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Kultúrno – spoločenský život  

 

Dňa 4. januára 2011 sa zišla odborná porota, aby vyhodnoti-

la fotografie, ktoré boli zaslané do súťaže „Trenčiansky kraj 

inými očami“. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 237 čier-

nobielych a farebných fotografií od 42 autorov. Do kategórie 

„Život kolo nás“ bolo prihlásených 63 fotografií, do kategórie 

„Krajina“ 83 fotografií, do kategórie „Architektúra“ 45 fo-

tografií a do kategórie „Reportážna fotografia“ 38 fotografií. 

Porota na záver vyhodnote-

nia súťaže konštatovala, že 

v mnohých fotografiách bolo 

veľa kompozičných a myšlien-

kových námetov. Z každej ka-

tegórie boli vybraté tri fotogra-

fie, ktorých autori najlepšie 

zvládli námet kompozične, 

technicky a majú výpovednú 

hodnotu. Výsledky súťaže budú vyhlásené na veľtrhu cestov-

ného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave dňa 20.januára 

2011. 

www.tsk.sk 10.01.2011 

pomocná evidencia 4/1/2011 

 

K napožičiavanejším knihám v roku 2010 vo Verejnej kniž-

nici Michala Rešetku v Trenčíne patrili najmä tituly 

z odbornej literatúry. V desiatke najžiadanejších kníh boli iba 

tri tituly z beletrie. Najžiadanejším titulom bol „Personálny 

manažment“ od Anny Kachaňákovej. Druhé miesto v re-

bríčku najpožičiavanejších kníh roka patrilo románu Jerome 

Salingera „Kto chytá v živote“. Na ďalších šiestich miestach 

sa umiestnili tituly odbornej literatúry najmä z ľudských zdro-

http://www.tsk.sk/
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jov a sociálnej politiky. Druhý titul z beletrie získal román 

najčítanejšej slovenskej autorky Táne Keleovej – Vasilkovej  

„V sieti pavučín“. Na desiatom mieste v rebríčku sa umiestnila 

kniha „Sladko v ústach“ od trenčianskej rodáčky Barbory 

Kardošovej. 

Trenčianske noviny 17.01.2011 

pomocná evidencia 19/2/2011 

 

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne 

a Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne usku-

točnili v oktáve vianočných sviatkov „Trojkráľový koncert“, 

v ktorom učinkovali spevácky zbor Piarisimo, Detský spevác-

ky zbor, Sláčikový orchester a Komorný orchester zložený 

z absolventov za dirigovania Aleny Piatkovej a Martina Ho-

lúbka. Stalo sa už tradíciou, že tento koncert prináša trenčian-

skemu divákovi a návštevníkovi veľkú duševnú pohodu. A ve-

ru toto tvrdenie sa aj tento rok potvrdilo. Preplnený piaristický 

kostol Františka Xaverského s nadšením tlieskal výkonom 

mladých  hudobníkov, spevákov a sólistov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 115/1/2011 

 

Do 9. januára 2011 mali možnosť návštevníci Domu umenie 

v Bratislave navštíviť výstavu výtvarných a literárnych prác 

účastníkov už troch ročníkov medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora 

Et Ars – Skalka“. Výstava, 

ktorej hlavným organizá-

torom bolo Mesto Trenčín 

a spoluorganizátormi Tren-

čiansky samosprávny kraj 

a Farský úrad Skalka nad 

Váhom bola doplnená 
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o bannerové prezentácie katalógov jednotlivých ročníkov 

sympózií. Sugestívnym grafickým spracovaním a fotodoku-

mentáciou týchto katalógov sa návštevníkom výstavy priblížil 

jedinečný historický, duchovný či sakrálny skvost a genius lo-

ci starobylého areálu Veľkej a Malej Skalky. Novinkou po-

sledného sympózia v roku 2010 bola okrem katalógu aj lite-

rárna príloha pod názvom „Okno“, v ktorej dostali priestor re-

gionálni a renomovaní literáti. Vystavené výtvarné a literárne 

diela sa stali výsledkom tvorivého snaženia v stretnutí domá-

cich a zahraničných výtvarníkov a literátov, ktorí sa počas 

troch ročníkov sympózia nechali inšpirovať „mystériom“ prí-

tomnosti aj minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slo-

vensku. Farbou, dlátom či 

umeleckým slovom sa pokú-

sili vyjadriť vlastný pohľad 

na Veľkú a Malú Skalku, na 

ich okolie, krajinu a tým 

nadviazať na stredoveké le-

gendy o sv. Svoradovi – An-

drejovi a Beňadikovi. Spoje-

ním sakrálneho a duchovného vnímania sa im vytvorila mož-

nosť prezentovať Skalku ako miesto nezameniteľného 

a stáročiami overeného odkazu týchto svätcov nášmu storočiu, 

ako miestu duchovnej obnovy a bohatej umeleckej inšpirácie. 

vlastné poznámky 

 

Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín filate-

listu, recitátora, publicistu a organizátora kultúrnych podujatí 

Iva Velikého sa dňa 12. januára uskutočnila v priestoroch Po-

sádkového klubu Trenčín vernisáž výstavy pod názvom „Mo-

ja pocta poštovej známke“.  
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Na vernisáže výstavy sa zúčastnila početná skupina návštev-

níkov, ktorých prezentovali priaznivci poštovej známky, čle-

novia Klubu filatelistov 52-19 pri Po-

sádkovom klube Trenčín a početná sku-

pina osobných priateľov Iva Velikého. 

Významnú kultúrno – osvetovú činnosť, 

hlavne na úseku filatélie vyzdvihol ne-

stor trenčianskych filatelistov Jozef Ko-

rený. Organizátorom za zorganizovanie 

úprimne so slzami v očiach poďakovala 

Manželka nebohého Iva Velikého Mgr. 

Zuzka Veliká. V ďalšej časti príhovoru 

priblížila svoj život po boku manžela, 

ktorý sa niesol v harmonickom spolunažívaní a v starostlivosti 

o milované deti. Žila v tieni svojho muža, ale ho všemožne 

podporovala a povzbudzovala v jeho aktivitách v oblasti kul-

túry. 

Návštevníci výstavy si mohli vzhliadnuť filatelistické expo-

náty zo zbierky Iva Velikého, na známkach ktorých boli pre-

zentovaní bratia Čapkovci, pre-

zidenti Československej repub-

liky a Českej republiky, Milan 

Rastislav Štefánik, Alfonz Mu-

cha, Napoleon Bonaparte, nosi-

telia Nobelovej ceny, slovenské 

a české výtvarné umenie či veli-

káni českej a slovenskej literatúry. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 17.01.2011 

pomocná evidencia 19/3/2011 

 

Takmer 2.400 psov prihlásili ich majitelia do 14. ročníka 

Medzinárodnej výstavy psov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
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22. a 23. januára 2011 za účasti 250 plemien. Táto výstava 

každoročne otvára výstavnú sezónu na výstavisku Expo Cen-

ter. Na výstavu bolo prihlásených takmer dvetisíc štyristo 

psov, keď najpočetnejším plemenom boli Golden Retriever, 

Rhodesian Ridgeback a Labrador Retriever. Vystavovatelia 

prihlásili aj málo vyskytujúce sa plemená ako Schapendoes, 

Poľský poľovný pes a zatiaľ neuznané plemeno Biewer Yor-

kshire  Terrier.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 22/1/2011  

 

Neúnavná literárna autorka Katarína Hudecová z Tren-

čianskych Teplíc vydala ďalšie 

dve knižky – prírodnú lyriku 

„Nebobelásky“ a druhé rozšírené 

vydanie próz „Pozbierané pri 

cestách“, ktoré boli prezentované 

vo Verejnej knižnici Michala Re-

šetku ako prvé v tomto roku. K 

čitateľom nové literárne diela dňa 19. januára 2011 vypravili 

autorka nových kníh Katarína Hudecová, publicistka a novi-

nárka Vlasta Henčelová a Silvia Havelková z Mestského 

úradu v Trenčianskych Tepliciach. „Krstili“ sa symbolicky, 

nežnými modrými kvietkami a kamienkami. Počet vydaných 

kníh Kataríny Hudecovej dosiahol úctyhodnú dvadsiatku, čo 

je dôkazom jej všestranného 

talentu, ktorý dokáže zaujať 

rovnako poéziou, prózou, hu-

dobnými textami a epigrama-

mi. Obyvatelia Trenčianske-

ho kraja jej tvorbu poznajú 

nielen z regionálnych novín, 

ale i ako textárku populár-
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nych. Všetky knižky od roku 1965 autorka vydala vo vlastnom 

náklade Hojná účasť na stretnutí potvrdila, že knihy Kataríny 

Hudecovej vedia stále potešiť. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 24.01.2001 

pomocná evidencia 24/1/2011 

 

V obchodnom centre Max v Trenčíne bola dňa 27. januára 

2011 vernisáž výstavy prievidzského výtvarníka Romana 

Turcela pod názvom „Priestor pre Desa-

toro“. silná vôňa kadidla, hudba a chuť 

omšového vína dotvárali otvorenie kontro-

verznej výstavy. Roman Turcel nie je po-

krstený, ale sám tvrdí, že veriacim je. Verí 

v dobro ľudí, v univerzálny vyšší princíp, 

verí v desatoro prikázaní. Zamýšľala sa 

nad tým, že ľudia, ktorí praktizujú vieru 

málo rozmýšľajú o tom, čo robia a možno 

ani nevedia, čo im prináša. Prikázania 

stvárňuje v desiatich obrazoch. Autor na obrazoch prostredníc-

tvom postavy kňaza prináša kritický pohľad 

na dnešnú katolícku cirkev i na súčasný život 

veriacich ľudí. V jeho tvorbe dominujú témy 

zamerané na hľadanie trvalých hodnôt. Táto 

výstava je jedinečná, pretože je pripravená 

technológiou domaľby stereoskopických fo-

tografií pre 3D projekciu, ktorých autorom je 

Miroslav Kormoš. Autor vyslovuje svoj ná-

zor, že moderné umenie dnes nemá funkciu 

portrétovania ľudí, ale nastoľovať otázky. 

Trenčianske noviny 24.01.2011, 07.02.2011 

pomocná evidencia 24/3/2011, 53/1/2011  
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Dňa 29. januára 2011 sa premietal v ArtKine Metro 

v Trenčíne dlhometrážny film o výnimočnej ceste Divadla 

z Pasáže do Spojených štátov pod názvom „Chránené úze-

mie“. 

Divadlo z Pasáže je jediným divadlom na Slovensku, ktoré 

pracuje so zdravotne postihnutými hercami, ktorí tak dostali 

možnosť vystúpiť z anony-

mity ústavných zariadení. 

Hranice ich schopností sú 

oveľa ďalej, ako väčšina ľudí 

predpokladá. Film „Chránené 

územie“ vznikol počas vyces-

tovania súboru do Spojených 

štátov amerických v roku 

2009 s jedným so svojich predstavení na trojtýždňové turné. 

Film mal svoju festivalovú premiéru dňa 10. novembra 2010 

v Bratislave v rámci Medzinárodného filmového festivalu 

„Bratislava 2010“. 

Premietanie v Trenčíne bolo svojím spôsobom jedinečné, 

pretože v Trenčíne 

je jedna z domov-

ských občianskeho 

združenia DogDocs, 

ktorého zakladajú-

cimi členovia sú aj 

tvorcovia filmu reži-

sér Adam Hanuljak a kameraman Peter Kotrha, ktorí na 

premietaní v Trenčíne zúčastnili. 

Trenčianske noviny 24.01.2011, 07.02.2011 

pomocná evidencia 24/2/2011, 54/1/2011 

 

Posádkový klub v Trenčíne usporiadal dňa 4. januára 2011 

vernisáž zaujímavej výstavy vo svojich výstavných priesto-
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roch pod názvom „Retro 2011“. Výstava svojím zámerom 

zaujala, pretože išlo o výstavu úžitkových predmetov, ktoré už 

stratili svoje opodstatnenie na po-

užívanie v domácnostiach alebo 

na pracoviskách svojich užívate-

ľov. Výstava umožnila našim star-

ším občanom vrátiť sa do obdobia 

na začiatok 20. storočia a po-

rovnať úžitkové predmety vtedaj-

šej doby s úžitkovými predmetmi súčasnej dobe používanými. 

To isté platilo aj o mladej generácii, keď si mohla vychutnať  

trendy vývoja najmä úžitkových predmetov technického cha-

rakteru. Veľkému záujmu si zaslúžila pozornosť najmä výpo-

čtová technika, ktorá za obdobie posledných dvadsiatich rokov 

prešla mimoriadne dynamickým tempom vývoja. Veď každý 

starší občan pozná typy osobných 

počítačov ako Atari, Commodore 

a podobne a keď ich porovná 

s dnešnými notbookmi alebo tab-

letami, tak sa mu zdá, že sníva. 

No a to isté platí aj o vývoji tele-

vízorov, rádií, fotografickej tech-

nike, zariadení pre domácnosť a podobne. Bolo zaujímavé, že 

vystavovatelia sa o vystavené exponáty aj príkladné starajú, 

o čom presvedčil prítomných ich výborný technický stav. Bola 

tam vystavujúca s gramafónom z roku 1932, ktorý výborne 

reprodukoval hudbu z platne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 46/1/2011 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ usporiadala dňa 8. februára 2011 pre 

stredoškolskú mládež prednášku psychologičky Mgr. Ivety 
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Izraelovej pod názvom „Európsky deň bezpečného interne-

tu“. Jej úlohou bolo zoznámiť prostredníctvom živého slova a 

video záznamov stredoškolskú mládež a nových informačných 

technológií s nepriaznivými dôsledkami vplyvu internetu naj-

mä v oblasti sexuológie, ktoré zistili policajné orgány pri vy-

šetrovaní sexuálnych deliktov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 43/1/2011 

 

Plač, smútok, staroba a samota na fotografiách vystavoval 

na autorskej výstave pod názvom „Úvahy v zrkadle času“ 

kanadský Slovák Ondrej Miháľ. O svojej výstave autor po-

vedal, že myšlienka fotografovať rodákov vznikla pri jeho ces-

tách po Dolnej zemi. Počas štvorročného fotografovania slo-

venských domov, ktoré ako svedkovia minulosti ešte stoja vo 

Vojvodine, nachádzal v nich často aj posledných obyvateľov – 

starcov  a starenky. Smutnými očami sa pýtali, prečo fotogra-

fujem ich alebo zničený dom suseda. Každý z nich mal svoj 

príbeh na vysvetlenie svojej osamelosti, keď ich deti opustili, 

pretože nemali dosť síl pomáhať rodičom v ťažkej roľníckej 

práci, alebo ich priatelia či životní partneri dávno zomreli. 

Chceli sa vyrozprávať zo svojho žiaľu aj keď som bol pre nich 

cudzia osoba. Pociťovali potrebu podeliť so svojím životným 

údelom, teda s tým, čo ich srdce trápi. Každý portrét má svoj 

príbeh. Počas fotografovania vyslovovali vety ako „... už desať 

rokov čakám na smrť...“, alebo „... prečo mi pán Boh vzal sy-

na...“. Zdá sa akoby sa títo muži a ženy premenili na živé mo-

numenty či epitafy vlastných životov a v zrkadle času sa uká-

zali ich skutočné obrazy. Na fotografiách však nájdeme aj 

okamihy, v ktorých sa títo ľudia smiali aj tešili. Výstava mala 

premiéru v Báčskom Petrovci. Jej putovná verzia viaceré mes-

tá a dediny vo Vojvodine, na Slovensku a v susedných kraji-

nách. 
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Trenčianske noviny 21.02.2011 

pomocná evidencia 106/1/2011, 76/1/2011 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ usporiadala dňa 10. februára 2011 

prednášku Mgr. Ing. Jozefa Drgu pod  názvom „História 

a súčasnosť astronómie v Trenčíne“. 

pomocná evidencia 44/1/2011 

 

Prezentácia básnickej prvotiny Mgr. Zuzky Laurenčíkovej 

pod názvom „Básničky  zo Zuzkinej poličky“ sa uskutočnila 

dňa 11. februára 2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne. Na prezentácii sa zúčastnil jej bývalý učiteľ na 

Vysokej škole muzických umení v Banskej Bystrici herec Ju-

raj Sarvaš, ale aj najbližšia rodina a veľa priateľov 

a známych. Najzaujímavejší bol dialóg už spomínaných hostí. 

Sám Juraj Sarvaš o Mgr. Zuzka Laurenčíková povedal, že na 

samom začiatku jej štúdia si všimol jej talent v speve ľudo-

vých piesní a ľudových tancoch. 

pomocná evidencia 3/1/2011, 45/1/2011 

 

Po prvý raz pripravil Trenčiansky hrad pre svojich návštev-

níkov výnimočné tri valen-

tínske prehliadky, na ktoré 

reagovalo dve stovky náv-

števníkov. Na nedeľu 13. 

februára 2011 asi nezabudne 

Zita Turačková, keď počas 

poslednej časti prehliadky 

hradu v Barborinom paláci ju 

o ruku požiadal pred zrakmi 

ostatných návštevníkov jej priateľ Martin Remenár. Aktér 

svoj čin opísal tak, že ešte pri vchode do hradu som rozmýšľal 
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ako a kde to urobím, no stále som nemal odvahu. Keď som 

zbadal srdce, tak som vedel, že tu je tá najlepšia príležitosť. 

A tak som vzal Zitku za ruku voviedol ju do stredu srdca vy-

tvoreného z lupeňov červených ruží, kľakol som si a podal 

prstienok s vyslovenou otázkou či si ma vezme. Zita len 

s námahou skrývala prekvapenie.“ „Ešte teraz som v šoku“ 

povedala po skončení prehliadky. Samozrejme, že prstienok si 

vzala. Zo spálne Barborinho paláca vychádzali páry 

s Certifikátom lásky v rukách. Podmienkou jeho získania bolo 

absolvovanie valentínskej prehliadky hradu a spísanie skutkov 

lásky, ktorým potvrdia svoj vzťah k partnerovi. Sľuby boli 

v zapečatených obálkach vložené do truhlice, ktorá bude otvo-

rená presne o rok, kedy si budú môcť obálky otvoriť a prečítať 

a presvedčiť sa ako boli skutky vykonané. 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 74/1/2011 

 

Dňa 18. februára 2011 sa uskutočnila v Galérii M . A. Ba-

zovského v Trenčíne vernisáž výstavy umeleckej aj manžel-

skej dvojice Viery Žilinčano-

vej a Michala Jakabčica pod 

názvom „Ostrovy imaginá-

cie“. Výstavu otvoril hudob-

nou produkciou syn umeleckej 

dvojice jazzový hudobník Ma-

túš Jakabčic. O vernisáži po-

vedal, že pre neho to bolo nie-

čo výnimočné. Vďaka všet-

kým, ktorí poskytli obrazy na výstavu, čím urobili radosť mne, 

ako aj všetkým prítomní vernisáži na výstavy. Výstavu priblí-

žil kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podušel. Povedal, že vý-

stava v Trenčíne je prvou samostatnou výstavou celoživotnej 

tvorby dvojice Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica. Sú 

Michal Jakabčic – Kôň a pes 
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v nej zastúpené diela z ôsmich slovenských galérií a troch súk-

romných zberateľov. To čo obaja po sebe zanechali, patrí ku 

klenotom slovenskej výtvarnej vizuálnej kultúry. Podľa neho 

maľoval Michal Jakabčic obrazy ako básne. V tom bo, jedi-

nečný a nenapodobniteľný. V roku 1983 ako jediný zo sloven-

ských výtvarných umelcov získal zlatú 

medailu na prestížnom jesennom saló-

ne „Salon d Automne v Paríži“. Žiaľ 

doposiaľ výtvarné dielo Michala Ja-

kabčica docenené, dokonca ani po jeho 

smrti. Viera Žilinčanová tiež úspešne 

reprezentovala slovenské výtvarné 

umenie na svetových prehliadkach 

a festivaloch maľby, kde získala me-

dzinárodné ceny a ocenenia. Bola to 

práve ona, ktorú vybrali za víťaza súťaže na výtvarný návrh  

a realizáciu scény a opony na premiéru baletu Kytice na motí-

vy K.J. Erbena pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej bu-

dovy Národného divadla v Prahe v osemdesiatich rokoch mi-

nulého storočia. 

Trenčianske noviny 01.03.2011 

pomocná evidencia 99/1/2011, 82/1/2011 

 

Dňa 23. februára 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo 44. 

ročníka Festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy vo Ve-

rejnej knižnici Michala Rešetku. 

pomocná evidencia 72/1/2011 

 

Dňa 24. februára 2011 Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne uskutočnila v rámci cyklu „Poznávajme Trenča-

nov“ prednášky doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD. 

pod názvom „Bitka pri Trenčíne v roku 1708 (Hámre)“ 

a „Strava vojakov počas napoleonských vojen“. 
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pomocná evidencia 71/1/2011 
  

V podvečer dňa 25. februára 2011 v Malej galérii Dora 

v Ulička Marca Aurélia sa uskutočnila vernisáž výstavy Evy 

Mišákovej – Ábelovej a jej dcérky pod názvom „Malé 

a ešte menšie obrázky“   
 

Verejná knižnica Michala Rešet-

ku usporiadala 1. marca 2011 stret-

nutie čitateľov s populárnou tele-

víznou moderátorkou, scenáristkou 

a spisovateľkou Emou Tekelyo-

vou, aby s nimi pobesedovala. 

O tom, ako je úžasné byť ženou na-

písala pred trinástimi rokmi celú knihu. No dôvodov je oveľa 

viac ako vtedy napísala. „My ženy sme emotívnejšie, vieme si 

mnohé veci lepšie vychutnať ako muži a dokážeme ich 

ovplyvňovať. Spisovateľka predstavila DVD program, ktorý 

ovplyvňuje v súčasnosti jej líniu. Nestačí len striedma strava, 

ale zábavné cvičenie prospieva, aby sa naša hmotnosť udržala 

v norme. Na otázku ako sa z nádejnej  právničky stala televíz-

nou hlásateľkou odpovedala, že „vyštudovať právo bolo žela-

ním jej otca a keď po skončení štúdia hľadali v televízii nové 

tváre, tak sa prihlásila a konkurz som vyhrala“. Už koncom 

osemdesiatich rokov stála pri založení experimentálnom štú-

diu módy a zakladala prvú školu modeliek. Inšpiráciou, alebo 

hnacím motorom v tomto smere uniformita módy a kvantá še-

dej konfekcie. Na Slovensku však boli módni tvorcovia, vý-

tvarníci a modelky, ktorí mali nápady. A tak som spolu 

s priateľkou založila modelingovo-módnu agentúru a takmer 

desať rokov sme prezentovali slovenskú módu doma 

a v zahraničí. Neskôr sa presadila ako módna návrhárka, čo jej 

umožnil kontakt s americkou firmou ITM  navštevovať New 

York, kde chodila na výber najnovších materiálov.  
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vlastné poznámky 

 

Dňa 3. marca 2011 sa uskutočnila vernisáž ôsmich mladých 

slovenských výtvarníkov Juraja Tomana, Lucie Horňáko-

vej, Michala Gogoru, Mareka Halazsa, Petra Horňáka, 

Radoslava Ondrišáka, Natálie Okolicsnayovej  a Pavly Pá-

divej pod názvom „Legenda o Omarovi a Fatime“. Ako po-

vedala jedna 

z vystavu-

júcich auto-

riek Natália 

Okoličanio-

vá, táto vý-

stava je mul-

timediálna a 

svoje zastú-

penie tu na-

šla maľba, objekt v priestore, videoinštalácia a inštalácia foto-

grafií. Kurátorku Radku Nedomovú príjemne prekvapil po-

hľad mladých ľudí na tradičnú tému. Človek by očakával, že 

sa tu budú odohrávať tradičné témy, ale oni to poňali každý po 

svojom, keď každý z nich vložil do diela niečo zo svojej iden-

tity, spomienky  súkromie.  

Trenčianske noviny 07.03.2011 

pomocná evidencia 85/1/2011   

 

Dňa 8. marca 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

prednášku Daniely Dúbravkovej a Kataríny Kočudákovej 

na tému „Zbaľ sa a poď do Číny“. Vo svojej prednáške do-

plnenou fotografiami hovorili o veľkom čínskom múre, o 

hlavnom mesta Číny Pekingu, o hlinenej armáde, o Šanghaji, 

o provincii Junnán a Sečuán. 

pomocná evidencia 94/1/2011 
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Vo výstavných priestoroch Trenčianskeho múzea vystavo-

vali v dňoch 18. februára do 13. marca 2011 študenti katedry 

fotografie a nových médií 

Vysokej školy výtvarných 

umení z Bratislavy, ktorí 

sa predstavili na vernisáži 

dňa 18. februára 2011 na 

výstave pod názvom 

„Uhol pohľadu“. Náv-

števníkov vernisáže vý-

stavy privítala riaditeľka 

Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a o vystavených 

dielach informovala kurátorka výstavy Silvia Saparová. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 68/1/2011 

 

V obchodnom centre Laugarício otvorili v mesiaci marec 

2011 unikátnu výstavu 3D ilúzií a optických klamov“. Vý-

stava prostredníctvom trinástich stanovísk predstavuje naj-

známejšie 3D optické ilúzie  a klamy. Práve vďaka výstave sa 

môže každý presvedčiť, že nie vždy, čo vidíme, je pravda. Aj 

taký dokonalý orgán, ako je oko je možno ho oklamať. A tak 

návštevníci mali možnosť vidieť Paneroseov trojuholník, kto-

rý vytváral nemožný dojem, že všetky strany sú na seba kol-

mé. Alebo sa mohli pozrieť do Amesovej izby, vďaka ktorej 

dvaja rovnako vysokí ľudia pôsobia odlišne, že jeden je obor 

a druhí trpaslík. Každý kto má rád geometriu pomocou Her-

ringovej Zollerovej ilúzie zistí, aké krivé a oblé môžu byť 

priamky. Oko potrénovali známe obrázky optických ilúzií, 

dvojrozmerné stereogramy vyvolávajúce trojrozmerný dojem, 

alebo zrkadlá vďaka špeciálnemu dizajnu dávajú telu netra-

dičné polohy a pohľady. 

www.sme.sk 03.03.2011 

http://www.sme.sk/
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pomocná evidencia 123/1/2011 

 

Verejná knižnica Michala Re-

šetku v Trenčíne uskutočnila dňa 

14. marca 2011 v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ besedu 

s cestovateľkou RNDr. Antóniou 

Dvoranovou o jej postrehoch po 

ostrovnom štáte na severe Európy 

Islande. Ako povedala cestovateľ-

ka, ktorá v minulom roku navštívila cez letné prázdniny na-

vštívila ostrov gejzírov a ľadovcov, bolo to pre ňu mimoriad-

nym poznaním niečoho úplne nového, pretože  sledovať na 

vlastné oči bublajúci vulkán, alebo byť pri erupcii gejzírov, 

byť v hlavnom meste Reykjaviku pri dome, kde sa stretli pre-

zidenti Regan a Gorbačov, alebo kúpať sa v Modrej lagúne to 

boli nezabudnuteľné chvíle, na ktoré bude ešte dlho spomínať. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 150/1/2011 

 

Dňa 18. marca 2011 sa uskutoč-

nila vernisáž výstavy veľkého 

nadšenca amatérskej maliarskej 

tvorby Emiliána Cvengroša pod 

názvom „Rušeň vo veži“  

vo výstavných priestoroch mest-

skej veže. Sám autor sa priznal pri 

rozhovore, že od detstva sa zaujímal o mašinky. Keď dospel, 

tak si ich snažil stvárniť na plátno. Stal sa tak významným do-

kumentaristom vývoja rušňov od parných cez dieselové po 

dnešné elektrické. Kurátor výstavy Ing. Gabriel Petráš pove-

dal, že svojimi maľbami maľuje rušne, ktoré sa preháňali 

a preháňajú na našich koľajniciach. Olejovými farbami 
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maľované jeho obrazy majú zvláštne čaro. 

Čaro okamihu a rýchlosti. Čaro farieb, 

tvarov a sily. Očakávanie silného hvizdu  

a syčiacej pary. Čaro putovania a tlkotu 

srdca. Cvengroš maľuje nažité.  Sám za-

čínal ako rušňovodič a mal osedlaných aj 

elektrických tátošov. Svojím nadšením 

umelecky zachytáva rušne v mihajúcej sa 

farebnej krajine. Na výstave mohli náv-

števníci vzhliadnuť aj staré železničiarske 

uniformy a iné rekvizity, ktoré sa použí-

vali na železnici v minulosti. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 136/1/2011, 180/1/2011 

 

Dňa 18. marca 2011 sa objavili za oknami knižnice Posád-

kového klubu v Trenčíne fotografie dvoch jubilujúcich šesťde-

siatnikov Štefana Majtána a Jaroslava Matejčeka. 

Štefan Majtán nazval svoju vystavenú kolekciu fotografií 

„Impresie šesťdesiatnika“. Aktívne sa venuje fotografovaniu 

od roku 2005. Najskôr to boli iba rodinné zábery vytvorené 

analógovými fotoaparátmi s prvými pokusmi o amatérsku do-

kumentačnú tvorbu. Postupne sa dostával k fotografovaniu 

prírody, pamiatok, športových a spoločenských udalostí. No, 

čo je najdôležitejšie vymenil analógový fotoaparát za digitálnu 

zrkadlovku. Svoje fotografie si po prvý raz konfrontoval 

s inými fotografistami amatérmi v roku 2010 na súťaži nepro-

fesionálnej fotografie AMFO. Fotoaparát sa stal jeho verným 

spoločníkom. Veď je toľko pekných vecí, ktoré človek vidí 

a takto si ich môže uchovať a ukázať iným. 

Približne dve desiatky ďalších vystavených fotografií za ok-

nami knižnice patria Jaroslavovi Matejčekovi, ktoré nazval 

„Reminiscencie šesťdesiatnika“ a sú z jeho poslednej tvorby. 
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K fotografii pričuchol ešte ako chlapec v školských krúžkoch. 

Po niekoľkoročnej prestávke sa k fotografovaniu vrátil a ak-

tívne fotografuje desať rokov. V hľadáčiku fotoaparátu najrad-

šej vidí prírodu, zároveň experimentuje a stále hľadá iné uhly 

pohľadu na okolitý svet. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažnej 

prehliadke AMFO a na ďalších fotosúťažiach v rámci celého 

Slovenska. Fotoaparát má zavesený na stále. „Mám radosť, 

keď sa mi dobrý záber podarí“, povedal. 

Obaja jubilujúci amatérski fotografi sú členmi klubu foto-

grafov pri Posádkovom klube Trenčín. 

pomocná evidencia 178/1/2011 

 

Na vyhodnotení celoslovenskej súťaže o „Najkrajší kalen-

dár Slovenska na rok 2011“ a „Najkrajšia kniha o Slo-

vensku za rok 2010“ a „Propagačný materiál o Slovensku 

za rok 2010“ v Banskej Bystrici dňa 23. marca 2011 priniesla 

Trenčianskemu samosprávnemu kraju mimoriadne úspechy, 

pretože získal prvé ceny v kategórii „nástenné kalendáre“ a v 

kategórii „propagačné materiály“. 

vlastné poznámky 

 

Dvanásty ročník celoslo-

venského projektu s mottom 

„Knižnice pre všetkých“ bol 

odštartovaný v Trenčíne dňa 

28. marca 2011 vystúpením 

Kataríny Koščovej. Ako 

v minulom roku, tak tento 

rok jazzovo-šansónový kon-

cert známej speváčky sprevá-

dzala Maruška Kožlejová, ktorá publiku prečítala úryvky zo 

svojej zbierky „Ako chytať v žite“. „Každý má niečo, čo ho 



257 
 

inšpiruje. Niekoho detaily, iného zase veľké veci, ľudia alebo 

farby. U mňa sú to miesta,“ priblížila mladá autorka. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 166/1/2011 

 

Dňa 29. marca 2011 uskutoč-

nila Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne v rámci 

cyklu „Poznávajme Trenčanov“ 

podujatie pod názvom „Lite-

rárna a publicistická činnosť 

Iva Velikého“ pri príležitosti 

nedožitých sedemdesiatich na-

rodenín Iva Velikého. Pri tejto 

príležitosti mu knižnica vydala prehľadný súpis literárnej 

a publicistickej činnosti. Jeho činnosť zhodnotila Mgr. Eva 

Struhárová. K svojím záľubám mal blízko i v zamestnaní 

v Zbyšove u Brna ako vedúci Závodného klubu ROH, neskôr 

ako metodik Domu osvety 

v Púchove a v Trenčíne. 

Pre nesúhlas s okupáciou 

vojsk socialistických kra-

jín v roku 1968 bol zo 

zamestnania prepustený 

a nesmel pracovať v kul-

túrno-osvetovej oblasti. 

Po roku 1990 pracoval 

ako vedúci sekretariátu predsedu Okresného národného výbo-

ru v Trenčíne, neskôr ako zástupca prednostu, vedúci sekreta-

riátu primátora Mesta Trenčín a vedúci odboru kultúry Mest-

ského úradu v Trenčíne. Naposledy, pred odchodom do dô-

chodku pracoval ako odborný pracovník Mestského kultúrne-

ho strediska v Trenčíne. 

zľava – Mgr. Eva Struhárová, Mgr. Zuzka Veliká 



258 
 

Jeho kultúrno-osvetová činnosť bola bohatá. Mnohokrát sa 

zúčastnil recitátorských súťaží „Wolkrov Prostějov“, bol troj-

násobným víťazom „Hviezdoslavovho Kubína“, víťazom 

„Plávkovho Liptova“ a Trenčania ho mohli poznať ako mode-

rátora rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. 

Stal pri zrode Klubu priateľov Vojtecha Zamarovského, pri 

zrode medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami Bé-

késcsaba, Kragujevac, 

Cran-Gevrier. Bol spolu-

zakladateľom tradície 

festivalov francúzskeho 

filmu v Trenčíne a slo-

venského filmu v Cran-

Gevrier. Bola dramatur-

gom a režisérom Dní po-

ézie slovenských a fran-

cúzskych básnikov.  

Slovenskej a českej verejnosti bol známy ako zanietený pro-

pagátor  života a diela bratov Čapkovcov. Bol spoluzakladate-

ľom a hlavným organizátorom „Ceny Karola Čapka“ udeľo-

vaná každoročne v Trenčianskych Tepliciach. Nemožno za-

budnúť na jeho filatelistické aktivity, keď vystavoval svoje 

exponáty v Trenčíne,  Dolnom Kubíne, Kroměříži, Békéscsa-

be a Cran-Gevrier. Ivo Veliký bol nositeľom viacerých vy-

znamenaní a ocenení z oblasti kultúry.  

