšie jazzové podujatie roka na Slovensku. 

Štyri dni trvajúca kavalkáda jazzu na svetovej úrovni potvrdila 

jeho oprávnenosť bytia a stal sa pýchou usporiadateľov i hr-

dosťou fanúšikov menšinového ţánra. 

Trenčianska jazzová spoločnosť s podporou mesta Trenčín 

a iných kultúrnych 

ustanovizní a sub-

jektov preukázala 

organizačné schop-

nosti a veľkú mieru 

oddanosti správnej 

veci. Umelecká úro-

veň festivalu narás-

tla do takej miery, 

ţe do mesta Trenčí-

na prišli na 14. ročník festivalu veličiny svetového a európ-
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skeho jazzu ako Urszula Dudziak, Ulf Vakenius, Dave Lieb-

mann, Štepán Markovič. Jazz pod hradom zaznamenal vo svo-

jom vývoji mnoho veličín svetového jazzu. V posledných ro-

koch prichýlil festival technicky perfektne vybavený Piano 

Club. Jediný dôstojný priestor pre koncerty a hudobné poduja-

tia na adekvátnej úrovni v meste. A nemoţno obísť ani roky 

pretrvávajúci problém, ţe mesto Trenčín nemá koncertný kla-

vír. 

Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom zaţil uţ aj 

lepšie časy. Napriek stále sa zuţujúcemu rozpočtu na jeho rea-

lizáciu však zaznie Jazz pod hradom po sedemnásty raz. V 

dňoch 24. a 25. september 

2010 sme privítali v Trenčíne 

kvalitní slovenskí a českí jaz-

zmani, z ktorých moţno spo-

menúť Dušana Húščavu so 

svojím expresívnym kvarte-

tom, Petra Zelenku s Projek-

tom Z, v ktorom nás upútal 

hráč na flauty Rodrigo Parejo. Neţným prológom festivalu 

bol recitál Katky Koščovej a rhythm and bluesový valcujúci 

spev v podaní Phill Reinhardt z Rakúska. Pochúťkou bola 

kubánska rytmická smršť Team de Azúcar, ozdobená krás-

kami z ostrova Salsy. 

www.sme.sk 29.08.2010 

pomocná evidencia 550/1/2010 
 

Sen premietať filmy počas leta vonku skrslo v trenčianskom 

občiansko zdruţeníe Lampart uţ dávno a to „odvtedy, ako sa 

prevádzkuje ArtKino Metro,“ povedal riaditeľ zdruţenia Mgr. 

Branislav Hollý. Chýbal len vhodný priestor. Vţdy sa uvaţo-

valo len o centre mesta. Pri hľadaní miesta na tento účel bolo 

oslovené aj mesto Trenčín a práve jeho zástupcovia navrhli 

sídlisko Juh. 
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So skúšobnou prevádzkou sa začalo 14. júla 2010 v areáli 

Základnej školy na ulici Novomeského. Priestor bol upravený 

iba minimálne. Všetky časti letného kina vyberali tak, aby boli 

mobilné. Od plátna s rozmermi štyri krát tri metre, cez sedenie 

na plastových stolič-

kách a „tulivakoch“ aţ 

po ozvučenie a mobilný 

stánok s občerstvením.  

Letné kino vyrástlo 

priamo pod lesoparkom 

za pár hodín. Ponúk-

lo dostatok zelene s 

pekným výhľadom. 

Navyše smerom od 

Breziny trávnatý porast 

klesá smerom nadol, čo je pre improvizované prírodné hľadi-

sko ideálne. „Osobne by som si stály malý amfiteáter vedel 

predstaviť aj na tomto mieste,“ povedal Mgr. Bra-nislav Hol-

lý. 

V mesiaci júl 2010 naplánovalo zdruţenie LampArt  pod 

holým nebom jedenásť filmových projekcií. Premieta sa len 

v prípade priaznivého počasia kaţdý večer krátko po 21.00 h.  

Pri výbere titulov boli organizátori obmedzení technikou. 

„Pôvodne bol zámer premietať z 35 milimetrového filmového 

pásu. Nepodarilo sa prenajať mobilné pracovisko na premieta-

nie z klasického filmového materiálu, a preto bolo zvolené ná-

hradné riešenie. Premieta sa cez projektor s vysokým rozlíše-

ním z DVD. Avšak je iba zlomok filmov, ktoré sa dajú dnes 

beţne kdekoľvek kúpiť a majú licenciu na verejné uvedenie na 

Slovensku. Napriek tomu organizátori sú presvedčený, ţe ich 

ponuka je dostatočne pestrá a vyváţená. 

Na prvý film prišli do letného kina dve stovky divákov. 

Okolo sto miest na sedenie pripravilo občianske zdruţenie, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6614934&ids=6
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ostatní diváci si priniesli svoje deky. Premietalo sa zdarma. 

Pôvodne sa uvaţovalo, ţe všetky filmy budú uvedené bez 

vstupného, ale nakoniec sa prijalo rozhodnutie vyberať sym-

bolické vstupné jedno euro. 

Po jedenásťdňovej skúšobnej prevádzke malo letné kino 

šesť dní voľno a keďţe  bol záujem divákov tak sa premietalo 

aj v auguste. Uţ len pamätníci spomínajú na letné kino pod 

Brezinou za mestským úradom, pred viac ako desiatimi rokmi 

sa jednu sezónu premietalo aj na mestskom futbalovom šta-

dióne na Sihoti. 

Trenčianske noviny 18.07.2010  

 

Výstavu Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat 

sprístupnili dňa 28. septembra 2010  vo foyer  administratívnej 

budovy  Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja. Po otvorení 

vedúcou odboru kul-

túry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

Ing. Martou Šajbi-

dorovu vystúpil 

predseda Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý výstavu označil 

za symbolickú  bodku za Rokom Milana Rastislava Štefánika. 

Pripomenul viacero podujatí, ktoré sa pri príleţitosti 130. vý-

ročia narodenia  slávneho svetobeţníka z Košarísk uskutočnili 

– od jeho symbolickej januárovej účasti  v expozícii Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na medzinárodnom veľtrhu ces-

tovného ruchu Slovakiatour v Bratislave, cez  júnový sláv-

nostný program v kongresovej hale Trenčianskeho samo-

správneho kraja aţ po celoštátne oslavy v Košariskách a na 
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Bradle. Celoročný cyklus podujatí je dôkazom, ţe kraj na svo-

jich významných rodákov nezabúda. Vo vystúpení pokračoval 

predseda Spoločnosti Mi-

lana Rastislaa Štefánika 

Ing. Ján Tatara pripo-

menul  rôznorodé histo-

rické  pôsobenie význam-

ného rodáka spod Bradla. 

Autor výstavy a riaditeľ 

Hvezdárne v Partizán-

skom Vladimír Mešter 

potom predstavil Milana Rastislava. Štefánika predovšetkým 

ako astronóma.  

Po  tejto septembrovej  premiére vo vstupnej hale Trenčian-

skeho samosprávneho kraja bude táto výstava v priebehu celé-

ho  školského roka  putovať po stredných školách v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

vlastné poznámky 

 

Slovenská národná kniţnica v Martine a Verejná kniţnica 

Michala Rešetku v Trenčíne vyhlásili celoslovenskú kampaň 

na podporu čítania a zviditeľnenie kniţníc s názvom „Do 

kniţnice“. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti 

a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie, ako na stále obľúbe-

ný spôsob trávenia voľného času a tieţ na kniţnice, ako na 

kultúrno – informačno – komunitné centrá a to radom tvori-

vých súťaţí zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a 

kniţníc. 

Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa mohli zapojiť podľa ve-

kových kategórií do súťaţí zameraných na návrhy plagátov, 

komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov 

a sloganov podporujúcich čítanie a kniţnice. Pre najmenších 

záujemcov je pripravená súťaţ Slovenská čitateľská rodina, 
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ktorej cieľom bude objavovať slovenské knihy v domácich 

kniţniciach.  

Uzávierka všetkých súťaţí bola 30. septembra 2010 a autori 

víťazných návrhov  a kniţnice, prostredníctvom ktorých budú 

víťazné návrhy zapojené, budú odmenené. Víťazné návrhy 

budú pouţité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a 

kniţníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude 

urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým 

kniţniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem. 

pomocná evidencia 501/1/2010 

 

V piatok 1. októbra 2010 trenčianska synagóga sa opäť za-

plnila, keď priaznivci výtvarného umenia sa stretli na vernisá-

ţi autorskej výstavy členiek Zdruţenia výtvarníkov pri Tren-

čianskom osveto-

vom stredisku ke-

ramikárky Lýdie 

Ivaňovej a maliar-

ky Leny Lukičovej.  

Prítomných náv-

števníkov pozdravil 

riaditeľ Trenčian-

skeho osvetového 

strediska Mgr. Vla-

dimír Zvalený a na jeho slová nadviazala dlhodobo uvoľnená 

poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová, ktorá zablahoţe-

lala vystavujúcim autorkám k významnému ţivotnému jubi-

leu. Ţivot a tvorbu zhodnotil kurátor výstavy Vlastimil Ma-

last. 

„Obe autorky vzájomne spája členstvo a pôsobenie 

v Zdruţení neprofesionálnych výtvarníkov pri Trenčianskom 

osvetovom stredisku. V rámci jeho výstavných aktivít mali 

obe uţ nespočetné mnoţstvo kolektívnych výstav, najmä na 
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súťaţnej prehliadke „Výtvarné spektrum“, kde aj získali oce-

nenia. Prezentovali sa tieţ na cezhraničných výstavách „Stret-

nutie – Setkání“ kaţdoročne poriadaných, Lena Lukičová sa 

samostatne predstavuje v Trenčíne uţ druhý krát, okrem toho 

vystavovala v Trnave a v 

Bratislave. Lýdia Ivaňová 

v Trenčíne vystavovala po 

tretíkrát, okrem toho vysta-

vovala v Povaţskej Bystrici. 

Obe autorky sa delia o svoje 

dielo v  magický čas, ktoré-

mu dominujú päťky. Nie tie 

v škole, ale tie z počtu do-

siaľ odţitých rokov. Viac 

neţ tieto čísla však obidve 

dámy spája ich tvorivá svieţosť a energia, obe v sebe nesú 

akýsi vnútorný svet, ktorý v sebe objavujú a rozvíjajú. Lena 

Lukičová vo svojich maľbách, rovnako aj Lýdia Ivaňová 

v keramike dávajú vyznieť farbám zeme a jej prírody. Spo-

mienka na leto dýcha radostnou ţltou, ktorú ako farbu ma-

liarka Lena miluje najviac a keramikárka Lýdia presvetľuje 

horné poschodie výstavného priestoru prostredníctvom svojich 

hodvábov.  

Poľné a lesné krajinné 

scenérie aj kvetné zátišia 

Leny Lukičovej prezrádzajú 

autorkin úprimný vzťah k ţi-

vému stvoreniu, ktoré člove-

ka obklopuje. Pri jeho zob-

razovaní si nachádza vlastné 

stíšenie i vlastnú radosť, kto-

ré do svojich malieb premie-

ta. Tento jej osobný kontakt vyznie aţ krehko a zároveň neţ-
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ne, keď si uvedomíme ľahkosť jej štetca, neraz len jeho tenkou 

špičkou nadhodených siluet či foriem, vo farebnosti niekedy 

aţ transparentných lazúr, a v predmetnom svete zvyčajne štíh-

lych ľahkých figúr ako sú brezy či poľné kvety. Autorka pri-

znáva, ţe tento dialóg s prírodou je súčasťou aj jej kaţdoden-

ného ţivota sprevádzaného prechádzkami so psom Benim po 

okolí svojho obydlia v Trenčíne.  

Z hliny, ohňa a trpezlivých rúk vyrastá keramika Lýdie Iva-

ňovej, ktorá vo svojich témach a formách nenaráţa na ţiadne 

výraznejšie hranice. Keramikou zobrazí všetko - figurálne 

i nefigurálne, imaginár-

ne i realistické. Svet jej 

tvorby je obdivuhodne 

rozmanitý a neprestáva 

rozprávať príbehy aţ sa 

pýtame, kde na to tá vý-

tvarníčka chodí ? Svoje 

inšpirácie nám však ne-

raz rada prezradí. Stra-

tení v Paríţi majú svo-

jich príbuzných pravdepodobne na katedrále Notre Dame 

v podobe stredovekých chrličov. Fontána, hniezdo a lampa nás 

vracajú do prostredia starých Slovanov, antického sveta my-

kénskej kultúry alebo niekam tam, kde je dávny čas oblečený 

do mýtov, tajomstiev a zároveň do čistoty prírodných síl. Die-

la sa tu navzájom stráţia a rešpektujú. Stráţnikmi sú „Nočné 

dialógy“, teda dôstojné sovy, inde papagáje alebo magický 

Somelier a jeho druţka „Vodná víla“. Témou autorkinej kera-

miky je však aj bublifuk, alebo tvarovo bohatá misa na lentil-

ky, svojim kaprizmom (teda rozjarenosťou, vtipom či šar-

mom) nie vzdialená renesančnému manierizmu obľubujúcemu 

bizarnosti a prekvapenia. Ivaňovej aktivita však expanduje aj 

mimo obzor keramickej disciplíny. Svoj dar stále pokú-

Lýdia Ivaňová – Bu – bu - bu 
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ša, objavuje a prenáša aj na ďalšie techniky a výtvarné sféry. 

Maľba na hodváb vkusne doplňuje rozprávkový, mytologický 

a inak nápaditý svet keramických diel a otvára nám bohaté zo-

omorfné, figurálne i tajomné predmetné alebo dekoratívne 

a ornamentálne obrazy v svieţich ţivých farbách.“ 

Záver patril obom vystavujúcim výtvarníčkam, ktoré poďa-

kovali prítomným za priazeň a ocenenie ich umeniu. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 5. októbra 2010 popoludní hrala sa na Mierovom ná-

mestí hra „Človiečik nehnevaj sa !“  na nadrozmernej hracej 

ploche s rozlohou štyridsať deväť m2. Namiesto figúrok sa po 

ploche po-

hybovali ľu-

dia oblečení 

vo farebných 

tričkách. Išlo 

o členov šty-

roch nezis-

kových or-

ganizácií, 

ktoré sa 

v zábavnej 

hre pokúšali 

získať finančnú podporu pre niektorý zo svojich verejnopros-

pešných projektov. Proti sebe sa postavili seniori z Klubu dô-

chodcov v Kubre, tanečnice zo skupiny Goonies, ochotníci 

z divadla Normálka a šermiari zo Skupiny historického šermu 

Wagus Akciu pripravila Trenčianska nadácia s tým, ţe víťa-

zovi poskytla na jeho projekt grant vo výške tristo eúr. „Keď-

ţe ide o prvý ročník, povedala Alena Karasová z Trenčianskej 

nadácie, dovolili sme si súťaţiacich vybrať sami. V budúcnosti 



422 

 

by sme chceli verejne vyhlásiť túto súťaţ a dať moţnosť všet-

kým neziskovým organizáciám.“ 

Priebeh súťaţe mal 

zaujímavý priebeh, 

lebo druţstvo divadla 

Normálka sa v prvej 

polovici hry sťaţova-

lo na nepriazeň šťas-

teny. „Sme úplne po-

slední, jediní nemáme 

v domčeku hráča 

a ďalších dvoch má-

me ešte na začiatku, keď ide o peniaze, je to pre nás zakliate,“ 

povedal vedúci Miroslav Ďuriš. Do domčeka sa dostali napo-

kon ako prví a výhra, tristo eurový grant putovala do ich rúk. 

Víťazi skomentovali podujatie takto: „Je nám ľúto ostat-

ných, lebo aj oni hrali dobre a nič nevyhrali, to je nespravodli-

vé. Ale nech sa prídu pozrieť, čo za tie peniaze spravíme.“ 

Chystajú novú hru, ktorého pracovný názov je „Zvlnený stu-

dený front“ a tak peniaze pôjdu na kulisy, rekvizity a propa-

gáciu. 

Akcia Človiečik nehnevaj bola novinkou v podujatiach or-

ganizovaných Trenčianskou nadáciou pri príleţitosti desiatich 

rokov svojho trvania. „Kaţdá akcia, ktorú v tomto roku robí-

me, je pre nás akoby oslavou toho desiateho výročia povedal 

správkyňa nadácie PhDr. Alena Karasová. V tejto akcii sme 

chceli dať priestor na prezentáciu mimovládnym organizá-

ciám, aj takým, ktoré teraz nesúťaţili. Moţnosť prezentovať 

svoju činnosť na paneloch vyuţilo ďalších šesť mimovládnych 

organizácií. 

www.sme.sk  11. 10. 2010 

pomocná evidencia 665/1/2010 

víťazné druţstvo divadla Normálka 

víťazné druţstvo Divadlo Normálka 
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V trenčianskom ArtKine Metro na Mierovom námestí vy-

stavoval v mesiaci október 2010 svoje diela Radoslav Ondri-

šák pod názvom Odrazy okien. Výstava bola prístupná počas 

premietacích dní do 24. októbra 2010. Výstava Radoslava On-

drišáka predstavovala 

výber malieb, ktoré 

vznikli v roku 2006. 

Autor je absolventom 

Akadémie umení v 

Banskej Bystrici, kde 

skončil v ateliéri kresby 

u Štefana Balasza v štu-

dijnom odbore maľba. 

Názov výstavy „Odrazy 

okien“ priamo odkazuje na spôsob hľadania abstraktného ná-

metu a ilúzie reality v pokrivených odrazoch. V obrazoch je 

cítiť známka prázdnoty a pesimizmu, povedal autor obrazov, 

ktorý sa zameral na tieto námety cielene. „Odrazy okien“ sú 

maľované akrylom na plátne. 

„Prechádzkami ulicami miest som fotografoval odrazy 

okien a hľadal v nich kompozície pre svoje obrazy. Zaujímavé 

bolo sledovať odrazy reálnych priestorov v jednotlivých vrst-

vách, ktoré sa koláţovite prelínajú a ich kombináciou vzniká 

ilúzia novej reality,“ špecifikoval svoju tvorbu Radoslav On-

drišák. Okná, s ktorých si autor odoberal námety majú tieţ 

špecifické príbehy.  

www,sme.sk 10.10.2010 

 

Výstava s názvom Kniha bola otvorená 

dňa 5. októbra 2010 v hlavnej budove Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku. Na projek-

te výstavy, ktorého cieľom je okrem iného 

aj prilákať ľudí do kniţnice, sa podieľali tri 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7065002&ids=6
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stredné školy. Okrem trenčianskej Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne priniesli svoje diela aj študenti podobných zo škôl 

v Maďarsku a Nemecku. Ako povedala riaditeľka Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská, výstavu 

pripravovali pribliţne rok a do kniţnice ju umiestnili preto, le-

bo kniha je hlavnou témou celého projektu. 

Po pozdrave zástupkyne Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

Márie Špánikovej sa 

prihovorila riaditeľ-

ka Mgr. Mária Vil-

kovská„ keď pove-

dala, ţe v kniţnici sa 

stretáva veľa milov-

níkov kníh, a preto si 

myslím, ţe to, ako 

mladí ľudia vidia 

budúcnosť knihy, jej 

úpravu či grafické návrhy, je veľmi zaujímavé. Táto výstava 

určite poteší priaznivcov knihy, pretoţe som počula mnohé 

úvahy o tom, ţe kniha končí a nahradia ju iné médiá. Tu vi-

dím, ţe aj u mladých ľudí má kniha stále svoje miesto.“  

Trenčianski stredoškoláci v rámci školských prác vytvorili 

návrh obálky, grafic-

kú úpravu a návrh 

ilustrácie knihy „Ma-

lý princ“ od Antoine 

de Saint - Exupéryho. 

V kniţnici škola 

predstavuje aj ilustrá-

cie náročnejšej knihy 

minuloročných štvr-

tákov. Svoj pohľad na 

Malého princa v kniţnici predstavili aj tohtoročné štvrtáčky 
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Nikola Červeňanová a Lýdia Cvopová. Zatiaľ čo Nikola si 

vybrala stvárnenie Malého princa tak, aby mu nebolo vidieť 

tvár, Lýdia sa zamerala na ďalšie postavy a prvky knihy. 

„Vţdy som ho znázorňovala zozadu, aby si kaţdý čitateľ do-

myslel, ako vyzerá, podľa toho, aký dojem v ňom zanechala 

kniha,“ povedala Nikola Červeňanová. „Mňa inšpirovali stro-

my baobaby. Vytvorila som Malého princa, ktorý sedí na bao-

babe, nechýba ani postava líšky. Dala som tomu pestré farby, 

aby upútali detskú pozornosť. Pri realizácii postavy som pou-

ţila počítačovú aj ručnú grafiku, ich kombinácia je podľa mňa 

veľmi zaujímavá,“ doplnila Lýdia Cvopová. 

„Nemeckí kolegovia 

si priniesli desaťročný 

prehľad úpravy kníh a 

rôznych druhov písma.  

Maďarskí študenti 

majú knihu, grafiku a 

reklamu ako nový štu-

dijný odbor. Ich pohľad 

je veľmi zaujímavý, 

pretoţe sa tam premietajú regionálne prvky a ich vlastné po-

hľady. 

Mgr. Mária Vilkovská informovala, ţe slovenskí ţiaci boli 

na jar so spoločným projektom v Maďarsku a najbliţšie sa 

chystajú aj do Nemecka. „V Maďarsku sme boli s veľkou vý-

stavou „Pohľad na vlastnú kultúru“, ktorú robili krajiny V-4. 

Nemeckí kolegovia zasa prišli s návrhom projektu, kde by sa 

naši ţiaci mohli stretnúť pri zaujímavej spolupráci v odbore 

dizajn interiéru, v ktorej by študenti vytvárali jednotlivé prv-

ky, ktorými by potom spoločne zariadili jeden interiér.  

vlastné poznámky 
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Posledná vernisáţ výstavy vo výstavných priestoroch Ka-

tovho domu v Trenčíne sa uskutočnila dňa 6. októbra 2010 

a bola venovaná výberu z fotografickej tvorby Josefa Šímu. 

Výstava bola zapoţičaná Trenčianskym múzeom z Morav-

ského zemského múzea 

v Zlíne. Na vernisáţi vý-

stavy sa preto zúčastnila 

riaditeľka tohto múzea 

Ada Dvořáková a kurá-

torka výstavy PhDr. He-

lena Beránková, ktoré 

privítala riaditeľka Tren-

čianskeho múzea Kata-

rína Babičová.  

V úvodnom slove riaditeľka Moravského zemského múzea 

Ada Dvořáková vyzdvihla čulé kultúrne vzťahy na obidvoch 

stranách susedných štátov, ktoré sa po rozdelení upevnili. Vý-

stavu priblíţila PhDr. 

Helena Beránková, kto-

rá o autorovi Jozefovi 

Šímovi st. povedala, ţe 

sa vyučil za kamenára 

s perspektívou, ţe svo-

jom otcovi prevezme 

prosperujúce kamenár-

stvo. Jeho výtvarné na-

danie ho však nasmero-

vali trocha inak. Prijal 

miesto stredoškolského profesora kreslenia a súčasne sa inten-

zívne venoval štúdiu ľudovej výšivky a ľudového ornamentu. 

So svojím švagrom a priateľom Josefom Kovaňom podnikol 

niekoľko ciest na východomoravský a západoslovenský vi-

diek. Jozef Kovaňa, inak nestor českého národopisu intenzívne 
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študoval odev na Morave i z druhej strany Bielych Karpát. 

Presné popisy Josefa Kovaňu doplňoval Josef Šíma st. kres-

bami, ale v roku 1887 si sebou vzal fotoaparát a plody tejto 

práce sú zverejnené na dnešnej výstave. Josef Šíma bol od ro-

ku 1887 učiteľom na strednej škole v meste Jaroměř, kde nie-

koľko jeho ţiakov sa stalo významnými umelcami ako napr. 

Otakar Španiel. Od roku 1904 prijal miesto na Štátnej priemy-

selnej škole v Brne. V Brne bol nielen významným organizá-

torom kultúrneho ţivota, ale aj ako konzervátor a prednosta 

národnostných zbierok vtedajšieho Františkového dnes Mo-

ravského zemského múzea. Fotografovaniu sa venoval celý 

svoj ţivot. I keď sa povaţoval za fotografa amatéra, jeho práce 

znesú i profesionálne kritérium.  

Záverom treba konštatovať, ţe vystavené fotografie jedny 

z prvých, ktoré vznikli za účelom zdokumentovania ľudového 

odevu v teréne. Sú presne lokalizované a datované, čo je 

z hľadiska dokumentačnej hodnoty zásadné. Sú technicky 

mimoriadne kvalitné a nespochybniteľná je ich estetická kvali-

ta. Šímové fotografie patria k zlatému fondu fotografickej 

zbierky Brnenského etnografického ústavu. Táto výstava je 

holdom jemu a jeho nezištnej práci. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 646/1/2010 

 

Riaditeľka Kultúrno – informačného centra v Trenčíne, n.o. 

Mgr. Renáta Kaščáková poskytla všetkým médiám informá-

ciu o aktivite štábu Big Red Hat z USA, ktorý počas tohoroč-

ného leta nakrúcal cestopisno-náučné epizódy v Európe pod 

názvom „Traveling Trio“, určené pre televízne vysielanie po 

celej Amerike Aj vďaka pričineniu Kultúrno – informačného 

centra v Trenčíne, n.o.  sa medzi prvými piatimi epizódami 

z rôznych krajín strednej Európy ocitol aj Trenčín a zaují-

mavosti v jeho okolí, ktorými zároveň – čím sa stal ako jediný 
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zástupca zo Slovenska reprezentujúci celú krajinu. „Veľmi ra-

di sme sa v lete ujali pozície sprievodcu pre štáb, ktorý nás 

oslovil s prosbou o pomoc a ešte viac nás teší výsledok. Tieţ 

sa zúročilo naše pôsobenie na poli poskytovania sluţieb verej-

nosti, ktoré štáb ocenil, keďţe vďaka nášmu personálu mohol 

získať cenné informácie, kontakty a pomoc. Našou odmenou 

je pekný materiál o našom meste, ktorý nám vo svete urobí 

dobrú reklamu“. povedala Mgr. Renáta Kaščáková. 

Cestopisný seriál oslovuje detských divákov a pribliţuje im 

krajiny strednej Európy. Trenčín prezentuje najmä ako histo-

rické mesto so zaujímavou históriou. Divákom predstavuje 

Trenčiansky hrad, slovenský folklór, rytierske súboje či pút-

nicky známu Skalku pri Trenčíne. Trojica detských sprievod-

cov Olivia, Ingram a Everett sa v tejto časti zastavila aj v jed-

nej základnej škole, kde ju ţiaci učili niekoľkým slovenským 

slovíčkam. 

vlastné poznámky 

 

V piatok 8. októbra 2010 nocovalo v trenčianskej kniţnici 

tridsaťšesť detí zo základných škôl pri príleţitosti tradičnej 

akcie Papučková noc. Cieľom podujatia bolo rozvíjať fantá-

ziu a tvorivosť. „Deti dnes moţno menej čítajú, chceme ich 

preto priviesť k čítaniu, ale aj k tvoreniu takouto zaujímavou 

formou,“ hovorí knihovníčka Katarína Galandová. Program 

sa niesol v duchu kníh od autora Pavla Paulendu „Rozprávko-

vý ostrov“ a „Rozprávkové súostrovie“. 

Večer sa začal rozprávaním s hosťom, ktorým bola jeho 

manţelka nebohého Pavla Paulendu. Hovorila o jeho ţivote, 

čo pre neho rozprávky znamenali, o tom, prečo začal písať, 

ako to ovplyvnilo aj mnoho iných ľudí. Potom im prečítala 

rozprávku z jeho knihy „Rozprávkový ostrov“.  

Po nej si deti mali moţnosť nielen pozrieť, ale aj vyskúšať 

orientálny tanec s brušnou tanečnicou. Keď sa vytancovali, 
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čakala na nich prechádzka historickým centrom mesta. Najdô-

leţitejšia zastávka bola pri vodníkovi Valentínovi na Štúro-

vom námestí, kde deťom porozprávali o vodníkoch a tie napí-

sali na papieriky svoje tajné ţelania. Neskôr deti, rozdelené do 

skupín, kreslili v dielňach spolu so svojimi vedúcimi ostrovy, 

vymýšľali ich názvy, funkciu, vyrábali vlajku, hymnu, viazali 

náramky priateľstva, nechali si maľovať na tvár, paličkovali. 

Tí, ktorých chytila literárna múza, mohli ísť do literárnej izby, 

kde písali príbeh, poviedku alebo rozprávku na tému rozpráv-

kového súostrovia. 

Druhá časť programu bola venovaná detskému tvorivému 

umeniu, v ktorom deti prezentovali svoj talent, ukázali, čo kto 

z nich dokáţe. Druhá časť noci prebiehala v papučkách a nej 

súťaţ o najkrajšie papučky spojenou s módnou prehliadkou. 

www.sme.sk 24.10.2010 

 

     Od pondelka 11. októbra 2010 začala trojdňová zbierka 

Dňa nezábudiek, ktorá bola súčasťou informačnej kampane 

Dní duševného zdravia. Liga za duševné zdravie organizovala 

7. ročník informačnej kampane Dni duševného zdravia. Podu-

jatie začalo 1. októbra 2010 pri príleţitosti Európskeho dňa 

depresie a bolo zamerané na podporu pravdivých informácií 

o duševných poruchách a ich liečbe. Kampaň vyvrcholila ve-

rejnou zbierkou Dni nezábudiek k Svetovému dňu duševného 

zdravia v nedeľu 10. októbra 2010. 

„Informačnou kampaňou a zbierkou chceme podporiť roz-

voj komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s dušev-

nými problémami obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti a 

schopnosť znovu viesť plnohodnotný ţivot v rodine a práci. 

Preto má kampaň podtitul Uţ nikdy viac osamelí medzi ľuď-

mi,“ informovala Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie. 

V rámci informačnej kampane organizovala Liga za duševné 

zdravie aj celonárodnú zbierku Dni nezábudiek, počas ktorej 
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mohli občania prispieť na rozvoj komplexnej siete sluţieb pre 

ľudí s duševnými poruchami. V uliciach slovenských miest od 

pondelka 11. do stredy 13. októbra 2010 rozdávali dobrovoľ-

níci informačné materiály a nezábudky ako symbol krehkého 

duševného zdravia na celom Slovensku. Dobrovoľným prí-

spevkom za nezábudku mohla verejnosť podporiť začlenenie 

ľudí s duševnými poruchami do ţivota. 

www.sme.sk 11. 10. 2010 

pomocná evidencia 677/1/2010  

 

Popoludnie vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Tren-

číne dňa 12. októbra 2010 bolo venované stretnutiu trenčian-

skych čitateľov s prof. PedDr. Jaroslavom Vencálkom, 

CSc., autorom zaujímavého diela pod názvom „Trenčiansky 

kraj – genius loci“.  

Po hudobnom vstupe flautistky Daniely Chupáčovej prí-

tomných návštevníkov 

a vzácnych hostí priví-

tala zástupkyňa riadi-

teľky kniţnice Mária 

Špániková. Autora zau-

jímavého diela predsta-

vila Mgr. Marika Iga-

zová.  

Prof. PaedDr. Jaro-

slav Vencálek, CSc. je pedagógom na Ostravskej univerzite 

a určitú časť svojho profesionálneho ţivota preţil aj na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka. „Génius loci – Duch 

miesta“ znamená širšie vnímanie krajiny pre lepšie porozume-

nie nás. Poznať Génia loci daného územia, znamená vnímať 

podstatu krajiny. Autor napísal toto dielo ako voľné pokračo-

vanie publikácie „Zlínsky kraj – Génius loci“, „Moravsko-
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Zliezský kraja – Génius loci“, „Juhomoravský kraj – Génius 

loci“, ktoré vyšli v minulých rokoch v Českej republike.  

V spomínanej knihe „Trenčiansky kraj – Génius loci“ čita-

teľ sa zoznamuje prostredníctvom deviatich krajinných celkov 

s nevšedným mnoţstvom detailných regionálnych informácií 

veľmi pútavým spôsobom. Opisovaných deväť celkov sa 

vzťahuje na oblasť Povaţskej Bystrice, Púchova, Ilavy, Tren-

čína, Nového Mesta nad Váhom, Myjavy, Bánoviec nad Beb-

ravou, Prievidze a Partizánskeho.  