Výpoveď Mgr. Evy Struhárovej doplnili viacerí účastníci 

stretnutia ako bývalý riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 

v Trenčíne Mgr. Peter Kocnár, čestný predseda Klubu filate-

listov Jozef Korený, Ing. arch. Július Brúna, úredseda Šte-

fánikovej spoločnosti v Trenčíne JUDr. Ivan Kudla, historik 

PhDr. Milan Šišmiš a ďalší. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 168/1/2011 
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Dňa 31. marca 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne v Základnej škole Trenčín, Novomeského 

ulica besedu so spisovateľkami Silviou Havelkovou a Deny-

sou Križanovou o knižke pod názvom „Školienkine dobro-

družstvá“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 171/1/2011 

 

Trenčiansky samosprávny 

kraj a Verejná knižnica Micha-

la Rešetku v Trenčíne boli or-

ganizátormi už piateho stret-

nutia spisovateľov a literá-

tov s blízkym vzťahom 

k Trenčínu, ktorá prilákala až 

dvadsaťdva osobností dňa             

31. marca 2011 s blízkym 

vzťahom k Trenčínu. Po slávnostnom prijatí u predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH sa stretli na besede vo Verejnej knižnici Michala Rešet-

ku s čitateľskou verejnosťou. Medzi hosťami z rôzneho žánro-

vého zamerania nechýbali rozprávkarka Margita Ivaničková, 

poétka Katarína Hudecová, majster slova Rudolf Dobiáš, chi-

rurg ľudskej duše Ju-

raj Čelko, básnik Jo-

zef Pavlovič, drama-

turg Slavo Kalný, dl-

horočný šéfredaktor 

Trenčianskych novín 

Štefan Šicko. Spoloč-

né krédo všetkých vy-
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jadril jazykovedec Ivor Ripka slovami „Usilujme sa zdôraz-

ňovať, že slovenčina je skvelý jazyk. Sú to dobré husle, len 

treba vedieť na nich hrať. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 170/1/2011 

 

Tohoročné podujatie „Noc s Andersenom“ dňa 1. apríla 

2011 nieslo v sebe príchuť prvoaprílových žartov. Keď sa 

k tomu pridalo tridsať detí, schopných oželieť spánok a stráviť 

neopakovateľné chvíle vo svete rozprávkových bytostí, tak 

o zábavu je postarané. Magický večer otvorila beseda so spi-

sovateľkou Silviou Havelkovou. Štafetu potom prebrali tvori-

vé dielne s literárnou izbou, maliarskym interiérom a modelár-

skym kútikom. Malí umelci nezaváhali a fantázii riadne po-

pustili uzdu. Hudobný rozmer podujatiu dal nádejný gitarista 

Michal Pleva. V tomto čase z piatka na sobotu v slovenských 

knižniciach prespalo celkom 6.500 detí, čo je nárast o jednu 

tretinu. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnil v Art Centrum Synagóga 

15. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej tvorby „Výtvar-

né spektrum Trenčianskeho kraja“. Vernisáži predchádzal 

odborný seminár k tejto výstave, ktorej sa zúčastnili autori vy-

stavených umeleckých diel. Vystavené súťažné umelecké die-

la zhodnotil predseda odbornej poroty Jozef Vydrnák. Do sú-

ťaže zaslalo 83 autorov 232 prác, z ktorých odborná komisie 

odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 162 diel od 81 auto-

rov. Jednotlivých kategóriách navrhla odborná komisia udeliť 

nasledovné ocenenia za tvorbu takto: 

- kategória A) do 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

Cena: Veronika Fusková, Myjava – Turá Lúka, 

Čestné uznanie: Marek Jakúbek, Dubnica nad Váhom 
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- kategória A1) nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

Hlavná cena: Tibor Hladký, Nová Dubnica, 

Cena:  Jana Horňáková, Trenčín, 

Stanislav Neštický, Trenčín, 

Cena poroty: Pavol Beláň, Partizánske, 

Nadežda Jakúbková, Dubnica n/Váhom, 

Silvia Kobelová, Prievidza, 

Milan Medúz, Prievidza, 

Stanislav Miko, Považská Bystrica, 

Tomáš Pekár, Pievidza, 

Gabriel Petráš, Trenčín, 

Vladislav Švec, Bojnice, 

Milada Ždrnja, Drietoma, 

Postup do celoslo-

venského kola: Pe-

ter Šoltó, Prievidza, 

- kategória B) do 25 

rokov s výtvarným 

vzdelaním 

Cena: Drahomír 

Šťastný, Nová Dub-

nica, 

Čestné uznanie: Andrea Uváčiková, Dubnica n/Váhom, 

- kategória B1) nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním 

Cena:  Andrea Červeňanská, Trenčín, 

Jana Kazičková, Brezová pod Bradlom, 

Čestné uznanie: Izabela Bulková, Trenčín 

 Róbert Čudai, Trenčín, 

 Janka Lojeková, Trenčín, 

 Veronika Miková, Ilava, 

Postup do celoslovenského kola: Zuzana Janíčková, 

Trenčín, 
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- kategória C) – insita  

Cena: Miroslav Gregor, Trenčianska Teplá, 

Čestné uznanie: Ján Nedorost, Trenčín 

pomocná evidencia 201/1/2011, 206/1/2011 

 

Trenčianska hudobná jar sa začala dňa 10. apríla 2011 kla-

vírnym recitálom Petra Šándora v Galérii M. A. Bazovského. 

V ďalšom koncerte sa predstavili súrodenci Ivana a Jordana 

Palovičové violovým recitálom tiež v Galérii M. A. Bazov-

ského. Na Veľkú noc koncertovalo žilinskú duo „La Barre“ – 

Ján Labant a Peter Remík. Záverečné dve podujatia sa vy-

plnili koncertmi väčších telies. Dňa 1. mája 2011 vystúpil 

v refektári Piaristického gymnázia J. Braneckého špičkový or-

chester Quasars Ensemble so sólistkou Petrou Noskaiovou. 

V záverečnom koncerte v evanjelickom kostole sa predstavilo 

Bratislavské dychové okteto. 

pomocná evidencia 218/1/2011 

 

V Békéšskej Csabe sa uskutočnilo v dňoch 10. až 12. apríla 

2011 druhé „Medzinárodné stretnutie básnikov“, ktoré sa ko-

nalo pri príležitosti „Dňa poézie“, ktorým v mesiaci apríl pri-

pomínajú výročia narodenia básnika Józsefa Attilu. Stretnutie 

organizoval Maďarsko-poľský kultúrny spolok. Podujatia sa 

zúčastnili zástupcovia Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne, ktorí sa prezentovali veršami Jána Maršálka 

a Rudolfa Dobiáša. Okrem slovenských a domácich maďar-

ských autorov zúčastnili básnici z Poľska, Rumunska 

a predstavitelia národnostných skupín žijúcich na území Ma-

ďarskej republiky. 

Medzinárodné stretnutie básnikov Békešskej Csabe vyvr-

cholilo večerným poeticko – hudobným pásmom za účasti ob-

čanov mesta. Prítomní autori predniesli svoju verše v rodnom 
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jazyku a potom ich po maďarsky recitovala herečka Edit Ko-

vácsová. 

www.sme.sk 07.05.2011 

pomocná evidencia 261/1/2011 

 

Pri príležitosti „Dňa nespravodlivo stíhaných“ zorganizo-

vala Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 14. ap-

ríla 2011 besedu o zločinoch komunizmu, v ktorej hlavné slo-

vo patrilo historikovi Róbertovi Letzovi. Predstavil besedujú-

cim výsledky svojho osemročného bádania, ktoré pretavil do 

dvoch vydaných kníh – „Odkaz živým“ a Draho milovaní, 

moji!“Ako povedal, že v nich priblížil príbeh troch študentov 

trenčianskeho gymnázia, ktorý sa 

skončil tragicky. Tento príbeh ne-

bol spracovaný. Príbeh pri živote 

udržiavali iba rodinní príslušníci 

ako prísne stráženú súčasť rodin-

nej pamäti a bývalí politickí väz-

ni. Zákony, ktoré boli prijímané 

po roku 1948 mali postihnúť 

všetkých, ktorí nesúhlasili s tota-

litným režimom. Títo študenti sa snažili o otvorenú spoloč-

nosť, v ktorej každý právo povedať svoj názor, v ktorej sa bu-

dú presadzovať kresťanské princípy. Títo mladí ľudia neboli 

exponenti bývalého Slovenského štátu. Konali a uvažovali 

spontánne. Udavačstvo v tom čase na Slovensku prekvitalo 

a povýšilo na cnosť. Zradil ich Ján Divinec, spolužiak troch 

študentov z Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktorý po roku 1945 

vstúpil do služieb vojenského obranného spravodajstva nové-

ho tvoriaceho sa štátu. Tí traja študenti mali smolu v tom, že 

keď ich v januári 1949 chytili, keď sa práve zostrovala línia 

komunistickej strany. Hoci súd v Bratislave študentov odsúdil 

na doživotné väzenie, potom však prebehla zákulisná hra o ich 

http://www.sme.sk/
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životy. V tejto hre výrazne figuroval prokurátor Anton Rašla, 

ktorý súdil najprísnejšie politické delikty a musel podať odvo-

lanie. Definitívnou bodkou bolo rozhodnutie bezpečnostnej 

komisie Ústredného výboru Komunistickej strany Českoslo-

venska, že odvolací súd musí vyniesť trest smrti. Je zaujímavé, 

že traja odsúdení neboli na odvolací súd pozvaní. Študenti sa 

stali predmetom vykonštruovaných politických procesov 

s nezmyslami podľa sovietskeho vzoru reprízované v rokoch 

1948 až 1954. Kľúčovú úlohu v tomto procese a v ďalších zo-

hralo Ministerstvo spravodlivosti na čele s Alexejom Čepič-

kom, keď chcelo ukázať silu režimu, vyrovnať sa 

s akýmkoľvek odporom a navodiť medzi obyvateľstvom 

strach. V tomto období bolo v Československu popravených 

242 ľudí, z toho 62 zo Slovenska. V druhej knihe „Draho mi-

lovaní, moji!“ obsahuje 84 listov bývalých väzňov, ale 

i popraveného študenta Alberta Púčika. Listy potvrdzujú od-

vahu a silné ideály postaviť sa proti prichádzajúcemu komu-

nistickému systému. 

Trenčianske noviny 26.04.2011 

pomocná evidencia 240/1/2011 

 

Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov sa predstavil dub-

nický umelec Jozef Vydrnák v samostatnej autorskej výstave 

pod názvom „Laudacio 2“ vo výstavných priestoroch mest-

skej veže v Trenčíne dňa 

15. apríla 2011. V Tren-

číne išlo o reprízu výsta-

vy, ktorá mala premiéru 

dňa 11. marca 2011 

v dubnickom Dome kul-

túry. Tvorbu jubilanta 

zhodnotil kurátor výstavy 

PhDr. Marián Kvasnič-zľava – Jozef Vydrnák, Marián Kvasnička, Jana Sedláčková 
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ka. Ako povedal, že je to tradičný výtvarník pracujúci  

s jedným vnemom a jeho náladu, pocit, pohodu, dojatie sa 

snaží vyjadriť na jeden dúšok. „Duch Jozefovho dúchania do 

pahrieb predstavivosti pracuje  s viacerými súvisiacimi pred-

stavami a zachytáva takto asociačný proces, ak chcete alchý-

miu toho, ako a prečo svet drží pohromade. Táto tvorba je ok-

rem vizuálneho aj teologickým prieskumom, lebo ukazuje 

k nehotovosti a k sústavnému stavaniu sa sveta ako hlboko 

zdôvodneného zámeru zá-

hadného Programátora. 

Jozefovu vedu pre oblasti, 

ktoré sa dajú poznať 

a vieru pre priestory, na 

ktoré racionalita vždy ne-

dosiahne, spája jeho ne-

vyčerpateľná a húževnatá 

predstavivosť ako najhlbší 

prejav duše, v ktorej sú skryté archetypy a symboly ľudského 

rodu. V tomto považujem dielo Jozefa Vydrnáka za výnimoč-

ný a nad akúkoľvek pochybnosť nadregionálny zjav, ba zjave-

nie. Niekedy sa bojím doby, ktorá v hlbokej letargii 

a ľahostajnosti nepočúva svojich prorokov. 

Jozef Vydrnák svoju tvorbu prezentoval na samostatných 

a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Je spo-

luzakladateľom a koordinátorom medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars“. 

pomocná evidencia 219/1/2011 

 

Dňa 20. apríla 2011 sa uskutočnilo v Posádkovom klube 

Trenčín podujatie pod názvom „Kultúrne pre kultúru“, kto-

rým chceli vyjadriť tanečné súbory, ktoré pracujú s deťmi 

a mládežou v Kultúrnom centra Aktivity na sídlisku Juh svoju 

zmysluplnú činnosť aj napriek tomu, že mesto zápasí financo-
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vaním kultúrnej činnosti. Koncert moderovali mládežníci 

a vedúci súborov, ktorí nezabudli zvýrazniť, že vďaka tejto 

činnosti nemíňajú svoj voľný čas bezcieľne túlaním sa po uli-

ciach, baroch či vysedávaním pri počítačoch alebo pri televí-

zii. V hľadisku sedelo do štyristo divákov, prevážne rodičov 

vystupujúcich detí, priateľov a známych. Na záver pozvali 

učinkujúci primátora Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý kon-

cert detí pochválil a potom požiadal o trpezlivosť v tom sme, 

aby sa na neho nehnevali, lebo to, čo sa deje nie proti ním, ale 

v prospech mesta. Verí, že tento rok sa nejako zvládne 

a potom sa mesto nadýchne a potom mesto bude môcť viac 

systematicky podporovať mladých ľudí. Kým sa tak stane, bu-

dú musieť tanečné skupiny Kultúrneho centra Aktivity hľadať 

nové spôsoby svojej činnosti, napríklad, že rodičia si budú 

musieť viac siahnuť do vrecka, povedala vedúca tanečného 

klubu Aura Dance Barbora Ševčíková. Podobne sa vyjadrili 

aj iné vedúce skupín. Všetky názory zhutnila vedúca Kultúr-

neho centra Aktivity Světluša Rajnincová. „Zastavenie mest-

ských dotázií na činnosť určite obmedzí niektoré súčasné 

krúžky, ale keď nám mesto pomôže s platením energií, tak ne-

priaznivé časy môžeme prežiť.“ 

Trenčianske noviny 26.04.2011 

pomocná evidencia 242//2011 

 

Spisovateľ René Benda vstúpil do literatúry suverénnym 

spôsobom. Jeho knižný debut patril okamžite k bestsellerom. 

Jeho vnútorný vzdor voči praktikám totalitného režimu vyjad-

ril s odstupom dvadsiatich rokov v románe 

„Moja studená vojna“, ktorú prezentoval vo 

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne 

27. apríla 2011. Román je autobiografiou spiso-

vateľa, ktorý zachytáva dramatický príbeh 

chlapca, ktorý všetko opustil, aby našiel nový 
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život. Román sa skladá z dvoch častí. Prvá vrcholí emigráciou 

z Československa. Druhá časť v nájdení vytúženej slobode na 

druhej strane železnej opony. Autor hovorí, že popisuje zážit-

ky ľudí, ktorých poznal z osemdesiatich rokov a potom 

z obdobia po roku 2000. 

Hlavne mu išlo zachytiť vte-

dajšiu dobu s dosahom na 

dnešných štyridsiatnikov. 

„Moja kniha nemá za cieľ 

moralizovať, v ktorej nechý-

ba drsný slovník. Kopíruje 

každodenné radosti a starosti 

socialistickej spoločnosti. 

Dominuje v nej otázka slobody. Strhujúcu atmosféru umocňu-

je sila lásky, priateľstva, emócií či adrenalínového pokušenia. 

Po trinástich rokoch emigrácie sa kruh uzatvára, lebo ani vo 

vysnívanej krajine totiž ruže nekvitnú stále.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 240/1/2011 

 

Dňa 4. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne seminárne 

stretnutie venované významnému slovenskému prozaikovi, 

dramatikovi, publicistovi, predstaviteľovi slovenskému rea-

lizmu a zakladateľovi modernej slovenskej prózy Martinovi 

Kukučínovi spojeného s vernisážou pod názvom „Martin 

Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník“. Na seminá-

ri po otvorení riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska 

Mgr. Vladimírom Zvaleným odzneli tri prednášky: 

- doc. PhDr. Augustína Maťovčíka, DrSc. – „Životný prí-

beh Martina Kukučína“ 

- doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc. – „Literárne dielo 

Martina Kukučína 

- Mgr. Petra Cabadaja – „Martin Kukučín, svetobežník“ 
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Po seminári Mgr. Peter Cabadaj otvoril výstavu a vo svo-

jom príhovore pripomenul, že seminár aj výstava boli zreali-

zované pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kuku-

čína. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 293/1/2011 

 

Tri desiatky občanov sa prišlo pozrieť do sídla Trenčianskej 

nadácie v „Deň otvorených dverí“ dňa 11. mája 2011. Pre 

návštevníkov pripravili množstvo užitočných informácií. Boli 

medzi nimi známi, ale boli tam aj takí, ktorí sa dozvedeli in-

formáciu z médií, teda boli, zvedaví. Ľudia mohli priamo vi-

dieť a sledovať prácu s darcami, zoznámiť sa so sieťou gran-

tových programov, ktoré nadácia otvára. Trenčianska nadácia 

pôsobí v Trenčíne u desať rokov. Dňom otvorených dverí 

oslávila Trenčianska nadácia spolu s ďalšími siedmimi nadá-

ciami na Slovensku „Deň komunitných nadácií“. 

Trenčianske noviny 16.05.2011 

pomocná evidencia 275/2/2011 

 

Dňa 12. mája 2011 uskutoč-

nilo Krajské centrum voľného 

času v Trenčíne, Trenčiansky 

samosprávny kraj vyhodnotenie 

stredoškolských časopisov za 

účasti podpredsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

PaedDr. Jozefa Božíka, PhD. 

Štvorčlenná odborná porota 

ocenila prácu tvorcov časopisov a vyjadrila presvedčenie, že 

na všetkých školách sa časopisy rodia vo veľmi priaznivej at-

mosfére a vo viere, že oslovia študentov aj pedagógov 

a zachytia ich život čo najvernejšie. Pri hodnotení brala porota 
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do úvahy dobrú architektúru strán, grafické stvárnenie, ale 

predovšetkým obsah a tvorivý, inovatívny prístup študentov, 

pestrosť, originalitu článkov, titulkov a fotografií.  

Prvé miesto získal časopis „Rozhľad“ z Gymnázia Považ-

ská Bystrica. Na druhom mieste 

sa umiestnil časopis „Chame-

león“ zo Strednej odbornej ško-

ly Nové Mesto nad Váhom a na 

treťom mieste sa umiestnil ča-

sopis „Veget“ z Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne.  

Na záver vyhodnotenia sa 

rozvinula plodná diskusia, v 

ktorej členovia redakčných rád si vymieňali skúsenosti 

s členmi odbornej poroty. 

Trenčianske noviny 16.05.2011 

pomocná evidencia 262/1/2011, 74/2/2011 

 

Dňa 20. mája 2011 vyhlásili v Galérii Mikuláša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne víťazov jubilejného 30. ročníka podu-

jatia „Detský výtvarný a literárny Trenčín“. Organizátorom 

detskej tvorivej prehliadky prišlo 2081 výtvarných a 456 lite-

rárnych prác z 324 škôl celého Slovenska. Témou tohoročnej 

prehliadky bola „Rodina“. 

Vo výtvarnej časti najvyššie ocenenia „Zlaté slniečka“ zís-

kali za kolekciu prác Základná škola v Dubnici nad Váhom, 

Ul. Pod hájom, Základná škola v Prešove a Základná škola 

v Kežmarku.  

V literárnej časti najvyššie ocenenia „Zlaté slniečka“ získa-

li Cynthia Švrlingová za Základnej školy v Plávnici, Zuzane 

Pavlendovej zo Základnej školy v Zlatých Moravciach a 

Barbore Mesiačikovej zo Špeciálnej základnej školy interná-

tnej v Bytči. Okrem toho bolo odovzdaných dvadsať vedľaj-
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ších cien, z ktorých v Trenčíne zostali v Súkromnej základ-

nej umeleckej škole Trenčín, Gagarinova ul., u Kristiána 

Kulicha, Elišky Orieškovej a Evy Cverenkárovej. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 267/1/2011, 296/1/2011 

 

Súťaž knižničných webov vyhlasovaný Spolkom sloven-

ských knihovníkov bol aj v roku 2010 úspešným pre Verejnú 

knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne, keď obhájila úspech 

z minulého roka a získala čestné uznanie za trvalé kvalitné 

webové sídlo „Top Weblib 2010“. Súťaž sa konala od začiat-

ku roka a trvala tri mesiace. Súperilo tridsaťtri knižníc. Porota 

hodnotila obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, možnosť 

navigácie a vyhľadávania, ale aj originalitu, inovatívnosť, 

funkčnosť a grafickú úpravu. Hodnotitelia zohľadňovali či má 

stránka interaktívny charakter, teda či majú návštevníci mož-

nosť diskutovať, komentovať príspevky a udalosti, hlasovať 

o anketách, písať blogy. Osobitným kritériom bola miera pri-

spôsobenia webu hendikepovaných návštevníkom. 

vlastné poznámky 

 

Literárna zóna spisovateľa Jozefa Banáša je bohatšia o 

ďalší zaujímavý kúsok. Jednu z najpredávanejších sloven-

ských kníh súčasnosti s názvom „Kód 9“ predstavil 25. mája 

2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.  

Dejovú líniu románu výrazne ovplyvnil autorov pobyt v ko-

líske starovekej civilizácie. Román vyvoláva nevídanú disku-

siu. V jeho obsahu sa snúbi viacero fenoménov – láska, pria-

teľstvo, viera, sloboda či politika.  

K základným odkazom románu však patrí hľadaniu pravdy. 

Kniha má dvoch hlavných hrdinov. Zachytáva putovanie sú-

časníka Michala zo starého čínskeho Sianu cez Himaláje, Ti-

bet, Nepál, údolie Gangy, Jeruzalem až do Ríma. Oproti nemu 
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vo svojej historickej dobe zase putuje z Jeruzalema na východ 

Ježiš Kristus. Fiktívny príbeh kontrastuje so zaužívaným vý-

kladom evanjelií. Autor kriticky vystupuje voči pomerom v 

katolíckej cirkvi, resp. ostatných svetových náboženstvách. 

„Číslovka v názve vyjadruje ženu. Je to 

najdokonalejšie číslo desiatkovej sústavy, 

symbolizuje teda altruizmus a prinášanie 

nového života,“ vysvetlil Jozef Banáš. Zá-

roveň dodal, že zmyslom románu bolo 

zmapovať postavenie žien v jednotlivých 

spoločenských a náboženských systémoch 

od Ježišových čias. Michalovi pritom určil 

mysterióznu úlohu – opäť nastoliť rovno-

váhu medzi opačnými pohlaviami, ktorá sa za dvetisíc rokov 

dramaticky narušila v neprospech ženy.  

Úspešný spisovateľ počas neformálnej besedy priblížil do-

terajšiu tvorbu a zároveň načrtol najbližšie plány do budúcnos-

ti. O jeho kvalitách svedčí fakt, že románom „Zóna nadšenia“ 

si nedávno vydobyl popularitu aj na nemeckom trhu.  

Spisovateľ v sebe nezaprel ani zmysel pre humor. Dojmy 

zo štvorročnej anabázy v slovenskom parlamente vystihol sati-

rou „Idioti v politike“. Ako priznal, momentálne sa pripravu-

je na expedíciu do himalájskeho Kašmíru. Ešte pred Vianoca-

mi by Jozefovi Banášovi mala vyjsť ďalšia kniha pod názvom 

„Sezóna potkanov“, ktorá bude situovaná do hereckého a po-

litického prostredia. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 285/1/2011 

 

Dňa 27. mája 2011 vyhodnotili v trenčianskej knižnici 9. 

ročník tradičnej literárnej súťaže žiakov základných škôl „Pí-

šem, píšeš, píšeme“,  v ktorej najúspešnejšími boli žiaci 

z Hornej Súče. 
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Do tradičnej literárnej súťaže, ktorú knižnica organizuje 

pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo prihlá-

sených 271 príspevkov. Súťažiacich rozdelili do dvoch veko-

vých kategórií a z hľadiska používania jazykových prostried-

kov sa každá z nich členila na poéziu a prózu. Predsedníčka 

odbornej poroty a spisovateľka Silvia Havelková konštatova-

la, že „práce boli veľmi dobré. Mladí autori potvrdili výbornú 

štylistiku, rytmiku, vytvorili krásne rýmy a v mnohých som 

našla veľa zaujímavých nápadov. Dielkam nechýbala origina-

lita. Z mnohých vyžarovala obrovská bolesť i nespútaná ra-

dosť. Ako vysvitlo, v detskom svete aktuálne najviac rezonujú 

kúzla a čary. Počtom aj kvalitou milo prekvapili chlapci. Te-

maticky sa však od dievčat výrazne líšia. Keď na sebe budú 

ďalej pracovať, určite majú šancu presadiť sa v živote.“  Vý-

sledky: 

- kategória mladších žiakov (8 – 10 rokov) poézia 

1. Laura Bulejková „Jarná krása“, Základná škola Mi-

chala Rešetku Horná Súča 

2. Matúš Dolník „Moja trúbka“, Základná škola Trenčín, 

Ul. Dlhé Hony 

3. Klára Benková „Na hrade“, Základná škola Trenčín, 

Ul. Dlhé Hony 

- kategória mladších žiakov (8 – 10 rokov) próza 

1. Barbora Augustínová „O krásnom strašidle“, Zá-

kladná škola Michala Rešetku Hornú Súča 

2. Lucia Gašparíková „Luckine čary“ Základná škola 

Bánovce n/Bebravou, Ul. Gorazdova 

3. Matúš Mlynár „Aqzrurustudlipip – neposlušné kúzlo“, 

Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul. 

- kategória starších žiakov (11 – 15 rokov) poézia 

1. Mária Michalíková „Chlapec, ktorý spieval“, Piaris-

tické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne  
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2. Veronika Kubičková „Cintorín bábik“, Základná škola 

Nemšová, Ul. J. Palu 

3. Veronika Tuchyňová „Dom s brečtanom“, Základná 

škola Bánovce n/Bebravou, Gorazdova ul. 

- kategória starších žiakov (11 – 15 rokov) próza 

1. Martin Zemanovič „Priateľstvo“, Základná škola Mi-

chala Rešetku Horná Súča 

2. Paula Golanyová, „Zakliata noc“ Základná škola 

Trenčín, Veľkomoravská ul. 

3. Natália Regnerová „Vietor“ Základná škola 

a Materská škola Jána Smreka Melčice - Lieskové 

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne ocenilo týchto 

žiakov: 

- Samuel Štefánik, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 

ul. v prvej kategórii próza;  

- Zdeno Kotlár, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony 

v prvej kategórii próza; 

- Michal Pajtinka, Základná škola Šišov, v prvej kategórii 

poézia; 

- Kolektív žiakov 3. b triedy Základnej školy Trenčín, Ul. 

Dlhé Hony; v prvej kategórii poézia; 

- Vanesa Lippová, Základná škola Partizánske, v druhej ka-

tegórii poézia; 

- Mária Kuľhová, Základná škola sv. Dominika Sávia Dub-

nica n/V., Školská ul., v druhej kategórii poézia; 

- Kamil Gago, Základná škola Michala Rešetku Horná Súča, 

v druhej kategórii poézia; 

Ocenenie spisovateľky Silvie Havelkovej prevzala Pavlína 

Kotrhová Základná škola Trenčín, Bezručova ul., v druhej ka-

tegórii próza. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 286/1/2011 
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Dňa 28. mája 2011 sa v centre mesta Trenčín uskutočnilo 

podujatie pod názvom „Trenčianske hradosti“ s podtitulom 

„Trenčianske hradosti, hraj sa v meste do sýtosti“, ktoré bolo 

výsledkom občianskej iniciatívy Trenčana žijúceho v Zama-

rovciach Mariána 

Rendeka. Priniesol spo-

lu s priateľmi hry, veď 

ako hovorí, hra je naj-

lepšia metóda ako ľudí 

niečo naučiť. Sú strate-

gické, náučné, zábavné, 

určené pre jednotlivca 

i veľké skupiny hráčov. 

Zmyslom podujatia bolo 

ponúknuť ľuďom iný svet, ako je ten komerčný, ktorý sa nich 

valí, aby premenili pasivitu na aktivitu, odlepili sa výkladov 

obchodných domov a od televíznych obrazoviek a prišli do 

mesta zahrať hry. Ako dodal Marián Rendek, že zorganizova-

ním podujatia chcel ukázať aj predstaviteľom mesta, že sa dá 

aj za málo peňazí urobiť veľa muziky. Podujatie s veľmi zau-

jímavým názvom poskytlo deťom mimoriadne rozptýlenie, 

keď si mohli vyskúšať zdarma kolekciu tristo zaujímavých 

hier z domácej, ale i zahraničnej výroby. Celé podujatie malo 

malinkú chybu, že pre nepriazeň počasia (dážď a chlad) sa 

všetky hráčske aktivity museli odohrať v uzavretom priestore. 

A tak hráčskym aktivitám sa otvorila veľká zasadačka Mest-

ského úradu v Trenčíne, priestory mestskej veže, sobášna 

miestnosť a synagóga. Práve najlepšie podmienky poskytla 

synagóga. Pre nepriazeň počasia z pôvodných trinástich sta-

novíšť zostalo pre daždivé počasie, ktoré mali realizovať akti-

vity detí vonku zostal len stánok s ukážkami mestských bicyk-

lov, ktoré mali upozorniť na alternatívnu bicyklovú dopravu, 

na potrebu realizácie cyklotrás. Bolo radosť sa pozerať ako sa 
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rodičia so svojimi deťmi, hádam po prvý raz hrali rôzne druhy 

hier. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 281/1/2011, 311/1/2011 

 

Dňa 1. júna 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 

Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom „Zabud-

nutá hudba – stratené nástroje“, na ktorej sa prezentovali 

viacerí výrobcovia hudobných nástrojov z obdobia gotiky, re-

nesancie a baroka. Účelom výstavy bolo jednak priblížiť hu-

dobné nástroje z minulosti, remeselnú zručnosť majstrov, ale 

zároveň poznať krásu a zvukovú pestrosť starej hudby.  

Kurátor výstavy Vladimír Richtr na vernisáži vyzdvihol 

ľudí, ktorí sa podieľajú na hudobných nástrojov. Dnes neexis-

tuje žiadna odborná škola, ktorá učila ako sa takéto nástroje 

robia. Každý zo súčas-

ných výrobcov hudob-

ných nástrojov s k ich 

výrobe dopracoval sa-

mostatne. On sám po-

vedal, keď zakladal sú-

bor starej muziky, hľa-

dal potrebu ako ich vy-

robiť, lebo nástroje ne-

boli a keď boli, tak 

v zahraničí a boli veľmi drahé, finančne nedostupné.  

Na vernisáži v kultúrnom programe vystúpil súbor Musica 

poetica pod vedením svojho vedúceho Dušana Dobiaša, ktorý 

je nositeľom interpretácie starých skladieb starými dobovými 

hudobnými nástrojmi. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 06.06.2011 

pomocná evidencia 333/1/2011, 338/1/2011 
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V piatok 3. júna 2011 sa začalo dvojdňové kultové poduja-

tie multižánrový festival „Gympelrock“, ktoré viaceré gene-

rácie trenčianskych gymnazistov organizovali s prestávkami 

už od roku 1981. Na štyroch scénach v kine Hviezda 

a v ArtKine Metro sa predstavilo štyridsať rôznorodých for-

mácií. Išlo zväčša o amatérske kapely z Trenčína a okolia, kto-

ré nemajú za bežných podmienok možnosť prezentovať vlast-

nú tvorbu, čo je a bolo hlavným poslaním festivalu. No treba 

povedať, že na festivale sa prezentovali aj známe kapely „Sto 

múch“, „Staré pušky“ a „The Infants“. 

Za bývalého reži-

mu napomáhal Gym-

pelrock vybudovať 

trenčiansky hudobný 

undergroud 80. Ro-

koch, prezentovaný 

najmä  kapelami 

„CHVM“ a „Bez ladu 

a skladu“, ktoré na 

festivale ešte ako ne-

známe zoskupenia hrávali.  

V úvodný deň po otvorení festivalu sa diskusie na tému 

„Mesto a kultúra“ sa zúčastnil vtedajší bubeník zoskupenia 

„Bez ladu a skladu“ a súčasný primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 310/2/2011 

 

Pred trenčianskou synagógou sa v nedeľu večer dňa 5. júna 

2011 uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktorým bol koncert 

piesní zozbieraných v židovských getách a koncentračných tá-

boroch. Koncert pripravilo občianske združenie Art Music 

Union. Tieto zozbierané piesne pre zbor a orchester hudobne 



277 
 

upravil mladý český skladateľ Hanz Sedlář. Texty boli prelo-

žené do slovenského jazyka, aby im poslucháči rozumeli. 

V nezvyčajnom koncerte vystúpil Trenčiansky komorný or-

chester a Univerzitný spevácky zbor za dirigovania Jozefa 

Vakoša. Celé vystúpenie bolo sprevádzané premietaním fil-

mov a diapozitívov na 

stenu synagógy 

z koncentračných tá-

borov a židovských 

get. Pred týmto kon-

certom v dňoch 2. a 3. 

júna 2011 sa uskutoč-

nila pre mládež 

a širokú verejnosť 

prednáška riaditeľky 

Dokumentačného strediska holokaustu v Bratislave PhDr. 

Moniky Vrzgulovej, doplnená obrazovými svedectvami 

a výpoveďami ľudí, ktorí holokaust prežili. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 310/1/2011 

 

Dňa 11. júna 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne na Mierovom 

námestí podujatie a v Po-

sádkovom klube Trenčín 

31. ročník „Trenčianske 

folklórne slávnosti“. 

V dopoludňajšom prog-

rame sa predstavili na 

Mierovom námestí detské 

folklórne súbory Kornička 

a Radosť z Trenčína, Ne-

zabúdky z Drietomy, Štvorlístok z Trenčianskej Turnej 

a Handrláček z Kunovíc.  
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Medzitým v Posádkovom klube prebiehala krajská súťažná 

prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, ktorej 

sa zúčastnilo päť folklórnych súborov a súťažná prehliadka 

folklórnych skupín, ktorej 

sa zúčastnilo sedem folk-

lórnych skupín. 

Krátko po obede sa 

uskutočnila vernisáž vý-

stavy „Majstri košikári“ 

v mestskej veži, ktorá bo-

la realizovaná v rámci 

Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky na ro-

ky 2007/2013 v rámci projektu „Tvorčie dialógy v tradícii cez 

hranicu“.  

Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie folklórnych súbo-

rov v krajskej súťažnej prehliadke „Brezová“ z Brezovej pod 

Bradlom, „Vršatec“ z Dubnice nad Váhom a „Senior Vtáčnik“ 

z Prievidze, ktorého program sa niesol pod logom „Zatancuj-

me si“. Program slávností uzavrelo vystúpenie folklórnych sú-

borov „Družba“, „Nadšenci“, „Seniorklub Družba“, „Trenčan 

„ a „Véna“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 327/1/2011, 329/1/2011 

 

Už tradičná akcia Tren-

čianskej nadácie „Korzo“ 

sa tentoraz niesla v znamení 

sprejerskej šou dňa 12. júna 

2011 na Mierovom námestí, 

v ktorej súťažili dve druž-

stvá – juniorov a seniorov 

kto upraví lepšie grafiti na 
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pripravených vrakoch áut. Koordinátorka mladých filantropov 

povedala, že to bol nápad mladých, aby aj tento rok bolo Kor-

zo nebolo len korzovaním po Mierovom námestí, ale aby jeho 

súčasťou bolo premaľovanie podchodu z Hasičskej ulice na 

parkovisko k plavárni niekoľkými známymi slovenskými wri-

termi. Filantropi spon-

zorsky zabezpečili farby, 

dňa 11. júna 2011 steny 

podchodu pretreli bielou 

farbou, aby mali writeri 

pripravenú plochu. Filan-

tropi writerom nastavili 

aj tému „Človek a mes-

to“, ktorú tvorcovia mu-

seli pretaviť do svojej fantázii a predstave na ploche podcho-

du. Okrem toho stanovili podmienku, aby niektoré významné 

miesta, alebo objekty, ktoré chcú návštevníci si pozrieť, boli 

umiestnené návestidlá so vzdialenosťami. Túto činnosť vyko-

nali v priebehu nedeľňajšieho dopoludnia. 