Po vstupe moderátorky odpovedal autor na jej otázky 

a zúčastnených 

čitateľov. Naj-

prv však poďa-

koval Mgr. Ma-

rike Igazovej 

a Dane Riečin-

skej, ktoré pre-

loţili jeho dielo 

z češtiny do ja-

zyka sloven-

ského a dali mu 

punc originality. Priznal sa, ţe rád chodí po kraji, ktorý sa na-

chádza na oboch stranách hranice od ranného veku aţ do dos-

pelosti a všetky tie záţitky a informácie sa postupne ukladali 

aţ kým nenastal čas, aby sa zúročili v písomnej forme. Trvalo 

to dlho, ale zas nie toľko, aby sa to nedalo zvládnuť 

a publikovať . Na záver si pomohol citáciou od sv. Augustína, 

ktorý povedal, ţe „ak chceš niečo poznať, musíš to milovať“ 

a túto myšlienku rozviedol slovami, ţe „milujem túto krajinu 

a to mi umoţnilo, ţe som ju snáď trocha poznal.“ 

vlastné poznámky 
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Legendárny spevácky a tanečný súbor Alexandrovci sa 

v rámci svojho turné po Slovensku predstavil aj v Trenčíne 

športovej hale na Sihoti v piatok 15. októbra 2010. Doteraz 

najväčšiu megašou v histórii súboru Ruskej federácie  mali di-

váci moţnosť vidieť v trenčianskej šporotovej hale. Vidieť na 

vlastné oči neza-

meniteľné vystú-

penie Alexan-

drovcov, si nene-

chalo ujsť takmer 

päťtisíc ľudí. Pre 

veľký záujem 

museli organizá-

tori okrem večer-

ného vystúpenia 

súboru pridať ešte 

jedno poobedňajšie. Alexandrovci, ktorí si na slovenské turné 

pripravili nový program, ponúkli publiku dvojhodinové vystú-

penie na veľkolepej scéne, popretkávané národnými piesňami, 

klasickými aj rockovými skladbami a tancami. Nechýbala ani 

obľúbená ruská pieseň „Kalinka“ v podaní sólistu zboru Va-

dima Anania. Novinkou v programe bola aj šou skupiny hu-

dobníkov, ktorá vystúpila s Alexandrovcami na moskovskom 

finále Eurovízie.  

Večerné vystúpe-

nie Alexandrovcov 

spestrili dvaja slo-

venski hostia – hu-

dobná legenda Joţo 

Ráţ a speváčka 

Katka Knechtová. 

Kaţdý z hostí od-

spieval dve svoje 
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skladby, z toho jednu spoločne s Alexandrovcami. Dvojhodi-

nové vystúpenie ukončili Alexandrovci známou ruskou pies-

ňou „Kaťuša“. Publikum v Trenčíne sa s umelcami lúčilo neu-

tíchajúcim potleskom a standing ovation.   

Na záver treba dodať, ţe Akademický súbor piesní a tancov 

Ruskej armády Alexandrovci povaţuje za dátum svojho zalo-

ţenia 12. október 1928, keď mal súbor prvé vystúpenie. Jeho 

zakladateľom bol známy skladateľ Alexander Vasiljevič Ale-

xandrov, ktorý zloţil aj hymnu Sovietskeho zväzu.  Dnes má  

180 členov vrátane technických zloţiek. Na turné do zahrani-

čia cestuje obyčajne 120 ľudí, sólisti, zbor, orchester a tanečná 

skupina. Repertoár Alexandrovcov je široký a dnes obsahuje 

viac ako 2 000 naštudovaných skladieb domácich a zahra-

ničných autorov. Počas svojej viac ako osemdesiatročnej exis-

tencie vystupoval v 60 štátoch sveta. 

 Info Trenčín 03.11.2010 

 pomocná evidencia 740/1/2010  

  

Po tom, čo Múzeum antiky Vojtecha Zamarovskeho  pri-

šlo o svoje sídlo na Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne od-

predajom budovy, 

hľadali sa v Tren-

číne náhradné prie-

story. Tento priestor 

sa našiel na prvom 

poschodí obchodno-

zábavného centra 

Max, kde bola otvo-

rená dňa 15. októb-

ra 2010 expozíciu 

Múzea antiky.  

Správca múzea Ing. arch. Július Bruna k danej situácii 

povedal, ţe obdobie bez priestorov sa muselo nejako prekle-

núť. Aspoň týmto spôsobom návštevníci obchodného domu 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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budú môcť uvidieť časť gréckeho daru, aj niekoľko nových 

vecí, ktoré ešte neboli vystavené. Ide najmä o detské kresby z 

celého sveta z výstavy v Káhire, grafické panely, znázorňujú-

ce vývoj písma, aj dosiaľ nerozlúštené písmo, fragment z na-

vigačného prístroja, ktorým sa riadili uţ starí Gréci na lodiach. 

Je tu aj niekoľko 

plánov, ako by mal 

vyzerať Trenčín po 

modernizácii ţelez-

nice s vyznačenými 

miestami, na ktorých 

sme chceli pôsobiť. 

Výstavný by mal 

byť otvorený denne 

počas otváracích ho-

dín centra do konca roka 2010 a činnosť sa sústredí na pre-

hliadku expozície s výkladom pre návštevníkov, semináre pre 

školy a v pláne je aj prezentácia najnovšej knihy Pavla Dvořá-

ka. „Sme veľmi radi, ţe sa podarilo túto myšlienku zrealizovať 

a pán Zamarovský sa 

dostane medzi ľudí 

takouto formou,“ 

povedal Ivo Veliký 

z Klubu priateľov 

Vojtecha Zamarov-

ského.  

Na margo tejto 

skutočnosti treba 

dodať, ţe Múzeum 

antiky bolo zaloţené v roku 1997 Klubom priateľov Vojtecha 

Zamarovského a na Mierovom námestí sídlilo aţ do júna 

2010, kedy budova prešla po predaji z mestských do súkrom-

ných rúk, a tak ju múzeum muselo objekt opustiť. Časť majet-



435 

 

ku bol vtedy presťahovaná do Verejnej kniţnice Michala Re-

šetku a časť na Trenčiansky hrad. V súčasnosti Múzeum anti-

ky Vojtecha Zamarovského stále sídlo nemá. Ako východisko 

z núdze vníma expozíciu Múzea antiky v obchodnom centre aj 

Alena Mitano-

vá. „Je to veľmi 

smutné, ţe to tu 

muselo skon-

čiť,“ povedala 

na otvorení. „Pa-

tril by mu vhod-

nejší priestor na 

prezentáciu.“ 

Pripustila však, 

ţe sa tam moţno 

ľudia popri nákupoch zastavia a na chvíľku sa za-myslia. 

„Vnímam to pozitívne i negatívne. Je dobré, ţe múzeum príde 

za ľuďmi, ale je škoda, ţe nemá dôstojnejšie miesto,“ povedal  

jeden z návštevníkov Erich Vladár. Podľa neho by historické 

centrum mesta bolo určite lepšie. Vhodné riešenie výstavného 

priestoru nie je problémom ľudí, ktorí sa starajú o múzeum, 

ale kompetentných úradníkov z kultúry v meste. Myšlienku 

umiestniť múzeum v obchodnom centre povaţuje za dobrú aj 

Boris Liška. „Hovorí, ţe obchodov je v Trenčíne dosť a ta-

kýchto podujatí stále málo, navyše ľudia tu málo o histórii ve-

dia. Moţno v obchodných centrách, kde sa poväčšine pohybu-

jú, sa im to dostane viac do pozornosti.“ 

Podľa Ing. arch. Júliusa Brunu ide o iné garde postupnos-

ti, keď neprichádzajú ľudia za múzeom, ale ono prichádza za 

nimi. V histórii nejde o ţiadnu novinku, pretoţe obchodné 

centrá a bazáry plnili len funkciu obchodnú, ale aj spoločen-

skú. 

www.sme.sk 30.10.2010 



436 

 

pomocná evidencia 736/1/2010 
 

Dňa 20. októbra 2010 sa v Galérii Miloša Alexandra Ba-

zovského uskutočnil krst najnovšej knihy Borisa Filana Ta-

jomstvo Budhovho úsmevu. Na pomoc si priviedol svoju 

manţelku Ingrid a známeho spisovateľa, filmára a fotografa 

Ivana Popoviča. Hneď v úvode za prítomnosti svojho priateľa 

a trenčianskeho rodáka reţiséra Petra Oravca tento krst usku-

točnil kvapkami sektu.  

Jeho ďalší program 

pokračoval rozpráva-

ním o záţitkoch  zo 

svojich ciest svetom 

za poznaním, najmä 

z ciest na Sri Lanku, 

ktorú navštívil viac-

krát, priviedlo do ga-

lérie viac ako stovku 

priaznivcov Borisa Fi-

lana. Cestopisy Borisa Filana vyhľadávajú čitatelia pre nápadi-

tosť literárneho štýlu a mnoţstvo zaujímavých informácií. Aj 

táto najnovšia publikácia Tajomstvo budhovho úsmevu je pre-

špikovaná príbehmi, ktoré ilustroval mnoţstvom farebných fo-

tografií. Vyjadril sa, ţe „som šťastný, ţe kniţka vyšla tak, ako 

som si to vysníval, lebo Srí Lanka je krajinou môjho srdca,“ 

povedal krátko po krste Boris Filan. Krajina ho spolu s man-

ţelkou očarila., ale od roku 1996 do roku 2009 sa však Srí 

Lanka veľmi zmenila. Aj tu cítiť globalizáciu a typické prvky, 

ktoré som videl pri prvej návšteve som uţ prestal vidieť. „Keď 

som tu videla muţov prvý raz, boli nahí a mali iba bederné 

rúško. Naposledy uţ mali americké šiltovky a kraťasy,“ pre-

zradila Ingrid Filanová. 

zľava krstný otec Peter Oravec, spisovateľ Boris Filan 
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Chronológia jeho cestovania mala 

zaujímavý vývoj. Najprv cestoval ako 

basketbalista, potom cestoval po svete 

s Pavlom Hammelom v rámci hudob-

ných festivalov a v súčasnosti cestovať 

kedy chce a kam chce. V najbliţšom 

čase mal letieť na niekoľko týţdňov do 

Číny, ale cestu som odsunul, pretoţe 

sa dozvedel, ţe by som sa tam nemo-

hol pohybovať ako tulák. Preto si pri-

pravujem cestu tak, aby mi tam bolo 

umoţnené voľne ţiť a nie chodiť iba 

vodiť po určených miestach. 

Jeho srdce má však aj nesplnené cestovateľské sny. Je pred 

ním stretnutie s Pavlom Barabášom, ktorý sa chystá do Antar-

ktídy. Verím, ţe táto moja cesta do Antarktídy by mohla byť 

úţasná. Mal naplánovanú aj cestu okolo Ohňovej zeme, ale 

zrušili ju pre extrémne zlú predpoveď počasia. Bez rozpakov 

sa priznal, ţe na niekto-

rých cestách mal aj 

strach. Bolo to napríklad 

v Rumunsku. Veľmi zle 

som sa cítil v Izraeli, 

keď tesne pred návšte-

vou Jeruzalema na hlav-

nej ulici s mnoţstvom 

cukrární zahynulo pri 

výbuchu jedenásť ľudí a hrozili tam ďalšie výbuchy. Podľa je-

ho slov sa svet veľmi zmenil a bezpečne uţ nie je nikde. 

vlastné poznámky 

 

Galéria Miloša Ale-

xandra Bazovského v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7258636&ids=6
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Trenčíne v spolupráci s Krajskou galériou výtvarného umenia 

v Zlíne a ďalšími inštitúciami pripravila spoločnú výstavu 

sklárskych škôl z oboch strán štátnej hranice a to Strednej 

umelecko-priemysel-nej školy sklárskej vo Valašskom Mezi-

říčí z Českej republiky a Strednej odbornej školy sklárskej 

v Lednických Rovniach dňa 22. októbra 2010. Po otvorení vý-

stavy riaditeľkou Galérie M. A. Bazovského v Tren-číne 

PhDr. Danicou Lovíškovou, privítala vzácnych hostí výstavy 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera a ďalších hostí. Výstavu priblíţila kurátorka výstavy 

PhDr. Ela Porubänová. 

Na výstave sa prezentovali práce študentov oboch škôl. Sú-

časne sa so svojou autorskou kolekciou predstavili aj absol-

venti oboch škôl Mgr. art Patrik Illo a Mgr art. Josef Divín. 

Po trenčianskej premiére sa výstava presunie v čase od 7. de-

cembra 2010 do 30. januára 2011 do expozície Zlínskeho 

zámku Krajskej galérie výtvarných umení v Zlíne. 
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Výstavný projekt Krehké stretnutia/Křehká setkání, kto-

rý je spoločným projektom 

viacerých inštitúcií, vznikal 

takmer dva roky. Jeho iniciáto-

rom bola spoločnosť Eurore-

gión Bílé – Biele Karpa-

ty, ktorej cieľom je udr-

ţiavať intenzívne kontak-

ty medziregionálneho, ba 

medzinárodného charak-

teru. Vo svojej náplni má i propagáciu sklárskych tradícií, kto-

ré sú v oboch regiónoch (trenčianskom i zlínskom) veľmi sil-

né. Z tohto poznania napokon vznikol projekt, ktorý prezentu-

je tvorbu dvoch sklárskych, vzájomne dlhoročne spolupracu-

júcich škôl v trenčianskom a zlínskom kraji – Strednej od-

bornej školy sklárskej v Lednických Rovniach a Strednej ume-

leckopriemyselnej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí, 

ktoré pôsobia v spomína-ných regiónoch.  

Nadregionálny projekt na pôde oboch galerijných inštitúcií 

umoţní obom sklárskym školám predstaviť slovenskej i českej 

verejnosti umeleckú tvorbu študentov, reagujúcich na najaktu-

álnejšie témy súčasnosti, pri uplatnení nových a moderných 

metód výučby. Prioritnou témou sa stala voľná interpretácia a 

spracovanie bio-

morfných a prírod-

ných tém v kontexte 

ochrany a udrţateľ-

nosti krajiny a ţivota 

okolo nás. V tomto 
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tvorivom a inšpiratívnom umeleckom procese významnú úlo-

hu zohrali nepochybne i autority pedagógov oboch škôl, pod 

vedením ktorých diela vznikali. Spoločná výstavná prezentá-

cia je tak zaujímavou názorovou, myšlienkovou a tvorivou 

konfrontáciou nielen škôl, ale i oboch galérií, čo prispeje k ich 

vzájomnému obohateniu, poznaniu a ešte uţšej spolupráci v 

budúcnosti.  

Súčasťou výstavného projektu boli aj dve, uţ spomínané au-

torské kolekcie bývalých absolventov, dnes profesionálnych 

sklárskych umelcov Mgr. art Patrika Illa a Mgr. art. Josefa Di-

vína. Mgr. art Patrik Illo stredoškolské štúdiá absolvoval na 

Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach. V 

rokoch 1992 – 1998 študoval na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave na oddelení sklárskeho výtvarníctva u doc. 

J. Gavulu a v Interme-

diálnom ateliéri na ka-

tedre maľby u doc. J. 

Čarného. V rokoch 

1998- 2000 krátko pe-

dagogicky pôsobil na 

Strednej odbornej škole 

sklárskej v Lednických 

Rovniach. Neskôr začal 

tvoriť ako sklársky dizajnér. V súčasnosti pedagogicky pôsobí 

na Vysokej škole výt-varných umení v Bratislave na oddelení 

sklárskeho výtvarníctva. Pre jeho tvorbu je charakteristické 

narúšanie a preskupovanie hraníc dizajnu a voľného umenia. 

Vyuţíva pri tom 

nielen sklo, ale aj 

iné materiály, ktoré 

manipuluje do no-

vých viacvýznamo-

vých rovín a para-
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fráz vo voľnej tvorbe, inštaláciách či experimentálnom dizaj-

ne. Za svoju dizajnérsky nápaditú tvorbu získal viaceré domá-

ce i zahraničné ocenenia. Z nich treba spomenúť Cenu Design 

Plus v roku 2006 za súpravu misiek Sunny Day a cenu Form v 

roku 2008 za súpravu karáf na Víno Vinosaurus v Nemecku.  