Samotné Korzo sa začalo poobede na Mierovom námestí 

najskôr vystúpeniami v amfiteátri, kde sa so svojím umením 

predviedli parkuristi, bikeri a tanečníci. Po tomto úvode na-

stúpilo družstvo seniorov a juniorov k určeným vrakom áut 

a pustili sa do práce. 

Družstvo seniorov 

pristúpilo k plneniu 

úlohy zodpovedne, 

lebo nezabudlo na 

ochranné pomôcky. 

Veľa z nich takúto 

činnosť vykonávalo 

po prvý raz. Druž-

stvo juniorov vsadi-
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lo na čistú improvizáciu. To, čo nasprejovali bol ich freestyl. 

Všetci, ktorí sa tejto činnosti zúčastnili sa zhodli v názore, že 

keď sa človek pozerá na činnosť writerov, zdá sa to veľmi 

jednoduché a ľahké, ale v skutočnosti treba dávať pozor, aby 

sa farba neroztekala, aby dobre kryla nastriekanú plochu. Po 

hodine aktívnej práce obe družstvá ukončili prácu a prize-

rajúci občania svojím hlasom hodnotili výtvarnú  a estetickú 

úroveň ich činnosti. Najviac hlasov získalo družstvo seniorov. 

Trenčianske noviny 13.06.2011 

pomocná evidencia 360/1/2011 

 

V Posádkovom klube Trenčín dňa 17. júna 2011 slávnostne 

otvoril 19. ročník „Art Film Fest“ jeho prezident Milan La-

sica, ktorý vo svojom príhovore povedal, že o hlavnú festiva-

lovú cenu „Modrého anjela“ bude súťažiť pätnásť filmov 

a súťažné filmy bude hodnotiť 

päťčlenná odborná porota pod 

vedením režiséra Juraja Jakubi-

ska. Na festivale sa premietne 

v kinách v Trenčíne a Trenčian-

skych Tepliciach 94 filmov z 53 

krajín sveta, z ktorých bude 110 

dlhometrážnych, tri stredometrážne a 81 krátkych filmov. Na 

„Moste slávy“ v Trenčianskych Tepliciach pribudnú 

k doterajším 43 tabuľkám tabuľky s menami ďalších troch 

hercov - Jánosa Bána, Zdenka Svěráka a Zuzany Krónero-

vej. 

Na otvorenej scéne odovzdal viceprezident festivalu 

a riaditeľ sekcie „Hercova misia“ a „Zlatá kamera“ Peter 

Hledík krištáľovú kópiu ceny maďarskému hercovi Jánosovi 

Bánovi, ktorý najväčšiu slávu získal postavou Otíka vo filme 

„Vesnička má středisková“. Ďakovný prejav predniesol po 

slovensky. Ďalším oceneným bol scenárista, herec, divadelník, 
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otec Járu Cimermana Zdeněk Svěrák. Ten sa prihovoril 

k publiku prostredníctvom obrazovky s ospravedlnením, že 

práve v čase, keď sa oceňovalo a otváral festival mal predsta-

venie. Prisľúbil ale, že pripevnenie mosadznej tabuľky na 

Moste slávy príde.  

Prvá z troch Zlatých kamier tohoročného festivalu patrila 

srbskému režisérovi Emirovi Kusturicovi, ktorý sa poďako-

val za ocenenie plynulou češtinou, pretože študoval v Prahe na 

Filmovej akadémii. Ostatné Zlaté kamery boli odovzdané na 

záverečnom ceremoniáli dňa 25. júna 2011 výtvarníkovi Mi-

lanovi Čorbovi a francúzskemu hercovi Jean-Claude Car-

riére. 

Na záver otváracieho ceremoniálu bol uvedený slovenský 

film mladej režisérky Zuzany Liovej. 

www.sme.sk 20.06.2011 

pomocná evidencia 376/1/2011 

 

Dňa 18. júna 2011 v Art Centrum Synagóga sa uskutočnila 

vernisáž súťažnej fotografie 15. ročníka AMFO Trenčian-

skeho kraja, do ktorej sa prihlásilo celkom 112 autorov, ktorí 

do všetkých kategórií do-

ručili 522 fotografií a 12 

multimediálnych prezen-

tácií. Odborná porota 

v zložení František To-

mík z Bratislavy, Miro-

slav Potyka z Uherského 

Hradišťa, František Ja-

nouš z Uherského Brodu 

a Svetozár Ábel z Trenčína vyhodnotila doručené fotografie 

do súťaže a odporučila vystaviť 214 fotografií a 9 multime-

diálnych prezentácii od 88 autorov. 

Odborná porota rozhodla nasledovne: 

http://www.sme.sk/
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A) autori vo veku nad 21 rokov:  

1) farebná fotografia 

cena 

- Martin Brojo z Považskej Bystrice, 

-   Ľubo Košian z Čereňan, 

-   Jana Veresová z Trenčína, 

čestné uznanie 

- Ľubica Harcegová z Prievidze, 

- Jaroslav Matejček z Trenčína, 

- Peter Maděránek z Prievidze, 

 

2) čiernobiela fotografia 

cena 

- Ľubo Košian z Čereňan, 

- Štefan Majtán z Trenčína, 

- Milan Marko z Prievidze, 

čestné uznanie  
- Róbert Fritz z Myjavy 

- Daniel Hajňuk z Púchova, 

-  Peter Maděránek z Prievidze, 

- Ľudovít Sabo z Prievidze, 

- Ondrej Staněk z Myjavy 

3) multimediálna prezentácia 

cena: Rastislav Novota z Trenčína 

čestné uznanie: Peter Maděránek z Prievidza 

B) autori vo veku do 21 rokov:  

1) farebná fotografia 

cena 

- Vladimír Domen z Myjavy, 

čestné uznanie 

- Samuel Marko z Prievidze, 

- Peter Pikulík z Prievidze, 

- Matej Slávik z Beluša, 



283 
 

- Dominik Slotík z Trenčianskej Teplej 

2) čiernobiela fotografia 

cena 

- Andrej Guráň z Prievidze, 

čestné uznanie 

- Vladimír Domen z Prievidze, 

- Katarína Dubcová z Prievidze, 

- Peter Pikulík z Prievidze, 

- Karin Weissová z Prividze, 

3) multimediálna prezentácia 

cena 

- Lukáš Miškár z Lúky pod Makytou, 

 

čestné uznanie 

- Jakub Cíbik z Púchova, 

C) autori vo veku do 16 rokov:  

1) farebná fotografia 

cena 

- Róbert Fritz z Myjavy,  

čestné uznanie 

- Karolína Gelatičová z Prievidze, 

- Igor Harach z Prievidze, 

- Karoolína Kardošová z Prievidze, 

- Dominika Rudinská z Prievidze, 

2) čiernofarebná fotografia 

cena 

- Róbert Fritz z Myjavy, 

3) multimediálna prezentácia 
nebola udelená 

pomocná evidencia 374/1/2011 

 

Tradičná medziškolská a medzitriedna čitateľská súťaž žia-

kov trenčianskych základných škôl pod názvom „Čítajme 
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všetci – čítanie je super“ mala svoje vyhodnotenie už 47. 

ročníka, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. júna 2011 v kine Hviez-

da v Trenčíne. V školskom roku 2010/2011 sa zapojilo do sú-

ťaže viac ako šesťsto žiakov z 24 tried z ôsmych základných 

škôl v Trenčíne. Hlavným kritériom pre zisk ocenenia bolo 

pravidelné navštevovanie knižnice vo všetkých pobočkách 

v Trenčíne. Súťažiace kolektívy spojili príjemné s užitočným, 

keď spojili čítanie s požičiavaním kníh a účasťou na kultúrno-

výchovných podujatiach. Na záver podujatia odovzdala vedú-

ca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Marta Šajbidorová a riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešet-

ku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová ocenenia najlepším trie-

dam a učiteľom: 

- 2.A trieda, učiteľ Buchinger, Základná škola Trenčín, Vý-

chodná ul. 

- 3.A trieda, učiteľ Turčanová, Základná škola Trenčín, Vý-

chodná ul. 

- 4.A trieda, učiteľ Kvasnicová, Základná škola Trenčín, Vý-

chodná ul. 

- 5.A trieda, učiteľ Klozíková, Základná škola Trenčín, Veľ-

komoravská ul. 

- 5.B trieda, učiteľ Šternová, Základná škola Trenčín, Veľ-

komoravská ul. 

- 3.A trieda,  učiteľ Plšková, Základná škola Trenčín, Ondre-

ja – Svorada a Benedikta 

- 4.A trieda, učiteľ Gelenekyová, Základná škola Trenčín, 

Ondreja – Svorada a Benedikta 

- 1.A trieda, učiteľ Fabová, Základná škola Trenčín, Kubran-

ská ul. 

- 4.A trieda, učiteľ Slezáková, Základná škola Trenčín, Kub-

ranská ul. 

- 3. trieda, učiteľ Dubačová, Základná škola Trenčín, Potoč-

ná ul. 
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- 4. trieda, učiteľ Jurišová, Základná škola Trenčín, Potočná 

ul. 

- 2.B trieda, učiteľ Lubjaková, Základná škola Trenčín, Bez-

ručova ul. 

- 4.A trieda, učiteľ Ripková, Základná škola Trenčín, Bezru-

čova ul. 

- 3.D trieda, učiteľ Hoštáková, Základná škola Trenčín, Ho-

džova ul. 

- 2.A trieda, učiteľ Lacková, Základná škola Trenčín, Ul. Dl-

hé Hony   

- 2.B trieda, učiteľ Klabníková, Základná škola Trenčín, Ul. 

Dlhé Hony   

- 2.C trieda, učiteľ Holečková, Základná škola Trenčín, Ul. 

Dlhé Hony   

- 3.A trieda, učiteľ Sušková, Základná škola Trenčín, Ul. Dl-

hé Hony   

vlastné poznámky 

www.sme.sk 22.06.2011 

pomocná evidencia 388/1/2011 

 

Kvapkami vody rieky Moravy a rieky Nitra dňa 22. júna 

2011  symbolicky vystrojili na cestu za čitateľmi novú publi-

káciu pod názvom „Klenoty prírody Trenčianskeho kraja 

a Zlínskeho kraja“. Knižná novinka je výsledkom partner-

skej spolupráce múzejníkov 

z Hornonitrianskeho múzea 

v Prievidzi a Múzea juhový-

chodnej Moravy v Zlíne. Od-

krýva a sprítomňuje zaujíma-

vosti a zvláštnosti živej a ne-

živej prírody v oboch partner-

ských regiónoch a je výsled-

kom trojročnej práce  tímov 

http://www.sme.sk/
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z oboch strán hranice. Knižný výsledok snaženia je súčasťou 

projektu „Západné Karpaty – spoločná hranica“, ktorý získal 

ešte v roku 2008 podporu v Operačnom programe cezhra-

ničnej spolupráce Slovenskej republiky a Českej republiky na 

rok 2007 – 2013 „Spoločne bez hraníc“. Program podporila 

Európska únia prostredníctvom Európskeho fondu regionálne-

ho rozvoja, ako aj zriaďova-

telia oboch participujúcich – 

Trenčiansky samosprávny 

kraj a Zlínsky kraj. Za au-

torský kolektív predstavil 

knihy RNDr. Dušan Tráv-

niček. 

Pri slávnostnom uvedení 

novej publikácie do života 

vo foyer administratívnej 

budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH vyzdvihol, že spolupráca Trenčianskeho 

a Zlínskeho kraja má v súčasnosti rôznorodé podoby a toto 

partnerstvo múzejníkov jej dodáva nový rozmer. Novej kniž-

nej novinke zaželal, čo najrýchlejšiu cestu k čitateľom nielen 

v oboch prihraničných partnerských krajoch, ale aj v ďalších 

slovenských a slovenských regiónoch a v zahraničí. 

www.tsk.sk 22.06.2011 

pomocná evidencia 389/1/2011 

 

Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnil v refektári Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého kultúrno-historický seminár pod 

názvom „Skalka pri Trenčíne – od histórie po záchranu“ 

pri príležitosti poriadaného medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars“, na ktorom sa zúčastnil 

Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák.  

http://www.tsk.sk/
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Podujatie otvoril úvodnom prednáškou „Skalka 

v historických dokumentoch a súvislostiach“ 

Mgr. Igor Zmeták zo Slovenskej národnej 

knižnice  v Martine, ktorý zvýraznil, že po 

pätnástich rokoch išlo o prvé stretnutie ľudí, 

ktorí sa z hľadiska odborných profesií 

o Skalku zaujímajú a nadväzujú na prácu svojich predchod-

cov. Obrazne možno hovoriť aj o určitom preberaní štafety. 

prítomných Účastníkov 

seminára pozdravil de-

kan Trenčianskej farnosti 

Mgr. Milan Kupčík. Do 

seminára svojimi pred-

náškami prispeli: 

- Mgr. Daniela Nip-

čová z Krajského pa-

miatkového úradu 

v Trenčíne „Veľká Skal-

ka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život 

v stredoveku“ 

- PhDr. Eszter Kovács z Országos Szechényi Könyvtár Bu-

dapešť „Jezuitské pramene z Budapešti o Skalke“ 

- Mons. Viliam Judák z Biskupského úradu v Nitre „Tren-

čianski jezuiti a Skalka“ 

- Mgr. Peter Martinák z Verejnej knižnice Michala Rešet-

ku „Ľudovít Bonaventúra Starek a rekonštrukcia Skalky 

v 19. storočí“ 

- Mgr. Mária Vdovičíková z Krajského pamiatkového úra-

du v Trenčíne „Benediktínsky kláštor na Skalke pri Trenčí-

ne – doterajšia pamiatková obnova a jej možné smerovanie 

do budúcnosti“ 

Na záver zvýraznil Mgr. Igor Zmeták, že neoddeliteľnou 

súčasťou podujatia bude katalóg s literárnou prílohou Okno, 

Mgr. Igor Zmeták 
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ktorého špecifikom bude jeho historické zameranie. Už nad-

išiel čas predstaviť ucelený kultúrno-historický vývoj Skalky 

pri Trenčíne. Od vzniku legendy, cez stredovek, benediktínske 

obdobie, pôsobenie jezuitov až po opätovnú obnovu v 19. sto-

ročí vo väzbe na archeologické nálezy a hľadisko pamiatkovej 

starostlivosti. Sexteto autorov z rôznych spoločensko-vedných 

odborov obsahovo zachytilo obdobie historickej Skalky od 11. 

do 20. storočia.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 390/1/2011 

 

Šiesta vodnícka párty sa konala v sobotu 25. júna 2011 na 

Štúrovom námestí. Deťom na pár hodín pustili aj odstavenú 

atrakciu, vodníka Valentína. 

Prostriedky sa našli aj vďaka 

finančnej zbierke občanov. 

Vodníka slávnostne spustia 

v stredu 29. júna 2011, ale  pre 

malé vodníčatá vodník chrlil 

vodu už v tento deň. 

Ako povedala za organizáto-

rov z materského centra Sr-

diečko jeho štatutárka Vladi-

míra Strmenská, akciu by robili aj pri suchom vodníkovi. 

„Vyriešili sme to tak, že sme pripravili kaďu s vodou 

a rybami.  Čo sme nemali 

minulý rok. Pribudli aj ha-

siči a bazén s vodou a bu-

blinami, v ktorých sa môžu 

deti vyblázniť,“ povedala. 

Medzi deti prišiel aj 

vodník Leo a vodníčka 

Anička. Ako povedal vod-
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ník Leo, v civile Leo Kužela, za svojim bratrancom vodníkom 

Valentínom chodí už cez štyristo rokov, posledných šesť sem 

na toto námestie. Vedel o jeho problémoch s mestom a vodou. 

„Ja som mu posielal vodu, veď celé dni pršalo, to sme my 

z Váhu vypľúvali vodu a vy ste si mysleli,  že to prší 

z oblakov,“ povedal vodník Leo. 

Deti pod jeho dozorom na námestí plnili rôzne disciplíny, 

ktoré súvisia s vodou. Boli štyri súťažné stanovištia . Deti  

chytali rybičky, brodili sa rybníkom, kŕmili žabky, prechádzali 

tunelom. Po ich zdolaní dostali pečiatku na vodnícku kravatu 

a keď ju ukázali v cieli, tak získali odmenu. 

Vítané bolo, že deti aj niektorí rodičia prišli v maskách. Aj 

keď sa predpoludním prehnala mestom búrka, cez vodnícke 

stretnutie už bola jasná obloha. V minulom roku sa zaregistro-

valo 250 detí a tento rok bola účasť vyššia.  

vlastné poznámky 

 

Tisícky vrchnákov zo sklenených fliaš bolo položených na 

plochu Štúrovho  námestia študentmi Strednej umeleckej ško-

ly v Trenčíne, aby vytvorili umelecké diela. Originálny mate-

riál, vrchnáky zo sklenených fliaš dodal podnikateľ Martin 

Barčák. Ten povedal, že ich zbieral viac ako štyri roky spolu 

s ďalšími prevádzkarňami reštaurácií a kaviarní. Bolo ich viac 

ako stotisíc. „Najprv som myslel, že ich dám do zberu, ale po-

tom mi skrsla myšlienka, že by sa mohli využiť aj inak 

a v tomto zmysle som oslovil umeleckú školu, aby vznikol su-

chý variant vodníka“ povedal Martin Barčák. Študenti použili 

asi štyridsaťtisíc vrchnákov a zvyšok zostal pre použitie ostat-

ných návštevníkov a Trenčanov. Riaditeľka Strednej umelec-

kej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská povedala, že štu-

denti najprv rozdelili vrchnáky podľa farieb a potom v počíta-

či vytvorili grafické návrhy a podľa nich realizovali svoje ná-

vrhy. 
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Trenčianske noviny 20.06.2011 

pomocná evidencia 384/1/2011 

 

Dňa 7. júla 2011 bola na Mierovom námestí prezentovaná 

výstava karikatúr „DarylGagle & Shootys“, ktorú realizovalo 

ako jednu zo svojich kultúrnych a vzdelávacích aktivít Veľ-

vyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave.  

Ako povedal kultúrny atašé Veľvyslanectva Spojených štá-

tov amerických v Bratislave Chase A. Beame zámerom vý-

stavy bolo predstaviť jedného najprovokatívnejších a najpro-

duktívnejších amerických karikaturistov Daryla Caglea, ktorý 

si robí vtipy zo všetkých politikov naprieč  celým politickým 

spektrom. Spolu s ním 

vystavoval slovenský ka-

rikaturista Martin Šuto-

vec, ktorý používa svoj 

talent na to, aby podporil 

kritické myslenie o kaž-

dodenných politických 

rozhodnutiach a aby do 

rutinného politického ži-

vota priniesol humor. 

Oba tak robia veľkú službu svojím občanom a spoločným ide-

álom. 

vlastné poznámky 

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ponúkla 

na letné mesiace dvojicu nových výstav.  Na prvom poschodí 

bol nainštalovaný výber súčasnej ukrajinskej grafiky a druhé 

poschodie patrí výstavnej prezentácii českého sochára Igora 

Kitzbergera. Obe výstavy boli prístupné až do 4. septembra 

2011. Výstava Súčasná ukrajinská grafika otvárila priestor 

pre predstavenie širšieho spektra autorských koncepcií ukra-
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jinských výtvarných umelcov, tvoriacich v technike leptu. Na-

črtáva obraz o ich tvorivých snaženiach, hľadaniach, neisto-

tách, rozpakoch, ale najmä pripomína autorské úspechy, a to aj 

svetové. Výstava vypovedá o vnú-

tornej podstate a hlbinných sférach 

grafického umenia. Hovorí o člove-

ku, o jeho tele i o jeho vnútri. O 

hmote a o myšlienke. O zrode a o 

zániku. Ale aj o spôsobe poznávania 

umeleckou tvorbou. O miere reality, 

abstrakcie, aj imaginácie v diele. O 

zdrojoch, z ktorých sa umenie nasy-

cuje. O prelínaní či metamorfóze 

mýtov, reality, fantázie, či kultúr-

nych tradícií. O úcte k nim. O tom, 

že všetko smeruje k človeku, k jeho bytiu a k jeho duši. O bo-

hatstve vnútorných obsahov, s optimálnou formou, ktorú dielo 

zároveň napĺňa aj tvorí. Nie je veľa umelcov, ktorí zostali ver-

ní vznešenému a komplikovanému umeniu leptu. V súčasnej 

dobe digitalizácie a nových technológií je obdivuhodné, že 

mnohí umelci si zamilovali túto sofistikovanú, v minulosti s 

obľubou využívanú techniku. V grafických kompozíciách, na-

priek ukotveniu v súčasnosti, vzdialene zaznieva odkaz rene-

sancie, manierizmu i baroka, keďže korene podobných preja-

vov môžeme zaznamenať vo výtvarných prúdoch šestnásteho 

a sedemnásteho storočia.  

U Igora Kitzbergera sa 

sochárske umenie snúbi s 

rodovou kováčskou tradí-

ciou, takže väčšina jeho 

skulptúr vzniká kombiná-

ciou rôznych sochárskych a 

kováčskych postupov 
Igor Kitzberger - Sochy 1 
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a technológií. Rozptyl práce Igora Kitzbergera je obdivuhod-

ný. Rozmerné kompozície i drobné miniatúrne plastiky nie 

nepodobné šperkom rozvíja k nedostižnému majstrovstvu. 

Vymýšľa, čaruje, kuje a žíha, tvorí jedinečný originál. Osame-

lý a experimentujúci, aj to je osud prvolezcov, ktorí sú pohá-

ňaní zvedavosťou dovidieť za hranicu možností. Od počiatku 

90. rokov minulého storočia, kedy dokončil štúdium na vyso-

kej škole sa Kitzbergerovo dielo rozvíjalo v široko plynulom 

programe, vnútorne späté s významovou tvorivou logikou. 

Výsledkom jeho výtvarného snaženia sú jedinečné expresívne 

ponímané bronzové alebo oceľové plastiky. Už vo svojej dip-

lomovej práci sa stretáva so svojím veľkým námetom, s ne-

smierne inšpirujúcou postavou Jana Amosa Komenského. 

Komenskému ako nekonečnému zdroju vzdelanosti, ľudskosti 

aj prostoty a citu vzdáva hold a pokúša sa analyzovať vnútor-

nú podstatu osobnosti i jeho miesto v dejinách. Kitzbergerovo 

skutočné a hlboké štúdium života, názorov i diela učiteľa ná-

rodov akoby poukazovalo na zodpovedný prístup autora k 

zvolenej téme, ktorá sa tiahne celým jeho nasledujúcim die-

lom. Práve premýšľavosť, dokonalá analýza témy, hľadanie 

súvislostí a údiv pred novo sa otvárajúcimi zázrakmi poznania 

charakterizujú sochárovu tvorbu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 393/1/2011, 394/1/2011, 418/1/2011 

 

Dňa 7. júla 2011 sa začal festival „Bažant Pohoda“ kon-

certom vážnej hudby trojici tých, ktorí sa tohoročného ročníka 

nedožili. Od 15,00 do 16,00 h stíchli všetky pódia s výnimkou 

hlavného, ktoré patrilo speváckemu zboru Chorus Alea 

a Komornému orchestru Mesta Trenčín, ktoré spievali 

a zahrali skladbu „Glória“ od Antónia Vivaldiho. Koncert di-

rigoval Branislav Kostka. 
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Ďalší program bol vyplnený koncertom skupiny Moby, kto-

rý prilákal veľa divákov, že v okolí hlavného pódia sa nedalo 

pohnúť. Diváci sa veľmi dobre bavili aj na druhý deň pri sku-

pine Madness,  Public Image Ltd. a Pulp. Posledné britpopové 

zoskupenie ukázalo efektnú schow, a hlavne to, čo znamená 

byť pravý frotman. Skupina Le Payaco pôsobil príliš sústrede-

ne a nezohrate.  

Kým piatok bol gitarovým, tak sobota patrila elektronike. 

Ako znie súčasný pop, ukázala skupina M.I.A. Bola to divoká 

smršť tanečnej energie. O trochu sofistikovanejšiu exkluzívnu 

diskotéku sa postarala skupina Magnetic Man. Naopak veľ-

kým sklamaním bola skupina Micachu nd the Schapes, ktorá 

koncert pokazila. Vrcholom celého podujatia bolo koncerto-

vanie skupiny Lamp a skupiny Portischeid, z ktorého mali 

všetci obrovský zážitok. Speváčka Beth Gibbonsová svojím 

výkonom oslnila a strhla celé publikum. Spievala tak, akoby 

jej niekto zlomil srdce.  

Festival „Bažant Pohoda“ ponúkol divákom desiatky kon-

certov domácich a zahraničných interpretov. Okrem toho si 

návštevníci mohli vychutnať divadelné a tanečné predstavenia 

či filmové projekcie. 

Ekumenickou bohoslužbou v krytom O2 stane sa v nedeľu 

ráno skončil vypredaná 15. ročník multikultúrneho festivalu 

„Bažant Pohoda“. Celebrovali ju spoločne katolícky kňaz An-

ton Srholec, Daniel Pastirčák, rabín Baruch Myers 

a evanjelická farárka Anna Polcková. V programe vystúpili 

Táňa Pauhofová, tanečníci a tanečníčky so skupiny ElleDance 

a mladý violončelista Jozef Lupták. 

Organizátori a návštevníci sa tešili počas festivalu z dobré-

ho počasia, lebo počas troch dní jeho trvania pršalo len v pia-

tok aj to len 15 minút. V piatok prekračovali tepelné hodnoty 

30 o C.  
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Na sociálnej sieti Facebook až 859 návštevníkov hodnotilo 

výkon jednotlivých skupín, z ktorého vyšlo toto poradie: 

1)  Portishead – 859 hlasov, 

2) Moby – 594 hlasov, 

3) Pulp – 523 hlasov, 

4) Lamb – 467 hlasov, 

5) Magnetic Man – 419 hlasov, 

6) M.I.A. – 399 hlasov, 

7) Santiglod – 295 hlasov, 

8) Rusko – 290 hlasov, 

9) Beirut – 258 hlasov, 

10) Madness – 230 hlasov. 

Na záver malá poznámka. Oproti predchádzajúcim rokom 

sa festival „Bažant Pohoda“ dostal na Mierove námestie 

v Trenčíne, kde na veľkej televíznej obrazovke mali možnosť 

vychutnať atmosféru aká panovala na letisku tí, ktorí sa nedo-

stali k lístkom, ale aj takí, ktorí mesto Trenčín len tak navštívi-

li. 

www,sme.sk 09.07.2011, 11.07.2011, 14.07.2011 

pomocná evidencia 412/1/2011, 413/1/2011, 414/1/2011, 

433/1/2011 

 

V Trenčíne dňa 9. júla 2001 sa uskutočnila v reštaurácii 

Kabaka na Matúšovej uli-

ci v Trenčíne za účasti či-

tateľov a verejnosti svoj 

najnovší román Barbora 

Kardošová „Vydať sa 

a zomrieť“, keď krstia-

cim médiom bola ryža. 

Kniha podľa jej krstných 

mám ponúka zábavné a 

svieže čítanie. 
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Boa je dlhý ozdobný šál z labutieho alebo pštrosieho peria, 

ktorý bol spoločnou črtou oblečenia takmer všetkých zúčast-

nených dám a slečien, ktoré prišli do trenčianskej reštaurácie. 

„Boa majú sestry v tej knižke ako porozchodovú terapiu. Kaž-

dý, kto si raz dá boa na seba, pochopí, že je to veľmi príjemný 

pocit. Niekedy vie aj rozveseliť, keď už nikto iný na blízku nie 

je,“ povedala autorka, ktorej sa okolo pliec vinulo jemné biele 

boa z labutienky. Najnovší knižný titul trenčianskej rodáčky 

„Vydať sa a zomrieť“ je podľa jednej z krstných mám scená-

ristky Evy Borušovičovej veľmi veselá a vtipná kniha. „Bar-

bora píše s nadhľadom. V knihe hovorí o láske a zrade, o 

manželstve a nevere a hlavne o sesterskej sú náležitosti a hl-

bokom, hlavne ženskom priateľstve.“ 

Názov románu si autorka požičala zo svojho vlastného dip-

lomového scenára, ktorý sa kedysi dostal až k Róbertovi Red-

fordovi vďaka scenáristickej súťaži Harthley Merril Prize. 

„Potom sa asi dvakrát mal realizovať, no vždy z toho zišlo a 

po rokoch som si povedala, že keď samovykrádať, tak teraz,“ 

hovorí k názvu. Dve sestry žijú každá na inom kontinente a 

každá chce niečo odlišné. Jedna veľmi túži po dlhodobom 

vzťahu. Druhá má pocit, že z takéhoto vzťahu musí uniknúť, 

pretože bola oklamaná svojím partnerom. „Ide o dva protipó-

ly. A ako sa to dá riešiť netradične, to sa dozvie čitateľ v kniž-

ke,“ napína zvedavosť autorka. 

Román podľa Evy Borušovičovej pojednáva o vzťahoch, 

nejde však o knihu, ktorá by stála iba na ženskej strane. „Je 

nad vecou, a tak si ju smelo môžu prečítať aj muži.“ Príbeh 

začal pred časom vychádzať na pokračovanie v internetovom 

magazíne, ktorého šéfredaktorkou bola Elena Akácsová, ďal-

šia krstná mama knihy. „Barbora vie nájsť humor aj tam, kde 

ho človek absolútne nečaká, je optimistická aj vo veciach, v 

ktorých ja som strašne pesimistická, preto mi jej kniha veľmi 

vyhovuje,“ povedala. Trojicu sudičiek doplnila scenáristka 
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Soňa B. Karvayová. Ako počas krstu prezradili, donútila 

Barboru napísať jej prvý román Šialene milovaná. „Dnes patrí 

do ich spoločného kruhu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú so 

životom aj s písaním. Sčasti by príbeh dvoch sestier už ľudia 

mohli poznať. Na pokračovanie vyšla približne prvá polovica. 

Ako ale hovorí autorka, keď vznikala knižka, musela sa k už 

zverejneným kapitolám vrátiť. „Kniha je určite funglovka, sú 

tam veci, ktoré sa ešte dočítať nemohli.“ Titul vychádza v čase 

letných dovoleniek, čo podľa názoru viacerých nie je náhoda. 

Ako povedala Eva Borušovičová, je to veľmi pohodové číta-

nie, kniha vhodná na dovolenku i do nemocnice. 

www.sme.sk 23.07.2011  

 

Výstavné priestory Art synagógy v Trenčíne patrili v dňoch 

12. až 31. júla 2011 dvom výstavám a to samostatnej autorskej 

výstave Libuši Čtverákovej pod názvom „Farebné svety“ na 

prízemí a výstave „Z tvorby levických amatérskych výtvar-

níkov“, v ktorej sa predstavili Gabriela Frečková, Ing. Šte-

fan Herczeg, PaedDr. Gabriela Nagyová, Helena Neviďan-

ská a Mgr. Peter Pleva na poschodí.  

Obe tieto výstavy boli prí-

jemným prekvapením pre ich 

návštevníkov v tomto horú-

com lete. V prácach výtvar-

níkov sa objavili rôzne témy 

od prírody, hudba, tanec, fol-

klór, portréty a nechýbali 

i moderné obrazy. Svoje výtvarné ambície a predstavy preta-

vujú použitím olejových farieb, akvarelom, pastelom i kres-

bami ceruzou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 427/1/2011, 428/1/2011, 429/1/2011 
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Dňa 8. júla 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

otvorená výstava pod ná-

zvom „Keď sme mali ob-

chod“, ktorú otvorila riadi-

teľka Trenčianskeho múzeu 

Katarína Babičová. Ako 

povedala, výstavu si v múzeu 

zvolili preto, aby návštevní-

kom priblížili staršie obdo-

bie, ktoré ich uvádza do spomienok. Je zaujímavé, že všetky 

vystavené exponáty z archívnych zbierok Trenčianskeho mú-

zea. Niektoré exponáty boli darované, niektoré odkúpené. 

A skutočne návštevní-

kov, hlavne tí starší sa 

pristavovali pri exponá-

toch a pri fotografiách 

a živo diskutovali, kde 

ktorá fotografia sa 

k akému miestu viaže, 

alebo, kde ten-ktorý 

predmet v akom obcho-

de mali. Odborný výklad k výstave predniesla Mgr. Eva Kia-

cová, ktorá v úvode povedal, že zlatá éra obchodu nastala 

koncom 18. storočia v období nových vedecko-technických 

objavov. Toto obdobie charakterizovala doba, v ktorej sa pre-

šlo od manufaktúrnej ručnej výroby na továrenskú výrobu 

a vrcholí obdobie Rakúsko – Uhorska. K jej rozvoju prispelo 

zrušenie poddanstva a roľníkom umožnilo predávať svoje vý-

robky na trh a umožnilo im nakupovanie pre nich absolútne 

nedostupného tovaru. Začiatkom 20. storočia nastala úplná 

špecializácia obchodu. Popri väčších obchodoch textilných, 

stolárskych, odevných, železiarskych vznikajú menšie obcho-

díky – trafiky, kníhkupectvá, obchody s kožou, obuvou, pali-
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vom, drevom, obilím a podobne. Existovalo viac 80 druhov 

špecializovaných obchodov ako napríklad obchody kožušní-

kov, rukavičkárov, výrobcov dáždnikov. Na rozvoj obchodu 

vplývala elektrifikácia, telefonizácia a vznik peňažných ústa-

vov. Vznik kín v Trenčíne umožnilo pred každým premieta-

ním filmov vlastníkom obchodov premietanie kino reklám. 

Reklamy sa nachádzali aj v Trenčianskych novinách, Trenča-

ne a Považských novinách a iných vychádzajúcich periodi-

kách. V období prvej Československej republiky (roky1918 až 

1939) začínajú vznikať na území Trenčína obchodné filiálky 

Roľný, Baťa, Nehera. Práve 

v tomto období dostalo mesta 

Trenčín architektonickú podo-

bu, ktorú si komplet do dneš-

ných čias nezachovalo. Ná-

mestia a ulice s prízemnými 

obchodíkmi, chodníky na pre-

chádzanie korzom, výklady 

s osvetlením, reklamami a vývesnými štítmi. Živý 

a každodenný obchodný ruch, nezabudnuteľný a jedinečný ko-

lorit spájal v sebe v úcte, ktorej sa tešili staré obchodnícke ro-

diny.  

vlastné poznámky 

 

Takmer 19 tisíc eur sa podarilo vyzbierať Nadácii Pontis 

od návštevníkov trenčianskeho festivalu „Bažant Pohoda“, 

ktorí prišli do ich „Dobrej kaviarne“. Tieto peniaze plánujú 

rozdeliť na projekty 13 neziskových organizácií. „V našej ka-

viarni sme za príspevok rozdali 7500 káv, viac ako 3 tisíc cro-

issantov a takmer 3 tisíc pohárov bazovej limonády,“ infor-

movala Monika Smolová z Nadácie Pontis. 

Vďaka zbierke by mala byť podporená činnosť Aliancie 

Fair Play, Ligy za ľudské práva či artistického centra Andreas. 
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Slovenského skautingu. Návštevníkov kaviarne obsluhovali 

okrem dobrovoľníkov aj zamestnanci neziskových organizácií 

a známe osobnosti ako Táňa Pauhofová, Zuzana Šebová, 

Juraj Kemka či držiteľka ocenenia „Biela vrana 2010“ Zu-

zana Melicherčíková. Káva z Dobrej kaviarne vyslúžila atri-

bút najlepšia káva na Pohode, ktorú ochutnal aj minister za-

hraničných vecí Mikuláš Dzurinda či spisovateľ Tomáš Ja-

novic. 

www.sme.sk 14.07.2011 

pomocná evidencia 432/1/2011 

 

Najlepšie hodnoteným koncertom na 15. ročníku festivalu 

„Bažant Pohoda 2011“ bolo vystúpenie britskej formácie   

Portishead. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robili na sociálnej 

sieti Facebook organizátori podujatia. Na otázku „Ktorý kon-

cert sa vám na Bažant Pohode 2011 páčil najviac?“ označilo 

najviac 859 respondentov Portishead. 

S odstupom viac ako 250 hlasov sa umiestnil na druhom 

mieste americký hudobník Moby, ktorý bol najväčším menom 

štvrtkového programu. Viac ako 500 hlasov získalo vystúpe-

nie britpopovej kapely Pulp, ktorej koncert bol hodnotený ako 

tretí najlepší. Na štvrtom mieste sa umiestnila skupina Lamb a 

na piatom mieste drum'n'bassové predstavenie Magnetic 

Man. Cirkusovú šou speváčky M.I.A. zaradili návštevníci Po-

hody na šieste miesto. Do prvej desiatky sa ešte zmestili kon-

certy Santigold, Ruska, Beirut a Madness. Najlepšie hodno-

teným koncertom slovenského interpreta bolo comebackové 

vystúpenie Le Payaco, za ním skončili Puding pani Elvisovej 

a B-Complex. Medzi českými umelcami triumfovali WWW 

pred Prago Union. 

www.sme.sk 14.07.2011  

pomocná evidencia 434/1/2011 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8575240&ids=5
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 Dňa 12. júla 2011 sa uskutočnila v Katovom dome verni-

sáž výstavy diel akademického maliara Jozefa Chovana, ktorá 

niesla názov „Akty“ a bola venovaná 100. výročiu umelcovho 

narodenia. Výstava po prvý raz odkryla maliarove súkromie. 

Výstavu otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 

Babičová za prítomnosti umelcových detí Vladimíra a Oľgy 

Chovanovcov. 
Diela Jozefa Chova-

na priblížil kurátor vý-

stavy PhDr. Ľubomír 

Podušel., Medzi iným 

uviedol, že autor dlhé 

roky pôsobil ako profe-

sor a jeho rukami pre-

šlo mnoho dnešných 

slovenských umelcov. 

Dlhé roky sme sa nemali možnosť v slovenských výstavných 

sieňach s tvorbou Jozefa Chovana stretnúť. Zmenilo sa to až 

začiatkom tohto roku, keď sme v bratislavskom Dome umenia 

pripravili celoživotnú retrospektívnu prehliadku pozostávajúcu 

hlavne z diel, ktoré sa nachádzajú v Chovanovej pozostalosti u 

jeho príbuzných. Výstava podľa neho predstavila jednotlivé 

vývinové stupne maliaro-

vej tvorby, od raných kra-

jinárskych prác až k die-

lam, ktoré predstavujú 

dominantu jeho tvorby. 

„Je to monotematická vý-

stava zameraná na žáner 

aktu, ktorý v jeho tvorbe 

dominoval. Chovan bol 

známy tým, že ako grafik sa v súkromí venoval technike mo-

notypie, teda technike, pri ktorej sa najskôr na litografický 

zľava – Oľga Chovanová, PhDr.- Ľubomír Podušel, Katarína Babičová 
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kameň alebo vyleštenú kovovú platňu olejovými alebo mieša-

nými farbami nanesie obraz a následne sa otlačí,“ vysvetlil 

Podušel.  Na rozdiel od iných grafických techník tlače z hĺbky 

sa môže otlačiť iba raz, každý obraz je teda originál sám o se-

be. 

Výstava „Akty“ predstavuje sériu monotypií z autorovej 

pozostalosti a podľa kurátora po prvý raz odkrýva umelcove 

súkromie. „Tematika aktov je veľmi delikátna. Pri Chovanovi 

ide o súkromnú spoveď umelca, ktorý sa popri oficiálnych ob-

jednávkach a tvorbe v tichu ateliéru venoval zobrazeniu žien v 

rôznych polohách. Sú to ženy zamyslené, vyžarujúce erotický 

podtext a na pozadí týchto aktov sa pokúsil nazrieť do psycho-

lógie ženskej postavy,“ povedal kurátor. 

vlastné poznámky 

 

Festival Bažant Pohoda 2011 stal sa 10. júla 2011 minu-

losťou a organizátori pozbierali zaujímavé čísla v súvislosti za 

jeho pätnástym ročníkom. Ako informoval hovorca festivalu 

Mário Gešvantner, že po prvý raz v histórii festivalu boli 

vstupenky vypredané už v predstihu, desať dní pred jeho za-

čiatkom. Okrem tridsaťtisíc dospelých návštevníkov, bolo tre-

ba pripočítať 853 detí do dvanásť rokov, ktoré mali vstup 

zdarma. Deti registrovali pri vstupe do festivalového areálu, 

kde dostali špeciálnu pásku s telefónnym kontaktom na rodi-

čov. Skonštatoval, že festivalový program sa naplnil do bod-

ky.  Jedinou zmenou bolo nahradenie kolumbijskej skupiny 

„Les Alegres Ambulancias de San Basilio de Palenque“ ta-

lianskou kapelou „El Tinku“.  

Celkovo sa na festivale odohralo 204 predstavení, z toho 

osemdesiat zahraničných vystúpení. Najviac bolo koncertov a 

to až 97, po nich nasledovalo 32 literárnych programov a 25 

diskusií. Diváci videli pätnásť filmov, dvanásť divadelných 

predstavení, zúčastnili sa dvanástich workshopov. V programe 
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boli aj štyri tanečné predstavenia, jedno kúzelnícke vystúpe-

nie, vernisáž výstavy a ekumenická bohoslužba. 

Ďalšie zaujímavé údaje festivalu: 

- používalo sa 132 spŕch,  

- používalo sa 128 splachovacích a 500 mobilných toaliet, na 

ktorých minuli tridsaťtisíc kotúčov papiera, 

- vyčapovalo sa 231.500 pív, 1.890 pollitrov nealko a 9.270 

Radlerov, 

- zakúpilo sa 36.072 plechoviek Radlera a 2.424 plechoviek 

Zlatého Bažanta nealko,  

- vypilo sa vyše deväťsto káv, ďalších takmer tristo vypili 

novinári v presscentre,  

- bolo zaslaných 49.747 krátkych textových správ,  

- z festivalu odišlo takmer sedemtisíc pohľadníc, okrem Slo-

venska aj do Anglicka, USA a Španielska, 

- takmer 6200 ľudí využilo nabíjacie zóny na mobilné telefó-

ny, 

- z dvoch bankomatov vybrali návštevníci vyše 260-tisíc eúr 

a urobili viac ako 5600 transakcií, čo je takmer o tretinu 

viac ako vlani,  

- najčastejšie vydávanou bankovkou bolo dvadsať eúr,  

- v priemere vyberali návštevníci 47 eúr a najvyšší výber bol 

vo výške až sedemsto eúr,  

- prostredníctvom mobilných bankomatov si kredit u mobil-

ného operátora dobilo 153 návštevníkov, 

- návštevníkom festivalu rozdali každý deň osemtisíc výtlač-

kov festivalového denníka a po dvetisíc výtlačkov jeho 

anglickej mutácie. 

www.sme.sk 26.07.2011  

pomocná evidencia 452/1/2011 

 

V areáli Malej a Veľkej Skalky sa uskutočnil 4. ročník me-

dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars – 
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Skalka 2011“  v dňoch 15. až 26. júna 2011. Na mieste, kde 

v 11. storočí žili pustovníci sv. Svorad a Benedikt a vzniklo 

benediktínske opátstvo stretli umelci rôznych výtvarných 

a literárnych odborov, aby si pripomenuli ich význam 

a duchovnú silu a súčasne sa nechali inšpirovať jeho neopako-

vateľnou atmosférou. Okrem umelcov z Trenčína a jeho naj-

bližšieho okolia sa sympózia zúčastnili  

umelci - výtvarníci: 

- z českého Uherského Hradišťa – Ján Botek,  

- z poľského Tarnowa – Krszytof Brzuzan a Eugenius 

Molski, 

- zo Srbska – Milenko Buiša a Nikola Brkalovič, 

- z Ruskej federácie – Oksana Begma,  

- zo Slovenska – Iľja Holešovský, Andrej Kristín, Juraj 

Oravec, Jozef Syrový a Jozef Vydrnák 

a umelci – literáti: 

- zo Slovenska – Ferdiš Takáč, Rudolf Dobiáš, Pavol 

Stanislav, Judita Kaššovicová a Elena Hidvéghová-

Yung, 

Sympózium bolo ukončené pracovnou vernisážou dňa 25. 

júna 2011 na Malej Skalke spojenou so svätou omšou. na kto-

rej zúčastnení autori prezentovali svoje výtvarné a literárne 

diela vytvorené na tohoročnom podujatí.  

vlastné poznámky 

 

Bojujúci gladiátori, tan-

cujúce otrokyne a sokoliar-

ske ukážky boli náplňou 

programu slávnostného 

otvorenia 6. ročníka Tren-

čianskych historických 

slávností, ktoré sa uskutoč-

nili na Mierovom námestí 
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od 25. do 29. júla 2011.  

I napriek tomu, že počasie tomuto zaujímavému podujatiu 

veľmi neprialo  (pod mrakom, mrholenie a pomerne chladno) 

prišlo v podvečer 25. júla 2011 

na Mierove námestie niekoľko 

stovák návštevníkov, ktorí pri-

vítali potleskom rímskeho ci-

sára s jeho sprievodom. Druži-

nu tvorili gladiátori, otroci 

a otrokyne. Cisár prišiel s tak-

mer dvetisíc ročným oneskore-

ním skontrolovať ako sa darí 

niekdajšiemu Laugaríciu. 

Na úvod otvorenia pozdravil zhromaždených občanov rím-

sky cisár Marcus Aurelius, po vystúpení ktorom predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH privítal vzácneho hosťa v Trenčíne a želal mu príjemný 

pobyt v Trenčíne, napokon sa prihovoril primátor Mesta Tren-

čín Mgr. Richard Rybníček, ktorý zaželal všetkým návštev-

níkom počas slávností príjemnú pohodu.  

No a po tejto oficiálnej časti programu prišla skoro ozajstná 

na rad scéna s mladým otrokom, ktorému na hruď vypaľovali 

znak gladiátora s hlasným revom. V ďalšej časti programu sa 

predstavili lovci s dravými 

vtákmi, nádherné tancujúce 

otrokyne a svojím bojovým 

umením udatní gladiátori, 

ktorí boli darmi od rímskeho 

cisára Trenčanom.  

Treba dodať, že oproti 

predchádzajúcim ročníkom, 

organizátori zmenili program 

podujatia, keď nevystupovalo 
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veľa rôznych šermiarskych skupín zo Slovenska a Čiech, ale 

len domáca skupina Wagus, orientálne tanečnice zo skupiny 

Džamal, sokoliari z Považskej Bystrice, Honza Truneček z 

Mladej Boleslavi v úlohe cisára Marka Aurélia, členovia di-

vadla Normálka, Kompánia trnavských žoldnierov a skupina 

Memento mori z Uherského Ostrohu. V priebehu týždňa vy-

stúpilo denne na Mierovom námestí okolo päťdesiat účinkujú-

cich. Z programu zaujali najmä štvrtkové a piatkové gladiátor-

ské zápasy, o ktorých návštevníci z uznaním hovorili, že bola 

škoda, keď tieto trvali len dva dni a nie celý týždeň. 

www.sme.sk 26.07.2011 

pomocná evidencia 453/1/2011 

 

Nepriaznivé počasie ovplyvnilo návštevnosť populárneho 

podujatia Hradných slávností v dňoch 30 a 31. júla 2011 na 

Trenčianskom hrade. Kým minulý rok 2010 sem zavítalo 

12.000 návštevníkov, tento rok ich bolo o 7.000 menej. 

Trenčianske hradné slávnosti pritiahli na Trenčiansky hrad 

za dva dni celkom 5.000 návštevníkov. Dokonca v nedeľu 31. 

júla 2011 zavítalo na hrad 

len 230 nadšencov histó-

rie. Ako povedal Ladi-

slav Sekerka zo skupiny 

historického šermu Wa-

gus, ktorá akciu organi-

zovala spoločne s Tren-

čianskym hradom, hodno-

tí tohtoročnú návštevnosť 

pozitívne, lebo vzhľadom na to, aké počasie bolo, bola to 

slušné. Návštevnosť Trenčianskych historických slávností do-

siahla 10.000 ľudí. 

www.sme.sk 01.08.2011  

pomocná evidencia 458/1/2011 
 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8649642&ids=6
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Tradičná autorská výstava slovenských a moravských vý-

tvarníkov „Stretnutie – Setkání“ vyplňujúca svojich spôso-

bom uhorkové obdobie letných prázdnin otvorili 3. augusta 

2011 v trenčianskom Art Centra Synagóga za účasti predsedu 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sed-

láčka, MPH, mies-

topredsedu Mest-

ského úradu Uher-

ského Hradišťa 

Zdenka Procházku 
a vedúcej odboru 

kultúry Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja Ing. Marta Šajbidorovej.  

Výstavu moderovala pracovníčka Trenčianskeho kultúrne-

ho strediska Mgr. Janka Masárová a vystavujúcich umelcov 

šestnásť z Moravy  a dvadsaťpäť umelcov z Trenčína a okolia 

pozdravili MUDr. Pavol Sedláček a Zdeněk Procházka 

a kurátorsky výstavu zhodnotili Miroslav Potyka z Klubu 

kultúry v Uherskom Hradišti a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Na 

výstave sa prezentovali umelci, ktorí patria pod Združenie ne-

profesionálnych výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 

stredisku, členovia Klubu kultúry v Uherskom Hradišti, skupi-

na nezávislých slovenských moravských výtvarníkov, členky 

súkromnej umeleckej školy Domček 166.Umelci sa prezento-

vali s obrazmi, kresbou, grafikou, fotografiami a plastikami. 

Tohoročnou novinkou na výstave boli pieskovcové a drevené 

plastiky Miroslava Bystřického, ktoré dopĺňali plastiky Jozefa 

Syrového. Počas výstavy spríjemnila chvíle skupina 3D Band. 

Trenčianske noviny 08.08.2011 

pomocná evidencia 463/1/2011 



307 
 

Dokonca augusta 2011 mohli návštevníci v trenčianskom 

Artkine Metro výstavu fotografií Spomienkové triptychy 

mladej fotografky Laury Štrompachovej. Táto je študentkou 

katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných 

umení v Bratislave v Ateliéri kreatívnej fotografie Mira Švolí-

ka. Vystavený súbor poetických, letných, vtipných, zaduma-

ných a miestami znepokojených triptychov vznikol náhodou. 

„Prezerala som si svoje staršie i menej dávne fotografie a zra-

zu som si uvedomila, že to bolo a už nie je. Túto vetu si mô-

žeme povedať v každý nový deň,“ povedala vystavujúca au-

torka. Fotografií, ktoré v ten deň videla, bolo veľa. Pri pohľa-

de na niektoré z nich sa jej v mysli začali vynárať živé príbe-

hy, na ktoré už zabudla. „Príbehy obyčajné, a predsa moje, pl-

né každodennosti, a predsa tak potešujúce a výnimočné.“ 

Laura Štrompachová začala fotografie postupne spájať do 

trojíc. Jej obrazový denník, ktorý na výstave prezentuje, vzni-

kal od roku 2007. Ako informovala autorka koncepcie výstavy 

Mgr. Veronika Markovičová, že ide o ďalšiu výstavu z cyk-

lu Vysokej školy výtvarných umení Bratislava v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 22.08.2011 

pomocná evidencia 480/3/2011 

 

Bohumil Hanzel s manželkou Katarínou otvorili 22. au-

gusta 2011 novú Q-ex galériu a predajňu umeleckých diel 

priamo v centre mesta –

pod mestskou vežou. 

Bohumil Hanzel je 

známym milovníkom 

umenia i zberateľom 

obrazov a umeleckých 

diel predovšetkým slo-

venských autorov. Ste-

ny jeho domu sú zapl-
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nené originálmi a v domácom depozite čakalo niekoľko sto-

viek ďalších výnimočných diel. Sám Bohuš Hanzel hovorí, že 

„vznik galérie bol troška zhodou náhod, lebo priestor pod 

mestskou vežou bol niekoľko mesiacov voľný a nedarilo sa ho 

prenajať. Keď som si uvedomil, že centrum mesta mení cha-

rakter, začal som uvažovať nad tým, čo zaujímavé a atraktívne 

by sme mohli ľuďom ponúknuť.“  

Myšlienka, ktorá 

nadchla aj manželku 

Katarínu, začala rých-

lo naberať jasné kon-

túry. Uvedomovali si, 

že leto je najlepším 

obdobím na spustenie 

galérie. V priebehu 

niekoľkých týždňov 

upravili nielen interiér 

tak, aby mohol slúžiť prezentácii výtvarných diel, ale nechali 

vyčistiť aj vonkajší priestor za galériou, pokosili trávu, osadili 

nové lavičky. „Časom by sme chceli, aby sa aj v exteriéroch 

aspoň raz mesačne niečo dialo,“ doplnila smelé plány do bu-

dúcnosti manželka Katarína Hanzelová. V pláne sú napríklad 

literárne večery, autorské čítania či komorné koncerty a diva-

delné predstavenia. 

Nová trenčianska ga-

léria aktuálne ponúka 

návštevníkom viac ako 

300 umeleckých artefak-

tov. Ich autormi sú tak-

mer na sto percent slo-

venskí výtvarníci. Inte-

riéru dominuje veľko-

rozmerný drevený reliéf 
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Vladimíra Kompánka, umiestnený hneď pri vstupe. „Pôvodne 

tu ani nemal byť, no jeho inštalácia napokon zmenila moje po-

čiatočné plány. Automaticky sa ňou zvýšila latka umeleckej 

úrovne a musel som pridať aj ďalších Galandovcov,“ povedal 

o majestátnom diele s pohnutou históriou majiteľ galérie. 

Kompánkov reliéf bol koncom osemdesiatych rokov minulého 

storočia nainštalovaný v kultúrnom dome v Komárne. Po 

zmene režimu ho miestni činovníci strhli a chceli ho dať vy-

hodiť. Náhodou sa objavil istý zberateľ z Čiech, ktorý dielo 

kúpil a odviezol si ho domov. Od neho ho neskôr kúpil profe-

sor Plevza, ktorý nechal 

dielo kompletne zreštau-

rovať. „Kúpil som ho od 

profesora Plevzu. Zaba-

lený reliéf zložený zo 

štyroch častí potom nie-

koľko rokov ležal u mňa 

v garáži a až teraz som 

sa rozhodol tento skvost 

verejne prezentovať,“ popisuje cestu nadrozmerného umelec-

kého diela z garáže na steny galérie Bohuš Hanzel.  

Okrem diel Galandovcov (Paštéka, Barčík, Rudavský) sú v 

galérii prezentované samé zvučné mená slovenského výtvar-

ného umenia ako Augusta, Bazovský, Laluha, Mudroch, Ale-

xy, Weiner-Král, Nemčík, 

Polkoráb, Žilinčanová a iní. 

Významne sú zastúpené 

pôsobivé obrazy generácie 

dnešných päťdesiatnikov 

(Polák, Roskovanyi, Kri-

voš). Samostatnú časť tvo-

ria diela Trenčanov (naprí-

klad Laca Moška, Jura 



310 
 

Oravca a ďalších). Majitelia galérie odporúčajú návštevu všet-

kým, a to nielen znalcom umenia a odborníkom, ale aj tým, 

ktorí doteraz nemali žiaden kontakt s výtvarným umením. Ga-

léria bude otvorená denne od 11. do 19. hodiny vrátane víken-

dov, pričom vstup bude zdarma. Návštevníkov budú sprevá-

dzať študentky výtvarného umenia a v prípade záujmu ich bu-

dú aj oboznamovať s históriou diel. Počas prvého mesiaca od 

otvorenia budú vystavené exponáty nepredajné. V budúcnosti 

bude možné diela odkúpiť a expozícia bude postupne dopĺňa-

ná o nové artefakty. Ako s úsmevom dodáva Bohumil Hanzel: 

„Ešte stále máme z čoho vyberať a to, že všetky vystavené ob-

razy pochádzajú z môjho depozitu, neznamená, že by mali 

nižšiu umeleckú úroveň ako tie, čo mi visia doma na stenách.“ 

vlastné poznámky 

 

Art Centrum synagóga v Trenčíne dňa 26. augusta 2011 sa 

stalo miestom celoslo-

venskej vernisáže vý-

stavy neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby kate-

górie A)-výtvarníci 

bez výtvarného vzde-

lania a kategórie B)-

výtvarníci s výtvar-

ným vzdelaním Vý-

tvarné spektrum 

2011. Súčasne v ten istý deň sa uskutočnila 

v Dubnici nad Váhom samostatná vernisáž vý-

stavy Výtvarné spektrum 2011 výtvarných diel 

kategórie C)-výtvarníci v insitnej tvorbe. 

Po otvorení výstavy moderátorkou Evou Mi-

šovičovou  prítomných hostí, výtvarníkov a náv-

števníkov pozdravil predseda Trenčianskeho 
Ján Špuler - Pieta 
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samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Zhod-

notenia výstavy sa zhostil predseda odbornej poroty doc. Pa-

edDr. Jaroslav Uhel, ArtD. v neprítomnosti komisára výsta-

vy Ing. Jozefa Vydrnáka, ktorý otváral v tom istom čase vý-

stavu v Dubnickom kaštieli. Vo svojom príhovore povedal, že 

celoštátna postupová súťaž nie je tematicky vymedzená, má 

jednoročnú periodicitu a určená je pre stredoškolskú mládež 

a dospelých v celej žánrovej rozmanitosti. V tomto roku bola 

súťaž zastúpená celkom 185 autormi a 381 výtvarnými práca-

mi. Najviac autormi bol zastúpený Prešovský a Trenčiansky 

kraj. Z kategórii bola najpočetnejšie zastúpená kategória A/1 

s 88 autormi, ktorí predložili do súťaže celkom 159 výtvar-

ných prác. 

Na záver boli odovzdané diplomy a vecné dary oceneným 

výtvarníkom: 

- hlavná cena:  

Ján Špuler z Námestova, „Matka“ a „Pieta“, 

- kategória A/1 – do 21 rokov bez výtvarného vzdelania: 

Mário Hnát z Humenného, „Akordeón 1., 2.“ 

Adam Csevár z Komárna, „Dom v meste“, 

Andrea Vojtková z Bratislavy, „Evžikám Zadkiel“, 

- čestné uznanie: 

Antónia Jalčáková z Humenného, „Huslistky“, 

Vanda Kozáková z Humenného, „Don´t believe 1., 2.“, 

- kategória A/1 – nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania: 

Štefan Valica zo Strečna, „Archa“, 

Agnesa Vavrínová zo Stupavy, „Mimózy na karnevale“, 

Peter Šoltó z Prievidze, „Deväť prameňov“, „Dobré ráno“, 

„Veľká voda“, 

- čestné uznanie: 

Július Ciglan z Detvy, „Šum lístia storočných dubov“, 

„Trávovú plachtu porozvíjala“, 

Alica Kováčová z Banskej Bystrice, „Súzvuky harmónie“, 
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Ján Stacho z Močenku, „Povalená repka“, 

- kategória B – od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním: 

Tomáš Olijár z V. Orlíka, „Suseda“, „Strom slobody“, 

Lenka Belanová z Bratislavy, „Hravá“, 

Kristína Kandríková z Kys. Nov. Mesta, „Hranica“, 

- čestné uznanie: 

Filip Bandurčin  z Košíc, „Bytosť“, 

Pavol Červeniak z Bardejova, „Robot 1., 2.“, „V tieni“, 

Drahomír Šťastný z Nová Dubnica, „Hľadanie“, 

- kategória B/1 – nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním: 

Petra Sedláková z Dvory nad Nitrou, „Malé príbehy“, 

Milan Bandurčin z Košíc, „Rozhovor“, 

Martin Sitár z Dolných Strhár, , „Členky po kolená“ „Fut-

bal“, 

- čestné uznanie: 

Andrea Červeňanská z Trenčína, „Toronto“, „Svetelné 

objekty“, „Perforovaná kocka“, 

Jana Kazičková z Brezovej 

p/B., „Rajská záhrada“, 

Ján Krcho z Poviny, „Lip-

tovská Lužná“, „Komjatná“, 

- kategória C – insita: 

Milan Kostúr z Betliara, 

„Zátišie s kozami“, Betliar - 

park“, 

Miroslav Jaroš zo Žiliny, 

„Ježiš Kristus“, 

- čestné uznanie: 

Ivana Janíková z Rakovej, „Voz plný lístia“, 

Ján Nazad z Benkoviec, „Kríž“, 

Jozef Šutko z Prešova, „Adam a Eva v raji“, „Zbabelý po-

ľovník“. 

Trenčianske noviny 30.08.2011 
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Ak sa dnes prejdete po Mierovom námestí, už tu nestretnete 

žiadnych skateboardistov, freerunnerov, breakdancerov, 

BMXkárov, hiphoperov ani graffiťákov. Ostal po nich len 

„smrad“, zopár úžasných malieb graffiti a nám veľa nezabud-

nuteľných momentov na fotografiách. 

Dňa 30. augusta 2011 predpoludním otvorila Trenčianska 

nadácia Galériu graffiti na Železničnej stanici v Trenčíne, 

ktorú tvorí desať veľkoformáto-

vých fotografií o rozmere 100 cm 

x  57 cm a až do novembra 2011, 

ktoré budú spríjemňovať priestor 

v podchode k nástupištiam na že-

lezničnej stanici.  

Galéria graffiti je dielom wri-

terov z viacerých kútov Slovenska a vznikla vďaka výnimoč-

nej akcii Trenčianskej nadácie Korzo mladých dňa 12. júna 

2011 na Mierovom námestí v Trenčíne. Ak sa pozorne zahľa-

díte na maľby, všimnete si, že viaceré z nich používajú spo-

ločný prvok – nákupná taška, krabica či kufor. No túto drob-

nosť by ste zbadali asi oveľa skôr pri prechádzaní podchodu 

na Hasičskej ulici, kde ešte stále žiaria pôvodné originály. 

Prečo to spomíname? Mottom jarného Korza 2011 bola myš-

lienka vytiahnuť ľudí z nákupných centier do ulíc a na námes-

tia Trenčína, stretnúť sa, zabaviť sa a zakorzovať si, teda pres-

ne tak, ako si to trenčianske Korzo pamätá. 

Galéria graffiti má za cieľ ešte raz sa vrátiť ku Korzu, sprí-

stupniť výnimočné graffiti ďalším ľuďom, zmierniť strohosť 

podchodu a upútať pestrosťou, ukázať graffiti inak, než ho 

bežne vnímame. A ak sa ňou podarí dokonca spomaliť rýchle 

kroky cestujúcich, budeme vedieť, že sme sa nemýlili. 

vlastné poznámky 
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Na trenčianskom výstavisku Expo Centrum Trenčín sa 

v dňoch 27. a 28. augusta 2011 uskutočnil ôsmy ročník me-

dzinárodnej prehliadky „Kôň“. Na výstave sa predstavila viac 

ako stovka týchto ušľachtilých zvierat. Výstava v Trenčíne má 

z pohľadu slovenského výstavníctva mimoriadny význam, le-

bo výstava napomohla k stabilizácii chovu koní. Tí chovatelia 

a majitelia, ktorí nemali športové ambície, našli vo forme po-

rovnávania na výstavách motív, pre ktorý kone chovajú. 

Trenčianska výstava je rozdelená podľa plemien. Sobota 

27. augusta 2011 tradične 

patrila plemenu Furioso, 

v nedeľu 28. augusta 2011 

bola výstava vyhradená 

pre arabské kone a netra-

dičné plemená, ktoré sú 

v poslednej dobe tiež 

veľmi obľúbené.  Na vý-

stave sa predstavilo viac 

ako stodesať koní. 

Vystavovanie je odborná záležitosť, ktorej sa venujú cho-

vatelia. Ako potvrdila Mária Nemcová z Expo Centra, výsta-

va Kôň je mimoriadne obľúbená aj u divákov. Pre laickú ve-

rejnosť preto každý rok pripravujú zaujímavé sprievodné  

programy. Vyvrcholením prvého dňa bola tradične Veľká 

konská šou.. Divákom sa v prvý deň výstavy predstavil Ná-

rodný žrebčín Topoľčianky Topoľčianskou klasickou školou, 

Stredná odborná škola Šaľa s voltížnym vystúpením, nechýba-

li westernové a drezúrne ukážky, ukážky historického šermu 

a vystúpenie jazdnej polície. Druhý deň výstavy bol ladený 

športovo, obľúbenými pretekmi Ride & Drive Show, klasic-

kými jazdeckými disciplínami a westernom. 

vlastné poznámky 
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Bažant Kinematograf v Trenčíne odštartoval svoje filmo-

vé predstavenia 1. septembra 2011 filmom „Kuky sa vracia“. 

Počas štyroch večerov na 

Mierovom námestí boli 

premietnuté filmové no-

vinky. V piatok 2. sep-

tembra 2011 bol premie-

taný divácky hit „Ob-

čiansky preukaz“, v so-

botu slovenská novinka 

„Marhuľový ostrov“ v 

hlavnej úlohe so Szidi Tobias a filmovú sériu uzavrel v nedeľu 

4. septembra 2011 film „Najväčší z Čechov“, ktorý na histo-

ricky prvom udeľovaní Cien českej filmovej kritiky získal ce-

nu za najlepší ženský herecký výkon pre Simonu Babčákovú. 

Premietalo sa na Mierovom námestí, vždy o pol deviatej ve-

čer. Vstup na všetky predstavenia voľný. 

 www.sme.sk 01.09.2011 

 

Výstava pod názvom „Letectvo“, bola verejnosti prístupná 

v mesiaci september 2011 v Obchodnom centre Laugaricio, 

ktorá predstavila návštevníkom klzák z roku 1946 Zlín Honza 

z letiska Slávnica, balónový kôš, obrie letecké modely ktoré sú 

stále funkčné či sedem vitrín zobrazujúcich vývoj letectva. 

Výstava prezentovala aj letecké fotografie Štefana Kačenu. 

Súčastou výstavy bola zbierka Vojenského historického mú-

zea, ktorá prezentovala letecké uniformy, špeciálne letecké se-

dačky z bojových lietadiel, letecké prístroje a cvičné stíhacie 

lietadlo Delfín. Všetci návštevníci výstavy sa môžu zúčastniť 

žrebovania o letecké zážitky ako let balónom, vrtuľníkom, lie-

tadlom a tandemový skok s padákom. 

vlastné poznámky 
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V Katovom dome dňa 2. septembra 2011 bola otvorená vý-

stava obrazov koláží, kresieb a grafiky výtvarníčky Drahosla-

vy Burďákovej, členky amatérskeho združenia výtvarníkov 

z Uherského Hradišťa. 

Výtvarníčka z moravského Ky-

jova sa výtvarnej tvorbe ako ko-

níčku začala venovať od roku 

1959. Spočiatku to bola kresba, 

neskôr drevorezba a lineoryt. Po 

štúdiu Ľudovej školy umenia v 

Uherskom Hradišti u profesora 

Rudy Kubíčka rozšírila svoju vý-

tvarnú tvorbu o nové možnosti a 

techniky. Stala sa aj členkou združenia výtvarníkov v Uher-

skom Hradišti, ktoré združovali výrazné amatérske talenty re-

giónu. 

Drahoslava Burďáková úspešne vystavovala na krajských a 

celoštátnych prehliadkach a súťažiach, na ktorých získala celý 

rad ocenení. 

Na trenčianskej výstave predstavuje 

predovšetkým maľbu a grafiku, ale aj ko-

láže a kresby zo staršieho obdobia. Okrem 

portrétov sú jej hlavným námetom prírod-

né motívy. Jej obrazy, ako povedal Miro-

slav Potyka z Klubu kultúry v Uherskom 

Hradišti, nie sú ani depresívne, ani lacno 

sentimentálne, ale skôr melancholické, čo 

podtrhuje typickou paletou farieb, najmä 

jemných odtieňov modrej fialovej, zelenej, či oranžovej. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 6. septembra 2011 Posádkový klub Trenčín usporiadal 

vo svojich výstavných priestoroch reprezentačnú výstavu svo-

Dáma v červenom klobúku 

zprava – Drahomíra Burďáková, Mgr. Janka Masárová 
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jich klubov, ktorej sa zúčastnili predsedovia všetkých záujmo-

vých klubov. Po privítaní prítomných riaditeľom Posádkového 

klubu Stanislavom Martinákom vo svojom príhovore po-

vedal, že táto výstava po 

prvý raz sa organizátorom 

podarilo prezentovať sa na 

výstave všetkým záujmo-

vým klubom. Hlavným 

zmyslom výstavy bolo, aby 

sa ukázalo všetkým prísluš-

níkom armády ako aj civi-

lom ukázalo, aké aktivity sa v Posádkovom klube organizujú. 