Josef Divín (1982) študoval na Strednej umelecko-

priemyselnej škole sklárskej vo Valašskom Meziříčí. V štú-

diách pokračoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v 

Prahe, na oddelení skla u prof. Vladimíra Kopeckého (2002 – 

2008). Po jej ukončení sa vrátil do svojho rodiska, kde začal 

pedagogicky pôsobiť na Strednej umeleckopriemyselnej škole 

sklárskej vo Valašskom Meziříčí. Popri voľnej sklárskej tvor-

be sa venuje aj maľbe. Pre jeho sklárske diela sú charakteris-

tické nádoby z fúkaného a brúseného skla, sklenené nádoby 

kombinované s hliníkom i závesné obrazy komponované z ta-

buľového skla. Pouţíva monochrómnu zemitú farebnosť. V 

jeho podobne farebne tlmených komorných aj veľkorozmer-

ných maľbách ovplyvnených tak európskym informelom, ako 

japonskou kultúrou, moţno nájsť duchovné inšpirácie tichom 

a svetlom. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. V roku 

2004 Cenu Olgy Hoffmanové a v roku 2005 Cenu zámku 

Bezdruţice and Prager Kabinet.  

vlastné poznámky 

 

Dňa 27. októbra 2010 výstavný priestor tren-

čianskeho Art Centra – synagógy bola sprístup-

nená výstava diel akademického maliara Mi-

kuláša Klimčáka. Za prítomnosti primátora 

Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a počet-

ných priaznivcov umenia ţivot a dielo autora 

zhodnotil Antonio Leca Ako povedal autor svojím rozsiahlym 

dielom zasiahol takmer do všetkých oblastí výtvarnej tvorby. 

Jeho meno je synonymum pojmu slovenská ikonografia. Na-

Mikuláš Klimčák 
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rodil sa v Humennom, v rodine umeleckého rezbára a stolára. 

Otec mu bol vzorom a prvým učiteľom. Začal študovať na od-

delení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy tech-

nickej, potom pokračoval n 

štúdiu na oddelení grafiky 

a oddelení monumentálnej 

maľby u prof. Tichého 

a prof. Nováka na Vysokej 

škole umeleckého priemyslu 

v Prahe. Jeho úspešná 

a bohatá celoţivotná vše-

stranná výtvarná tvorba zahŕňa okrem komornej maľby 

a grafiky, hlavne monumentálno – dekoratívne nástenné  

a tabuľové maľby, ikonografie, mozaiky intar-zie, sgrafitá, 

štukolustrá, gobelíny, vitráţe, art-protisy, ale aj sochárske 

plastiky (drevené a kovové), ale aj tvorbu pre architektúru. Je-

ho tvorbu uţ od začiatku charakterizovala kresťanská nábo-

ţenská orientácia. Od šesťdesiatich rokov je jeho dielo zacie-

lené na cyrilo-metodský odkaz a na historickú tematiku. Oţi-

vuje v ňom nielen dedič-

stvo byzantskej kultúry, 

ale aj históriu sloven-

ského národa k národnej 

emancipácii a štátnosti. 

Sám tvrdí, ţe „Kto ne-

pozná svoje dejiny – 

stráca vlastnú identitu.“ 

Absolvoval viacero 

individuálnych študijno-

umeleckých pobytov so zameraním na štúdium sakrálneho 

umenia, ume-leckého odkazu Byzancie, po stopách vierozves-

tov sv. Cyrila a sv. Metoda. Najčastejšie sa vracal do gréckeho 

moderátor večera António Leca 

majstrovi akademikovi M. Klimčákovi blahoţelá primátor Ing. B. Celler 
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Solúnu, ku koreňom kultúry. Na jeho konte sú desiatky samo-

statných výstav po celom Slovensku a v zahraničí.. 

Na záver pozdravil majstra Mikuláša Klimčáka primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

vlastné poznámky 

 

Štyri plné kufre bábok zaplnili priestory mestskej veţe 

v Trenčíne, ktoré priniesla trenčianska bábkoherkyňa Marcela 

Tadlánková, ţijúca dlhodo-

bo v Rakúsku, na výstavu 

Rozprávková veţa v mesia-

ci október 2010. Bola to vý-

stava, ktorá priniesla radosť 

deťom aj dospelým a vôbec 

kaţdému, kto sem prišiel. 

„Kaţdý mohol snívať o roz-

právkach,“ povedala autorka bábok Marcela Tadlánková. 

O výstave povedala Marcela Tadlánková, ţe „priniesla ra-

dosť formou bábkového divadla a tradícií. Pre Trenčanov som 

takúto výstavu plánovala uţ vlani, ale podarilo sa to však aţ 

teraz. Ţiaľ, nebudeme hrať divadlo, ako to býva zvykom, pre-

toţe uţ je zima a nemali by sme kam posadiť divákov.“  

„Lásku k bábkam má-

me v rodine, keď bábko-

vé divadlo mal uţ jej 

otec. Ako povedala, ľudia 

dodnes spomínajú na ot-

cove divadlo v Trenčian-

skych Tepliciach. Ona 

sama ţije uţ dvadsať ro-

kov v Rakúsku, kde má 

vlastné bábkové divadlo. Talent na divadlo zdedili aj obidvaja 

jej synovia. Dušana Tadlánka Trenčania poznajú Trenčania z 
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historickej skupiny Normani. Radovan Tadlánek spolu s ňou 

pôsobí v bábkovom divadle.“ 

Vo svojej zbierke má Marcela Tadlánková do tristo bábok, 

niektoré zdedila, iné vyrobila sama. „Mám aj starú zbierku bá-

bok. Našli sme ich na povale v českej škole vo Viedni. Domá-

ci nevedeli, čo s nimi, ja som ich zrekonštruovala. Potom boli 

na niekoľkých výstavách 

a nakoniec zostali u mňa. 

Je ich okolo šesťdesiat.“  

Okrem Marcely Tad-

lánkovej a jej syna Rado-

vana sa na tvorbe bábok 

pre výstavu vo veţi po-

dieľali aj Alena Malíčko-

vá a Pavol Mašek. Alena 

Malíčková je rezbárka, ktorá pracovala 26 rokov pre Štátne 

bábkové divadlo v Bratislave, teraz uţ dva roky spolu robíme 

bábky. V prípade Pavla Maška ide uţ o druhú generáciu spo-

lupráce, keď v minulosti spolupracovala s jeho otcom. Práve 

po otcovi zdedil Pavel výrobu bábok. Okrem toho sa profesio-

nálne venuje výrobe sakrálnych veci a renovuje kostoly a his-

torické artefakty.  

vlastné poznámky 

 

Festivaly váţnej hudby majú v Trenčíne bohatú tradíciu. Tá 

sa začala v 80. rokoch minulého storočia (pravdepodobne 1. 

ročník bol v roku 1984). Pri jeho zrode stálo Mestské osvetové 

stredisko v Trenčíne a agentúra Slovkoncert v spolupráci 

s Kruhom priateľov váţnej hudby. V roku 1998 prevzalo or-

ganizáciu podujatia novovzniknuté občianske zdruţenie Klub 

priateľov váţnej hudby v Trenčíne s predsedníčkou MUDr. 

Juditou Biermannovou. V súčasnosti je toto občianske zdru-
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ţenie jedno z mála na Slovensku, ktoré je schopné organizo-

vať podobný festival na tak vysokej úrovni. 

Od vzniku Klubu priateľov váţnej hudby v Trenčíne sa je-

ho dramaturgom stal vynikajúci klavírny virtuóz a pedagóg 

Mgr. Art. František Pergler D.Art. Vďaka nemu získali fes-

tivaly váţnej hudby v Trenčíne skvelé renomé a patria 

k najkvalitnejším festivalom na celom Slovensku. Predovšet-

kým umelci sa usilujú o účasť na tomto podujatí. 

Tohtoročný festival Trenčianska hudobná jeseň bol veno-

vaný 200 rokom od narodenia hudobných géniov Fredericka 

Chopina a Roberta Schumanna. To znamená, ţe v kaţdom 

koncerte zaznie skladba aspoň jedného z týchto dvoch vynika-

júcich skladateľov, niektoré koncerty sú zostavené výhradne 

z ich diel. 

 Program festivalu: 

10. októbra - Mária Heinzová ( klavír), Richard Krchniak (ho-

boj) 

17. októbra - Ivan Gajan (klavír), Jozef Podhoranský (violon-

čelo) 

24. októbra - Waldemar Wojtal (klavír),  Jadwiga Rappe 

(spev) - Poľsko 

31. októbra - Ida Černecká a František Pergler (klavír) 

7. novembra - Kvarteto města Brna - Česká republika 

 Na podujatí teda okrem slovenskej interpretačnej špičky 

vystúpili aj dvaja zahraniční účastníci z Česka a Poľska. Pre-

dovšetkým účasť poľskej speváčky Jadwigy Rappe bola mi-

moriadnym usporiadateľským úspechom, lebo táto umelkyňa 

je pravidelne pozývaná na najvýznamnejšie svetové scény. 

Zaujímavosťou bol aj konecrt F. Perglera a I. Černeckej, le-

bo v programe bola zaradená slovenská premiéra Schuman-

novho cyklu 12 skladieb pre klavír štvorručne. 
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Po prvýkrát súčasťou festivalu boliaj sprievodné podujatia 

a to koncerty pre školskú mládeţ  a ich hlavným protagonis-

tom bol husľový virtuóz Peter Michalica.  

vlastné poznámky 

Dňa 4. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ 47. ročníka 

výstavy Fotoskupiny Méta 2010 v Posádkovom klube Tren-

čín, na ktorej sa predstavili so svojimi ročníkovými prácami 

jej členovia - Ing. Vojtech Tichý, Ing. Jan Tluka, Ing. Jú-

lius Kákoš, Mikuláš Bányász, Mgr. Soňa Kalabová, Nor-

bert Kalaba, Vladimír Hrnčiar, Ing. Jiří Tomis a Michal 

Arbet. 
Prítomných privítal a hostí pozdravil v zastúpení predsedu 

Ing. Ján Tluka a v ďalšej časti svojho vystúpenia sa venoval 

hodnoteniu vystave-

ných prác všetkých 

vystavujúcich čle-

nov skupiny. Na zá-

ver svojho vystúpe-

nia konštatoval, ţe 

tohoročná výstava 

sa nesie pod vply-

vom významného 

ţivotného jubilea 

najstaršieho sluţobne činného fotografa skupiny 70 ročného 

Ing. Júliusa Kákoša, s jeho vystavenou kolekciou. Jeho čin-

nosť zhodnotil akademický maliar Ing. Július Remper. Mo-

derátor Ing. Ján Tluka skonštatoval, ţe dnes je prítomný na 

vernisáţi aj druhý jubilant, ktorým je Ing. Július Remper. 

Obom jubilantom v mene generálneho riaditeľa Národného 

osvetového centra v Bratislava PhDr. Jána Tazberíka, CSc. 

blahoţelala dr. Zuzana Školudová a odovzdala „medailu Da-

niela Gabriela Licharda“, ako ocenenie za ich fotografickú 

a umeleckú tvorbu. 
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vlastné poznámky  

 

Tri dni programu, päť filmových blokov a 22 filmov ponú-

kol 5. ročník festivalu dobrodruţných filmov Horyzonty, ktorý 

sa začal vo štvrtok 11. novembra 2010.  

Návštevníci pri vstupe do foyer Posádkového klubu si moh-

li prezrieť tri výstavy fotografov. Z nich : 

- fotograf Martin Ţilka vystavoval fotografie z oblastí špor-

tových aktivít ako sú freeride a kaňonig; 

- fotografka Jana Čavojská vystavovala fotografie z nemoc-

níc a dedín juţného Sudánu, kde pôsobia lekári a humani-

tárni pracovníci zo 

Slovenska;  

- treťou výstavou bol 

súhrn vystavených 

fotografií, ktoré za-

slali amatérski fo-

tografi do súťaţe. 

Trojdňový maratón 

sprievodných podujatí 

a dobrodruţných fil-

mov otvoril horolezec Jaroslav Dutka s predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 

MPH, ktorý na otvorenej scéne Posádkového klubu privítal 

vynikajúceho poľského horolezca, pokoriteľa všetkých štrnás-

tich osemtisícových vrcholov Piotra Pustelnika a jeho spolu-

lezca Petra Hámora.  

Po slávnostnom otvorení program pokračoval filmovým 

blokom, v ktorom si návštevníci festivalu pozreli 65 minútový 

adrenalínový film reţiséra Alastaira Lee pod názvom „Pro-

jekt Asgard“, ktorý mapoval prvovýstup Lea Houldinga 

a jeho priateľov na severnú stenu Mt. Asgard na Balfinovom 

ostrove v Kanade. Ešte pred prestávkou riaditeľka festivalu 
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Horyzonty Mgr. Mária Dutková vyhlásila výsledky fotosú-

ťaţe, o ktorej rozhodovala porota v zloţení Ing. Čestmír Har-

níček a Andrej Luprich z Trenčína a Ivona Ţirková z Martina. 

Výsledky : 

A) kategória - scéna a príroda 

1. Ján Hanúsek za snímku „Kľak na smotane“ 

2. Janka Šujanová za snímku „Na Sahare“ 

3. Viktor Karabinoš za snímku „5402“ 

B) kategória – športy v prírode 

1. Juraj Navrátil za snímku „Útesy...“ 

2. Tomáš Andrassy za snímku „Splav studeného potoka“ 

3. Miloš Trnka za snímku „Zem pod nohami“ 

C) kategória – ľudia a svet okolo nás 

1. Pavol Karell za snímku „Po dňoch sucha 1.“ 

2. Ján Gajdoš za snímku „Pohľad“ 

3. Lucia Kuklišová za snímku „Na cestách“ 

Čestnú cenu poroty získal Pavol Karell za snímku „Po 

dňoch sucha 2.“ 

Cena Grand Prix získal Lukáš Hruboňovi za snímku „V 

zákrute“ 

Po prestávke prvého festivalového bol premietnutý film Ju-

raja George Klaudina pod názvom „Sen o stratenej doline“, 

ktorý dokumentoval prekonávanie prekáţok, ale hlav-

ne zábavu piatich priateľov pri prechode cez Himalaje. Záver 

večera patril besede horolezcov Piotra Pustelnika a jeho spolu-

lezca Petra Hámora.   

Druhý deň 12. novembra 2010 festival nabral plné obrátky 

od 08,30 do 12,00 h a potom od 15,00 do 18,00 h kedy sa 

premietalo pre školy. Večerný filmový blok mal začiatok 

o 19,00 h s premietaním filmu rakúskeho reţiséra Gerarda 

Salmina „Mont St. Elias“, v ktorom návštevníci mohli 

vzhliadnuť okrem krásy alpskej prírody ako aj splnenie výzvy 

rakúskych skialpinistov a amerického lyţiara aj keď hory sú 
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pre nich pojítkom pri prekonávaní nebezpečenstva. Po pre-

stávke sa predstavili so svojim najnovším filmový počinom 

„Stráţca divočiny“ v réţii Erika Baláţa a Róberta Rajchla, 

ktorý bol výsledkom hľadania, pozorovania a filmovania o jej 

obyvateľoch - medveďoch, strávenia pár stoviek hodín, pri-

čom sa dostali do miest, ktoré sú oku beţného turistu skryté a 

neprístupné. Po filme bol beseda s autormi, ako vznikal ich 

film o ohrozenej „Tichej doline“.  

Sobotňajšie dopoludnie 

festivalu bolo vyplnené 

športovo-umeleckou čin-

nosťou, ktorý začal najprv 

Lesným behom Brezinou 

o pohár Festivalu Hory-

zonty, pretekmi vo vyná-

ške pivného sudu farský-

mi schodami – Nosičov 

sen, figuratívne modelovanie do ľadu a ukáţku psích záprahov 

- mushing aj s praktickým vyskúšaním jazdy. Toto sprievodné 

podujatie spríjemnil so svojimi dvanástimi psíkmi profesio-

nálny mašér Daniel Filo, ktorý sa venuje výcviku saňových 

psov. Za túto športovú činnosť získal niekoľko uznaní na me-

dzinárodných súťaţiach. 

Popoludní sa predstavil Petr Kašpar a odprezentoval vo 

filme „Freo – z dţungle do srdca Európy“ príbeh o mladom 

etiópskom muţovi Freovi, ktorý vďaka stretnutiu s partiou 

československých vodákov dostal moţnosť študovať v Prahe a 

o jeho návrate domov. Po Kašparovi dostal priestor Peter 

Šperka, profesionálny horský záchranár na tému –„Najčas-

tejšie chyby turistov a horolezcov vo Vysokých Tatrách, dopl-

nený krátkymi ukáţkami a videami, natočenými priamo počas 

záchranných akcií. 
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Záver sobotného večerného programu patril zaujímavému 

hosťovi festivalu českému dobrodruhovi potápačovi, reţiséro-

vi Stevovi Lichtagovi, jeho podmorskému svetu, ktorý priblí-

ţil svojim filmom „Poslední lovci“. Film je pohľadom drsný 

ţivot lovcov veľrýb, ich spôsob lovu pomocou bambusových 

harpún na drevených člnoch. V následnej besede priblíţil 

v multimediálnej prezentácii aké je to potápať sa so ţralokmi 

bez ochrannej klietky. 