Posádkový klub v Trenčíne združuje 19 klubov s počtom 972 

členov. Len pre zaujímavosť uviedol, že najväčším klubom je 

Klub vojenských veteránov, ktorý vyvíja svoju činnosť od 

vzniku Domu armády v roku 1985. Zvýraznil, že do činnosti 

klubov sa zapájajú desiatky občanov bez toho, aby ich niekto 

kontroloval. Svojimi argumentmi konfrontoval s niektorými 

nepodloženými informáciami v minulom období, že Posádko-

vý klub slúži potrebám malého okruhu ľudí. Toto konštatova-

nie podporuje aj štatistika z roku 2010, kedy sa v Posád-

kovom klubu uskutočnilo celkom 167 služobných akcií, 723 

stretnutí klubov, 22 výstav, 62 spoločenských posedení, 56 

školení a seminárov organizovaných rôznymi inštitúciami, 58 

koncertov a divadelných 

predstavení, 33 plesov a 

interných firemných po-

dujatí. Za týmito údajmi 

je možno vidieť, že čin-

nosť v tomto zariadení 

funguje i napriek niekto-

rým problémom, ktoré 

v spoločnosti existujú. 
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Po tomto úvode výstavu priblížil vo svojom vystúpení kurátor 

výstavy Ing. Karol Milan. Vo svojom príhovore konštatoval, 

že zmyslom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti široké 

spektrum zmysluplného využitia voľného času. Vôbec nie je 

dôležité či svojou činnosťou členovia vytvárajú nové hodnoty 

vytvorenými dielami, ako sú fotografi, čipkárky, výtvarníci, 

včelári, filatelisti alebo zhromažďujú artefakty. Voľný čas je 

to najkrajšie, čo máme, ktorý sa využíva zmyslu plne. Viaceré 

kluby pôsobia nielen na teritóriu mesta Trenčín a Trenčian-

skeho okresu, ale pôsobia aj mimo nich. Za podporu aktivít 

všetkých záujmových klubov treba vyjadriť v súčasnosti po-

ďakovanie Veliteľstvu síl, výcviku a podpory Armády Sloven-

skej republiky. V rámci kultúrneho programu vystúpil Detský 

folklórny súbor „Radosť“ z Trenčína.  

vlastné poznámky 

   

Výstavu významného českého maliara Františka Romana 

Dragouna otvorili vo výstavných priestoroch Trenčianskom 

múzea dňa 8. septembra 2011. Portréty detí, zátišia, autopor-

tréty, obrazy prírody i maliarovej fantázie zaplnili priestory 

Trenčianskeho múzea. Výstava ponúkla výber diel od roku 

1945 do roku 2004. Ako prezradila riaditeľka múzea Katarí-

na Babičová František Roman Dragoun bol jedným z posled-

ných žiakov Maxa Švabinského, Trenčianske múzeum si čes-

kého umelca pamätá ešte z roku 1972, keď prišiel na výstavu 

svojho kolegu, akademického maliara Jána Šandoru. Obaja 

patrili medzi posledných žiakov Maxa Švabinského na Aka-

démii výtvarných umení v Prahe. František Dragoun vtedy na-

kreslil portréty niekoľkých vtedajších zamestnancov múzea. 

Jeden z nich, portrét Marty Šimončíkovej je aj súčasťou vý-

stavy. 

Na vernisáž do Trenčína prišiel umelcov syn, známy český 

hudobník, spevák a skladateľ Roman Dragoun. Ako povedal, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8871689&ids=7
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jeho otec maľoval už od malička. „Talent zdedil po svojom 

otcovi, mojom starom otcovi, ktorý učil na roľníckej škole v 

Písku kreslenie.“ Po gymnáziu išiel na Akadémiu výtvarných 

umení v Prahe, kde študoval u profesorov Maxa Švabinského 

a Vratislava Nechlebu. „Otec maľoval predovšetkým portréty, 

ktorých za svoj život nakreslil asi šesťtisíc portrétov. Veľmi 

rád maľoval deti a rozprával im pri tom rozprávky. Kreslil 

všade, v autobuse, v električke. Veľmi rád chodil do prírody. 

Miloval kone a keďže v Písku sme mali žrebčinec, tam sme 

často chodievali. Napriek tomu, že otec bol Dragoun, na koni 

nikdy nesedel,“ prezradil. František Dragoun bol podľa slov 

jeho syna veriaci, maľoval duchovné veci, veľa obrazov na-

maľoval priamo v kostoloch. 

„Za komunizmu to nebolo populárne, preto ho vyhodili ho 

zo Zväzu výtvarných 

umelcov. V šesťdesia-

tych rokoch začal jaz-

diť do Rakúska a Ta-

lianska, kde maľoval 

českú šľachtu. Bol aj v 

Amerike, obrazy mal 

po celom svete. Cho-

dil sám, vzal si stojan 

a bol preč mesiac ale-

bo dva,“ hovorí Ro-

man Dragoun. Na ces-

tách po Čechách, Európe a Amerike zachytil podoby mnohých 

významných osobností ako Karla Absolona, Eduarda Hakena, 

O. F. Bablera, kardinála Vlka a ďalších umelcov, vedcov a 

mysliteľov. 

Okrem maľovania hral František Roman Dragoun na klaví-

ri a písal básne. „Písal skoro každý deň. Je ich strašne veľa, 

mnohé sú veľmi hlboké a krásne. Ja som ich začal asi pred 

Roman Dragoun pred obrazom otca s Martou Šimončíkovou 
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dvadsiatimi piatimi rokmi zhudobňovať, s kapelami Futurum, 

Progres 2, či T4, aj na sólových platniach mám vždy jednu dve 

veci od otca. Chcel by som urobiť aj jedno CD iba z otcových 

básní. Niektorí ľudia ho poznajú viac ako básnika než ako ma-

liara. Preto som veľmi rád, že aj vďaka tejto výstave spoznajú 

Trenčania jeho obrazy,“ dodal Dragoun.  

www.sme.sk 16.09.2011  

pomocná evidencia 517/1/2011 

 

 Klub Omega dňa 8. septembra 2011 oslávil svoje pätnáste 

výročie svojej činnosti a stal sa pre viac než tri desiatky najmä 

mladých literátov, ale aj ďalších priaznivcov umenia miestom 

na prezentovanie vlastnej 

literárnej tvorby a na or-

ganizovanie besied o 

nich. 

Počas pätnástich rokov 

sa podarilo trenčianske-

mu literárnemu klubu 

Omega vydať niekoľko 

zborníkov literárnych 

prác svojich členov. Ako 

prvé vyšli „Nepovinné čítanie 1., 2. a 3.“ v rokoch 1999, 2002 

a 2003. Ďalšími zborníkmi boli „Dialógy s časom“ v roku 

2004, „Otvorená krajina“ 

v roku 2006, „Priestor“ v roku 

2007, „Priestor“ v roku 2008 a 

„Slová dokorán“ v roku 2010. 

Niekoľkým členom vyšli sa-

mostatné básnické zbierky. 

Ako povedala Janka Polá-

ková, pôdu na realizáciu po-

núkla Verejná knižnice Mi-

http://www.sme.sk/
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chala Rešetku v Trenčíne každému, kto mal záujem nielen o 

čítanie literatúry, ale aj o vlastnú tvorbu. Niektorí z bývalých 

členov dnes profesionálne pracujú so slovom. Zázemie v klube 

našli ľudia, ktorí by sa možno so svojou tvorbou nemali kde 

prezentovať a nemali ani odvahu ju zverejniť. Nazývajú ich 

„šuflikanti“. Jedným z nich sa stal aj Martin Lančarič, ktorý 

je členom literárneho klubu Omega približne šesť rokov si za-

spomínal, že svoju tvorbu odkladal „do šuflíka“. V písaní na-

stal obrat, keď sa moja sestra dostala do kontaktu s ľuďmi 

s Literárneho klubu Omega, ktorí jej poradili, že existuje mož-

nosť prezentovať svoju tvorbu v klube. No a skúsil som a vy-

šlo to. Môžem publikovať svoje veci prostredníctvom zborní-

kov, alebo sa zúčastňovať súťaží, pred tým som ani nevedel, 

že takáto možnosť je. 

Od začiatku existencie stojí pri začínajúcich literátoch v 

klube spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý hovorí, že „človek si 

myslí, že jeho pocity alebo aj jeho drámy, sa patrí zachovať a 

spracovať, najprv vnútorne a potom aj technicky na papier. V 

tomto svete je treba si nájsť zátišie, kam sa môžem utiecť, keď 

už mi všetko lezie na nervy. Myslím si, že aj tento klub je ta-

kým ostrovčekom, kde sa možno aj trošku zotavíme zo stresov 

a napätí. Je to taká rekreačná záležitosť.“ 

Milovníčka literatúry Taja Jambrikovičová chodí na 

stretnutia Omegy preto, aby si vypočula, čo nové iní napísali. 

„Obdivujem ľudí, ktorí 

dokážu tvoriť a keďže ja 

to nedokážem, tak aspoň 

počúvam tých, ktorí to 

vedia,“ povedala. Lite-

rárny klub Omega vzni-

kol 25. septembra 1996. 

Pri jeho založení stál 

básnik Vojtech Kondrót a 
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vydavateľ a spisovateľ Ľudovít Fuchs. Od vzniku je predse-

dom literárneho klubu básnik a literárny kritik Ján Maršálek. 

„Boli aj lepšie aj horšie obdobia v závislosti od ľudí, ktorí sa 

tu združovali. Zo zakladajúcich členov sme teraz v klube 

možno traja či štyria,“ hovorí. 

Niekedy sa jeho kritika nestretne s pochopením. „Snažím 

sa byť objektívny a povedať o textoch, čo si naozaj myslím. 

Už som zažil aj to, že autor prišiel a keď sme mu práce hneď 

vo všetkom nepochválili, možno sa nahneval a už sa neuká-

zal.“ 

www.sme.sk 22.09.2011  

pomocná evidencia 535/1/2011  

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne usku-

točnila dňa 9. septembra 2011 dvojicu nových výstav. Po Igo-

rovi Kitzbergerovi a výbere ukrajinskej grafiky ponúkla svo-

jím návštevníkom tvorbu 

českého výtvarníka Jiří 

Kubového a z domácej 

výtvarnej scény sa pred-

stavil jubilujúci sochár 

Martin Lettrich s projek-

tom „Lettrospektíva“.  

Podľa kurátorky výstavy 

Magdalény Deverovej 
možno charakterizovať Ji-

řího Kubového ako neú-

navného experimentátora a predstaviteľa umenia redukova-

ných foriem. V Trenčíne sa predstavil niekoľkými tvorivými 

intervenciami, aby tak zaujímavým a nevšedným spôsobom 

oživil výstavný priestor Galérie Miloša Alexandra Bazovské-

ho. Prostredníctvom dvoch tematických okruhov – „V atmo-

sférickom priestore“ a „Absencia hmoty“ - sa návštevníci 
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trenčianskej galérie mohli zoznámiť s bohatým vývojom tvo-

rivej činnosti svojrázneho umelca. 

Aj akademický sochár Martin Lettrich (1951) patrí k 

významným predstaviteľom súčasného slovenského sochár-

stva. V tomto roku sa dožíva 

významného životného jubi-

lea. Galéria Miloša Alexan-

dra Bazovského v Trenčíne 

pripravila súbornú výstavu s 

priliehavým názvom „Let-

trospektíva“. Akademický 

sochár Martin Lettrich vy-

študoval Strednú školu ume-

leckého priemyslu v Brati-

slave u prof. L. Korkoša 

(1966-1970) a Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe u 

prof. K. Malejovského (1970-1976). Od skončenia štúdií sú-

časne venuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvo-

reniu konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa 

v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Pre exterié-

rové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizu-

júcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej 

kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. 

Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe 

prostredia. 

vlastné poznámky 

 

 Od  štvrtka 15. do nedele 18. septembra 2011 sa v tren-

čianskom kine Hviezda uskutočnil 17. 

ročník medzinárodného festivalu mono-

drámy s názvom  „Sám na javisku“. Po 

ročníkoch, v ktorých sa predstavili di-

vadelníci z Anglicka, Japonska, Izraela 
Marián Geišperg 
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či USA, sa v tomto roku dramaturgia festivalu zamerala pre-

dovšetkým na divadelnú scénu strednej Európy. Tak ako v mi-

nulosti, aj v tomto roku festival ponúkol divákom divadlo 

rozmanitých foriem ako klauniádu, herecko-hudobný recitál či 

alternatívnejšie predstavenia. V tren-

čianskom Klube Lúč sa predstavili stá-

lice českej, slovenskej a poľskej diva-

delnej scény ako Jiří Schmitzer, Ma-

rián Gaišberg, Martin Huba či Krop-

ka Theatre, ako aj mladšia generácia divadelníkov. Súčasťou 

programu bude predstavenie o Magde Husákovej Lokvencovej 

v produkcii Divadla P.A.T a Štúdia 12, za ktoré autorka scená-

ra a herečka Slávka Daubnerová získala prestížne ocenenie 

„Dosky“ za Objav sezóny 2010. 

vlastné poznámky 

 

Slovenská pošta vydala pri príležitosti smútočnej rozlúčky 

s Pavlom Demitrom príležitostnú poštovú pečiatku. Pečiatka s 

dátumom 15.09.2011 sa používala na Pošte Trenčín 1 - Sihoť, 

Šoltésova ulica č. 2, v blízkosti zimného štadióna, kde sa roz-

lúčka uskutočnila. Použitie pečiatky bolo na požiadanie zdar-

ma. Od piatku 16. septembra 2011 bola pečiatka bezplatne k 

dispozícii ďalších sedem dní na Pošte Trenčín 3 a do konca 

roka 2011 bude k dispozícii na Poštovej filatelistickej službe v 

Bratislave na Nám slobody 27. Príležitostná poštová pečiatka 

po roku používania poputuje do Poštového múzea Slovenskej 

pošty v Banskej Bystrici. 

pomocná evidencia 527/1/2011  

 

Tradičnými remeslami a kultúrnym programom v piatok 

dňa 16. septembra 2011 ožilo Mierové námestie 25. ročníkom 

tradičným mestským festivalom „Pri trenčianskej bráne“. 

Jeho začiatok patril vystúpeniu detského folklórneho súboru 

Martin Huba 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8863355&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8863357&ids=6
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Radosť a folklórneho súboru Nezábudky. Prvý deň v  piatok 

vystúpil aj folklórny súbor Mladosť. V sobotu 17. septembra 

2011 sa návštevníkom ako prvý ma predstaviť Dychový or-

chester Základnej umeleckej školy v Trenčín, ale pre technic-

ké problémy ich nahradila kapela „Textilanka“ zo Záblatia. Na 

ich vystúpenie naviazalo divadlo Dunajka, tanečné skupiny 

Aura, Goonies, Korzo, SWT a Ishtar, country skupiny Daily 

a Maryland.  

V programe detských 

folklórnych súborov Ra-

dosť, Kornička, Nezabúd-

ky a Mladosť pod názvom 

„Vo mlyne na kline“ 
mohli návštevníci sledo-

vať mimoriadne dynamic-

ké vystúpenie, ktoré u nich 

zanechalo veľmi dobrý dojem. Vyvrcholením sobotňajšieho 

programu bolo vystúpenie folklórnych súborov v pásme pod 

názvom „Vitajte pri trenčianskej bráne“, v ktorom vystúpili 

folklórne súbory Družba, Senior klub Družba, Trenčan, 

Nadšenci, Kopaničiar z Myjavy a Vršatec  z Dubnice nad 

Váhom.  

Popri programe ne-

chýbali ukážky ľudových 

remesiel, grilované špe-

ciality, tradičný jarmočný 

burčiak, víno, pastierske 

hry pre deti, heligonkári 

z Prietrže, Klub výtvarní-

kov Arte relax pri Dome 

kultúry v Ilave, tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár či 

vozenie na koňoch. 

www.sme.sk 16.09.2011 
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pomocná evidencia 528/1/2011  

 

Od 19. septembra 2011 bola sprístupnená v mestskej veži 

v Trenčíne výstava odevného dizajnu pod názvom „Súhry“, 

ktorú pripravili pre svojich priaznivcov učitelia a študenti 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Vý-

stavu priblížila vo svojom vystúpení riadi-

teľka školy Mgr. Mária Vilkovská. Ako 

povedala vo svojom príhovore, odevný di-

zajn je jedným z najstarších učebných odbo-

rov, ktoré sa študujú na škole od roku 1987. 

Za obdobie od svojho vzniku po dnešok 

prešiel tento odbor inováciou. Odevný di-

zajn je to, čo tvorí súčasť nášho života 

a prechádza zásadnými zmenami. Názov 

výstavy „Súhry“ znamená, že spolu so štu-

dentmi vystavujú aj učitelia, ktorí sú tak 

nejak v pozadí a vedú žiakov k manuálnej 

zručnosti, k ovládaniu technických pred-

metov, konštrukcii a technológii a stoja na 

formovaní názorov študenta na odev. „Na-

ša škola sa môže pochváliť, že za obdobie 

od svojho vzniku vychovala veľa známych módnych návrhá-

rov, z ktorých možno spomenúť Beátu Rajskú, Lukáša Kim-

ličku, Marcela Holúbka a ďalších“. V závere dala prítomným 

návštevníkom do pozornosti pozrieť si panel, na ktorom štu-

denti predstavili návrh rovnošaty pre železničiarov, ktorú budú 

prezentovať na verejnosti a obhajovať pred predstaviteľmi Že-

lezničnej spoločnosti Slovensko dňa 22. septembra 2011 vo 

Vrútkach. Na záver svojho príhovoru pozvala prítomných na 

výstavu študentov – dizajnerov, ktorá a uskutoční v júni na 

Trenčianskom hrade, ktorí budú vystavovať spolu s renomo-

vanými slovenskými dizajnérmi.  

Mgr. Mária Vilkovská 
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vlastné poznámky 

 

Dňa 20. septembra 2011 bolo slávnostne otvorené pracovi-

sko pobočky Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčín - Opato-

vej nad Váhom, kam bolo presťahované z objektu Materskej 

školy Trenčín, Ul. Niva do priestorov Základnej školy Trenčín 

- Potočná ulica. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 21. septembra 2011 pripravila Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku v Trenčíne pre milovníkov poznávania cudzích 

krajín stretnutie s cestovateľkou Mgr. 

Antóniou Dvoranovou, učiteľkou 

zemepisu na Základnej škole Dlhé 

Hony v Trenčíne, ktorá počas letných 

prázdnin pokorila významné ázijské 

krajiny – Čínu, Nepál a Indiu. Jej pos-

trehy z tejto cesty okorenené fascinu-

júcimi fotografiami otvorili sezónu 

jesenných podujatí Verejnej knižnice 

Michala Rešetku. 

Po ceste po Európe a Južnej Ame-

rike si pripísala na svoje konto naj-

väčší a najľudnatejší svetadiel Áziu. Pútavé rozprávanie dopl-

ňané autentickou fotodokumentáciou charakterizovala ako 

správu z cesty doplnenú o veci, ktoré by mohli zaujímať bež-

ného smrteľníka. Z jej rozprávania sa poslucháči dozvedeli, že 

svoju expedíciu začala v Pekingu a trvala 28 dní. Po návšteve 

hlavného mesta Číny Pekingu, navštívila Šanghaj, historický 

Siam a tibetské hlavné mesto Lhasa. Najľudnatejší štát sveta 

vystriedal Nepál a cestovateľská trasa sa ukončila v indickej 

kolíske civilizácie. Výprava dlhá viac ako 6.000 kilometrov 

bola náročná skôr na psychiku a ako fyzickú záťaž. Čínu väč-
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šina Európanov vníma ako krajinu bicyklov a ryžových polí, 

ale z pohľadu našej cestovateľky to človek ani tak nevníma, 

lebo všade je veľa áut, zhonu, akurát je viac šikmo okých oko-

loidúcich. Ako povedala výnimočný vzbudil Veľký čínsky 

múr, terakotová armáda, moderný olympijský komplex, palác 

dalajlámu, najvyšší vrch Zeme a vysokohorský príbytok zatep-

lený jačím trusom. 

Trenčianske noviny26.09.2011 

pomocná evidencia 553/1/2011 

 

Uplynulý víkend od 24. do 25. septembra 2011 patril v 

Trenčíne džezu. Podujatie 18. ročníka „Jazz pod hradom“ 

znel v znamení dvadsaťročného jubilea založenia trenčianskej 

formácie Aurélius Q. 

Už v piatok 23. septembra 2011 odpoludnia sa predstavili 

na Mierovom námestí mladé 

talenty – First Class Band 

z Dubnice n.V., The Breeze 

z Bratislavy a Glass Rain 

z Trenčína. Večer potom 

v Piano Clube kúzlil Harry 

Sokal a jeho trio Groove 

z Rakúska. Sobota 24. septem-

bra 2011 sa niesla v oslavnej atmosfére, pretože Jazz pod hra-

dom si pripomenul dvadsaťročné jubileum založenia trenčian-

skej formácie Aurélius Q. 

Výročie prišli osláviť znamenití hostia – Sisa  Michalide-

sová, Peter Preložník, Vlado Vizár s Jazz Q a Terezka Raj-

nincová so svojou pražskou kapelou Groove Inn. Čo je najdô-

ležitejšie – prišli džezoví labužníci a celej oslave pripravili 

nádhernú kulisu. Spontánne prostredie provokovalo výborné 

výkony všetkých účinkujúcich. 
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18. ročník podujatia Jazz pod hradom sa aj tento krát pre-

zentoval ako jedinečné podujatie svojho druhu, reprezentujúce 

mesto a región v tom najlepšom zmysle slova. Laureátmi fes-

tivalu sa stal Jozef Králik ako najlepší sólista, Terezka Raj-

nincová bola vyhlásená za nový objav festivalu. a ocenenie 

najväčšia osobnosť festivalu Jazz pod hradom si odniesol 

Harry Sokal.  

www.sme.sk 25.09.2011  

 

Návštevnosť Trenčianskeho hradu sa počas turistickej se-

zóny roka 2011 v porovnaní s minulým rokom 2010 mierne 

zvýšila. Na dominantu Považia Trenčiansky hrad bolo tento 

rok zvedavých o asi 5.000 ľudí viac ako vlani. Informovala 

správkyňa hradu Mgr. Monika Schwandtnerová. „V roku 

2010 bolo v hlavnej sezóne, teda od mája do konca augusta, 

asi 60.000 návštevníkov. V tomto roku 2011 navštívilo počas 

sezóny Trenčiansky hrad skoro 65.000 ľudí.“  

Okrem toho dodala, že najviac návštevníkov prišlo na 

Trenčiansky hrad počas 

tradičných Trenčian-

skych hradných slávnos-

tí. Veľkej obľube sa te-

šili najmä nočné pre-

hliadky Trenčianskeho 

hradu, Deň detí na Tren-

čianskom hrade či Ná-

hradný hudobno-diva-

delný festival. V tejto sezóne boli organizované rozprávkové 

prehliadky pre najmladšiu generáciu pod názvom „Kráska 

a zviera“.  

Medzi zahraničnými návštevníkmi Trenčianskeho hradu 

prevládali v tejto sezóne predovšetkým Česi a Poliaci, no ne-

chýbali ani Maďari, Rakúšania, Nemci, Angličania, Ukrajinci, 
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Číňania, Taiwanci a Američania. Prehliadku hradu si tento rok 

nenechalo ujsť ani niekoľko návštevníkov z Austrálie. 

www.sme.sk 25.09.2011 

pomocná evidencia 548/1/2011  

 

Editori prestížneho festivalového portálu Virtual Festivals 

zaradili  Festival Bažant Pohoda 2011 na tretie miesto v reb-

ríčku európskych mimobritských festivalov. Rebríček zostavil 

server pri príležitosti vyhlásenia ankety United Kingom Festi-

val Awards, v ktorej môžu fanúšikovia hlasovať v piatich ka-

tegóriách. V štyroch si vyberajú medzi najlepšími festivalmi 

na Ostrovocha a v tej piatej bola nominovaná aj Festival Ba-

žant Pohoda 2011. 

Portál Virtual Festivals sa už dvadsaťtri rokov špecializuje 

na festivaly a patrí k najrešpektovanejším médiám svojho dru-

hu. Do svojho aktuálneho rebríčka zaradil pätnásť najlepších 

festivalov, medzi najlepších sedem sa dostali len festivaly, 

ktoré dostali v hodnotení redaktorov Virtual Festivals deväť z 

desiatich bodov – plný 

počet nezískal žiadny. 

Festival Bažant Poho-

da predbehla festivaly 

ako Roskilde, Melt! či 

Hurricane. Pred slo-

venský Festival Bažant 

Pohoda 2011 sa zara-

dili len Ibiza Rocks a rakúsky Snowbombing. 

„Pohoda je západoeurópsky festival za východoeurópske 

ceny, ktorá sa tento rok, po pätnástich rokoch existencie, zara-

dila medzi to najlepšie,“ píše autor Jon Wright, ktorý v júli 

2011 navštívil Festival Bažant Pohodu na trenčianskom leti-

sku. 

www.sme.sk 03.10.2011  

http://www.sme.sk/
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pomocná evidencia 570/1/2011 

 

V centre mesta Trenčín pri Posádkovom klube, predtým 

Okruhovom dome armády, chcel súkromný investor Tatra 

Real Trade postaviť podzemné garáže, pri ich výstavbe kto-

rých však našli časť múra, ktorý Ministerstvo kultúry Sloven-

skej republiky vyhlásilo za kultúrnu pamiatku. Keďže investo-

rovi sa nepodarilo zrealizovať zámery, tak chce naspäť penia-

ze, ktoré preinvestoval. Investor ich žiada od mesta Trenčín. 

Pojednávanie na Okresnom súde v Trenčíne o odškodnom 

pre neuskutočnenú výstavbu 140 podzemných garáží a poly-

funkčnej nadzemnej budovy sa začalo v piatok 30. septembra 

2011. Investor žia-

da od mesta Tren-

čín viac ako 1,2 mi-

lióna eúr. Mesto 

Trenčín však tvrdí, 

že investorovi nič 

nebránilo v stavbe 

pokračovať. Obe 

strany sa nedokáza-

li dohodnúť mimo 

súdu, a tak si na Okresnom súde v Trenčíne si vymieňali ar-

gumenty právni zástupcovia spoločnosti Tatra Real Trade a 

mesta Trenčín. 

Spoločnosť Tatra Real Trade uzavrela s mestom Trenčín 

zmluvy o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena a dosta-

la súhlas na odkúpenie pozemku v centre na Jaselskej ulici v 

Trenčíne. Vedľa Posádkového klubu v Trenčíne plánovala vy-

budovať presklenú budovu a v podzemí garáže. Zaplatila mes-

tu Trenčín preddavok a podľa budúcej zmluvy zvyšok z do-

hodnutej kúpnej ceny malo mesto Trenčín dostať po dostavbe. 
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Po odkrytí vrchnej časti lokality však sa v podzemí našiel 

pri archeologickom prieskume nález, ktorý archeológovia 

označili za unikátny. Malo ísť o zvyšky predsunutej časti 

mestského opevnenia asi zo 17. storočia, ktoré sa doteraz u 

stredovekých miest na Slovensku neobjavili. Na základe nále-

zu stavbu v decembri 2008 zastavili a v lete 2009 už Minister-

stvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo archeologické ná-

lezisko za národnú kultúrnu pamiatku. Mesto Trenčín sa voči 

vyhláseniu odvolalo, ale vtedajší minister kultúry Marek 

Maďarič vyhlásenie zamietol. Na zabezpečenie nálezu múr 

bol zakonzervovaný zasypaním, ale na mieste ostala ohyzdná 

jama, ktorá dostala medzi Trenčanmi meno „Cellerova“. 

Počas troch rokov sa investor Tatra Real Trade a mesto 

Trenčín nedohodli, a tak sa spor dostal pred súd. Podľa pod-

predsedu predstavenstva Tatra Real Romana Doupovca im 

nález skomplikoval projekt, pretože už podľa neho nemohli 

stavať. Múr mal totiž prechádzať naprieč garážou, ktorá tam 

mala stáť. „Návrhy 

na zmenu projektu 

neboli akceptované, 

preto stavať nemô-

žeme, sme zaviaza-

ný dekrétom z mi-

nisterstva nepokra-

čovať. Jedinú vec, 

ktorú môže staveb-

ný úrad mesta spra-

viť, je zrušiť sta-

vebné povolenie.“ Spoločnosť Tatra Real Trade vymáha od 

mesta Trenčín náhradu škody, ušlý zisk, ako aj zálohu, ktorú 

zaplatili za pozemky. „My sme zaplatili mestu Trenčín pro-

striedky z našich súkromných zdrojov a tie peniaze sa nachá-

dzajú v rozpočte, tak sme na dobrej adrese,“ dodal. 
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Podľa právnikov mesta Trenčín ide o neštandardný postup 

investora, keď hľadá chyby u strany, ktorá chybu nespôsobila. 

„Ak vznikla škoda, ktorú zavinil štát, tak by ju mal aj znášať, 

lebo on garantuje ochranu pamiatok a musí garantovať aj sta-

vebníkovi určitú náhradu v prípade, že sa ju bude snažiť chrá-

niť,“ povedal Martin Dočár, právny zástupca mesta Trenčín. 

Ten na pojednávaní skonštatoval, že investor Tatra Real Trade 

odstúpil od zámeru výstavby nie z objektívnych, ale subjek-

tívnych dôvodov a stavbu spoločnosť ukončila dobrovoľne. 

Žiadny právny predpis nezakazuje pokračovať v stavbe, pri 

archeologickom náleze, alebo v prípade vyhlásenia nejakej 

kultúrnej pamiatky. 

Ďalším argumentom mesta boli zmluvy o budúcej zmluve, 

ktoré podpísal bývalý primátor Ing. Branislav Celler, bez sú-

hlasu zastupiteľstva ešte v roku 2007, ako aj premlčané termí-

ny zálohových platieb. „Ak primátor koná bez súhlasu zastupi-

teľstva v takých dôležitých veciach ako majetkové prevody, 

tak jednoznačné musí 

ísť o právny úkon, kto-

rý mesto nezaväzuje,“ 

vysvetlil právny zá-

stupca mesta Trenčín. 

Počas troch rokov v 

diskusii, čo s jamou, 

odznel aj zámer inves-

tora premiestniť ju na 

povrch, s čím ale ne-

súhlasili pamiatkari. Tí však od roka 2008 tvrdia, že sa tam 

stavať môže, ak bude zabezpečená ochrana národnej kultúrnej 

pamiatky. 

Ako povedala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu 

PhDr. Eva Gazdíková, nález je zabezpečený tým, že je zasy-

paný. Pre pamiatkárov je to prijateľné a možno by pripadalo 



334 
 

do úvahy prezentovať nález na povrchu ako líniu, kadiaľ vedie 

múr, podobne ako v prípade barbakanu v centre mesta. 

www.sme.sk 03.10.2011  

pomocná evidencia 567/1/2011 

 

Mesto Trenčín sa rozhodlo zmeniť správcu Kultúrneho 

strediska v Záblatí. Doposiaľ sa o jeho prevádzku, dotovanú 

vlastníkom, teda mestom Trenčín, starala externá zamestnan-

kyňa mesta. Prevádzka strediska od 1. októbra 2011 spadá 

priamo pod Útvar kultúrno-informačných služieb na Mest-

skom úrade v Trenčíne.  

O prijatých opatreniach 

zo strany Mesta Trenčín 

informovala viceprimá-

torka mesta Mgr. Renáta 

Kaščáková na porade 

primátora dňa 4. októbra 

2011  Rozhodnutie mesta 

odôvodnila stransparen-

tnením činnosti kultúrne-

ho strediska, pričom poukazovala, najmä na neochotu vykazo-

vania činnosti strediska. Doterajší stav nakladania s mestským 

majetkom je nemysliteľný a ako vlastník zodpovedný za jeho 

použitie sme povinní ho zmeniť, čím zdôvodnila prevzatie 

kontroly nad kultúrnym strediskom priamo Mestom Trenčín. 

Ďalší spôsob nakladania s budovou, ako majetkom mesta, by 

sa mal stať predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľ-

stve. Návrh bude sledovať uskutočnenie výberového konania 

na transparentný verejný výber prevádzkovateľa, ktorý by 

prevádzkoval kultúrny dom v Záblatí na vlastné náklady, resp. 

formou komerčného prenájmu s tým, že časť jeho prevádzky 

vyčlení pre pravidelné kultúrne aktivity pre verejnosť, čo sa 

vzhľadom na charakter tohto kultúrneho domu, ako aj činností 

zľava - hovorca mesta R. Nemec, primátor Mgr. R. Rybníček 
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v tejto mestskej časti, ako sú svadby, kary, oslavy, či zábavy, 

javí ako najlepšie možné riešenie. 

Výpoveď je výsledkom hĺbkovej analýzy vo všetkých 

mestských kultúrnych strediskách, ich právneho stavu voči 

mestu, financovania a zmlúv jednotlivých stredísk k ďalším 

užívateľom. „Aby 

sa mohla efektív-

ne, koncepčne a 

spravodlivo pod-

porovať kultúra do 

budúcnosti, potre-

bujeme poznať jej 

doterajšie fungo-

vanie, ktoré je 

veľmi neprehľad-

né a niekedy postavené skôr na zotrvačných vzťahoch,“ pove-

dal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. 

vlastné poznámky 

 

V trenčianskom Art Centre Synagóga otvorili dňa 30. sep-

tembra 2011 už 17. Výtvarný salón Trenčianskeho kraja, 

ktorý predstavuje diela profesionálnych i amatérskych výtvar-

níkov Trenčianskeho kraja. Na 17. ročníku výtvarného salónu 

sa predstavuje 46 autorov od Púchova až po Prievidzu a Han-

dlovú. Ako povedala Mgr. Janka Masárová z Trenčianskeho 

osvetového strediska, že ide o nesúťažnú, nepostupovú výsta-

vu. „Vystaví sa každá práca, ktorú jej autor prinesie, bez neja-

kého výberu. Obmedzenie je iba priestorom.“ Úroveň výtvar-

ného salóna ide podľa jej slov každým rokom dopredu. „Z ro-

ka na rok sa objavujú lepšie a lepšie práce. Tie diela sú rôzno-

rodé, autori nie sú obmedzení technikou, ani žánrovo, je tu 

takmer všetko od grafiky, cez maľbu, plastiky, kombinované 

techniky. Sú tu veľmi pekné práce Elišky Kapušovej - Skybo-

Kultúrny dom Záblatie 
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vej, učiteľky zo Základnej umeleckej školy K. Pádivého v 

Trenčíne i jej kolegov Janka Meška či Zuzky Janíčkovej. Tra-

dične sú tu nádherné veci od Júliusa Činčára. Trenčianskych 

výtvarníkov zastupovala Janka Horňáková, Miro Gregor, 

Markéta Gregorová, Igor Vaculčiak. So svojimi dielami sa 

predstavila aj nová autorka Lenka Lacová z Dubnice nad Vá-

hom, ktorá napriek svojmu zdravotnému handicapu priniesla 

krásne práce.“ 

Výtvarný salón je priestorom pre amatérskych i profesio-

nálnych výtvarníkov. Vystavujú tu mladí i starší autori, aj tí 

ktorí sa zúčastňujú pravidelne, aj úplní nováčikovia. K tradič-

ným vystavovateľom patrí insitný maliar MUDr. Július Čin-

čár. Ako vraví, je to preňho spôsob, ako sa sebarealizovať a 

zároveň porovnať sa s druhými umelcami. „Aby som vedel, v 

akom som poradí, či som v strede, vpredu alebo pozadu. Ale 

je to aj reprezentácia Trenčína.“ Vyzdvihol najmä podiel mla-

dých umelcov na vystavených dielach na výstave, kde je vi-

dieť veľký posun dopredu. „Je to výrazný odklon od toho, čo 

bolo, od naivizmu a folklorizmu. Výtvarné diela sú charakteri-

zované modernými technikami.“ Predsa sa zdá, že na výstave 

chýbajú tradiční trenčianski autori a profesionálni umelci. Ok-

rem obrazov našli svoje miesto v synagóge aj sochy a plastiky. 

Na výtvarnom salóne sa netradične predstavila nie maľbami, 

ale sochami, pre ktorých výrobu použila pletivo a kamene 

Mgr. Izabela Bulková. Ako sama hovorí „nápad vznikol na 

chalupe v Novej Bošáci, kde som robila poriadok a zbierala 

drobné kamene. Kamene som naukladala do rabicového a za-

jačieho pletiva a vytvorila som si pred chalupou veľkého anje-

la. Potom som sa rozhodla námet zopakovať a vytvorila som 

ďalšie menšie sochy a tie som priniesla na výstavu.  

www.sme.sk 08.10.2011  

Trenčianske noviny 10.10.2011 

pomocná evidencia 562/1/2011  
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Galéria M. A. Bazovského bilancovala obdobie prvého pol-

roka roka 2011. Hodnotiaca správa konštatovala, že galéria 

usporiadala celkovo 9 výstav, z toho šesť výstav vo svojom 

sídle a dve výstavy v iných kultúrnych inštitúciách. Za toto 

obdobie navštívilo galériu 7.255 návštevníkov. Len expozície 

a výstavy si pritom prezrelo 4.854 osôb.  