Festival Horyzonty bol aj súťaţným priestorom pre desať 

amatérskych filmov, ktoré hodnotila odborná porota v zloţení 

Ján Genserek, Ján Kostolanský, Martin Heuger a návštev-

níci festivalu. Hodnotenie odbornej poroty pri výbere prvého 

miesta nebol problém, lebo spĺňal všetky atribúty dobrého fil-

mu. Stal sa ním film „Tat Ivan“ od Stanislavy Barjakovej 

a Juraja Jedináka. Ostatné dve miesta dali porote zabrať. No 

nakoniec zvíťazil kompromis a na druhom mieste sa umiestnil 

švajčiarsky film „D´Ementál“ od Pavla Chrenčíka a tretie 

miesto získal film „Daming the Heaven“ od Petra Csonku. 

V hlasovaní 207 divákov bolo trochu iné poradie, ako určila 

odborná porada a to nasledovne : 

1. Sen stratenej doline – 26 hlasov 

2. Sklenený vrch – 9 hlasov 

3. Jaskyňa mŕtvych netopierov – 25 hlasov 

4. D´Ementál – 16 hlasov 

5. Stratení Nomádi – 13 hlasov 

6. Čertová svadba – 13 hlasov 

7. Daming the Heaven – 11 hlasov 

8. That´s Blue – 10 hlasov 

9. Tat Tvam Asi – 6 hlasov 

10. Tsaranorro – Miss Madagaskaru – 6 hlasov   

Vo súťaţi fotografov sa uskutočnil uţ piaty ročník, do uzá-

vierky ktorého bolo prihlásených 217 snímok. Odborná porota 
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v zloţení Ing. Čestmír Harníček, Ivona Ţirková a Andrej Lup-

rich rozhodla o najlepších v jednotlivých kategóriách takto : 

Kategória Grand Prix 

Lukáš Hruboň za  snímku „V zákrute“ 

Čestná cena 

Pavol Karel za snímku ...“po dňoch sucha 2.“ 

Kategória Krajina/Príroda 

1. miesto Ján Hanuska za snímku „Kľak na smotane“ 

2. miesto Janka Šujanová za snímku „Ťaviaci zo Sahary“, 

3. miesto Viktor Karabinoš za snímku „Sopka 5472“ 

Kategória -  Šport v prírode 

1. miesto Juraj Navrátil za snímku „Clifs of Ailladdie“ 

2. miesto Tomáš Andrassy za snímku „Splav studeného poto-

ka“ 

3. miesto Miloš Trnka za snímku „Zem medzi nohami 1.“ 

Kategória – Ľudia a svet okolo nás“ 

1. miesto Pavel Karell za snímku „...po dňoch sucha“ 

2. miesto Ján Gejdoš za snímku „Pohľady 1.“ 

3. miesto Lucia Kuklišová za snímku „Na cestách“ 

V behu o pohár Festivalu Horyzonty, ktorý prebiehal leso-

parkom Brezina so štartom  a cieľom v priestore bývalého let-

ného kina za krásneho slnečného počasia. Výsledky : 

A) kategória muţov do 39 rokov : 

 1. miesto Pavol Michalčík z Myjavy, časom 15, 28 min. 

 2. miesto Peter Sobek z Lysej, časom 16,08 min. 

 3. miesto Ivan Pavlík z Dubnice, časom 18,08 min 

B) kategória muţov od 40 do 49 rokov : 

 1. Ján Moravec z Myjavy, časom 15,43 min, 

  2. Ľuboš Kováčik zo Zilina, časom 15,57 min. 

  3. Ervín Páleník z Trenčína, časom 16,56 min. 

C) kategória muţov od 50 do 59 rokov : 

       1. Ján Cvičela z Bojničiek, časom 17,08 min. 

       2. Miroslav Kováč  z Trenčína, časom 17,45 min. 
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       3. Miroslav Sobek z Púchova, časom 18,46 min. 

D) Kategória nad 60 rokov : 

      2) Ferdinand Husár z Trečína, časom 19,42 min. 

      3) Ján Kminiak z Dubnice , časom 19,49 min. 

E) Kategória ţien do 34 rokov : 

      1) Veronika Kováčová z Trenčína, časom 21,08 min.  

      2) Lenka Bíla z Dubnice, časom 21,28 min.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 776/1/2010, 782/1/2010 

 

Od 15. novembra 2010 vystavovali vo Verejnej Kniţnici 

Michala Rešetku na Námestí SNP svoje diela dvaja výnimoční 

umelci – fotograf na vozíku Igor Frimmel z Piešťan a členka 

Celosvetového zdruţenia 

umelcov maľujúcich ús-

tami a nohami Danka 

Pekarovičová z Vrbo-

vého. Výstavu otvorila 

riaditeľka Verejnej kniţ-

nice M. Rešetku v Tren-

číne Mgr. Lýdia Brezo-

vá. Oboch výtvarníkov 

zhodnotil predseda Slovenskej agentúry na podporu zdravot-

nej postihnutých občanov Arpád Beník. 

Igor Frimmel sa venuje reklamnej fotografii, fotí aj kone, 

portréty, akty, svadby a spoločenské udalosti. Obrazy Danky 

Pekarovičovej sú známe na celom Slovensku i v zahraničí. 

Danka sa narodila predčasne a prekonala mozgovú obrnu. Ne-

dokáţe pouţívať svoje ruky a nerozpráva. Svoje nohy však 

ovláda majstrovsky. Medzi prstami drţí ceruzky a štetce, kto-

rými kreslí a maľuje. 

Tvorba je pre ňu zmyslom ţivota a spôsobom vyjadrovania 

a komunikácie so svetom. V Trenčíne na výstave Umelecké 
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reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska, obaja 

umelci prezentujú výber zo svojej tvorby.  

www.sme.sk 14.11.2010  
 

Pravidelne sa opakujúce kontakty samosprávnych orgánov 

a škôl vyplývajúce z priateľských a partnerských vzťahov me-

dzi mestami Trenčín a Cran-Gevrier uzavre-

tých v roku 1992 sa zameriavajú nielen na 

kultúru, ale aj aktivity zamerané na všeobec-

né i konkrétne otázky v oblasti urbanizmu, z 

oblasti verejnej správy, ob-

čianskej demokracie, tre-

tieho sektora, stretnutia 

škôl, predovšetkým Gym-

názia Ľ. Štúra a Lýcea 

Charlesa Beaudelaira. Udalosťou roka býva 

však filmový festival, usporiadaný striedavo 

v Cran-Gevrier ako Festival slovenských, 

resp. európskych filmov a v Trenčíne ako 

Festival francúzskych filmov, ktorý propaguje čisto francúz-

sku kinematografiu na Slovensku. 

Tento rok Festival francúzskych filmov sa uskutočnil 

v dňoch 18. aţ 24 novembra 2010 v Trenčíne. Dňa 18. no-

vembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné otvo-

renie Filmového festivalu francúzskych fil-

mov v Posádkovom klube za účasti veľvys-

lanca Francúzskej republiky Jeho Excelencia 

Jean – Mária Bruno, delegácia partnerské-

ho mesta Cran Gevrier vedenú Genevieve 

Métral a primátora Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera. Filmový festivalu francúz-

skych filmov otvorili študenti Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra, ktorí v úvode svojho moderovania priblíţili di-

Jean Mária Bruno 

Genevieve Métral 

Ing. Branislav Celler 
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vákom históriu partnerských vzťahov medzi mestom Trenčín 

a Cran-Gevrier, ktoré sa stali základom dlhodobých kontaktov 

Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Lýcea Ch. Beaudelaira 

z Cran-Gevrier. Z tohto partnerského vzťahu vzniklo veľa zau-

jímavých projektov a jeden z nich sa stal filmový festival, kto-

rý má svoje ôsme pokračovanie v Trenčíne. Na jeho sláv-

nostnom otvorení sa k prítomným prihovoril veľvyslanec  Je-

ho Excelencia Jean – Márie Bruno, vedúca delegácia Mesta 

Cran-Gevrier Genevieve Métral a primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler. Podujatie slávnostne otvoril film „Uţ 

dávno ťa milujem“, ktorý predstavil Francois Grospiron. 

Ostatné filmy sa premietali v Art kine Metro. Vstup na pred-

stavenia bol voľný. Bola medzi nimi aj ţivo-

topisná dráma „Gainsbourg“, „Agnesine plá-

ţe“ – experiment z dielne reţisérky Agnes 

Varda.  

V poradí ôsmy ročník Festivalu francúz-

skych filmov organizovalo Mesto Trenčín a 

jeho druţobné francúzske Mesto Cran-

Gevrier v spolupráci Francúzskym inštitútom 

v Bratislave a Slovenským filmovým ústa-

vom v Bratislave. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 742/1/2010  

 

Súčasťou filmového festivalu boli sprievodné akcie, ktoré 

prebiehali vo štvrtok 

a piatok dňa 18. a 19. no-

vembra 2010 na Miero-

vom námestí vo Festiva-

lovom stane, kde diváci 

mohli vzhliadnuť bábkové 

divadlo Teatro Galerio 

Francois Grospiron 



455 

 

pri Galérii M. A. Bazovského, divadlo Harlekýno. Zaujímavé 

boli ukáţky výroby cukroviniek a slaných čokoládových slzi-

čiek, ktoré pred očami náhodných divákov, ktoré predstavili 

študenti odboru čokolatier Gastronomickej školy v Croisy, in-

špirovaný povesťou a Omarovi a Fatime. Okrem toho mohli 

ochutnať francúzsku kuchyňu a tohoročné nové víno Beau-

jolais nouveau za spevu Perrine Domaine s hudobným do-

provodom pianistu Simona Hanota. 

V Centre rozvoja mesta dňa 18. novembra 2010 podvečer sa 

uskutočnila vernisáţ výstavy poštových známok výstavu Klu-

bu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín na témy – 

„Francúzski nositelia No-

belovej ceny“, „M. R. Šte-

fánik vo filatelii“, „Fran-

cúzi v SNP“, „Trenčín a 

okolie na poštových do-

kladoch a dobových po-

hľadniciach“. Štvrtkový 

program zakončil vo ve-

černých hodinách koncert 

francúzskej skupiny This gravity's unsafe v Klube Lúč. Pod-

ujatie moderoval Ivo Veliký. 

Na druhý festivalový deň 19. novembra 2010 sa uskutočnila 

konferencia na tému „Predškolská výchova“ za účasti tren-

čianskej učiteľskej ve-

rejnosti a zástupcov 

partnerského mesta 

Cran-Gevrier. Konfe-

renciu otvorila poslan-

kyňa dlhodobo uvoľne-

ná pre výkon funkcie 

Mesta Trenčín Janka 

Fabová a úvodnú pred-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7279186&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7279186&ids=5
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nášku predniesla riaditeľka Školských zariadení mesta Trenčín 

Mgr. Danka Lorencová. Dopoludňajší program pokračoval 

vo veľmi sviţnom tempe a to vernisáţou výstavy výtvarných 

prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor 

propagačná grafika v kine Metro pod názvom „Quo vadis 

homo sapiens ?“, na ktorú nadviazala projekcia študentských 

filmov z tvorby študentov Lýcea Ch. Beaudelaira z Cran-

Gevrier a Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor fotogra-

fický dizajn. Poobedie bolo vyplnené vernisáţou výs-tavy 

ručných prác Márie Mizerákovej z Pobedima sprístupnenou 

v trenčianskej mestskej veţi. Na vernisáţi predstavili študenti 

odboru čokolatiér z gastronomickej školy v Groisy a Strednej 

odbornej školy obchodu a sluţieb v Trenčíne ukáţkami výro-

by čokoládového prekvapenia „Omarové slzy“ inšpirovaného 

povesťou o Omarovi a Fatime. Podujatie sa uskutočnilo pod 

gesciou Kultúrneho a informačného centra Trenčín. Výstavu 

otvorila Mgr. Renáta Kaščáková. 

V preplnenej reštaurácii Kabaka na Matúšovej ulici sa usku-

točnilo pásmo poézie s ná-

zvom „Pre teba láska moja 

- Pour toi mon amour“ za 

moderovania Iva Velikého, 

v ktorom odzneli verše Jac-

quesa Preverta v podaní štu-

dentov Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne podfarbené fran-

cúzskymi šansónmi v podaní speváčky Perrine Domaine za 

doprovodu pianistu Simona Hanota. Vyvrcholením dňa bolo 

spoločenské posedenie hostiteľov s priateľmi z Francúzska 

v Delovej bašte Trenčianskeho hradu, ktorá sa niesla v duchu 

stredovekej hostiny. V jeho úvode s príhovormi vystúpila za 

Mesto Trenčín poslankyňa dlhodobo uvoľnená pre výkon 

funkcie Janka Fabová a vedúca delegácie Mesta Cran-
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Gevrier Geneviéve Metrál . V príjemnej atmosfére v histo-

rických priestoroch mal u priateľov z Cran-Gevrier veľký 

ohlas vystúpenie skupiny Wagus s ich ohnivou schow. 

Predposledný deň v sobotu 20. november 2010 návštevy 

partnerskej delegácie bol vyplnený pracovným rokovaním zá-

stupcov partnerských miest, ktoré bolo vyplnené jednak zhod-

notením festivalu a sprievodných podujatí a zaoberal sa načrt-

nutím perspektívy a moţností ďalšej spolupráce oboch miest. 

Rokovania viedli za Mes-

to Trenčín Janka Fabová 

a za Mesto Cran-Gevrier 

Geneviéve Metrál . Po 

pracovnom obede, na kto-

rom sa zúčastnil aj primá-

tor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler hostia 

navštívili Uherské Hradiš-

te s prehliadkou Pamätníka slovanskej kultúry, rotundy 

v Starom meste a svoj pobyt ukončili spoločenským večerom 

pri cimbálovej muzike spojenou s degustáciou moravských 

vín. 

vlastné poznámky 

 

Kaţdé štyri roky koncom novembra  sa hlavné mesto Lu-

xemburgského veľkovojvodstva sa na šesť dní  zmení na hlav-

né mesto gas-

tronómie a ku-

linárstva, keď 

sa tu koná veľ-

trh potravinár-

stva a gastro-

nómie pod ná-

zvom „Expo-
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gast Luxemburg“, ktorého história sa začala písať v roku 

1972. Dnes patrí veľtrh k najvýznamnejším gastronomickým 

podujatiam pre profesionálov i laickú verejnosť.  

V dňoch 19. – 24. novembra 2010 sa  konal uţ 11. ročník 

„Expogast 2010“. Počas piatich dní Výstavné a kongresové 

centrum LuxExpo bolo miestom stretnutia špičkovej gastro-

nómie, špičkových výrobkov, surovín, technológie i zariadení 

orientovaných do potravinárskej a gastronomickej oblasti. To-

to výnimočné gastronomické podujatie sa rozprestieralo  na  

ploche 25 000 m², zahŕňalo okolo 150 vystavovateľov z viac 

ako 20 krajín a 2400 kuchárov z 53 krajín celého sveta. 

Tento veľtrh je charakteristický  rozsiahlym programom s 

mnoţstvom kulinárskych a gastronomických podujatí. Roz-

siahlymi halami výstaviska počas piatich dní prešlo  takmer 50 

tisíc návštevníkov. Návštevníkom bolo podaných 5.600 me-

nu v priestoroch  „Reštaurácie národov“ a v ďalších improvi-

zovaných reštauračných priestoroch. Význam tohto veľtrhu 

potvrdzuje aj 150 akreditovaných novinárov z 34 krajín. 

Srdcom veľtrhu a  jeho najprestíţnejšou aktivitou je  svetový 

kulinársky pohár  „Expogast Culinary World Cup“, ktorý je 

oficiálne povaţovaný za majstrovstvo sveta v gastronómii a po 

olympijskej gastronomickej  súťaţi „IKA Erfurt“ je druhou 

najväčšou gastronomickou prehliadkou a exhibíciou kulinár-

skeho umenia. Popri tradičnej potravinárskej výstave to bola 

vzrušujúca medzinárodná show, kde emócie hrali veľkú úlohu. 

Kuchárska elita z celého sveta prišla, aby si na svetovej 

úrovni zmerala sily, invenciu, zručnosť, prezentovala národnú 

a regionálnu gastronómiu a zároveň udala smer v kuchárskych 

trendoch pre najbliţšie roky. Dvetisíc štyristo kuchárov a cuk-

rárov vstupovalo s napätím do „gastronomického ringu“ . 

Vo veľmi dobrom svetle sa predviedla v súťaţi trenčianska 

medovnikárka Mgr. Mária Muráriková, keď v konkurencii 

súťaţiacich z päťdesiatich troch krajín opäť bodovala na sve-
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tovom pohári gastronómie „Culinary World Cup“ a priniesla 

si zlatú medailu v kategórii cukrárenská artistika za dielo 

nazvané „Barok“. Svojou kompozíciou čipkárskej dielne tvo-

renej z repliky barokových šiat, toaletného stolíka, ţehličky na 

uhlie, čipkárskeho valca a ďalších krajčírskych súčastí a to 

všetko zhotovené z precízne zdobeného medovníka, predstavi-

la vrchol precíznosti a krásy.  Na prípravu svojho diela potre-

bovala v spolupráci s dcérou Veronikou tristo hodín práce, 

dvanásť kg múky, štyri kg medu, deväťdesiat vajec, sedem kg 

cukru a nekonečnú trpezlivosť. 

vlastné poznámky 

 

V Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne 

vystúpil dňa 21. novembra 2010 slovenský spevácky zbor 

Adoremus. Predviedol sakrálnu hudbu starých majstrov aký-

mi boli Hassler, Palestrina, Desprez či Viadana a zároveň za-

zneli aj ukáţky diel Duruflého, Ernaniho či Biebla, ktorí zase 

prezentujú súčasnú cirkevnú hudbu. Koncert dirigoval Dušan 

Bill, ktorý je umeleckým vedúcim celého telesa.  

Zbor Adoremus bol zaloţený v roku 1992 ako celosloven-

ské vokálne teleso so zameraním na sakrálnu hudbu. Jeho cie-

ľom bolo šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej 

zveľadeniu. Zbor účinkoval na mnohých celonárodných cir-

kevných slávnostiach, spolupracoval so Štátnou filharmóniou 

Košice, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana War-

chala, s Orchestrom Gustava Broma, s Moyzesovým kvarte-

tom a taktieţ mnohými koncertnými umelcami a skladateľmi. 

vlastné poznámky 

 

Na Mestskom úrade v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 23. no-

vembra 2010 stretnutie výhercov súťaţe pod názvom „Poznáš 

Trenčín“, ktorej organizátorom bola Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka. Prvé miesto v tejto súťaţi získal študent 
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druhého ročníka politológie Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka Michal Garaj pred druhým Martinom Sivým 

z druhého ročníka manaţérstva kvality Trenčianskej univerzi-

ty Alexandra Dubčeka a o tretie miesto sa podelili vyso-

koškolský pedagóg 

Martin Sedláček a štu-

dent prvého ročníka ve-

rejnej správy Peter Ba-

rančík z Trenčianskej 

univerzity Alexandra 

Dubčeka. Víťazných sú-

ťaţiacich predstavila vi-

ceprimátorovi Bc. To-

mášovi Vaňovi vedúca súťaţného projektu Ing. Renáta Ja-

nošcová. 

vlastné poznámky 

 

24. novembra 2010 krstil historik Pavel Dvořák v tren-

čianskej kniţnici publikáciu „Tretia kniha o Bratislave“. Zá-

roveň predstavil nový cyklus dokumentárnych filmov zo slo-

venských dejín „Hľadanie stratených svetov“. O vzťahu  

k Trenčínu sa vyjad-

ril, ţe je vrelý, lebo v 

ňom býval, preţil 

prechod frontu a vo-

jenčil. Moja pôvodná 

spomienka na Trenčín 

sa viaţe k roku 1944, 

keď sme sem prišli 

ako evakuanti z Brati-

slavy. V poslednej dobe sa rád vraciam do kniţnice. Je tradí-

ciou, ţe rok, čo rok prichádzam s novou knihou a slávnostným 
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krstom. Trenčín totiţ pozerá s veľkým uznaním na to, čo som 

napísal. 

O svojej novej knihe povedal, ţe knihy o Bratislave však 

nie sú len o Bratislave. Naše hlavné mesto predstavuje histo-

ricko-geografický priesečník, v ktorom sa stretávajú osudy 

Slovákov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov, Moravanov, Polia-

kov, v období tureckých vojen aj Francúzov, Nemcov či Való-

nov.  

Jeho literárna tvorba sa začala poviedkami. Neskôr ich po-

kračovaním bola história. Trvalo pár rokov, kým som si na vy-

sokej škole uvedomil, ţe história je o inom. Zaujímavá, dra-

matická a súčasne plnohodnotná je vtedy, keď tam vystupujú 

ţiví ľudia s problémami i radosťami. Celé je to hlavne o prí-

behu, ktorý musí byť dostatočne nosný, podloţený historic-

kými reáliami. Napríklad, keď čitateľ sa zoznamuje s popra-

vou českobratského kazateľa Mikuláša Drábika v Bratislave, 

je tu príleţitosť povedať niečo aj o systéme súdnictva, spôsobe 

väznenia, legislatíve alebo správe mesta. 

Na otázku , ţe stredovek zvykne byť označovaný za temné 

obdobie, pre historika sa stal nevyčerpateľným zdrojom inšpi-

rácie. Prečo ? Je to nesprávne hodnotenie, lebo v stredoveku 

sa mali ľudia oveľa lepšie ako v ranom novoveku. Mohli sa 

napríklad sťahovať. Keď sa nepohodli so zemepánom, tak od-

išli. Rozobrali a pobrali svoje domy, dokonca máme doklady, 

ţe so sebou odviezli aj kostol. Odhliadnuc od mnoţstva ďal-

ších výhod, o ktoré neskôr prišli. Pochmúrny stredovek je po-

vera. Treba súhlasiť, ţe o stredoveku vieme najmenej. Z kon-

krétneho dôvodu, ţe Slováci si dlho zvykali na svoju „bezde-

jinnosť“, následne odmietali prijať uhorské dejiny za svoje. 

Výnimku tvorí Matúš Čák, hoci aj v tomto prípade máme in-

formácie značne skreslené. 

Kniţný seriál Stopy dávnej minulosti nateraz striedate 

DVD edíciou dokumentárnych filmov Hľadanie stratených 
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svetov. Nosný je opäť príbeh. No vďaka vizuálnej zloţke sú 

filmy orientované do konkrétneho času a prostredia. História 

nezaniká, podľa mňa len čaká na svoju príleţitosť. Z času na 

čas sa vynorí a niekedy ňou bývame šokovaní. Príbehy z tohto 

cyklu sú o tom, ako sa našiel oltár Majstra Pavla z Levoče, 

kam zmizol hrob husitskej kráľovnej Ţofie, prečo gróf Pálfi 

postavil Bojnický zámok do dnešnej podoby a podobne. 

www.sme.sk 11.12.2010  

pomocná evidencia 858/1/2010  

 

Slovenský festival Baţant Pohoda sa dostal medzi desiatku 

finalistov druhého ročníka ankety European Festival Awards, 

v ktorej sa rozhoduje o najlepších festivaloch Starého konti-

nentu v roku 2010 informoval hovorca Pohody Mário Geš-

vantner.  

V ankete sú festivaly rozdelené do siedmych kategórií - naj-

lepší veľký festival, najlepší malý festival, najlepší nový festi-

val, najlepší line-up, najlepší in-door festival a najlepší stredne 

veľký festival, do ktorého bol nominovaný aj festival Baţant 

Pohoda.  

Desiatka finalistov v kaţdej kategórií vzišla z hlasovania 

fanúšikov na internete, okrem Baţant Pohody sa do finále 

v kategórii Best Medium Sized festival dostali ešte tri belgické 

festivaly Couleur Cafe, Dour a Lokerse, dve podujatia 

z Nemecka - Area 4 Festival a Melt!, dve z Poľska -  Coke Li-

ve Music Festival a Off, ďalej írsky Electric Picnic Music & 

Arts Festival a nórsky Øyafestivalen.  

Druhé kolo hlasovania sa začalo v stredu 24. novembra 

2010 a potrvá aţ do 8. decembra 2010 a jeho výsledky vyhlá-

sia dňa 12. januára 2011 v holandskom Groningene. 

www.sme.sk 25.11.2010 

pomocná evidencia 819/1/2010 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7332508&ids=6
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V Trenčianskom múzeu sa uskutočnila dňa 24. novembra 

2010 vernisáţ pu-

tovnej výstavy „Ces-

ta dejinami sloven-

ského školstva“ pri 

príleţitosti 40. výro-

čia zaloţenia Múzea 

školstva a pedagogi-

ky v Bratislave.  Vý-

stavu otvorila riadi-

teľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová a svojom úvodnom slove poveda-

la, ţe „táto výstava bude blízka mnohým návštevníkom, preto-

ţe sme všetci chodili do školy a budeme sa venovať spomien-

kam. Pre mladých zas naopak, keď je doba počítačov 

a vyspelej techniky budú môcť porovnávať vybavenie školy 

učebnicami, učebnými pomôckami, ľavicami.“ Bliţšie o výs-

tave povedal kurátor výstavy PhDr. Vladimír Michalička 

z Múzea školstva a pedagogiky. „Exponáty našej výstavy za-

čali svoju cestu v Košiciach a potom ju vzhliadli návštevníci 

v Banskej Bystrici, Prievidzi a od dnešného dňa sú vystavené 

v Trenčíne, kde budú do 15. januára 2011. V budúcom roku 

výstava bude inštalovaná v Rimavskej Sobote a Zvolene. Vý-

stava sa všade kde bola 

inštalovaná strela s veľ-

kým ohlasom, ktorá za-

ujímala starších ľudí, 

lebo si takúto triedu 

pamätajú. Zaujímali sa 

aj mladšie ročníky, kto-

ré napríklad nevedeli, 

čo je to kalamár, na čo 

bola drevená tabuľka  a podobne. Všetky tieto vystavené ex-
takto poznali vybavenie starších tried naši starší spoluobčania 
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ponáty boli získané vlastným zberom z rôznych oblastí Slo-

venska.“ Na záber podotkla Katarína Babičová, ţe „aj Tren-

čianske múzeum má bohatú zbierku rôznych učebníc a učeb-

ných predmetov vo svojom depozite. Budeme uvaţovať, aby 

sme ich od prachu poutierali a uzreli svetlo sveta. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 835/1/2010  

 

Art Centrum Synagóga v Trenčíne dňa 26. novembra 2010 

v podvečer bola 

miestom verni-

sáţe štyroch sa-

mostatných vý-

stav Lívie Kla-

sovej pod ná-

zvom „Fac-

tum“, študen-

tiek fakulty ar-

chitektúry Zu-

zana Chupá-

čová, Ivana 

Horečná a Kristína Izáková pod názvom „5minus1“, Soni 

Zelezkovej pod názvom „Keramická tvorba“ a Marty Filo-

vej pod názvom „Strieborné Vianoce“, ktoré uviedla mode-

rátorka Eva Mišovičová. 

Lívia Klasová je aktívna 

výtvarníčka v slobodnom po-

volaní. Je členkou a spoluza-

kladateľkou skupiny „young 

pArt“, ktorá prezentuje novú 

krv z mladej generácie výtvar-

níkov. Má široký záber vý-

tvarných diel, ako napríklad 
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maľba človeka, krajinomaľba, sochy, úţitková plastika zo skla 

a keramiky. 

Študentky architektúry Zuzana Chupáčová, Ivana Horečná 

a Kristína Izáková prišli s čiernou kockou do synagógy, 

v interiéry vybavenou na motívoch piatich zmyslov človeka, 

pri návšteve ktorej mohli návštevníci na vlastnej koţi pocítiť, 

ako sa musia orientovať vo svete nevidiaci.  

Soňu Zelizkovú z Dubnice nad Váhom ku keramickej 

tvorbe doviedla osobitná ţivotná situácia, keď po strate zrku 

sa nemohla venovať svojej pôvodnej profesii – učiteľky 

v materskej škole. Impulz k práci s hlinou nastal pri návšteve 

priateľky keramikárky Reginy Breyer 

v Rakúsku, Ona v nej videla prirodzenú 

kreavitu, talent pri práci s hlinou, a preto ju 

povzbudila v keramickej tvorbe. Jej kera-

mické výrobky nadväzujú na tradičné hrn-

čiarstvo. Výrobky dekoru-

je rôznymi štruktúrami 

a reliéfmi, glazúru vyuţí-

va v plnej miere, najmä vo 

vnútri nádob. 

Ing. Marta Filová  sa začala venovať dro-

társkemu umeniu v roku 1995. Celá jej tvorba 

vychádza z unikátneho drotárskeho remesla, 

ktoré vzniklo v 17. Storočí v okolí Ţiliny. 

V dielach prevládajú textilné techniky zo strieborného drôtu, 

ktorý spracováva spolu s polodrahokamami, perlami a jan-

tárom a ukončuje špirálovou technikou. Nepouţíva spájku ani 

ţiadne tepelné spracovanie. Zhotovuje náhrdelníky, náušnice, 

náramky, opasky, klobúk i sieťku na hlavu, brošne a prstene. 

Kaţdý šperk je jedinečný a neopakovateľný. 

vlastné poznámky 
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Viac ako tristo kníh prevzal honorárny konzul Rumunskej 

republiky Miroslav Iabloncsik v Trenčíne dňa 26. novembra 

2010. Tieto knihy tvoria detské knihy, beletria a učebnice od 

troch kniţníc, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samo-

správny kraj. Knihy sú určené do Základnej školy v Novej Hu-

te a Lýcea v dedine Bodonoš v rumunskom regióne Bihor, 

v ktorej ţije početná skupina slovenských rodákov. Išlo uţ 

o druhú podobnú zbierku, ktorá išla k našim krajanom, keď 

prvú poskytla Verejná kniţnica Michala Rešetku. 

Trenčianske noviny 29.11.2010 

pomocná evidencia 831/1/2010 

 

Nadnárodný preventívny projekt s názvom „Tvoja správ-

na voľba“ bol slávnostne otvorený dňa 30. novembra 2010 

v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne.  

Hlavným cieľom projektu „Tvoja správna voľba“ je snaha 

o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok 

a informovanie o škodlivosti ich uţívania so zameraním na ta-

bak, alkohol a marihuanu u detí vo veku od 9 do 10 rokov.  

Vyuţíva  inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii krimi-

nality formou interaktívnej tvorivej dielne. Na projek-

te participuje aj Česká republika. Do projektu je zapojených je 

40 slovenských miest a 20 miest v Moravskosliezskom  a 

Olomouckom kraji. Realizuje ho 120 vyškolených lektorov. 

Predpokladá sa, ţe celkovo sa projektu zúčastní 28.650 detí, 

z toho zo Slovenska pribliţne 19 750 detí a v Českej republike 

8 900 detí. 

V Trenčíne sa interaktívna tvorivá dielňa sa realizovala v 

Kultúrnom centre Dlhé Hony kaţdý pracovný deň od 9.00 do 

12.00 hodiny a potrvá do 17. decembra 2010. 

vlastné poznámky 
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Dňa 3. decembra 2010 na druhom poschodí v Dome ume-

nia v Bratislave sa sústredili na samostatnej výstave výtvarné 

a literárnej práce troch ročníkov výstavy „Ora Et Ars“, ktoré 

po sebe zanechala skupina výtvarníkov a literá-

tov. Skupina organizátorov pod vedením Jozefa 

Vydrnáka pripravila pre návštevníkov a obča-

nov Bratislavy k nahliadnutiu veľmi peknú vý-

stavu, ktorí osobne nemohli prísť na Skalku 

v uplynulých rokoch.  

Organizátori úlohou moderátora poverili 

herca Štefana Bučka, ktorý privítal vzácnych 

hostí, osobitne otca biskupa Mons. Františka Rábeka. Vo 

svojom príhovore pripomenul, ţe dnešné podujatie je akýmsi 

vyvrcholením Roka kresťanskej kultúry po výtvarnej stránke. 