Najúspešnejšími projektmi bola výstava Miloša Balgavého 

st. a výstava 30. ročník Detského výtvarného a literárneho 

Trenčína, ktoré si pozrelo spolu 1.659 návštevníkov. Druhým 

najúspešnejším projektom bola výstava manželov Šickovcov 

a výstava „Slovenský kreslený humor a satira“, ktoré pritiahli 

do galérie 1.400 návštevníkov. Galéria rozvíjala taktiež kul-

túrno-vzdelávaciu činnosť a v rámci nich usporiadala 125 ta-

kýchto podujatí, ktoré navštívilo 2.716 ľudí. 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského bola v roku 2011 

úspešná v získavaní dotácií z rozpočtu Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky, keď podporu získali granty na realizáciu 

projektu na vydanie katalógu Martina Lettricha, nákup ume-

leckých diel do zbierkového fondu galérie a materiálne zabez-

pečenie projektu Arteterapia v galérii. 

www.sme.sk 07.10.2011  

pomocná evidencia 590/1/2011  

 

Nie je to dávno, čo milovník výtvarného umenia Bohuš 

Hanzel zriadil pod Mestskou vežou galériu z depozitu svojej 

súkromnej zbierky. Jeho cieľom bolo od začiatku bolo prezen-

tovať nielen výtvarné diela, ale vytvárať priestor aj pre ostatné 

druhy umenia. Dňa 1. októbra 2011 sa uskutočnila prvá nevý-

tvarná spoločenská udalosť, keď spisovateľka, prekladateľka 

a majiteľka vydavateľstva Artemis Erika Ridziová, ktorá pre-

zentovala čitateľom svoju najnovšiu knihu pod názvom „Vyš-

šie je už len nebo“. Literárna akcia sa stretla s veľkým záuj-

mom verejnosti a komorné priestory galérie navštívilo veľa 
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milovníkov krásnej literatúry. Túto skutočnosť ocenil zaklada-

teľ galérie Bohuš Hanzel, keď povedal, že „výborná atmosféra 

a nebývalý záujem ľudí potvrdili správne nastúpenú cestu.  

Pardon 15.10.2011 

pomocná evidencia 598/1/2011 

 

Kultúrno-umelecký projekt Jany Vozárikovej pod názvom 

„Krása v nás a okolo nás“ odštartovala v Katovom dome dňa 

5. októbra 2011 vernisáž výstavy obrazov Jany Vozárikovej 

a výstavy fotografií Juliany Vozárikovej. Autorka obrazov 

čerpá námety svojich diel z prírody, v ktorej aj kreslí 

a maľuje. Zachytáva svet prírodných bytostí. Iný druh obrazov 

ju inšpiruje pri počúvaní hudby. Názvy vytvorených obrazov 

ako „Rozvinúť krídla v sebe“, „Otvorenie sa výšinám“, „Slo-

boda ducha“, „Prebudenie z duchovného spánku“ sú vyjadre-

ním autorky jej túžby po slobode. Fotografie Juliany Vozári-

kovej zachytávajú detaily z prírody a prinášajú pohľady autor-

ky na svet. V makro záberoch kvapka vody vytvára kvet, ale-

bo šiška vyzerá ako množstvo skál obmývaných vodou. 

Kultúrno-umelecký projekt tvoril ako výstavy obrazov 

a fotografií aj hudobné vystúpenia, prednáškami a módnou 

prehliadkou v Trenčianskom múzeu. 

Trenčianske noviny 10.10.2011 

pomocná evidencia 581/1/2011 

 

Koncertom skupiny Cracow Duo sa začala dňa 9. októbra 

2011 séria podujatí tradičného festivalu vážnej hudby Tren-

čianska hudobná jeseň 2011. Skupinu tvorili dvaja poľskí 

umelci – klavírista Ján Kalinowski a violočelista Marek 

Szlezer. Na začiatku úvodného koncertu informoval posluchá-

čov za Klub priateľov vážnej hudby Vladimír Kulíšek, že fes-

tival je tento rok venovaný životným jubileám Franza Liszta 
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a Ján Cikkera. V každom z piatich koncertov zaznie skladba 

aspoň jedného z nich.  

V druhom festivalom koncerte vystúpil tenorista Roman 

Bajzík s klavíristom Branislavom Malatinským. V treťom 

festivalovom koncerte odznel husľový recitál Alexandra Jab-

lokova s klavírnym sprievodom Tomáša Nemca. Vo štvrtom 

festivalom koncerte odznie klavírny recitál Kamila Mihalova 

a piatym koncertom, v ktorom vystúpil Bratislavský chlap-

čenský zbor za dirigovania Magdy Rovňákovej festival 

skončil. 

Trenčianske noviny 10.10.2011 

pomocná evidencia 582/2/2011  

 

Dňa 13. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Posádkového klubu 

v Trenčíne vernisáž 48. roč-

níka výstavy fotografií čle-

nov fotoskupiny „Méta 

2011“. Prítomných privítal 

na vernisáži Ing. Juraj Ká-

koš. V príhovore pripome-

nul, že fotoskupina bola za-

ložená v roku 1962, teda pred štyridsaťdeväť 

rokmi pri Trenčianskom osve- tovom stredi-

sku a odvtedy pripravila 47 výstav foto-

grafií svojich členov s výnim- kou roka 

1968. Skupinu založili Sokol, Štubňa, Spáčil 

a Harníček. Je to jediná tvorivá skupina, ktorá vystavuje ne-

pretržite do dnešných dôb. Každoročná výstava ovplyvňovala 

a ovplyvňuje záujem  o fotografovanie u širokej verejnosti, 

najmä mládeže. Na tohoročnej výstavy sa po prvý raz prezen-

tovali dvaja úspešní trenčianski fotografi Anna Marušincová 

a Jaroslav Matejček. Obaja sa venujú fotografovaniu viac ro-
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kov, zúčastňujú sa amatérskych výstav na Slovensku. Poďa-

koval Posádkovému klubu za možnosť používania ich výstav-

ných priestorov, Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

a Trenčianskemu osvetovému stredisku za materiálnu 

a morálnu podporu. Na jeho príhovor nadviazal riaditeľ Tren-

čianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený, kto-

rý zaželal členom fotoskupiny Méta veľa inšpirácií do ďalšie-

ho obdobia. Jeho vy-

stúpenie doplnila ve-

dúca odboru kultúry 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Marta Šajbidorová, 

ktorá uistila členov 

skupiny Méta, že aj v 

budúcom roku sa 

v rozpočte zapraco-

vali ich finančné požiadavky. Pred prehliadkou vystavených 

fotografií člen skupiny Méta Ing. Jozef Poláček zhodnotil vy-

stavené fotografie jednotlivých členov skupiny. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 597/1/2011, 601/2/2011 

 

Program na štyroch scénach, kempovanie v temperovaných 

halách. Taký bol prvý ročník Pohoda Indoor Camping Fes-

tivalu. Jesenná Pohoda  sa uskutočnila 25. a 26. novembra 

2011 v priestoroch trenčianskeho výstaviska Expo Centrum. 

„Už viac rokov je záujem pokúsiť sa preniesť čaro letnej časti 

Bažant Pohody do jesennej verzie a urobiť z neho festival so 

všetkým, čo k nemu patrí. Preto sme prišli s možnosťou sta-

novania pod strechou, pričom tento nápad sa nikde vo svete 
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doposiaľ nepraktizoval,“ povedal Michal Kaščák, riaditeľ 

Agentúry Pohoda. 

Okrem priestoru na vlastné stany, bol v ponuke aj stanový 

hotel Kempingski. Festival mal obmedzenú kapacitu 2.500 

návštevníkov, obmedzený bol aj priestor stanového tábora, do 

ktorého sa zmestilo 240 dvojmiestnych stanov, pričom jedno 

stanové miesto mohlo samonosné stany bez nutnosti kolíkova-

nia.  

Program festivalu vychádzal z letnej verzie, ktorá bola mi-

xom hudby, divadla, filmu, literatúry a debát. Vystúpili Hado-

uken!, New Young Pony Club, Esben and the Witch, Paris Su-

it Yourself, Polar Bear Sophie Barker, The Death Set, Pintan-

dwefall, Kroke či Zapaska. Domácu scénu reprezentovali mla-

dé kapely ako Got Blue Balls, Gwerkova, Talkshow, Jelly 

Belly, Dynamo Team či progresívne duo Ink Midget a Pjoni. 

Ďalší zo svojich výnimočných koncertov odohralo legendárne 

Le Payaco. Svetovú premiéru nového projektu pripravil Ma-

rián Varga a Noneto, v ktorom spojil vystúpenie Moyzesového 

kvarteta s dychovým kvintetom. Hudobným pohladením bol 

koncert afterPhurikane, svetový drum and bass ukázal B-

Complex, kvalitný hip hop zas Bene a Roland Kánik v pro-

jekte Spam Poetry. Zahrali sa aj zavedené značky ako Puding 

pani Elvisovej, Longital a Sto múch. 

Zaujímavé bolo zastúpenie českých umelcov. Dobu pred 

novembrom 1989 pripomenuli české legendy Půlnoc a Mňága 

a Žďorp. Mikoláš Chadima so svojím MCH Bandom odohral 

svetovú premiéru projektu s Dianou Krausse – Tagesnottizen. 

Spolu s „dinosaurami“ sa predstavili aj české objavy Dva, 

Fiordmoss, Luno a fascinujúci WWW. 

Do programu pribudli ďalší účinkujúci – nielen hudobní, 

ale aj divadlá, literatúra, diskusie či filmové projekcie a taneč-

né workshopy. Udalosťou bola premiéra filmu režisérky Zu-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9006820&ids=1
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zany Piussi – „Muži novembra“, ale aj debata s Fedorom Gá-

lom. 

www.sme.sk 11.10.2011 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 602/1/2011, 610/1/2011,  

 

Špecialitou jesennej Pohody sa stalo práve stanovanie v ha-

lách. Kapacita pôvodne plánovaných kempingových miest sa 

vypredala za necelé štyri dni. „Je to úžasné, na takéto dobré 

správy radi reagujeme, a tak sme prenajali veľkorozmernú 

prenosnú halu, ktorá kapacitu kempu strojnásobí. Hala bude 

temperovaná a aj trošku vyzdobená, aby sa návštevníci cítili 

fajn,“ vysvetlila produkčná agentúry Katarína Kintlerová. 

Rovnako bude pod strechou postavený aj stanový hotel 

„Kempingski“. Stanovanie pod strechou má niektoré obme-

dzenia, ktoré vyplývajú z povahy priestoru. Používanie sú po-

volené len stany so samonosnou konštrukciou bez nutnosti 

kotvenia, jedno stanové miesto má 2,5 x 2,5 metra. Treba 

myslieť aj na teplé spacáky a to aj napriek tomu, že haly budú 

vyhrievané. K dispozícii budú aj sprchy, úschovne a samo-

zrejme dostatok hygienických a občerstvovacích zariadení. 

„Chceme vytvoriť festivalovú komunitu, aká vzniká aj vďaka 

viacdennému stanovaniu na letných festivaloch. Sme radi, že 

ľudia na náš nápad zareagovali tak dobre, tešíme sa na ďalších 

dobrodruhov,“ dodáva šéf Pohody Michal Kaščák. 

www.sme.sk 14.10.2011 

pomocná evidencia 609/1/2011 

 

Európska sieť miest mieru, ktorá vznikla v roku 2010 v 

Portugalsku združuje mestá, v ktorých boli podpísané výz-

namné mierové zmluvy a ovplyvnili  politické a hospodárske 

smerovanie Európy. Táto zmluva nadviazala na zmluvu z roku 

1335, ktorú podpísali na Trenčianskom hrade český kráľ Ján 
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Luxemburský, uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou a poľský 

kráľ Kazimír. Myšlienkou založenia asociácie v súčasnom ob-

dobí je podpora mieru povedala predsedníčka Občianskeho 

združenia „Trenčín – mes-

to mieru“ Janka Fabová, 

ktorá podpisovala v roku 

2010 vstup mesta Trenčín 

do tejto asociácie.  

Dňa 30. septembra 2011 

sa stretli na Trenčianskom 

hrade členovia asociácie, 

aby „rozprávala o tom, ako 

rozšíriť asociáciu, získať nových členov, zvýšiť počet aktivít, 

ktoré organizujú a o spojení členov s európskou turistickou 

mierovou cestou“ zhodnotil prezident asociácie Eduardo 

Basso.  

V súčasnosti má Európska sieť miest mieru dvanásť členov 

z desiatich európskych krajín. Na stretnutí v Trenčíne bolo pri-

jaté za nového člena maďarské mesto Vásvár. 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 604/1/2011 

 

Tradičná ľudovú výroba má svoje miesto v učebných plá-

noch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. 

Učia sa remeselné práce 

ako práca s drevom, tkanie 

na textilných rámoch či vý-

roba šperkov, najnovšie 

drotárstvu. Keď bola 

v tomto školskom roku vy-

hlásená Ústredím ľudovej 

umeleckej výroby v Bra-

tislave vyhlásená súťaž                       
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„V krajine remesiel“, do ktorej sa zapojili aj žiaci tretieho roč-

níka. Deti súťažili v rôznych oblastiach ako je drevárstvo, tex-

til, košikárstvo a drotárstvo. Práve v drotárstve Karolína Ga-

žiová z triedy Mgr. Zuzany Janíčkovej získala dielkom 

v kategórii Noty pre drôty prvé miesto za dielo „Kruh snov“. 

Okrem nej čestné uznanie získal učiteľ Ján Meško so svojimi 

žiakmi za postavičky z dreva. 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 603/1/2011 

 

Národné osvetové centrum ako vyhlasovateľ a odborný ga-

rant a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom ako orga-

nizačný garant pripravili vyhodnotenie a výstavu z celoštát-

neho kola AMFO – 39. ročníka celoštátnej postupovej sú-

ťaže amatérskej fotografie. Vyhodnotenie súťaže, vernisáž 

výstavy, odborný rozborový seminár a tvorivá dielňa sa usku-

točnili v dňoch 28. – 30. októbra 2011 vo Vihorlatskom mú-

zeu a vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. 

Prezentované boli fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná 

porota pod vedením predsedu Mgr. Františka Tomíka 

z Bratislavy z takmer tisíc fotografií mimoriadne vysokej 

technickej kvality a umeleckej úrovne, zaslaných z jednotli-

vých krajských kôl súťaže.  

Z autorov Trenčianskeho kraja, ktorých fotografie postúpili 

z krajského kola, boli v celoslovenskej súťaži ocenení: 

- Martin Brojo  z Považskej Bystrice čestným uznaním v 

skupine A) – autori nad 21 rokov, v kategórii čiernobiela 

fotografia; 

- Martin Bartoš z Trenčína čestným uznaním v skupina A) 

– autori nad 21 rokov, v kategórii čiernobiela fotografia; 

- Rastislav Novota z Trenčína získal 2. cenu v skupine A) –

 autori nad 21 rokov, v kategórii multimediálne prezentá-

cia; 
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- Peter Pikulík z Prievidza cena, skupina B) – autori do 21 

rokov, v kategórii farebná fotografia; 

- Vladimír Domen z Myjavy cena, skupina B) – autori do 

21 rokov, v kategórii farebná fotografia; 

- Peter Kmeť z Lehoty pod Vtáčnikom cena, skupina  B) – 

autori do 21 rokov, v kategórii čiernobiela fotografia. 

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 600/2/2011 

 

Spisovateľka Gabriela Futová počas návštevy vo Verejnej 

knižnici M. Rešetku v Trenčíne dňa 11. októbra 2011 absol-

vovala štyri besedy za jeden deň. Jej stretnutia patrili mladým 

čitateľom. O svojej dráhe spisovateľky sa deťom priznala, že 

už v mladosti veľmi chcela písať. Pri rozhodovaní o budúcom 

povolaní sa rozhodla pre žurnalistiku. Ale počas štúdia na vy-

sokej škole zistila, že svoje poslanie vidí v niečom inom. 

Správny čas pre „kariéru“ spisovateľky nastal na materskej 

dovolenke. 

Prečo sa orientuje na det-

ského čitateľa? Lebo sa v ňom 

našla. Má pocit, že je stále 

veľké dieťa. Väčšinou píšem v 

prvej osobe a páči sa mi mož-

nosť, že ako dieťa nemusím 

byť zodpovedná, keď v knižke 

niečo vyvádzam. Deti sú pre 

mňa z rozprávkových bytostí 

najzaujímavejšie, pretože dokážu vymyslieť neskutočné veci. 

Jej tvorba je popretkávaná bosorkami. K bosorkám mala vrúc-

ny vzťah, kým nevyšiel Harry Potter. Vtedy nastal taký boso-

rácky boom, až sa jej téma trochu sprotivila a po tretej knižke 

sa jej už viac nevenovala.  
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Pre ňu osobne je čítanie neoddeliteľnou súčasťou života. 

Knihy ju bavia, nútia ju zamýšľať sa nad vlastným životom, 

dokonca aj jej radia. Veľmi často sa mi stáva, že problém, kto-

rý rieši, nachádza vyriešený práve v knihe, aj keď po tom ve-

dome nepátram. Niekedy stačí jedna veta a mám vo veciach 

jasno. 

Na otázku či poznajú rodičia dostatočne detskú literatúru, 

odpovedá, že málo. Výber je veľký a zorientovať sa narýchlo 

napríklad v obchode, keď chcú dieťaťu kúpiť knihu, môže byť 

problém. Sama viem, že keď potrebujem niečo konkrétne zo-

hnať, trávim hodiny v kníhkupectve a vždy som nespokojná, 

lebo si neviem vybrať. 

Rodičom by pomohlo preniknúť hlbšie do problematiky, 

keby sa poradili s knihovníčkami detských oddelení knižníc, 

prípadne navštíviť stránku Murova čitáreň, ktorá predstavuje-

me slovenské novinky pre deti.  

www.sme.sk 23.10.2011 

pomocná evidencia 620/1/2011 

 

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne or-

ganizovala celoslo-

venskú výtvarnú sú-

ťaž žiakov pod ná-

zvom „Figurálna 

tvorba“, ktorej vý-

sledky boli vyhlásené 

dňa 14. októbra 2011 

na výstave pod rov-

nakým názvom súťa-

že v mestskej veži v 

Trenčíne  

A. kategória 
1. miesto - neudelená cena 

Katarína Kandriková, prvá cena v kat.  do 19 rokov 
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2. miesto - neudelená cena 

3. miesto - neudelená cena 

Čestné uznanie bolo udelené: 

- Jane Rankovej zo Základnej umeleckej školy Karola Pádi-

vého, v Trenčíne,  

- Kamile Varšovej zo Základnej školy v Spišskej Novej Vsi, 

Nad medzou, 

- Bronislave Farkalinovej zo Základnej školy v Spišskej No-

vej Vsi Nad Medzou. 

B. kategória 
1.  miesto získala Kristína Kandríková zo Školy úžitkového 

výtvarníctva v Ružomberku 

2.  miesto získala Vanda Miškechová zo Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne, 

3.  miesto získal Róbert Finkei zo Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne 

Čestné uznanie bolo udelené: 

- Zuzane Bartovej zo Základnej školy sv. Don Bosca 

v Topoľčanoch 

- Matejovi Kaminskému zo Súkromnej strednej umeleckej 

školy animovanej tvorby v Bratislave 

- Monike Volákovej zo Školy úžitkového výtvarníctva 

v Ružomberku. 

Správa Mgr. Kulhánkovej zo Základnej umeleckej školy K. 

Pádivého Trenčín 

pomocná evidencia 613/1/2011 

 

 Dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho múzea vernisáž autorskej výstavy Jána 

Hubinského pod názvom   „... a vice versa ...“za početnej 

účasti priaznivcov autora. Výstavu otvorila a návštevníkov 

privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, 

Ešte pred jej otvorením patril začiatok výstavy klavírnej inter-
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pretácii známych skladieb v podaní Marienky a Daniela Vola-

rových. 

Komisár výstavy PhDr. Vojtech Haring vo svojom úvode 

konštatoval, že tí, ktorí dnes prišli na vernisáž výstavy Jána 

Hubinského sú vyznávači starej čínskej filozofie jin a jang. 

Autor Ján Hubinský je 

fascinovaný tvarom muža 

a ženy, snaží sa ho obmie-

ňať, snaží sa ich charakte-

rizovať štruktúrovať. Sú-

časne využíva nové tech-

niky kreslenia, pritom vy-

užíva aj staré techniky 

známe od čias rímskych, 

využíva prírodné materiá-

ly. Jeho tvorba je rozmanitá. Sám ho pozná ako vynikajúceho 

keramikára, sochára a dnes prišiel s globálnym duchom a ob-

javil krásne symboly, ktoré v nás niečo zanechávajú, aby sme 

ich hlbšie vnímali.  

Po jeho vystúpení pracovníčka Trenčianskeho osvetového 

strediska Mgr. Janka Masárová odo-

vzdala autorovi osobný list generálneho 

riaditeľa Národno-osvetového centra 

pri príležitosti životného jubilea za 

osobný umelecký prínos v oblasti pro-

fesionálnej výtvarnej tvorby na Sloven-

sku.  

Na záver oficiálnej časti vernisáže sa 

poďakoval vystavujúci Ján Hubinský 

všetkým, ktorí prišli ho povzbudiť a oceniť jeho prácu výtvar-

níka. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 588/1/2011 

zľava PhDr. Vojtech Haring, Ján Hubinský, Katarína Babičová 



349 
 

Kultúrno-informačné centrum 

v Trenčíne od 18. októbra 2011 sídli na 

Mierovom námestí v priestoroch bývalej 

lekárne, v ktorej dostala miesto aj mest-

ská klubovňa po rekonštrukcii spomína-

ných priestorov. Otvorila je za účasti ve-

rejnosti vedúca útvaru sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá, ktorá pred-

niesla príhovor viceprimátorky Mgr. Renáty Kaščákovej, pre-

tože táto sa pre ochorenie podujatia nemohla zúčastniť.  

Mestská klubovňa by 

sa mala stať miestom 

stretávania Trenčanov 

a má byť aj zázemím pre 

občianske združenia, 

kluby či spolky, ktoré na 

území mesta pôsobia. 

„Inšpiráciou pre vytvo-

renie klubovne bola me-

dzivojnová história 

Trenčína, keď na námes-

tí fungovala  mestská kaviareň, v ktorej sa Trenčania stretávali 

na debaty a kuli plány, ako zveľadiť svoje mesto. Vznikali tu 

nápady, vymieňali sa tu klebety o tom, čo sa kde v meste deje, 

čo je nového. Bolo to ob-

dobie rôznych dobročin-

ných spolkov, pánskych 

i dámskych klubov, zdru-

žení. Mesto žilo čulým 

spoločenským životom. 

Ľudia sa o dianie okolo 

seba živo zaujímali, pri-

spievali každý svojou 

Ing. Zdenka Tvrdá 
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troškou k jeho zveľadeniu a rozvoju, organizovali si poduja-

tia,“ prezradila viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková. 

V budove vzhľadom na finančnú situáciu mesta Trenčín sa 

vykonali len tie najnevyhnutnejšie opravy, ktoré spočívali 

v oprave a sfunkčnení toaliet, doplnil sa chýbajúci podhľad, 

opravili sa výklady,  elektroinštalácia, podlahy a vyrovnali 

steny. Rekonštrukcia stála mesto, aj vďaka sponzorským a 

dobrovoľníckym prácam, necelých sedem tisíc eúr. Rekon-

štrukčné práce zaplatilo mesto zo svojho rozpočtu na rok 2011 

určených na kluby dôchodcov. Okrem toho treba spomenúť, 

že na vybavenie interiéru prispel hotel Tatra darovaním vyra-

deného nábytku tak, aby tí, ktorí si prídu sem posedieť, sa tu 

príjemne cítili.  

Do nových priestorov sa tak mohli presťahovať nielen 

všetky doterajšie funkcie a poskytované služby Kultúrno-

informačného centra, ako informácie o podujatiach, predpre-

daj vstupeniek na kultúrne podujatia, predpredaj diaľkových 

autobusových cestovných lístkov, poskytovanie základných 

služieb pre turistov ako je poskytovanie informácií o meste, 

ubytovaní, stravovaní či turistických cieľoch v okolí. Na pr-

vom poschodí, pôvodne kancelária, bola vyčlenený priestor, 

ktorý môže slúžiť na klubovú činnosť.  

Po presťahovaní Kultúrno-informačného centra z dočas-

ných priestorov na Sládkovičovej ulici Mesto Trenčín priestor 

vestibulu pod sobášnou sieňou bude využívať na jeho pôvodné 

využitie ako prípravná miestnosť pred konaním svadobných 

obradov. 

www.sme.sk 18.10.2011  

pomocná evidencia 614/1/2011 

 

Dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstava trenčianskeho umeleckého foto-

grafa publicistu a lekárnika PhMr. Jána Halašu pri príležitos-
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ti jeho 30. výročia úmrtia a akademického maliara Imra Wei-

nera - Kráľa pri príležitosti jeho 110. výročia narodenia.  

Po otvorení vernisáže riaditeľkou ga-

lérie PhDr. Danicou Lovíškovou dielo 

PhMr. Jána Halašu uviedla kurátorka 

PhDr. Ela Porubänová. Umelecký fo-

tograf, publicista a lekárnik PhMr. Ján 

Halaša patrí k hlavným predstaviteľom 

slovenskej amatérskej medzivojnovej 

a povojnovej fotografie. Svojím pozo-

ruhodným fotografickým  dielom a najmä pozitívnym život-

ným postojom, zanechal v Trenčíne trvalú stopu. Viac ako 

polstoročie fotografoval a zaznamenával dnes už dávno za-

budnutý dobový kolorit slovenskej krajiny, ale nezameniteľný 

obraz zanechal predovšetkým v lyrickom zobrazení prírody 

a vidieckeho života v trenčianskom kraji a jeho okolí. Vytvoril 

básnivý obraz  až impresionisticky rozo-

strených krajinárskych  a žánrových foto-

grafií s motívmi starých ľudí a detí, často 

so sociálne – kritickým nábojom, ale aj 

prežiarený láskavým  porozumením. 

Tieto, často v mäkkom splývavom  

svetle komponované  čiernobiele fotogra-

fie, sú jedinečné silou emocionálneho a úprimného záujmu au-

tora o slovenskú krajinu a život ľudí na vidieku, žijúcich s ňou 

v harmónii a symbióze. Pri pohľade na 

Halašove fotografie sa vybavujú spo-

mienky na zážitky z ciest  po zaujíma-

vých slovenských lokalitách a pozoru-

hodných prírodných krásach  a úkazoch. 

V jeho tvorbe nájdeme žánrové výjavy, 

etnograficky zvláštne oblasti  aj s ich 

obyvateľmi, ľudové obydlia, zvyky, kro-

autobiografická fotografia J. Halašu 
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je, jaskyniarske scenérie. Vystavený súbor prezentuje diela od 

konca 20-tych rokov až po druhú polovicu 60-tych rokov 20. 

storočia, teda približuje takmer päťdesiat rokov tvorby vitál-

neho umelca, ktorý prežil svoj život s optimizmom a svojským 

humorom. 

Samotná výstava dokumentuje krásy letnej i zimnej sloven-

skej krajiny, ale predovšetkým prírodné scenérie Trenčína, 

najmä poetickú atmosféru neďalekých sihotí v okolí rieky 

Váh. Pôsobivý je aj jeho pohľad na bec-

kovský a trenčiansky hrad. Najemotív-

nejšie však pôsobia zábery zo života na 

vidieku v rázovitých obciach Horná Sú-

ča, Vršatecké Podhradie,  Zliechov či 

Čičmany z 30-tych a 40-tych rokov mi-

nulého storočia. Tu v plnom porozume-

ní a citovom zaujatí zaznamenával vše-

dný, sviatočný  i zbožný  život dedinského obyvateľstva a pro-

stredníctvom nesmierne citlivých záberov vytvoril oslavu  det-

stva a jeho bezstarostných hier, krásu 

mladosti, vrúcnosť materstva a napokon 

múdrosť staroby. Na malom priestore 

tak skomponoval humanistickú apoteózu 

života človeka, od počiatku po koniec, 

od svitania po súmrak. Svojím sociál-

nym cítením a poetickým vzťahom 

k slovenskému vidieku, mal tak blízko 

aj k významným slovenským fotografom Pavlovi Socháňovi 

a Karolovi Plickovi. V jeho tvorbe sa objavovali  aj  metafo-

rické fotografické kompozície s filozofickým podtextom 

„Osamelý“ z roku 1933; „Starosť kráča nad  radosťou“ z roku 

1938; „Aj staroba pozná úsmev“  z roku 1942... Halašove die-

lo nadčasovým a zároveň citovo motivovaným záujmom 

o slovenský vidiecky ľud a slovenskú krajinu, s vysokou ná-
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ročnosťou na emocionálno – impresívny výraz, predstavuje 

závažné ohnivko vo vývine slovenskej fotografie a repre-

zentuje originálny prínos do našej národnej kultúry. Zámerom 

Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá  má vo svojich 

zbierkach viac ako 100 Halašových  umelecky hodnotných fo-

tografií,  je priblížiť verejnosti tvorbu tohto známeho fotogra-

fa  a zároveň významného kultúrneho predstaviteľa trenčian-

skeho regiónu. 

Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša  sa na-

rodil 9. októbra v roku 1893 v Martine. Farmáciu začal študo-

vať  v Budapešti, no keďže bol povolaný bojovať na front v 1. 

svetovej vojne, štúdiá dokončil až po jej skončení na Karlovej 

univerzite v Prahe v roku 1919. Z frontu 

pochádzalo aj jeho veľmi dobré priateľ-

stvo s trenčianskym maliarom Hugom 

Grossom. Ako magister farmácie začal 

po štúdiách pôsobiť v Martine, neskôr aj 

v Trenčíne, kam sa v roku 1920 presťa-

hoval. V roku 1922 sa stal spolumajite-

ľom lekárne „Ku svätému Duchu“, síd-

liacej v budove bývalého piaristického kláštora. Po jej znárod-

není v roku 1950, zostal aj naďalej pracovať ako lekárnik až 

do roku 1956. Potom, až do roku 1972, pôsobil ako  fotograf  

v Trenčianskom múzeu. Bol spoluzakladateľom trenčianskej 

fotoskupiny  Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá polo-

žila základy amatérskeho fotografovania v Trenčíne. Fotogra-

fickej tvorbe sa  venoval od dvadsiatich rokov 20. storočia 

a zostal jej verný až do vysokého veku. V umelecky pôsobi-

vých fotografiách zmapoval vtedajší kolorit rázovitých obcí 

i krajiny predovšetkým okolia Trenčína, Nového Mesta nad 

Váhom, Dubnice nad Váhom. Ako priekopník slovenskej tu-

ristiky a vysokohorského športu  spájal turistiku s fotografiou. 

Postupne zostavil obrázkový zemepis horských oblastí Lipto-
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va, Oravy a Turca.  Bol autorom viacerých  fotografických 

publikácií o Slovensku „Demänová“, „Hore Váhom dolu Vá-

hom, Turisticky významné hrady Slovenska, Najkrajšie doliny 

Slovenska, Trenčianske Teplice). Ako fotograf a publicista 

bol  stálym prispievateľom do časopisu Krásy Slovenska. 

Vystavoval na spoločných výstavách na Slovensku 

i v zahraničí (Španielsko, Maďarsko, Holandsko, Švajčiarsko, 

Argentína, India, USA). Samostatne vystavoval v Bratislave, 

1970, v Kragujevaci v Juhoslávii, 1971, v Brne, 1973 a 

v Trenčíne, 1971, 1979 v Galérii M. A. Bazovského), 1993, 

2003 ( jubilejné výstavy v Trenčianskom múzeu keď už bolo 

jeho dielo a život uzatvorené). Za svoju tvorbu získal niekoľko 

významných ocenení. Už v roku 1943 získal zlatú medailu na 

celoslovenskej výstave v Bratislave. Jeho diela sú zastúpené 

v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave, v Mo-

ravskej galérii v Brne, v Trenčianskom múzeu a v Galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne. Ján Halaša zomrel 12. októbra 

1981 v Trenčíne, kde je aj pochovaný. 

Imra Weinera - Kráľa predstavila kurátorka výstavy Dag-

mar Srnanská. Galéria Miloša Alexandra Bazovského pre-

zentuje jeho diela pri príležitosti jeho 110. výročia narodenia 

výberom z jeho maliarskej tvorby rokov 1922 – 1975. Diela 

pochádzajú z viacerých slovenských galérií a súkromných 

zbierok. Počas celého umeleckého vývinu bolo výtvarné mys-

lenie a umelecký prejav Imra Weinera - 

Kráľa poznamenaný úsilím spojiť lásku k 

Francúzsku s láskou k rodnému Sloven-

sku. Zomknúť dva nezlučiteľné a nespoji-

teľné svety - francúzsku kultúru a sloven-

skú tradíciu. Chcel nájsť vzťah medzi 

snom a skutočnosťou, spomienkou a reali-

tou, prírodou a človekom, spoločnosťou a národom. Narodil sa 

26. októbra 1901 v Považskej Bystrici. V rokoch 1919 – 1922 
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študoval na Českom vysokom učení technickom architektúru a 

súbežne na Umelecko-priemyselnej škole maliarstvo v Prahe. 

O rok neskôr začal študovať maliarstvo na Akadémii výtvar-

ných umení u profesora Rudolfa Döringa  a Ludwiga Heupela 

- Siegena v Düsseldorfe a na Akadémii výtvarných umení 

v Berlíne. Rozhodujúce však pre Imra Weinera - Kráľa bolo 

štúdium v roku 1924 na École des Beaux-Arts u Cormona a na 

Akadémii Colarossi v ateliéri maľby a kresby v Paríži. Jeho 

prvé výtvarné diela boli ovplyvnené expresionizmom 

a kubizmom. Patril k tým slovenským umelcom, ktorí 

v tridsiatych rokoch tvorili pod vplyvom surrealizmu, taktiež 

realizoval prvú surrealistická výstava na Slovensku. Mal zá-

sluhu na intenzívnom prehlbovaní stykov s francúzskymi  sur-

realistami. V roku 1939 odchádza do Paríža, kde počas nie-

koľkých mesiacov nadviazal kontakty s československými od-

bojármi vo Francúzsku, najmä s jednou z prvých sietí aktív-

nych v odboji, ktorá vzišla z Main d´Oeuvre Immigré. V marci 

1940 sa Imro Weiner - Kráľ sťahuje do ateliéru na ulici Ernest 

Cresson v Paríži. V aktívnych účastiach na protifašistickom 

odboji si osvojuje priezvisko „Kráľ“, ktoré používa aj v ďal-

ších obdobiach svojho umeleckého vývinu ako druhé priezvis-

ko. V roku 1950 po zatvorení „Maison 

de France“ v Bratislave a vypovedaní 

francúzskych diplomatov z Českoslo-

venska bol v septembri 1950 Imro Wei-

ner - Kráľ vyhostený z Francúzska. Od-

vtedy žil striedavo v Prahe a Považskej 

Bystrici a od šesťdesiatych rokov natr-

valo v Bratislave. Vo svojej výtvarnej 

tvorbe rád vyjadroval vzťah medzi reálnom a ireálnom, zobra-

zoval príbehy odzrkadľujúce minulosť a súčasnosť, spojenia 

lásky a rozchodu.  Osobitou modifikáciou surrealizmu v ma-

liarskom prejave Imra Weinera - Kráľa sa prelínajú rozličné 
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perspektívy obrazového priestoru, časové roviny, zažité skú-

senosti i snové predstavy. Už v období parížskeho pôsobenia 

(1939 - 1950) si vytvoril model asociatívne viazanej reality, v 

ktorej využíval simultaneitu pohľadov do 

krajiny, na človeka a ženu spätú 

s prírodou. Imro Weiner - Kráľ bol malia-

rom, kresliarom, grafikom, ilustrátorom 

a komentátorom kultúrneho, výtvarného 

 politického života. Zomrel 11. augusta 

1978 v Bratislave. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 20. októbra 2011 v Galérii Q-EX na Sládkovičovej 

ulici sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy sochára Štefa-

na Poláka, v ktorej sa predstavil olejovými maľbami a bron-

zovými plastikami. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vyso-

kej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Černic-

kého, kde zostal aj po ukončení školy ako asistent. V roku 

1982 odišiel na študijný pobyt do 

Francúzska, kde mu bol tútorom profe-

sor Zao Wou Ki, posledný súčasník 

slávnej generácia Pabla Picassa. Vy-

stavené maľba sú výrazne kresliarsky 

aj filozoficky štylizované a plastiky sú 

v ich výrazovom a remeselnom preve-

dení nedostižné.  

Na vernisáži sa autor poďakoval 

manželom Hanzelovcom za možnosť 

vystavovania v meste Trenčín a v ich 

galérii. „Je pre mňa byť cťou byť čle-

nom dobrej spoločnosti vystavovateľov tejto galérie.“ 
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Po odbornej prednáške Zdenka Korčijána z brnenskej en-

klávy humoru Bolka Polívka na tému „Zrodenie hviezdy“ sa 

uskutočnilo odhalenie bronzovej plastiky 

umiestnenej pred vchodom galérie. Bron-

zová socha predstavuje nezvykle štylizo-

vanú postavu s maskou skrývajúcou auto-

rov portrét. Text na mramorovej podeste 

„Lepšie milovať ako bojovať“ navádza na 

pôvodný autorský zámer, aby vznikol at-

raktívny objekt po vzore „Maneken pis“ 

v Bruseli, „Čumila“ v Bratislave, ktorému 

dali meno „Čuril“. K dobrej nálade pri-

spel hudobný sprievod hudobnej formácie „Vlado Vizár Jazz 

Quintet“. 

Trenčianske noviny 24.10.2011 

pomocná evidencia 624/1/2011 

 

O studenej vojne pamätá jedno mimoriadne horúce leto. 

Augusta 1968 prevrátil naruby dejiny Československa. O tom-

to významnom období hovoril dňa 26. októbra 2011 spisova-

teľ Viliam Klimáček a zároveň 

predstavil čitateľom svoju knihu 

„Horúce leto 68´“vo Verejnej 

knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne. Spoločnosť mu robi-

li manželia Tóthovci z kanad-

ského Toronta. Námetom ume-

leckého spracovania románu bol 

sled udalostí spojených s invá-

ziou spojeneckých vojsk Var-

šavskej zmluvy do Československa, ktorý inicioval niekdajší 

redaktor bratislavského rozhlasu Dušan Tóth. Pred písaním 

románu hovorí autor, že sa preľakol, veď čo by si mohol pa-

Viliam Klimáček 
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mätať desaťročný chlapec? Lenže za chvíľu bol z ťažkostí 

von, lebo Dušan Tóth mu umožnil 35 úžasných stretnutí 

s rodákmi za veľkou mlákou, ktoré ho zaujali a doslova dojali 

k slzám. 

Zozbierané zážitku zosobňujú šiesti protagonisti. Na pozadí 

spoločensko-politického prevratu graduje ich strastiplná púť 

za slobodou. Sú tu príbehy životných rozhodnutí, odvahy 

a človečiny, ktoré prekonaním 

Atlantiku sa zďaleka nekončia. 

Americký sen totiž nahlodávajú 

myšlienky na rodinu, ktorá zos-

tala za ostnatým drôtom. Každý 

z nás má v širokom príbuzenstve 

niekoho, kto kedysi emigroval. 

Odchádzať z krajiny za prácou 

do cudzine patril údelu Slová-

kov. Čitateľ môže sledovať 

v skrátenej podobe dejiny roka 1968, no nie politické, skôr 

osobné tragédie a tragikomédie. Aj keď cesta Slovákov do se-

vernej Ameriky viedli rôznymi cestami, v ďalekej cudzine sa 

nestratili. 

Spomínaný Dušan Tóth zostal verný rádiovým vlnám, keď 

cez Hlas Ameriky či Slobodnú Európu udržiaval kontakt 

s domovinou. Dnes pôsobí ako evanjelický kňaz v Toronte, 

kde založil Torotnské slovenské divadlo. 

Trenčianske noviny 07.11.2011 

pomocná evidencia 656/1/2011 

 

V znamení osemdesiatych rokov sa niesol 8. ročník súťaže 

Miss Trenčín 2011, ktorý sa konal sa v piatok 28. októbra 

2011 v Posádkovom klube Trenčín. V retro štýle prišiel aj 

moderátor Peter Lengyel „Pinďo“, ktorý svoj oblek vylepšil 

Dušan Tóth Dušan Tóth 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9110742&ids=6
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bielymi ponožkami. Osemdesiate roky symbolizovalo aj vy-

stúpenie súrodeneckej speváckej dvojice Hečkovcov. 

Súťažná dvanástka dievčat z Trenčianskeho kraja sa publi-

ku v Posádkovom klube v dizajnérskych kúskoch mladých 

módnych návrhárok Veroniky Kostkovej a Petry Pršovej. 

Ako povedali, že „pre súťaž namiešali spoločnú kolekciu zos-

tavenú z modelov jarnej časti módnej prehliadky Fashion-

Splash. Keďže mala byť v štýle osemdesiatych rokov, vyberali 

sme najmä kvetinové šaty, ktoré sme doplnili riflovými kor-

zetmi, bižutériou a legínami.“ Pre návrhárky sú osemdesiate 

roky z hľadiska inšpirácie iste zaujímavé. Boli to farebné roky 

a tie sa snažili dať aj do kolekcie 

Porota však viac ako vystúpenie modeliek na javisku sle-

dovala výkony dievčat pri rozhovore s moderátorom. Počas 

tejto časti programu dievčatá prezradili, odkiaľ prichádzajú, 

kde študujú, čo robia vo voľnom čase, aké sú ich záľuby, ko-

níčky, ale aj to, aké motto ich najlepšie vystihuje, aký majú 

najobľúbenejší film a kto je podľa nich najsexi muž. 

Najväčší aplauz dostala najmladšia súťažiaca Diana Elis-

cherová, 17-ročná z Nit-

rianskeho Pravna. Tá na 

otázku moderátora, čo by 

si priala, aké posolstvo 

by odkázala, ak by vy-

hrala Miss Universe, od-

povedala, že okrem sve-

tového mieru, ešte by 

som si dala silikóny. 

Po poslednej a najo-

čakávanejšej disciplíne, promenáde v plavkách, sa porota 

odobrala rozhodovať. Napokon po zrátaní všetkých bodov sa 

tohtoročnou víťazkou stala dvadsaťročná Nikoleta Jankovi-

čová z Nového Mesta nad Váhom. Korunku je odovzdala vla-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9110739&ids=1
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ňajšia víťazka Lucia Kravcová. Ako druhá sa umiestnila se-

demnásťročná Trenčianka Simona Pašková a tretia bola opäť 

reprezentantka Nového Mesta nad Váhom sedemnásťročná 

Renáta Madová. 

Víťazka Nikoleta Jankovičová prezradila, že do súťaže ju 

prihlásil priateľ, sama takéto ambície nemala. Teraz som ale 

dosť prekvapená, že som zvíťazila. Sama som tipovala úplne 

iné dievčatá. Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Trenčíne, po 

nej sa rozhodla ísť do Londýna, kde pracovala ako recepčná a 

skúšala aj modeling. Pôsobenie v súťaži považuje za dobrú 

skúsenosť a získala najmä nové kamarátky. Boli sme super ko-

lektív a verím, že sa budeme stretávať aj naďalej. Nemali sme 

medzi sebou žiadnu rivalitu. 

Naznačila aj plány na najbližšiu budúcnosť. Povedal, že 

„teraz si hľadám prácu a na budúci rok uvažujem štúdiu na 

vysokej škole.“ Tie sa však môžu zmeniť, pretože Nikoleta 

spoločne s ďalšími dvoma dievčatami dostali pozvánku pria-

mo do semifinále Miss Slovensko. „Potešilo ma to, ale idem 

tam s malou dušičkou,“ dodala aktuálna nositeľka titulu Miss 

Trenčín. 

O titule „Miss fotogenig“ rozhodol dvorný fotograf akcie 

Jozef Ševčík pre osemnásťročnú Trenčianku Katarínu Poru-

banovú.  Diváci Trenčianskej televízie a čitatelia Trenčian-

skych novín rozhodli o tituloch „Miss Sympatia“, ktorú zís-

kala Andrea Bátorová, 22 ročná z Prievidze a „Miss MY“ zís-

kala Lucia Ďuráčiová, 20 ročná z Hornian. 

Ako povedala, za víťazstvom je najmä aktivita jej rodiny. 

Rodičia poctivo oznámili všetkým, že treba hlasovať, ja som s 

tým nebola síce veľmi nadšená. Hlasy mi posielali aj priatelia.. 

„Študentka druhého ročníka verejného zdravotníctva Trnav-

skej univerzity a po skončení vysokej školy by chcela praco-

vať ako hygienička na regionálnom úrade verejného zdravot-

níctva. Pripustila, že po skúsenosti s regionálnou súťažou Miss 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9110740&ids=7
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a s predvádzaním modelov by v prípade zaujímavej ponuky 

uvažovala aj o modelingu. 

Tohtoročnú súťaž Miss Trenčín 2011 hodnotila jej organi-

zátorka Eugénia Bačová z agentúry Eventage ako veľmi zau-

jímavú „Mali sme spočiatku problémy, lebo dievčatá boli za-

čiatočníčky. Bola som na ne aj prísnejšia, ale napokon sme to 

zvládli. Vytvorili fantastický kolektív. Sú ctižiadostivé, snaži-

vé a zvládli to výborne.“  

Za veľký úspech považuje výber troch dievčat, Nikolety 

Jankovičovej, Diany Elischerovej a Renáty Madovej priamo 

do semifinále Miss Slovensko. „Za doterajších osem ročníkov 

sme mali v súťaži veľmi zaujímavé typy, ktoré to mohli do-

tiahnuť v modelingu ďaleko, rozhodli sa, ale pre štúdium ale-

bo pre partnerov. Predpoklady boli, ale modelingu sa dokáže 

venovať len málokto. 

www.sme.sk 30.10.2011  

pomocná evidencia 643/1/2011 

 

Prostredie reštaurácie Kabaka ponúklo 26. októbra 2011 

členom Klubu darcov a grandistom Trenčianskej nadácie prí-

jemnú atmosféru i dobré technické zázemie. V  ôsmom roční-

ku darcovského projektu prekročil počet všetkých doteraz 

podporených projektov číslo 60 a celková suma podpory pre-

siahla                  30.000 eúr. Trojminútové prezentácie projek-

tov boli veľmi dobre pripravené a presvedčivé, takže celý ve-

čer prebiehal plynule a darcovia mali dostatok času a možností 

rozhodnúť. Hovorené slovo striedala príjemná džezová 

a šansónová hudba pánov Samuela Bánovca, Ludvíka Sou-

kupa a ich hosťa Martina Štefánika. Symbolom spoločných 

večerných stretnutí členov Klubu darcov sa od prvého stretnu-

tia v Hoteli Tatra v roku 2004 stala štrúdľa a nechýbala ani 

v tento večer. Záver večera patril už len členom Klubu darcov. 

Celkovú sumu 2.723 eúr rozdelili medzi sedem úspešných 

http://www.sme.sk/
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žiadateľov a po prvýkrát rozhodli aj o podpore špeciálneho 

projektu vo výške 59,83 eúr. Táto čiastka postačí na zaplatenie 

ročného poplatku do školského klubu pre milého chlapca, usi-

lovného žiaka druhej triedy základnej školy v Trenčíne. 

Vo veľmi silnej konkurencii sedemnástich projektov uspelo 

sedem z nich. Realizáciu úspešných nápadov budeme môcť 

sledovať už v roku 2011. Stretneme sa s Materským centrom 

Srdiečko pri kurze pre rodičov, rozprávkou Vianoc 2011 ta-

nečnej skupiny Goonies, na posedení komunitnej lavičky Cen-

tra environmentálnych aktivít a v roku 2012 spoznáme kera-

mickú dielňu pre malých i veľkých na Sihoti, pozrieme si vy-

stúpenie detských fitnessiek v Trenčíne, spoznáme prácu n.o. 

Refugium a určite navštívime divadelné predstavenie „Matka“ 

Trenčianskeho hradného divadla. 

Trenčianske noviny 31.10.2011 

pomocná evidencia 641/1/2011 

 

Sny sa stali skutočnosťou pokiaľ sa týka rekonštrukcie ka-

sární na Trenčianskeho hradu. Do vyhlásenej súťaže na rekon-

štrukciu kasárni sa zapojili tri firmy, vyhrala tá s najnižšou ce-

novou ponukou. Zmluvu s považskobystrickou firmou, ktorá 

ponúkla 2,02 miliónov 

eúr uzatvoril Trenčian-

sky samosprávny kraj 

26. októbra 2011. Na 

projekt získal Trenčian-

sky kraj ako vlastník 

Trenčianskeho hradu 

v roku 2010 2,5 milióna 

eúr prostredníctvom eu-

rofondov. 

Podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičo-

vej, ktoré je správcom hradu, na hrade sa prípravné práce už 
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začali. Ešte sa dolaďujú záležitosti s Krajským pamiatkovým 

úradom v Trenčíne. Boli tam staré objekty, ktoré sa asanujú, 

bude sa musieť dokončiť ich výskum.  Dôležitá bude najmä 

sanácia hradného múru. 

Obnovené kasárne budú mať za dva roky tri nadzemné po-

dlažia s plochou 1 521 metrov štvorcových a podkrovie. Hlav-

né časti budú tvoriť výstavné priestory. Na treťom poschodí 

plánujú vytvoriť galériu a zároveň priestor na prezentačné, 

vzdelávacie a kultúrne podujatia pre návštevníkov a odbornú 

verejnosť. Súčasťou objektu bude aj ochodza, ktorá návštev-

níkom poskytne jedinečný výhľad na mesto Trenčín a jeho 

okolie. 

Z objektu kasární zo začiatku 15. storočia zostali len dva 

múry. Je snahou investora, aby sa kasárne podobali tým pô-

vodným. Pri rekonštrukcii sa použijú klasické stavebné mate-

riály. Pôvodné plány kasární sa nezachovali, ale pomohla náv-

števa archívu v Budapešti, kde sa našli nákresy kasární z      

19. storočia a veľa pomohol aj archeologický prieskum. 

www.sme.sk 08.11.2011 

pomocná evidencia 658/1/2011 
 

Na budove Obvodného úradu v Trenčíne v piatok 28. ok-

tóbra 2011 za prítomnosti prof.  MUDr. Ivana  Englera, 

PhD. a jeho rodiny, ďalej predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavla 

Sedláčka, MPH, prednostu 

Obvodného úradu v Trenčíne 

Ing. Pavla Čiernika a ďalších 

hostí slávnostne odhalili pamät-

nú tabuľu trenčianskemu rodá-

kovi - lekárovi, vedcovi a spiso-

vateľovi  prof.  MUDr. Ivano-

vi  Englerovi, PhD. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9154951&ids=7
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Významný trenčiansky rodák, žijúci v Salzburgu,  si aj tak-

to na mieste svojho rodiska  pripomenul svoje životné jubile-

um – 80. narodeniny. Je zakladateľom celosvetovo známej, 

uznávanej a ocenenej terapie ionizovaným kyslíkom. V jeho 

bývalej praxi sa touto metódou liečilo mnoho tisíc pacientov 

a svetoznámych osobností. MUDr. Ivan Engler uverejnil desať 

monografií, sedemdesiat vedeckých publikácií a vedie medzi-

národné prednášky a kurzy. Je autorom populárno-náučných 

kníh o liečbe ionizovaným kyslíkom a o zdravom životnom 

štýle. Na Slovensku sa predstavil aj viacerými románmi 

s autobiografickými črtami. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 646/1/2011  

 

Pri príležitosti 410. výročia prvej písomnej pamiatky 

o rodine Štúrovcov 

a 155. výročia úmrtia 

Ľudovíta Štúra sa 

konalo v kine Hviez-

da dňa 27. októbra 

2011 spomienkové 

podujatie, ktorej or-

ganizátorom bol 

Trenčiansky samo-

správny kraj, Gym-

názium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Trenčianske osvetové stre-

disko, Klub trenčianskych historikov a pobočka Trenčianskej 

numizmatickej spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnili najmä 

gymnazisti a potom široká verejnosť. Prítomní si vypočuli tri 

zaujímavé prednášky. „O pôvode rodiny Štúrovskej“ referova-

la Mgr. Mária Kubelová. V ďalšej téme „Ľudovít Štúr 

v spomienkach súčasníkov“ hovorila PhDr. Oľga Pavúková 
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a Ján Dibala priblížil štúrovské tradície v numizmatickej 

tvorbe.  

Trenčianske noviny 31.10.2011 

pomocná evidencia 639/1/2011 

 

Výstava Jahrada sa uskutočnila na trenčianskom výstavisku 

Expo Centrum v dňoch 28. 

a 29. októbra 2011. Vysta-

vujúci ponúkli návštevní-

kom ovocné aj okrasné 

stromčeky, doplnky a po-

môcky na pestovanie rast-

lín, prípravky na hnojenie, 

ošetrovanie a ochranu rast-

lín, za-riadenia a pomôcky 

na zber, prepravu a skladovanie ovocia a zeleniny, predaj ovo-

cia a ovocných štiav a smútočné dekorácie na hroby. 

Počas výstavy sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej sú-

ťaže „O najkrajšie jablko“,  3. ročník medzinárodnej súťaže 

„O najkrajšiu hrušku“ a 10. ročník súťaže „Jablko roka 

2011“. Do súťaže bolo prihlásených 1300 

exponátov. Ďalšou súťažou bol 34. ročník 

celoslovenskej súťaže „Celoslovenská sú-

ťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov“. 

Každý deň sa uskutočnili prednášky od-

borníkov na témy ovocných druhov, orezov 

ovocných drevín a ďalšie, nechýbali ukáž-

ky výsadby hrobov a ukážky viazania ven-

cov k pamiatke zosnulých, program pre deti 

- Všeličo o jabĺčku, ukážky prác z pedigu, prednáška o pesto-

vaní húb na pôde i na dreve a ekologické poľnohospodárstvo. 

Návštevníci sa mohli navštíviť poradenskú službu, kde od od-

borníkov dostali odpoveď na otázky týkajúce sa pestovania a 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9083357&ids=6
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ochrany ovocných drevín. Novinkou výstavy bola prezentácia 

projektu „Zasaď strom make a home“ a „Milión stromov pre 

Slovensko“, ktorého cieľom je vytvoriť v Tatrách a mestách 

novú zeleň. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 4. novembra 2011 vo večerných hodinách sa uskutoč-

nila v mestskej veži vernisáž výstavy členov Spoločnosti roz-

vinutej fantázie – Sporofa rezbára Jána Ferianca, umelkyne 

práce s drôtom Evy Ferian-

covej, rezbára Ľuboa Stra-

ku a inzitnej maliarky Jany 

Jankovskej pod názvom 

„Krása dreva, drôtu 

a maľby“. Ako povedala 

pri otvorení Jaroslava 

Blašková z Kultúrneho in-

formačného centra v Trenčíne, že vystavujúci majú úplne iné 

pracovné zameranie ako nimi realizované umenie ako rezbár-

stvo či sochárstvo. Napriek tomu všetci vytvárajú majstrovské 

diela ako busty, figurálnu tvorbu, reliéfy a podobne na témy 

z histórie, národopisu, vinohradníctva a vinárstva, sakrálne 

motívy, drevorezba s prvkami humoru a satiry alebo v spojení 

s drotárskymi prvkami. Pestrú paletu predstavujú i techniky 

spracovania rôznych druhov dreva. U všetkých je nosným pi-

lierom ľudové výtvarné cítenie. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 14.11.2011 

pomocná evidencia 670/1/2011 

 

Fotoklub Považie, združujúci profesionálnych aj amatér-

skych fotografov vystavoval po prvýkrát v Katovom dome v 

Trenčíne. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 4. novembra 
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2011. Fotoklub Považie predstavil predseda združenia Mário 

Hrubý. V súčasnej dobe má združenie pätnásť členov, 

v ktorom podmienkou je fotografovanie a vek osemnásť ro-

kov. Kto sa chce stať členom musí zaslať päť fotografií 

z vlastnej tvorby a ak ho členská schôdza schváli, stáva sa ča-

kateľom. Po roku aktívnej činnosti  sa môže stať členom. 

Trenčianske noviny 14.11.2011 

pomocná evidencia 668/1/2011 

 

V piatok 11. novembra 2011 sa uskutočnila v Barborinom 

paláci Trenčianskeho hradu vernisáž výstavy „História 71. 

drotárskeho pešieho 

pluku – Pevní vo 

vernosti“. Vernisáži 

predchádzala tlačová 

konferencia v Delovej 

bašte 

Tren-

čian-

skeho 

hradu, na ktorej bol prítomný za hlavného uspo-

riadateľa - za „Nadáciu Svätého Archanjela Michala - Sub-

structio Sancti Michaelis Archangeli“ Andrej Mongiello a 

predstavitelia spoluorganizátorov – podpredseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja Ing. Milan Pa-

náček, riaditeľka Trenčianskeho múzea 

Katarína Babičová, kurátor výstavy 

PhDr. Vlastimil Hábl, scénograf Marek 

Holý a riaditeľ Vojenského historického 

ústavu PhDr. Miroslav Čaplovič. Všetci 

poskytli zaujímavé informácie o zrode ne-

tradičnej výstavy veľkého rozsahu, ktorá  

bude verejnosti sprístupnená takmer rok. Na hornom nádvorí 

Ľubomír Galko 

pplk. v.v. Michal Bohunický 
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Trenčianskeho hradu pred vernisážou výstavy zhodnotili prí-

nos výstavy pre širokú občiansku verejnosť minister obrany 

Slovenskej republiky Ľubomír Galko, zástupca Nadácie Svä-

tého Archanjela Michala“ Andrej Mongiello a podpredseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. Po-

tom prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky pplk. v. v. 

Michal Bohunický predniesol schválený návrh na udelenie 

nového najvyššieho vyznamenania Zväzu vojakov Slovenskej 

republiky „Pamätná hviezda Zväzu vojakov Slovenskej re-

publiky“ týmto občanom Slovenskej republiky – veliteľovi 

Veliteľstva síl a podpory Slovenskej republiky generál majo-

rovi Ing. Petrovi Vojtekovi, zástupcovi „Nadácie Svätého 

Archanjela Michala“ Patrikovi Dvořákovi a bývalému mi-

nistrovi vnútra Slovenskej 

republiky generálovi Joze-

fovi Tuchyňovi.  Toto vy-

znamenanie im odovzdal 

spolu s ministrom obrany 

Slovenskej republiky Ľu-

bomírom Galkom. Pri tej-

to príležitosti minister Ľu-

bomír Galko blahoželal ge-

nerálovi Jozefovi Tuchyňovi k dnešnému životnému jubileu 

sedemdesiat rokov. 

Pred vstupom do Barborinho paláca, kde sa mala uskutoč-

niť vernisáž výstavy požehnal výstavu dekan Veliteľstva Síl 

výcviku a podpory v Trenčíne pplk. PaedDr. ThLic. Stani-

slav Lipka za prítomnosti biskupského vikára Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky pplk. Mons. ThDr. Františka 

Bartoša, PhD.  

k vyznamenaniu  J. Tuchyňu blahoželá Ľ. Galko 
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Odborný výklad k no-

vej vystavenej expozície 

predniesol odborný pra-

covník Trenčianskeho 

múzea PhDr. Vlastimil 

Hábl. Z jeho slov vyply-

nulo, že trenčiansky 71. 

peší pluk, nazývaný aj 

„Drotársky regiment“ sa 

od roku 1860 na viac ako polstoročie stal stálou súčasťou spo-

ločenského i hospodárskeho života mesta Trenčín. Jeho prí-

tomnosť znamenala nielen značný prínos pre ekonomiku mes-

ta, ale príslušníci pluku pomáhali aj pri živelných pohromách 

a nešťastiach. Dôstojnícky klub vo Friedrichových kasárňach 

sa stal centrom kultúrno-vzdelávacích aktivít na území mesta 

Trenčín. Hrávalo sa tam divadlo, usporadúvali sa literárno-

umelecké večierky, besiedky a koncerty. Do celoslovenského 

povedomia sa dostali vojaci svojou aktívnou účasťou na proti-

habsburskom vojenskom povstaní v roku 1918 v srbskom 

Kragujevaci, ktoré bolo krvavo potlačené. Výstava predstavu-

je viac ako 200 exponátov, predovšetkým historických zbraní 

(takmer štyridsať pušiek a guľometov), uniforiem, ale aj ďal-

ších zaujímavých predmetov (šesťdesiat vyznamenaní) a bude 

trvať takmer celý rok 2012. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 677/1/2011 

 

Trenčianska regionálna a priemyselná Slovenská obchodná 

a priemyselná komora zorganizovala dňa 15. novembra 2011 

pre podnikateľov trenčianskeho regiónu Art klub v Posádko-

vom klube v Trenčíne. Jeho lákadlom bol pôvodný slovenský 

muzikál o živote neslávne slávnej Alžbety Bátoriovej pod ná-

zľava – L. Galko, V. Hábl, A. Mongiello 



370 
 

zvom „Báthoryčka“ v podaní hercov divadla Nová scéna v 

Bratislave. 

Ako povedala Viera Piknová z trenčianskej regionálnej 

komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, toto 

podujatie pripravili ako prejav dôvery a poďakovania za dote-

rajšiu spoluprácu. 

„Chceli sme sa 

s podnikateľmi, na-

šimi členmi, ale i 

ďalšími hosťami 

stretnúť aj takto ne-

formálne, poroz-

právať sa bez zby-

točného časového 

stresu a využiť túto príležitosť aj na pripomenutie, že sme tu 

nich,“ skonštatoval predseda predstavenstva trenčianskej ko-

mory Boris Paulen. 

Po skončení predstavenia predseda Dozornej rady SOPK 

Ladislav Dobrodenka odovzdal ďakovné listy za prínos pri 

vzniku Trenčianskej regionálnej komory prvému riaditeľovi 

Františkovi Dobrodenkovi a Vladimírovi Ďurišovi pod-

predsedovi predstavenstva. 

www.sme.sk 13.12.2011  

pomocná evidencia 738/1/2011 
 

     V stredu 23. novembra 

2011 sa v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja uskutočnil sláv-

nostný večer pri príležitosti 

udeľovania ocenení kolektí-

vom a jednotlivcom z oblasti 

kultúry. Z rúk predsedu 
ocenený výtvarník Ing. Jozef Vydrnák 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH prevzalo ocenenie „Za osobitný prínos k rozvoju kultú-

ry Trenčianskeho kraja“ týchto deväť jednotlivcov a tri kolek-

tívy: 

- Ilja Holešovský, keramikár z Nemšovej, 

- Vojtech Korvas, výtvarník z Nemšovej, 

- Ing. Zuzana Mačeková, starostka obce Uhrovec, 

- Ing. h.c. Ivan Masár, amatérsky výtvarník a literát z 

Trenčianskej Teplej, 

- Jana Muchová, referentka Trenčianskeho osvetového 

strediska, 

- doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, herec, 

- Ing. Jozef Vydrnák, výtvarník z Dubnice nad Váhom, 

- Bc. Zuzana Zigová, riaditeľka Domu kultúry v Starej 

Turej, 

- Mgr. Vladimír Zvalený, riaditeľ Trenčianskeho osveto-

vého strediska, 

- Dychová hudba Drietomanka – 145. výročie vzniku 

dychovej hudby, 

- Dychová hudba Bučkovanka – 105. výročie vzniku dy-

chovej hudby, 

- Literárny klub Omega – 15. výročie vzniku. 

 Ocenenie predsedu „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho 

dedičstva národa“  prevzalo sedem jednotlivcov: 

- Elena Beštová, riaditeľka Miestneho kultúrneho stredi-

ska a Uhrovského múzea v Uhrovci, 

- Viliam Harušťák, riaditeľ Miestneho osvetového stredi-

ska v Lubine, Miškech Dedinka, 

- Anna Ištóková, starostka obce Čachtice, 

- Eleonóra Kubalová, zakladateľka Folklórneho súboru 

Trenčan, 

- Ing. Jozef Lehocký, zberateľ ľudových piesní, 

- Milanovi Mikušovi, publicistovi a ochrancovi prírody, 
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- Alžbete Tukovej, starostke obce Vaďovce 

 a päť kolektívov: 

- Folklórny súbor Drienovec z Bánoviec nad Bebravou – 

35. výročie vzniku, 

- Folklórny súbor Bukovina z Kšinnej – 40. výročie vzni-

ku, 

- Detská folklórna skupina Selčanka zo Selca – 40. výro-

čie vzniku, 

- Folklórna skupina Dolinečka zo Soblahova 30. výročie 

vzniku, 

- Folklórnemu súboru Vena pri Strednej zdravotníckej ško-

le v Trenčíne – 30. výročie vzniku. 

Ocenenie Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za 

dlhoročné pôsobenie prevzalo pamätný list „Za tvorivý čin 

roka“ šesť jednotlivcov: 

- Júlia Beňová, riaditeľka knižnice v obci Horné Srnie, 

Skalka, 

- Anna Cmarková, dlhoročná pracovníčka Verejnej kniž-

nice Michala Rešetku v Trenčíne,  

- Ľudmila Heliová, dlhoročná pracovníčka knižnice v obci 

Čachtice a Višňové, 

- Janka Kováčiková, dlhoročná pracovníčka Verejnej 

knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, 

- Emília Marettová, dlhoročná pracovníčka Verejnej 

knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, 

- Terézia Štefániková, dlhoročná pracovníčka knižnice 

v Timoradzi, 

- a Kolektív pracovníkov oddelenia knižnično – info-

mačných služieb       Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne pod vedením Márie Špánikovej  
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Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja ocenilo päť jednot-

livcov: 

- Ján Hubinský, ama-

térsky výtvarník z Trenčí-

na, 

- Mgr. Florián Janto-

lák, zakladateľ Folklór-

neho súboru Srňan z Horného Srnia, 

- Mária Kosová, organizátorka kultúrno-spoločenskej čin-

nosti v obci Bošáca, 

- Milan Suchý, predseda kultúrnej komisie v obci Dolná 

Poruba, 

- Ing. Ján Zeman, ľudový umelec zo Starej Turej 

a ocenilo sedem kolektívov: 

- Beckovský spevácky zbor – 10. výročia činnosti, 

- Detský folklórny súbor Kukulinka z Hornej Súče – 

10.výročie vzniku, 

- Dychová hudba Chabovienka z Hornej Súče – 20. výro-

čia vzniku, 

- Detský folklórny súbor Kamenček z Horného Srnia – 15. 

výročie vzniku, 

- Detský folklórny súbor Bysterec z Mníchovej Lehoty – 

20.výročia vzniku, 

- Tanečná skupina Aura 

Dance z Trenčína – 15. 

výročie vzniku, 

- Tanečná skupina Goo-

nies – 15. výročia vzniku 

Ocenenie Národného osve-

tového centra bolo odovzdané 

Ján Hubinský prijíma ocenenie Trenčianskeho osvetového strediska 

zľava – ocenení Viliam Harušák a Milan Mikuš 
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Milanovi Mikušovi pri príležitosti životného jubilea 85 rokov 

za dlhoročnú publikačnú činnosť v kultúrno-osvetovej oblasti 

a Viliamovi Harušťákovi pri príležitosti životného jubilea 70 

rokov za celoživotné kultúrno-osvetové pôsobenie a rozvoj 

kultúry v obci Lubina – Miškech Dedinka. 

www.tsk.sk 22.11.2011 

pomocná evidencia 671/1/2011 

 

Medzi dvadsiatimi finalistami 6. ročníka súťaže „Maľba 

2011“ bol aj mladý výtvarník z Trenčína Juraj Toman. Do 

finálového kola spomedzi 89 prihlásených autorov vybrala ho 

medzinárodná porota medzi 20 najlepšími dielami. 

Na víťazstvo teda ašpiruje aj umelec z Trenčína Juraj To-

man, v súčasnosti doktorand Akadémie umení v Banskej Bys-

trici. Toto prestížne ocenenie je spojené s finančnou odmenou 

v celkovej hodnote 20-tisíc eúr od Nadácie Všeobecnej úvero-

vej banky. 

Súťažné obrazy finalistov budú verejnosti prezentované vo 

výstavnej sieni Dvorana Ministerstva kultúry Slovenskej re-

publiky na námestí SNP v Bratislave od 25. novembra do 23. 

decembra 2011. Tradičná súťaž pomáha mladým maliarom pri 

rozbehu umeleckej kariéry a okrem finančnej podpory im dáva 

možnosť predstaviť svoje diela na výstave v Bratislave a na 

virtuálnej galérii na webe. 

Najlepšie diela z predchádzajúceho obdobia súťaže tento 

rok po Slovenskej národnej galérii videla verejnosť aj v Dol-

nom Kubíne a Košiciach. Súťažné diela, ktoré sú predmetom 

výstavy, hodnotí medzinárodná porota každý rok v inom zlo-

žení. Teraz bol jej predsedom český výtvarník Tomáš Císa-

řovský, členmi boli maliarka a prorektorka Univerzity výtvar-

ných umení v Budapešti Eszter Radák, výtvarná teoretička a 

pedagogička Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Zora Rusinová, výtvarný teoretik a kurátor Peter Tajkov. 

http://www.tsk.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9212628&ids=7
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www.sme.sk 19.11.2011 

pomocná evidencia 672/1/2011 

 

Vyše tisícka návštevníkov prišla na historicky prvý festival 

so stanovaním pod strechou, na Pohoda Indoor Camping 

Festivale 2011 v dňoch 25. až 26. novembra 2011 na trenčian-

skom výstavisku Pod Sokolicami 

Organizátori pripravi-

li takmer osemdesiat vy-

stúpení na štyroch pó-

diách. Ako povedal ria-

diteľ podujatia Michal 

Kaščák, atmosféra tohto 

jesenného festivalu bola 

najmä nenapodobiteľná. 