Po jeho príhovore vystúpil spevácky zbor Chorus Salvatoris. 

Po slávnostnom otvorení sa k prítomným návštevníkom 

prihovoril otec biskup 

Mons. František Rábek, 

ktorý osobitne pozdravil 

tvorcov výtvarných diel 

a návštevníkov, ktorí boli 

inšpirovaní kresťanskou 

kultúrou. V ďalšej časti 

príhovoru sa snaţil sprostredkovať 

myšlienky Svätého otca, Benedikta 16. 

dotýkajúce sa vzťahu viery a umenia, 

keď povedal, ţe najvydarenejším die-

lom na túto tému je Antonia Gaudiho 

chrám Sagrata Familia v Barcelone, posvätená 7. novembra 

2010 Svätým otcom Benediktom 16. Od začiatku existencie 

cirkvi bolo umenie a maliarstvo vyjadrením skrze Boha. To sa 

prejavovalo v obrazoch, speve a neskôr v stavbe chrámov. 

Všetko je to súčasťou cirkvi a v nej to zostane. Po stáročia bo-
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la Cirkev matkou umenia. Hudba, architektúra a maliarstvo 

vznikli z viery. Musíme robiť všetko preto, aby viera nachá-

dzala svoje vyjadrenie v opravdivom umení, ako u Gaudiho 

v kontinuite a v novosti. Umenie nesmie stratiť kontakt 

s vierou. Kresťanská tradícia 

úzko spája s liturgiou reč ume-

umenia, ktorého krása má 

zvláštnu komukatívnu silu. Na 

záver svojho vystúpenia kon-

šta-toval, ţe je veľmi rád, keď 

sú na Slo-vensku umelci, ktorí 

krásou svojich diel robia prí-

ťaţlivo pravdu a opravdivú lásku Jeţiša Krista a evanjelium 

a súčasne sa snaţia vyjadrovať kresťanské presvedčenie aj ţi-

votom. Ovocím týchto snáh je i táto výstava. Vystavené diela 

oslovia mnohých návštevníkov a vzbu-

dia u nich túţby po hľadaní pôvodcovi 

všetkej krásy.  

Na jeho príhovor nadviazal Rudolf 

Dobiáš, keď povedal, ţe výstavou sa 

nadviazal nový príbeh na Skalke, ktorý 

si nikto netrúfol povedať, ţe vznikne. Nám pripadol ako za-

mknutý dom, do ktorého nemohol nikto vkročiť. Zárodok tra-

dície vznikol v kancelárii pracovníčky kultúry Mestského úra-

du v Trenčíne Terky Nikovej. Je to ako zázrak, ktorý v podobe 

oslovenia umelcov zanechal výsledok ducha v podobe tvorby 

umeleckých diel. 

Pred  záverom vernisáţe výstavy vystúpil kurátor výstavy 

PhDr. Marián Kvasnička, ktorý vo svo-

jom príhovore vyzdvihol  mystický vplyv 

Skalky na tvorbu umelcov, aby svojimi 

svedectvami či sú očiam viditeľné, alebo 

neviditeľné či idú po tematickej línii, ale-
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bo idú po tých odkazoch, ktoré tam vidia, ale skôr vytvárajú 

skôr klímu, atmosféru tohto miesta. Robia to preto, aby po-

mohli Skalke, aby sa priznali k tomu, na čo občas zabúdame, 

ţe naše korene sú tu a naša koruna musí siať k oblakom 

a večnosti a vtedy to má zmysel. 

Na záver výstavy poďakoval moderátor Štefan Bučko všet-

kým orgánom a organizáciam za pomoc pri organizácii výsta-

vy a za jej zdarný priebeh. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 3. decembra vyvrcholil 18. ročník celoslovenskej lite-

rárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom 

zhovára“. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili aj členovia 

odbornej poroty - Margita Ivaničková, Ján 

Maršálek a Jaroslav Rezník. 

A) zoznam ocenených v ţánri próza :  

1. miesto : Lucia Anďalová (Poprad)  

1. miesto : Lenka Balajová (Trenčín)  

2. miesto : Dávid Muráň (Trenčín)  

2. miesto : Martina Ďurčeková (Nová Baňa)  

3. miesto : Lukáš Mano (Michalovce)  

3. miesto : Beáta Blahová (Prešov)  

Cena primátora Mesta Trenčín :  

Anna Mihálová (Trenčín)  

Milan Maťaše (Trenčín)  

Cena Matice slovenskej v Trenčíne :  

Elena Štefancová (Pruské)  

Iveta Šuleková (Ilava)  

Zuzana Vakošová (Trenčín)  

Cena odbornej komory :  

Jana Judinyová (Trnava)  

Václav Kostelanski (Povaţská Bystrica)  
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Jozef Páleník (Trenčín)  

B) Zoznam ocenených v ţánri poézia :  

1. miesto : Zuzana Brodzianska (Nová Baňa)  

1. miesto : Gabriela Grznárová (Tvrdomestice)  

2. miesto : Iveta Kisacká (Košice)  

2. miesto : Kristína Janegová (Myjava)  

3. miesto : Andrej Imrich (Vranov nad Topľou)  

3. miesto : Katarína Petríková (Povaţská Bystrica)  

Cena primátora Mesta Trenčín :  

Lenka Šnúriková (Lučenec)  

Miroslav Kapusta (Banská Bystrica)  

Cena Matice slovenskej v Trenčíne :  

Janka Danková (Trenčianska Turná)  

Barbora Brezinová (Banská Bystrica)  

Cena odbornej poroty :  

Terézia Turčanová (Zvolen)  

Ruţena Šípková (Myjava)  

Andrea Trusková (Trenčín)  

Cena „Ora Et Ars“ :  

Anna Laţová (Svidník)  

vlastné poznámky 

  pomocná evidencia 817/1/2010 

 

V sobotu 4. decembra 2010 mali v Trenčíne kasting účast-

níčky 16. ročníka Miss Slovensko. Odvahu vyzliecť sa do 

plaviek a postaviť sa pred sedemčlennú porotu našlo 25 diev-

čat. Kaţdá kandidátka na najkrajšiu ţenu krajiny musela spĺ-

ňať viaceré kritéria, vek od 18 do 24 rokov, výška nad 170 

centimetrov, pričom plastiky a tetovania uchádzačky automa-

ticky vyraďovali. Dievčatá sa musia postaviť pred porotu 

v plavkách. Základom je totiţ súmerná postava. „Dievčatá 

nemusia mať ideálne miery 90-60-90, môţu mať aj miernu 
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nadváhu, na ktorej do finále zapracujú,“ povedala Tamara 

Heribanová z organizačného štábu súťaţe. Budúca moţná 

miss sa musí vedieť odprezentovať, hodnotí sa aj komunika-

tívnosť a inteligencia. 

„Misska musí mať jed-

noducho charizmu.“ 

S kastingami organi-

zátori začali na východe 

Slovenska. „Najkrajšie 

dievčatá sme videli 

v Trenčíne. Mali veľmi 

pekné postavy. Na vý-

chode boli dievčatá pek-

né, pokorné a prirodzené, avšak bolo na nich vidieť, ţe nein-

klinujú k športu. Trenčianky mali naopak súmerné postavy, no 

smerom na západ sa častejšie stretávame s neduhom v podobe 

tetovania. Tieto dievčatá ďalej nepostupujú,“ opísala dojmy 

Tamara Heribanová. 

Ako bolo spomenuté v Trenčíne sa na kastingu objavilo 25 

dievčat, čo je najmenej zo všetkých kastingov. Odborná porota 

vybrala desať z nich do semifinále, ktoré sa uskutoční 12. de-

cembra 2010 v Bratislave. Do semifinále postúpila priamo aj 

nedávna víťazka Miss Trenčín.  

www.sme.sk 05.12.2010  

 

Počas druhej adventnej 

nedele 5. decembra 2010 sa 

vo väčšine miest trenčian-

skeho regiónu rozsvietili na 

námestiach stromčeky a za-

paľovala sa druhá adventná 

svieca. Nebolo to inak ani 

Trenčíne, keď Mikuláš naj-
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prv pozdravil ľudí z mestskej veţe a potom zišiel dolu na Mie-

rové námestie, kde nastúpil do koča ťahanom dvomi vra-

níkmi. Nemysliteľnými sprievodcami pri jeho ceste po námes-

tí boli oheň šľahajúci čerti a okrídlení anjeli. Spoločne roz-

svietili jedenásť metrov vysoký vianočný strom. Anjeli spolu 

s Mikulášom rozdávali deťom na námestí cukrovinky. 

vlastné poznámky 

 

Trenčiansky región nepatrí k baštám slovenského vino-

hradníctva, napriek tomu miestne vinohrady dýchajú históriou. 

O nich hovoril vo svojej besede 8. decembra 2010 vo Verejnej 

kniţnici Michala Rešetku odborník z oblasti enviromentálnej 

histórie a geoekológie RNDr. Peter Chrastina.  

V úvode prednášky sa predstavilo divadielko Dotyky pod 

vedením Zuzky Starostovej, ktoré reprízovalo verše o víne  

a potom moderátor Mgr. Peter Martinák predstavil Petra 

Chrastinu, ţe pred nedávnom preskúmal vyuţívanie krajiny 

Trenčianskej kotliny. 

Tento oprášil pritom 

takmer dve zabudnuté 

odvetvia – vinohradníc-

tvo a rybnikárstvo, ktoré 

boli v minulosti v našom 

regióne značne rozšírené 

i keď dnes to nebadáme. 

Vinohrady sa tiahli od 

Zamaroviec zhruba po Záblatie. Zvyšky rybnikárskej krajiny 

moţno zas nájsť v chotári Hamrov. Počiatky vinohradníctva 

v Trenčíne siahajú do roku 1555, potvrdzuje to zachovaný pí-

somný prameň od kastelána Trenčianskeho hradu, ktorý vydal 

povolenie vysadiť vinohrady. Pôvodné klčoviská vyrobili 

poddaní zo Zlatoviec do svahu orientovanom na juh. Okrem 

poddanských vinohradov si pestovanie viniča obľúbili prísluš-
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níci šľachtických rodov, prevaţne pre lepšie trţby v panských 

krčmách. Nedostatočné klimatické podmienky spôsobovali, ţe 

trenčianske víno bolo pomerne kyslé. Definitívny úpadok 

miestneho vinohradníctva zavŕšil v polovici dvadsiateho sto-

ročia cudzopasný hmyz. 

Besedu zakončila zaujímavá zmienka o mestskom rybníku. 

Ako uviedol Chrastina, určite išlo o nákladnú investíciu, ktorá 

dopadla neúspešne. 

Rybník dal koncom 

16. storočia postaviť 

mestský patriciát 

kvôli zisku z predaja 

rýb, no o tridsať ro-

kov uţ bol vypuste-

ný. Stavali ho novo-

krstenci z českých 

krajín, známi aj pod 

názvom anabaptisti. Dodnes sa zachovala iba jeho hrádza v 

blízkosti Hukovho potoka a ţelezničnej stanice Soblahov. Je 

dlhá pribliţne štyristo metrov, šírka miestami dosahuje aţ 

päťdesiat metrov. 

Vysokoškolský pedagóg výsledky svojej práce sčasti publi-

koval uţ v roku 2009. Z hľadiska vedných disciplín uplatnil 

poznatky z histórie, geografie, archeológie, kultúrnej antropo-

lógie, psychológie, či sociológie. Praktickú stránku však hod-

notí kriticky. „Spôsob, akým sa v súčasnosti staráme o spomí-

nané lokality, je tragikomický.“ 

vlastné poznámky 

 

Tradičným podujatím tohto obdobia sa stali Vianočné trhy. 

V stredu 8.decembra 2010 sa na Mierovom námestí predstavili 

deti z detských domovov a zo základných,  materských a ume-

leckých škôl podujatím Detský vianočný jarmok. Na pultoch 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7468205&ids=6
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predajných stánkov predávali deti vlastné výrobky, ako naprí-

klad keramické zvončeky, panákov a iné veci. Na druhý deň 

obsadili predajné stánky profesionáli, ktorí predávali vianočné 

vence so sviečkami, keramické úţitkové predmety, koše 

a podobne. Tradičné vianočné trhy trvali od štvrtka 9. do stre-

dy 22. decembra 2010. 

Kaţdoročné po-

dujatie „Čaro Via-

noc pod hradom“ 

odštartoval uţ na 

konci novembra 

2010 cimbálový re-

citál Miroslava Raj-

ta. Od Mikuláša aţ 

do konca roka bolo 

pre Trenčanov pri-

pravené mnoţstvo rozmanitých akcií. Okrem Vianočných tr-

hov nechýbali koncerty ako napríklad Vianoce zo Santa-Fe, 

koncert „Daj Boh šťastia tejto zemi“, koncert kvarteta  z Brna, 

tanečné a divadelné 

predstavenia, ţivý Bet-

lehem, zimný festival 

Alternatívne Vianoce. 

Tri dni pred Vianocami 

poputuje Trenčínom 

lampiónový sprievod 

poriadané Materským 

centrom. Uţ tradičným 

Vianočný koncertom spríjemní voľné dni po Štedrom dni 

Komorný orchester mesta Trenčín dňa 26. decembra 2010. 

Záver roka bude patriť tradične ohňostroju a silvestrovskému 

programu. 

vlastné poznámky 
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Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého bolo dňa 9. de-

cembra 2010 miestom prezentácie novej publikácie „Heraldi-

ka bez erbu“ od známeho heraldika univerzitného profesora 

PhDr. Jozefa Nováka, 

DrSc. Na pôde školy 

ho privítal jej riaditeľ 

Mgr. Ján Vojtek. 

Podujatie moderovala 

pracovníčka Verejnej 

kniţnice M. Rešetku 

v Trenčíne Mária 

Špániková. V úvode 

slávnostnú príchuť podujatia spríjemnil študent Piaristického 

gymnázia v Trenčíne Denis Baláţ klavírnou interpretáciou 

Beethovenovej „Klavírnej sonáty“. Stručnú charakteristiku 

osobnosti a publicistickú činnosť PhDr. Jozefa Nováka priblí-

ţila vo svojom vystúpení Mária Špániková. Uviedla, ţe sa stal 

nástupcom dlhoročného vedúceho odboru archívnictva na Fi-

lozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Ale-

xandra Huščavu. Je-

ho rodným mesto bo-

li Vrútky, kde na-

vštevoval základnú 

školu. V rokoch 1942 

aţ 1950 prišiel do 

Trenčína, kde na-

vštevoval Piaristické 

gymnázium. V roku 

1950 sa stal poslu-

cháčom odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzi-

ty Komenského v Bratislave. Vysokoškolské absolutórium 

získal v januári 1955. Postupne získal vedecké hodnosti. Bol 

výborným vysokoškolským učiteľom. O tom, ako sa dostal na 

krst novej knihy Mgr. J. Vojtek za účasti PhDr. J. Nováka a M. Špánikovej 
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stredoškolské štúdia do Trenčína priblíţil dnešný hosť vo svo-

jom príhovore. Ako povedal, rozhodol o tom jeho otec, keď 

zistil, ţe gymnázium v Trenčíne má výbornú povesť a jeho sú-

časťou je aj internát. O zvykoch v škole hovoril len v superla-

tívoch. Na jeho príhovor nadviazal historik PhDr. Milan Šiš-

miš, ktorý ho doplnil v tom smere, ţe ten jeho srdečný vzťah 

k Trenčínu má svoju podstatu vo vrelom vzťahu k jeho učite-

ľovi Štefanovi Pozdišovskému, ktorý mu práve jeho profesio-

nálne zameranie odporučil. Neskôr sa podieľal na viacerých 

výstavách a konferenciách poriadaných v Trenčíne. 

Na záver oficiálnej časti slávnosti na cestu ţivota novú kni-

hu „Heraldik bez erbu“ vystrojil riaditeľ Piaristického gym-

názia Jozefa Braneckého Mgr. Ján Vojtek pokropením smre-

kovým ihličím a zrnkami kávy. 

vlastné poznámky 

 

Pre návštevníkov Trenčianskeho hradu pripravili počas 

podujatia „Vianoce na hrade“ originálne sviatočné stolovanie 

i ozdoby. Všetko to bolo ladené do panského štýlu z 19. storo-

čia. Od 11. decem-

bra 2010 do 8. janu-

ára 2011 jeho náv-

števníci mohli vidieť 

originálne vianočné 

výzdoby i stolova-

nie. „Išlo o vianočné 

spestrenie beţných 

prehliadok hradu, 

pretoţe nie všetci 

vedia, ţe sme otvo-

rení aj v zime,“ informovala o tom správkyňa hradu Mgr. 

Monika Schwandtnerová. Prehliadky sa uskutočňovali kaţdú 

pol hodinu, pričom návštevníci majú moţnosť výberu medzi 
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malým a veľkým okruhom. Súčasťou oboch okruhov v tomto 

vianočnom období sa stal aj interiér Barborinho paláca, ktorý 

inak môţu vidieť návštevníci hradu iba v rámci veľkého okru-

hu. Práve v ňom sa totiţ nachádza originálna vianočná výzdo-

ba. Keď v minulom roku počas sviatkov bola vianočná výzdo-

ba zameraná na ľudovú tvorbu, tento rok bol hrad ladený do 

panského štýlu. Pri výzdobe Barborinho paláca boli pouţité 

v jeho troch miestnostiach najmä originálne ozdoby ale i mo-

derné prvky. Bola inštalovaná jedálnička s originálnym nábyt-

kom a ozdobami, druhou zase spálňa, v ktorej bol originálny 

nábytok. 

Podujatie Vianoce na hrade organizuje Trenčianske múze-

um uţ štvrtý rok. Účasť býva slabšia, ľudí však dokáţe prilá-

kať.  

vlastné poznámky 

 

Ţivotopisnú komédiu o rosničke Izabelle Lune Pagáčovej 

uviedlo Divadlo Normálka v nedeľu 12. decembra 2010 

v Posádkovom klube Trenčín, čím uţ ôsmy rok po sebe dodr-

ţuje tradíciu decembrových premiér uvedením hry „Zvlnený 

studený front“. Divadelný súbor hru nacvičil autor scenára a 

reţisér Miroslav Ďuriš. 

Po vstupe do divadla sa diváci stávajú návštevníkmi múzea 

v roku 2112. Sprie-

vodkyňa zoznamuje 

so ţivotom a dielom 

slávnej hlásateľky 

počasia Izabelly Lu-

ny Pagáčovej, ktorá 

ţila a tvorila v prvej 

polovici 21. storočia. 

„Výklad sprievodky-

ne pozostáva z doku-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7427276&ids=6
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mentu, ktorý sa pomocou postmoderného holografického za-

riadenia odohráva naţivo priamo pred očami návštevníkov 

múzea. Tam, kde dokument končí, nastupujú fotografie, ktoré 

sa zachovali z vtedajších, teda dnešných printových médií. Tie 

oţívajú a dotvárajú pravdepodobný príbeh slávnej osobnosti,“ 

povedal reţisér. Zvlnený studený front je príbehom malého, 

nesmelého, dedinského dievčaťa, z ktorého sa stáva známa 

osobnosť. Je o tom, ako sa borí s nástrahami sveta šou biznisu 

a ako tento svet opúšťa.  

www.sme.sk 11.12.2010 

pomocná evidencia 859/1/2010 

 

Komorný festival Alternatívne Vianoce uţ po ôsmy raz 

obohatil ponuku predvianočných podujatí v Trenčíne. Po prvý 

raz sa hlavná časť programu presunula do ArtKina Metro.  

Spomínaný festival sa začal dňa 15. decembra 2010 netra-

dične v Posádkovom klube divadelnou kabaretnou komédiou 

Davida Tristrama „Prípad čiernej vdovy“, v ktorej v réţii Ľuba 

Romana sa predstavili Roman Pomajbo, Joţo Pročko a Oľga 

Belešová. Program prvého dňa pokračoval v ArtKine Metro, v 

ktorom premiérovo bol uvedený film o zakladateľovi najzná-

mejšej sociálnej siete Markovi Zuckerbergovi. 

Program pokračoval 

v ďalší deň animovaný-

mi filmami, ktoré boli 

vyplnené krátkymi ani-

movanými filmami z 

praţskej FAMU a 

VŠMU v Bratislave. 

Vyvrcholením bol kul-

tový celovečerný film 

„Valčík s Bašírom“, 

ocenený Zlatým glóbusom. Večer animovaných filmov uzav-

členovia kapiel Mňaga, Ţďorp 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7444018&ids=6
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rela krátka etnoparty v podobe netradičného koncertu na tra-

dičný austrálsky hudobný nástroj didgeridoo v podaní Petra 

Maštalira. 

Piatkový večer patril českým kapelám „Ty Syčáci“, „Mňá-

ga“ a „Ţďorp“, ktoré vystúpili spolu s vizuálne najkrajšou 

trenčianskou skupinou „Youcoco“ na koncerte v ArtKine Met-

ro. Kinosála sa v tento večer premenila na klubový koncertný 

priestor na státie a krátke filmy sa pre zmenu premietali vo vý-

stavných priestoroch. 

Sobotné popoludnie patrilo študentským hraným a doku-

mentárnym filmom, ktoré uzavrela premiéra nového českého 

filmu „Piko“. O záverečnú sobotnú afterparty sa postaralo 

voľné dídţejské zoskupenie Lazy Bastards Sound System. 

Aby toho nebolo málo v sobotu 18. decembra 2010 sa v Galé-

rii M. A. Bazovského predstavil huslista Miroslav Potfaj, 

študent Rooseveltovej univerzity v Chicagu, ktorý je členom 

symfonického orchestra štátu Illinois. Spolu s ním vystúpila 

klaviristka absolventka Akadémie umenia v Banskej Bystrici 

Dana Miklosová. Príjemnú atmosféru v ArtKine Metro do-

tvorila výstava obrazov Natalie Okolicsanyiovej a výtvarné 

práce študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 

www.sme.sk 14.12.2010  

 

Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 16. decembra 

2010 pripravila pre svojich 

čitateľov stretnutie so spiso-

vateľom Rudolfom Dobiá-

šom, aby spolu s priateľmi 

odovzdal čitateľskej verej-

nosti svoju najnovšiu knihu 

„Triedni nepriatelia 3.“ Na 

stretnutí sa zúčastnili vzácni 

hostia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Franti-
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šek Mikloško zástupkyňa Vydavateľstva Michala Vaška 

v Prešove Gabriela Smolíková a novozvolený primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Po vystúpení speváckeho sóla Moniky Švantnerovej pies-

ní „Modlitba pre veľké 

deti„ a „Vianoce“ zlo-

ţené na slová básní Ru-

dolfa Dobiáša za gitro-

vého doprovodu Miro-

slava Durţu, prítom-

ných privítala riaditeľka 

kniţnice Mgr. Lýdia 

Brezová. Vo svojom 

príhovore uviedla, ţe Rudolf Dobiáš má v súčasnej slovenskej 

literatúre výnimočné postavenie, tak svojím ţivotom, ako aj 

témami ním spracované. Na jej vystúpenie nadviazala moderá-

torka Janka Poláková, keď uviedla, ţe trenčianska kniţnica 

uviedla v priebehu rokov viac ako desať titulov spisovateľa 

s rôznym charakterom od literatúry pre deti, cez poéziu, roz-

hlasových hier a prózu po literatúru faktu. Po zhodnotení tvor-

by spisovateľa vystúpila zástupkyňa Vydavateľstva M. Vaška 

v Prešove Gabriela Smolíková, ktorá vo svojom vystúpení 

uviedla, ţe začiatkom nového roka 2010 bola uvedená do ţi-

vota zbierka „Básnici za mreţami“ a neubehol ešte ani rok 

a prišla som opäť s novou knihou „Triedni nepriatelia 3“. 

V súvislosti s touto novou knihou spomenula záţitok, ţe keď 

jej Rudolf Dobiáš poslal texty s poţiadavkou, ţe kniha by ma-

la uzrieť svetlo sveta 18. novembra 2010 a ona mu to v slabej 

chvíli sľúbila, ale sila osobnosti spisovateľa Rudolfa Dobiáša 

prinútila celé osadenstvo vydavateľstva siahnuť na pokraj síl 

splniť termín a v Zrkadlovej sieni pri príleţitosti študentskej 

konferencie „Neznámi hrdinovia“ bola kniha distribuovaná. 

Popriala všetkým, aby pri čítaní novej knihy bola pre nich 
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obohatením duchovného ţivota. Na stretnutí vystúpil aj hosť 

podujatia František Mikloško. Začal tým, ţe akoby mal vy-

padať  súčasný ţivot spisovateľa – prechádzky po prírode, 

návštevy kaviarní, cigaretky a takto hľadať inšpiráciu. To však 

neplatí pre spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša. Na vysvetlenie si po-

loţil otázku, ţe kto je to Rudolf 

Dobiáš ? Je muţ, ktorý chodí 

po cintoríne ľudských príbehov 

a z tých zarosených kríţov stie-

ra mach, aby bolo vidieť ľudské 

meno uloţené v hrobe. Okopá-

va hrob, aby bol krajším. Chodí po cintoríne a objavuje nám 

neznáme hroby, neznáme príbehy tých, ktorí boli ako mi, mali 

svoje plány, svoje sny, ktoré im predchádzajúci reţim zničil a 

vzal. Vyčíslené údaje predstavujúce 71 tisíc odsúdených na 

Slovensku na 85 tisíc rokov hovoria o neľud-skosti tohto re-

ţimu. Rudolf Dobiáš vie, ţe za kaţdým číselným údajom sa 

skrýva ľudský príbeh.  

Oficiálna časť podujatia bola ukončená uvedením novej 

publikácie „Triedni nepriatelia 3“ k čitateľom za prítomnosti 

Františka Mikloška, autora Rudolfa Dobiáša a riaditeľky Ve-

rejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej. 

Vlastné poznámky 

 

Trenčianske múzeum usporiadalo dňa 20. decembra 2010 

pre svojich návštevníkov cyklus prednášok na tému „Ilešhá-

ziovci a Trenčín“, na ktorých odzneli tieto prednášky : 

- „Reformácia na Slovensku a Ilešháziovci“ od PhDr. Jo-

zefa Karlíka, 

- „Ilešháziovci a Trenčín v dobe Tridsaťročnej vojny“ od 

PhDr. Vlastimila Hábla, 
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- „Najnovšie archeologické objavy na Trenčianskom 

hrade“ od Jaroslava Somra. 

Na záver sa uskutočnil koncert sólistu Slovenskeého ná-

rodného divadla v Bratislave Ivana Oţváta, po ktorom riadi-

teľka múzea Katarína Babičová pozvala prítomných na via-

nočnú času vína. Na podujatí sa predávala najnovšia publiká-

cia Trenčianskeho múzea „Ileţháziovci – vojaci, diplomati, 

zberatelia, mecéni“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 874/1/2010  

 

Aj v krásnych melódiách a výstiţných, podmanivých tex-

toch sa môţe šíriť neopakovateľná atmosféra Vianoc. V týchto 

intenciách trenčianska formácia Aurélius Q spracovala naj-

krajšie vianočné melódie vo forme, ktoré sú jej hudobnému 

štýlu najbliţšie. Koledám obliekli nádherný plášť z dţezu a 

uloţili na vydarenom CD pod názvom „Koledy v modrom“. 

V nápaditých, vianočne neţných úpravách Petra Beláka, 

sa predstavil podmanivý spev Petry Vladárovej, inštrumen-

tálna virtuozita Sisi Michalidesovej, dţezový saxofón Jozefa 

Králika, ktorí sa predstavili na projekte ako hostia. Je pozoru-

hodné, s akým vkusom a citom predstavila kapela a jej sólisti 

pôvodom zdanlivo rozdielne melódie. 

Farbitosť a zvuk kapely Aurélius Q je v hudobnom pove-

domí na Slovensku dobre známa uţ celých dvadsať rokov. 

Práve budúci rok oslávi toto zoskupenie, prevaţne amatér-

skych hudobníkov, vzácne jubileum. Peter Belák, Erich Vla-

dár, Ivan Letaši, Peter Sedlák sú zakladajúcimi členmi a ak-

térmi tejto formácie dodnes. Za bicími sa v priebehu času vy-

striedali Juraj Šušaník, Dušan Rozemberg a Janko Babič. 

Aurélius Q je veľkým prínosom pre kultúrne dianie v meste 

Trenčín a stálicou dţezovej tvorby na Slovensku. Aurélius Q 

ozdobil svojou produkciou vianočné podujatie „Čaro Vianoc 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7468219&ids=1
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pod hradom“. Na Zlatú nedeľu 19. decembra 2010 popoludní 

zahrali na Mierovom námestí v Trenčíne. Do voňavej atmosfé-

ry vianočných trhov zazneli „Koledy v modrom“.  

vlastné poznámky 
 

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne dňa 

26. decembra 2010, teda na sviatok sv. Štefana, bol miestom 

vianočného koncertu „Santissimi Natale“ v podaní Komorné-

ho orchestra mesta Trenčín pod vedením MUDr. Kataríny 

Zboray. 

Pred návštevníkmi interpretovali diela G. F. Hädla „Water 

music – suite“, A. Vivaldiho „Gloria Domine Deus“, „Concer-

to No 3“, Salve Regina“, G. B. Sammartiniho „Concerto Gros-

so - major“, G. Torelli „Concerto grosso – major“ so sólistami 

sopránistky Kristíny Dinušovej, flautistky Michaely Hobţo-

vej, huslistkami Kataríny Zboray a Kataríny Hlístovej, vio-

lončelistu Gabriela Majerecha a čembalistky Milici Ilčíko-

vej. 

vlastné poznámky 

 

K najpoţičiavanejším knihám v roku 2010 vo Verejnej 

kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne patrili najmä tituly od-

bornej literatúry. V desiatke najţiadanejších kníh boli iba tri 

knihy beletrie. Prvé miesto vo výpoţičke kníh za rok 2010 

získal titul „Personálny manaţment“ od autorky Anny Kacha-

ňákovej. Druhé miesto vo výpoţičke kníh patrilo románu „Kto 

chytá v ţite“ od autora Jerome Salingera. Ďalší titul z beletrie 

získal aţ deviate miesto. Bola ním kniha Táne Keleovej – Va-

silkovej „V sieti pavučín“. Desiatou knihou v rebríčku najčíta-

nejších kníh sa stala „Sladko v ústach“ od trenčianskej rodáč-

ky Barbory Kardošovej. 

Trenčianske noviny 17.01.2011 

pomocná evidencia 19/2/2011 
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Literárne kluby svojou činnosťou patria medzi tie, ktoré 

podporujú literárne dianie a tvorivé aktivity začínajúcich aj 

renomovaných autorov. Výnimkou nie je ani Literárny klub 

Omega, pôsobiaci pri Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne 

uţ štrnásty rok. Hlavným cieľom činnosti je záujem o písané i 

čítané slovo, stretávanie sa ľudí so vzťahom k literatúre a 

umeniu. Predsedom klubu je od jeho vzniku Ján Maršálek, 

člen Spolku slovenských spisovateľov. Pravidelným účastní-

kom stretnutí bol 

spisovateľ Rudolf 

Dobiáš, ktorého ţi-

votný postoj, od-

borné rady a kritické 

slová počas nich vy-

tvárajú inšpirujúcu 

atmosféru.  

Činnosť Literár-

neho klubu Omega 

je rôznorodá. Podobne ako v iných prípadoch, aj u nás dochá-

dza ku generačnej výmene. Okrem pravidelných stretnutí kaţ-

dý prvý štvrtok v mesiaci sa u verejnosti stretli s priaznivým 

ohlasom aj ďalšie klubové podujatia.  

Piatykrát sa v kniţnici uskutočnila Literárna noc s pes-

trým programom. Nechýbala hudba v podaní 3D bandu Du-

šana Ţembera, recitácie členov divadielka Dotyky, slová vý-

tvarníka Júliusa Rempera a milovníka umenia Rudolfa Do-

biáša či prednes tvorby členov klubu. Rok Jozefa Cígera – 

Hronského svojím vystúpením pripomenula predsedníčka 

Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne PhDr. 

Marta Halečková. V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov” v 

mesiaci október 2010 členovia klubu vyprevadili medzi čitate-

ľov poslednú zbierku poézie Štefana Kuzmu s názvom 

„Prienik do ticha“. Darčekom pod vianočný stromček sa nie-
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len pre všetkých členov klubu sa stal zborník „Slová doko-

rán“. Dielo z vlastnej tvorivej literárnej dielne klubistov bolo 

vydané s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a 

Mesta Trenčín s ilustráciami Jána Hubinského.  

vlastné poznámky 
 