„Máme len pozitívne odozvy – od návštevníkov, ale aj umel-

cov. Sami sme nikde podobnú akciu nevideli, oceňujeme od-

vahu a dôveru ľudí, ktorí sa rozhodli pre kempovanie pod 

strechou a veríme, že si festival užili. Program prebehol bezo 

zmien, kapely odohrali skvelé koncerty a čo je najdôležitejšie, 

festival mal krásnu atmosféru.“  

V troch kempingových halách si návštevníci postavili vyše 

dvesto stanov. Kempujúcich niekoľkokrát počas festivalu na-

vštívili aj samotní interpreti, 

ktorí si prezerali kemping 

pod strechou. Všetci sa 

zhodli na jednom, že nič po-

dobné nikdy predtým nezaži-

li. „Je to neuveriteľné, surre-

álne, úžasné,“ komentovali 

členovia skupiny Paris Suit 

Yourself, ktorí si vychutnali aj jednu z atrakcií festivalu – ko-

lotoče. 



376 
 

Ako poznamenal hovorca Pohody Mário Gešvantner, jed-

ným z vrcholov programu bol koncert anglickej trojice Esben 

and the Witch. Kapela známa svojou temnou hudbou sa pri 

svojom komentári nezaprela: „Je to šialené, je to ako z apoka-

lyptického filmu,“ usmievali sa po návšteve kempingov. „Ale 

sme radi, že sme na Pohode mohli hrať znovu, je tu krásne.“ 

„Toto je nádherný koncept, nikdy som o takom niečom ne-

počula,“ poznamenala pri prechádzke areálom britská speváč-

ka Sophie Barker. „Z ľudí bolo cítiť pozitívne vibrácie. Bolo 

vidno, že sa tu cítia dobre a takú bláznivosť ako stanovanie 

pod strechou si úplne vychutnávali. Mňa ako hudobníčku nad-

chol aj program. Krásny mix rôznych štýlov a žánrov.“ 

www.sme.sk 27.11.2011 

pomocná evidencia 680/1/2011 

 

Mesto Trenčín v októbri 2011 vyhlásilo grantové kolo na 

aktivity v oblasti kultúry na rok 2011. Prerozdelenie grantov 

na základe odporúčania Komisie kultúry a cestovného ruchu 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválil primátor Mgr. 

Richard Rybníček. Granty napokon boli priznané 25 žiadate-

ľom. Najviac 2.000 eúr boli schválené občianskemu združeniu 

LampArt na organizáciu tradičného zimného festivalu „Alter-

natívne Vianoce“ a 1.500 eúr boli schválené organizátorom    

6. ročníka festivalu dobrodružných filmov „HoryZonty“. 

Pôvodne sa malo grantové kolo uskutočniť na jar 2011, av-

šak v tomto období hrozila Mestu Trenčín pre dlhy z roku 

2010 nútená správa. V mesiaci októbri 2011 keď bolo jasné, 

že mu nútená správa nehrozí bolo grantové kolo spustené 

s tým, že budú ním podporené akcie, ktoré sa uskutočnia do 

konca roka 2011. 

Dotácie na grantový program mesta Trenčín v oblasti kultú-

ry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2011 boli pridelené: 

http://www.sme.sk/
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-  S dur, s.r.o. - Vianočný koncert 2011 – Kvarteto mesta 

Brna  600 eúr 

- Trenčianske múzeum – Vianoce na hrade 500 eúr 

-  Kultúrne centrum Sihoť - Renesančné Vianoce  200 eúr 

-  Divadlo Normálka - Divadelné tvorivé dielne    800 eúr 

-  Južania, o.z. – Godzone „the One tour 2011“    600 eúr 

-  Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku č. 

19 Trenčín – „Prevencia civilizačných chorôb veselo 

i vážne“  300 eúr 

-  Trenčianske hradné divadlo - Július Barč Ivan: „Matka“ 

 800 eúr 

- Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne – „Trenčianska 

hudobná jeseň“ 1.000 eúr 

Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne – 19. ročník 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého “Studňa sa tajne s 

dažďom zhovára“ a ďalšie kultúrne aktivity 300 eúr 

- Tanečný klub Aura Dance  „X-mas dance show“ 600 eúr 

- LampArt o.z.  – „Alternatívne Vianoce 2011“ 2.000 eúr 

- Občianske združenie HoryZonty – 6. ročník Festivalu dob-

rodružných filmov „HoryZonty“ 1.500 eúr 

- Komorný orchester Mesta Trenčín „Vianočný koncert 

v piaristickom kostole sv. F. Xaverského 1.000 eúr 

- PhDr. Pavol Seriš – „Chutilo vám páni? (inscenácia diva-

delnej hry) 400 eúr 

- Veselé Zlatovce – „Jesenné a zimné kultúrne tradície v 

Zlatovciach“ 900 eúr 

- Trenčianske folklórne združenie Stodola „Hojné po žeh-

nanie vám nesieme“ 900 eúr   

- Trenčianska nadácia „Otvor srdce, daruj knihu“  700 eúr 

- Kolomaž, občianske združenie „40. výročie Klubu Lúč“      

600 eúr  

- Kultúrne centrum Kubra „Vianočná výstava tvorivé diel-

ne“ 200 eúr 
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- Rada ZRPŠ Základnej školy Trenčín, Hodžova ul. - 

„Šťastné a veselé“ 200 eúr 

- Tanečná skupina Goonies - „Tanečná rozprávka Vianoc 

2011“  400 eúr 

- Miriam Laššová, Tanečná skupina Džamal – „Laugarício 

Orient Schow 2011“ 400 eúr 

- Trenčianska jazzová spoločnosť – „Blúsnenie“ 900 eúr 

- Trenčianska jazzová spoločnosť – „Koledy v modrom“ 

700 eúr 

- Piano club „Koncert v Piane“ 

 

Pri príležitosti 85. na-

rodenín akademického 

maliara Rudolfa Moška 

sa uskutočnila v Tren-

čianskom múzeu dňa  

25. novembra 2011 ver-

nisáž z výberu jeho tvor-

by za posledných päť 

rokov. Na vernisáži sa 

stretlo veľa známych a priateľov, aby svoju spolupatričnosť, 

ocenenie a vďaku za jeho dielo.  

Dňa 28. novembra 2011 jeho celoživotné dielo ocenil aj 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď jubi-

lantovi odovzdal Pamätný list, v ktorom mu vyjadril srdečné 

poďakovanie k rozvoju súčasného výtvarného umenia 

a šíreniu dobrého mena mesta Trenčín. Jubilant sa zapísal aj 

do Pamätnej knihy Mesta Trenčín. 

vlastné poznámky 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne uskutočnila dňa 29. novembra 

2011 besedu so spisovateľom Gustavom 
Gustav Murín 
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Murínom o jeho najnovšej knihe „Mafia na Slovensku“ 

a doterajšej literárnej tvorbu. Jeho spolubesedníkom bol re-

gionálny spisovateľ Mgr. Peter Bulík. Prítomných hostí 

a návštevníkov besedy privítala zástupkyňa riaditeľky knižni-

ce Mária Špániková. Ako povedala spisovateľ Gustav Murín 

je mimoriadne aktívny a má veľmi širokú škálu tvorby literár-

nej aj odbornej (profesionálne je cytológ).  

Po úvode Márie Špánikovej si slovo vzal spisovateľ Mgr. 

Peter Bulík, ktorý sa vyznal návštevníkom, že už 

v trenčianskej knižnici bol, keď sa organizovalo stretnutie so 

spisovateľmi trenčian-

skeho regiónu. Konšta-

toval, že to bolo  veľmi 

milé a poučné stretnutie. 

Potom zoznámil s  pro-

fesionálnym životopi-

som spisovateľa Gustava  

Murína. Osobitne vy-

zdvihol skutočnosť, že jeho literárna tvorba bola preložená do 

štyridsiatich ôsmich jazykov a čo je zaujímavé, že aj indické-

ho jazyka.  

vlastné poznámky 

 

Už osemdesiat rokov pôsobí v Trenčíne Spoločnosť Milana 

Rastislava Štefánika. Okrúhle narodeniny boli dôvodom ich 

pripomenutia dňa 1. decembra 2011 v kongresovej sále Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. V úvode osláv pozdravili 

piesňou a hovoreným umeleckým slovom žiaci a učitelia Zá-

kladnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. Medzi pr-

vých gratulantov patril predseda Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý prevzal nad 

oslavami záštitu. V svojom príhovore vyzdvihol prínos Štefá-

nikovej spoločnosti, ako historickej šíriteľky pravdivého obra-
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zu M. R. Štefánika a jeho myšlienok v oblasti slovensko-

moravského pomedzia aj v časoch, keď sa ich snažili prekrú-

cať rôzni pseudovykladači histórie. Čestný predseda Správnej 

rady „Nadácie M. R. Štefánika“ profesor Ján Fuska potom 

odovzdal trenčianskemu županovi najnovšie publikácie o jed-

nom z najvýznamnejších rodákov z nášho kraja. Ťažiskom 

slávnosti boli odborné prednášky historikov. 

 V prvej 

prednáške 

PhDr. Jozef 

Husár analy-

zoval pôsobe-

nie generála 

M. R. Štefá-

nika v Česko-

slovenských 

légiách v Rusku z pozície súčasnej ruskej historiografie. 

V ďalšej prednáške informoval profesor Ján Fuska o novodo-

bých súsošiach a pamätníkoch generála M. R. Štefánika.  

V závere slávnosti prevzala z rúk predstaviteľov Štefániko-

vej spoločnosti Pamätné listy Štefánikovej spoločnosti okrem 

desiatich osobností aj vedúca odboru kultúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová. 

vlastné poznámky 

 

V Galérii M. A. Ba-

zovského v Trenčíne 30. 

novembra 2011 bola 

sprístupnená výstava vý-

tvarného odboru žiakov 

Základnej umeleckej 

školy Karola Pádivého 

v Trenčíne. Ako poveda-
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la zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Eva Kulhánková, vysta-

vuje výber tvorby všetkých žiakov výtvarného odboru za ob-

dobie prvého polroka školského roka 2011/2012. 

Vo výstavnom priestore, suterén galérie, boli umiestnené 

kresby ceruzou, tušom, maľby, keramika a kombinované tech-

niky. Na vernisáži výstavy boli odovzdané ocenenia úspešným 

žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach 

v medzinárodných súťažiach. 

Trenčianske noviny 05.12.2011 

pomocná evidencia 717/1/2011 

 

V piatok 2. decembra 2011 sa začalo podujatie „Čaro Via-

noc pod hradom“, ktoré prinieslo obyvateľom a návštev-

níkom mesta vianočnú 

atmosféru až do Troch 

kráľov s množstvom po-

dujatí, odohrávajúcich 

predovšetkým na Mie-

rovom námestí. Program 

podujatia zabezpečovali 

členovia združenia his-

torického šermu Wagus.  

Program podujatia sa začal v piatok dňa 2. decembra 2011 

dopoludnia detským jarmo-

kom s predajom vianočných 

výrobkov žiakov trenčian-

skych základných škôl na 

Mierovom námestí a v pod-

večer dňa 3. decembra 2011 

sa uskutočnila spomienková 

svätá omša za patróna mesta 

Trenčín sv. Františkovi Xa-

verskému, ako poďakovanie 
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za skončenie moru v roku 1712, na ktorej sa zúčastnil primátor 

Mgr. Richard Rybníček. Počas víkendu v dňoch 3. a 5. de-

cembra 2011 sa na Mierovom námestí rozložili kurucké voj-

ská so svojou vojenskou kuchyňou s ukážkou trávenia Via-

nočných sviatkov. V pondelok 5. decembra 2011 prišiel na 

Mierove námestie Mikuláš a rozsvietil vianočný strom a po 

rozdaní darčekov deťom spríjemnila načatý večer ľudová hud-

ba „Mlynári“ v priestore pod stanom. 

V dňoch 6. až 9. decembra 2011 pokračoval program podu-

jatím „Rimania v Laugaríciu“, ktorí si vybudovali zimný tábor 

pod hradnou skalou. Prakticky v tom istom čase sa uskutočnil 

v klubovni Kultúrno-informačného centra „Vianočný turnaj 

spoločenských hier“. V nedeľu 10. decembra 2011 sa mohli 

občania stretnúť s histórie známymi postavami Trenčína. Ok-

rem toho v programe podujatia koncertovali viaceré umelecké 

telesá v amfiteátri, pod stanom. Dňa 10. decembra 2011 mohli 

náhodní občania na Mierovom námestí ochutnať chuť vianoč-

nej šošovicovej a kapustnicovej polievky. V dňoch 11. a 18. 

decembra 2011 sa v synagóge na „Zimnom umeleckom jar-

moku“ prezentovali so svojimi umeleckými dielami trenčian-

ski umelci. Na Zlatá ne-

deľa predpoludním dňa 

18. decembra 2011 na 

Mierovom námestí patri-

la hudbe a džezovým 

rytmom. Štedrú jazzová 

nádielka s kvalitnou mu-

zikou a neopakovateľnou 

atmosférou prinieslo 

„Bluesnenie“. V amfiteátri vystúpila formácia „Aurelius Q“ 

s programom „Koledy v modrom“, ďalej kapela „Cross The 

Linne“ so speváčkou Jankou Ružičkovou a kapela „The Re-

sonators“ s nestorom slovenského bluesu Petrom Bonzom 
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Radványim. Tesne pred Vianočnými sviatkami program gra-

doval, keď na Mierovom námestí v dňoch 20. až 23. decembra 

2011 ožil najstarší príbeh narodenia Ježiša Krista v Betleheme 

a počas Vianočných sviatkov 26. decembra 2011 na Štefana sa 

už tradične konal koncert v kostole piaristov, v ktorom vystú-

pil Trenčiansky komorný orchester so Speváckym zborom Ile-

gal Chorus z Brna s „Českou vianočnou omšou“ od Jána Ja-

kuba Rybu. Program „Čaro Vianoc pod hradom“ uzavrel už 

tradičný „Trojkráľový koncert“ Speváckeho zboru „Piarissi-

mo“ Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne za diri-

govania Martina Holúbka s Komorným orchestrom Základ-

nej umeleckej školy Karola Pádivého za dirigovania Aleny 

Piatkovej. Koncert prekonal všetky očakávania, za čo vďační 

diváci ocenili na záver dlhotrvajúcim potleskom. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 700/1/2011 

 

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa usku-

točnilo dňa 2. decembra 2011 vyhodnotenie 19. ročníka autor-

skej literárnej 

súťaže Jozefa 

Braneckého 

v próze 

a poézii pod 

názvom „Keď sa studňa 

s dažďom zhovára“. Ako 

úvode podujatia povedala 

predsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej 

v Trenčíne Mgr. Marta Halečková, že v tomto 

roku 2011 bolo prihlásených do súťaže cez 

osemdesiat tri prác od dvadsiatich troch autorov. 

Konkrétne do súťaže v próze poslalo jedenásť 

autorov 20 súťažných prác a do súťaže v poézii  
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poslalo dvanásť autorov 66 súťažných prác, čo je oproti pred-

chádzajúcemu roku 2010 menej, keď bolo prihlásených cez 

dvestošesťdesiat prác od sto piatich autorov.  

Práce prihlásené do súťaže vyhodnotili členovia hodnotia-

cej komisie spisovatelia Margita Ivaničková,  Ján Maršálek 

a Jaroslav Rezník. Najzaujíma-

vejší príspevok predniesla spisova-

teľka Margita Ivaničková, keď sa 

kriticky vyjadrila na niektoré vy-

dané knihy na Slovensku od mla-

dých slovenských autorov, ktoré 

s umeleckým vkusom nemajú nič, 

pretože šíria vulgarizmy a použí-

vajú neslušné slová. Povedala, že autori, ktorí sa zúčastnili 

dnes vyhodnocovanej súťaže treba o nich povedať, že sú vy-

volení a šťastní, lebo odolávajú mediálnej presile 

dekadentných vplyvov. Spisovateľ Jaroslav Rez-

ník tak ako aj minulosti podrobne analyzoval 

jednotlivé súťažné, ktoré podľa neho mali vyso-

kú umeleckú úroveň. Na záver odovzdali členo-

via poroty ocenenia najlepším autorom: 

- poézia 1. kategória  

1. miesto Janka Mišunová z Púchova, 

2. miesto neudelené 

3. miesto Kristína Ondrkálová z Melčíc-Lieskového 

 miesto Karin Holotová 

z Trenčína 

- poézia 2. kategória  

1. miesto Andrea Trusková 

z Trenčína, 

2. miesto Martin Lančarič 

z Trenčína 

3. miesto Ladislav Michalec 
Andrea Trusková 

ocenený Jozef Páleník 
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z Dolnej Súče 

- próza 1. kategória  

1. Elena Štefancová z Bohuníc-Pruského 

2. Karin Holotová z Trenčína 

3. Anna Mihálová z Trenčína 

- próza 2. kategória  

1. Jozef Páleník zo Svinnej  

2. Anna Hrabalová z Trenčína 

3. Pavol Strechay z Nového Mesta nad Váhom 

- Cena primátora v Ora Et Ars 

Andrea Trusková z Trenčína 

Oľga Nemcová z Trenčína 

- Cena primátora za rozprávku 

Jozef Páleník zo Svinnej 

Milan Kenda z Bratislavy 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 710/1/2011 

 

Rinčanie šablí, výstrely z pištolí či odlievanie streliva. To 

všetko mohli návštevníci Vianočných trhov na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne vidieť dňa 

3. decembra 2011 v tábore 

kuruckého regimentu, ktorý 

sa usadil na námestí pod 

hradom Matúša Čáka. Boli 

najväčším ťahákom vianoč-

ného jarmoku. Šesť mužov 

a jedna žena v cifrovaných 

červeno-zelených unifor-

mách a plnej zbroji ukázali, ako vyzeral vojenský život v zim-

nom tábore. Zbrojmajster odlieval rovno pred očami okoloi-

dúcich olovené gule do pištolí, zvyšok regimentu bol na stráži, 

alebo brúsil šable. Nechýbali ani ukážky šermiarskeho ume-

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1389&pr=0.1&w_id=1570&tstamp=1323160268&pid=540&cd=66d6ad15ffeab580b358824d42863c8d&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1389&pr=0.1&w_id=1570&tstamp=1323160268&pid=540&cd=66d6ad15ffeab580b358824d42863c8d&f=1
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nia. Život kurucov v Trenčíne priblížila rodina Pavla Doležala 

z Vavrišova, skupina nadšencov histórie z Hornoliptovského 

kuruckého regimentu. Práve pri obci sa v roku 1709 stretli Rá-

kocziho kuruci s cisárskym vojskom labancov. Ich záľuba za-

čala tým, ako povedala nežnejšia časť rodiny pani Eva, že 

manžela bavia ho zbrane 

a tejto hry neskôr vtiahol 

mňa a neskôr aj syna Adama. 

Táto rodinná záľuba nás 

zbližuje, sme radi spolu. do-

plnil syn Adam. Kuruci 

Trenčín v histórii nikdy ne-

dobyli. Prvým, kto vyšiel 

na Matúšovu vežu na Tren-

čianskom hrade, som bol ja, zasmial sa hlava rodiny zbrojmaj-

ster Pavol Doležal. 

www.pluska.sk 03.12.2011 

pomocná evidencia 699/1/2011 

 

V predvianočný čas dňa 9. decembra 2011 sa uskutočnila v 

Galérii Miloša Alexandra Bazovského autorská výstava diel 

akademického maliara Miloša Šimurdu. Jeho dielo predstavil 

kurátor výstavy PhDr. Tomáš Mikulaštík. Ako povedal, au-

tor na výstave prezentuje vývojovo najvýznamnejšími dielami, 

ktoré predstavujú viac ako päťdesiat rokov umelcovej huma-

nisticky orientovanej tvorby. 

Výstavu v premiére pripravila 

Galéria výtvarného umenia v 

Zlíne v septembri 2011 a 

vďaka dlhoročnej, dobrej a 

veľmi úspešnej spolupráci 

oboch galérií, mali návštevní-

ci možnosť vidieť Šimurdovu 

http://www.pluska.sk/
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pozoruhodnú tvorbu aj v Trenčíne. Miloš Šimurda rodák z 

renštátu pod Radhoštěm študoval v rokoch 1950 – 1955 na 

Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. 

Jána Mudrocha. Po štúdiách zostal pôsobiť v Bratislave, kde 

vytvoril niekoľko výtvarných realizácií. Od roku 1956 sa pra-

videlne zúčastňoval kolektívnych výstav a usporiadal niekoľ-

ko desiatok samostatných výstav. Súčasne absolvoval mnohé 

študijné cesty do Viedne, Kyjeva, Moskvy, Petrohradu, Fran-

cúzska, Nemecka a Talianska. Práve v Taliansku sa od roku 

1968 zúčastňoval tvorivých pobytov venovaných štúdiu ná-

stennej maľby a mozaiky v Toskánsku, Benátkach, Ríme, Ne-

apole, Pompejách a Ravene. V roku 1979 bol vylúčený zo 

Zväzu slovenských výtvarných umelcov (následok mocenské-

ho zásahu proti súbornej výstave). Od roku 1983 sa pravidelne 

zúčastňuje Trienále akvarelu v Lučenci. Po roku 1989 pokra-

čoval v tvorivých pobytoch v Taliansku. Striedavo žije a tvorí 

v Rožnove pod Radhoštěm (od r. 1948) a v Bratislave (od r. 

1955). Miloš Šimurda patrí k významným predstaviteľom čes-

koslovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storo-

čia. Svojou tvorbou zásadne zasiahol do obdobia významných 

šesťdesiatych rokov na slovenskej výtvarnej scéne. Na vrchole 

vývojových trendov na Slovensku stál i v sedemdesiatych a 

osemdesiatych rokoch, avšak možnosti prezentovať svoju 

tvorbu mal v tom čase veľmi obmedzené. Šimurdove dielo je 

mnohotvárne, má kresťanské korene, je ponorené do antickej 

filozofie, vzťahuje sa k súčasnosti a verí v budúcnosť. Umelec 

používa rôzne maliarske techniky a rozmanité postupy. Na 

Valašsku je známy predovšetkým ako akvarelista a obdivova-

teľ krajiny. Rovnako, ako rodný kraj si zamiloval Taliansko, 

kde nielen maľoval, ale aj študoval na mozaikárskej škole v 

Ravenne. Tvorí však aj filozoficky a duchovne orientované 

diela, blízke geometrickej abstrakcii. Základnou témou Ši-

murdovej výstavy je človek – aj preto prevažujú figurálne té-
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my. Takmer šesťdesiat diel dokumentuje vývojovo najpod-

statnejšie ukážky umelcových tvorivých postupov a zároveň 

utváranie jeho celistvého výtvarného názoru. Na výstave ná-

jdeme i návraty k nadčasovým témam, ktoré umožňujú pre-

kvapivé porovnanie tvorby zo začiatku šesťdesiatych rokov so 

súčasnou tvorbou umelca. V posledných rokoch sa maliar 

znovu vrátil ku kozmickým témam, vyjadruje sa menej kon-

krétne a necháva priestor filozofickej meditácii. Keďže najzá-

važnejšie umelecké diela tohto českého maliara súvisia predo-

všetkým so slovenskou, presnejšie bratislavskou umeleckou 

scénou, môžeme ho považovať za najvýznamnejšieho predsta-

viteľa československého umenia šesťdesiatych rokov, žijúceho 

na území Zlínskeho kraja. Vernisáž výstavy sa uskutočnila za 

osobnej účasti ešte pozoruhodne vitálneho 87 ročného autora.  

V ten istý deň sa uskutočnila vernisáž súbornej výstavy 

grafických diel slovenských autorov zo zbierky Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne pod názvom „Grafika“, medzi kto-

rými návštevníci mohli zazrieť diela Ľudovíta Fullu, Ladislav 

Zdvíhala, Miloša Alexandra Bazov-

ského a ďalších autorov. Popri akvi-

zičných zámeroch maľby, plastiky 

a kresby, Galéria M. A. Bazovského 

v Trenčíne od svojho vzniku budovala 

zbierku slovenskej grafiky. Hoci au-

torské zastúpenie v grafike nie je úplne 

vyčerpávajúce, kolekcia diel poskytuje 

dostatočnú predstavu o mnohotvárnom 

obraze grafickej tvorby. Zachytáva 

všetky tvorivé generácie – od zakladateľov slovenského vý-

tvarného umenia až po súčasnosť. Zbierka je prienikom do ši-

rokého spektra osobitých a vyhranených názorov, programov 

a koncepcií, ktoré v slovenskom výtvarnom umení existovali 

aj existujú. Prehľadne mapuje jeho charakteristické znaky 
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a kvality. Medzi ne patrí perfektná technická realizácia diel, 

majstrovstvo charakterizačnej kresby a skratky, akcentovaná 

úloha imaginatívnosti a osobitej poetickosti, vysoká farebná 

a tvarová kultúra, inklinácia k špecifickému humoru a irónii. 

Nielen v domácich podmienkach vysoko hodnotíme slovenskú 

grafiku. Zaslúžený ohlas u odbornej teórie a kritiky si získala 

dnes už v celom kultúrnom svete. Svedčia o tom mnohé uzna-

nia na medzinárodných výtvarných podujatiach. Nemalú zá-

sluhu na úspechoch grafikov má i kvalitné pedagogické vede-

nie, ktorého sa študentom dostalo predovšetkým na Vysokej 

škole výtvarných umení v Bratislave. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 720/1/2011, 721/1/2011, 728/1/2011, 

729/1/2011 

 

Dňa 10. decembra 2011 Trenčianske hradné divadlo usku-

točnilo v sále kina Hviezda premiéru divadelného predstavenia 

hry Júliusa Barč – Ivana „Malka“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 727/1/2011 

 

Latinsko-americké tance, hip hop aj disco, či akrobacia, 

hudobná skupina i vianočné koledy – to všetko mohli diváci 

uvidieť počas takmer dvojhodinového koncertu Vianoce v Ak-

tivity.  

Približne 220 detí a 

mladých ľudí sa v úlohe 

účinkujúcich vystriedalo 

na pódiu Posádkového 

klubu dňa 13. decembra 

2011 v programe pod ná-

zvom „Vianoce v Akti-

vity“. Podujatie pripravi-
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lo Kultúrne centrum Aktivity z Juhu s cieľom prezentovať 

pred verejnosťou to, čomu sa v centre venujú, ukázať rodičom 

a starým rodičom detí, aké sú šikovné, podporiť deti v ich ak-

tivitách a zároveň sa poďakovať všetkým, ktorí centru pomoh-

li prežiť neľahký rok. 

„V apríli roku 2011 sme zorganizovali podujatie „Kultúrne 

pre kultúru“, aby sme Trenčanom ukázali, čo všetko dokáže-

me. Rozhodli sme sa pokračovať vianočnou edíciou,“ poveda-

la riaditeľka centra Světluše Rajnincová. Aprílový koncert 

mal príchuť neistoty. Mesto sa pre zlú finančnú situáciu roz-

hodlo ďalej nepodporovať dotáciami kultúrne strediská a po-

núklo im len úhradu energií. V Kultúrnom centre Aktivity na 

sídlisku Juh to, ale nevzdali. „Pevne sme verili prísľubu pri-

mátora, že sa budú v meste snažiť, aby to bolo na budúci rok 

lepšie,“ povedala riaditeľka. „Neziskové aktivity nám pomohli 

v centre udržať viaceré úspešné projekty, ktoré boli podporené 

aj nadáciami a Radou vlády Slovenskej republiky. Viacero ľu-

dí pomohlo centru nezištne svojou dobrovoľnou prácou. 

Dobrovoľníci viedli kluby, krúžky, pomáhali pri rekon-

štrukciách sál a miestností v centre, pri úpravách amfiteátra, 

kosení trávy alebo pri výsadbe kvetov.“ Tanečné kluby a sku-

piny si v roku 2011 museli uhrádzať čiastočné prevádzkové 

náklady za využívanie sál. Niektorým klubom, krúžkom a 

kurzom, ktoré centrum organizuje, museli zvýšiť kurzovné. 

Napriek ťažkej situácii, objekt, v ktorom Kultúrne centrum 

Aktivity sídli, za uplynulý rok nechátral, práve naopak skrášlil 

sa vchod vynovenou fasádou, osadili sa nové oddychové la-

vičky a nové informačné tabule. Na koncerte sa teda okrem 

tancovania a spievania aj bilancovalo. V závere na pódium vy-

šlo všetkých viac ako dvesto účinkujúcich spolu s ich lektormi 

Napriek tomu, že miesta, rezervované pre zástupcov a poslan-

cov mesta, zostali prázdne, publikum svojou priazňou a vďa-

kou nešetrilo. 
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www.sme.sk 27.12.2011  

pomocná evidencia 746/1/2011 

 

Milovníci umenia a spoločenského života sa stretli na Lu-

ciu, 13. decembra 2011 v priestoroch Galéria Q-EX pod Mest-

skou vežou v Trenčíne. Do galérie prišla „Lucia po švédsky“.  

Oslava Lucie je vo Švédsku veľkým sviatkom a silnou tra-

díciou so stelesnením legiend, predstavením folklóru a rôz-

nych povier. Aj tu chodia viaceré dievčatá v skupinkách po 

domoch oblečené v bielom so sviečkami v rukách. Na čele 

sprievodu ide dievča s vencom so sviečkami na hlave. Svetlo 

malo byť ochranou proti zlým duchom. Podľa starších kalen-

dárov pripadla najdlhšia noc práve na 13. decembra a pre od-

pudenie zla a na oslavu návratu slnka začali ľudia oslavovať 

Luciu. Manželia Hanzelovci strávili vo Švédsku niekoľko ro-

kov a rozhodli sa priniesť sviatok Lucie v duchu tradície se-

verskej krajiny aj ku nám. Podávali sa švédske pochúťky. 

Špecialita Glögg, varené víno so škoricou, švédske medovníč-

ky pepparkakor. Veľký úspech mali šafranové koláčiky, ty-

pické pečivo na sviatok Lucie, žlté po šafrane ako farba sym-

bolizujúca slnko. Atmosféru večierka umocnilo vystúpenie 

folklórneho súboru Radosť. Dievčatá zaspievali po švédsky 

tradičnú pieseň Santa Lucia. 

Návštevníci galérie si mali možnosť pri tejto príležitosti 

prezrieť diela regionálnych umelcov, keď v galérii vystavovali 

Eva Abelová-Mišáková, Danka Krajčová, Igor Mosný, Juraj 

Oravec, Stano Lubina, Július Čincár, Peter Marček, Rudolf 

Moško, Laco Moško, Ladislav Kobza, Juraj Krajčo, Vlado 

Kudlik, Igor Meško, Viera Mešková, Jozef Vydrnák, Milan 

Petrík, Ilja Holešovský a Ivan Minárik. 

Na vernisáži sa zúčastnil aj trenčiansky umelec Rudolf 

Moško, ktorého meno na počesť jeho 85. narodenín uviedli na 

Stenu cti v galérii Q - EX. 
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www.sme.sk 24.12.2011 

 

Vianočná akadémia Strednej zdravotníckej školy v Trenčí-

ne sa uskutočnila už po dvanástykrát. Tento rok bolo podujatie 

spojené s oslavou tridsiateho výročia nového názvu folklórne-

ho súboru Véna, pod ktorým vystu-

puje na verejnosti.  

Myšlienka tradičnej vianočnej 

akadémie sa niesla pod mottom 

„pomáhajme si plniť sny“. Pracov-

níci školy, terajší i bývalí, študenti, 

ale aj zástupcovia Krajského škol-

ského úradu, Krajského centra voľ-

ného času, Metodicko-

pedagogického centra, predstavitelia folklórnych súborov, ria-

ditelia a pedagógovia škôl v Trenčíne, členovia Jednoty sa 

stretli v Posádkovom klube Trenčín dňa 15. decembra 2011. 

Vianočnú akadémiu pripravili Marcela Matusová a Ivana 

Mišíková. Priestor dostali aj študenti Strednej zdravotníckej 

školy s originálnymi čísla-

mi, v ktorých dominoval 

tanec, vtipné scénky, do-

konca sa objavili aj nové 

spevácke talenty. Členovia 

jubilujúceho folklórneho 

súboru „Véna“ sa predsta-

vili tancom a po zásluhe si 

užili zaslúženú chválu a 

obdiv.  

Riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Vladimír Buzalka na záver podujatia odovzdal Ďakovný list 

folklórnemu súboru Vena „za uchovávanie a rozvoj kultúrne-

ho dedičstva národa riaditeľke Strednej zdravotníckej školy 

RNDr. Janka Gugová preberá ocenenie 
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v Trenčíne RNDr. Janke Gugovej a Pamätnú plaketu Tren-

čianskeho osvetového strediska vedúcim folklórneho súboru 

RNDr. Janke Gugovej, Oľge Bohóovej, Mgr. Alžbete Tru-

sinovej a Ing. Petrovi Kupčovi za obetavú prácu vo folklór-

nom súbore Vena. Súbor pripravil pestrý program, milým pre-

kvapením a vrcholom programu bol dojímavý záver. 

www.sme.sk 23.12.2011 

pomocná evidencia 745/1/2011 

 

Trenčan Christian Ježík je najmladším knižným autorom 

v histórii. bol zapísaný do „Knihy slovenských rekordov“. Je-

ho prvotina pod názvom „Každý máme svojho anjela“, s 

príbehom nenaplnenej lásky anjela Molarna ku krásnej po-

zemšťanke Nikol sa okamžite rozpredala. Knihu dopĺňajú troj-

rozmerné skladacie ilustrácie, ktoré nakreslila Christianova 

mama Gabriela a starší brat Simon Gabriel Ježík. 

Knižný príbeh nebol však prvým, ktorý literárne nadaný 

šiestak napísal. O svojich literárnych aktivitách povedal, že „ 

už predtým písal ž rozprávky i detektívne príbehy. Myšlienky 

si stále zapisujem. Mám doma niekoľko zošitov, v ktorých 

mám rozpísané ďalšie.“ Prvou čitateľkou je jeho mama, ktorá 

však do deja nikdy nezasahuje a ponecháva ho na synovej fan-

tázii. „Ja skôr opravujem gramatické chyby a slovosled. Prvé 

príbehy začal písať už ako osemročný,“ usmiala sa mama, kto-

rá je bývalou známou trenčianskou fitnesskou a medailistkou 

majstrovstiev Slovenska. 

V myšlienkach Christiana sa zrodil anjel, ktorý lieta nad 

Trenčínom a stretáva dievča, do ktorého sa zaľúbil. „Anjel 

pristane na zemi a zamiluje sa do krásnej Nikoly. Zoberie ju aj 

do neba, aby videla Trenčiansky hrad z jeho pohľadu. Príbeh 

lásky napokon nemá šťastný koniec, anjel do neba navždy od-

letí sám,“ prezrádza autor. 
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Veľmi ho potešili gratulácie spolužiakov i ich účasť na krs-

te knižky v obchodnom dome Laugarício. Tá získala medzi 

deťmi okamžite popularitu a vydavateľstvo muselo robiť do-

tlač. „Oslovili nás aj 

učiteľky zo základných 

škôl, ktoré chcú knižku 

čítať žiakom počas vyu-

čovania. Je to aj dobrá 

motivácia pre ďalšie 

nádejné literárne talen-

ty. Podporí ich to v pí-

saní, keď uvidia, že 

knižka môže vyjsť aj žiakovi základnej školy,“ povedala 

Christianova mama. 

Atrakciou knižky sú aj nezvyčajné trojrozmerné farebné 

ilustrácie Trenčianskeho hradu a letiaceho anjela, ktorý po 

roztvorení ožíva v rukách čitateľa takmer do živej podoby. 

„Pri ilustrovaní knižky som dôveroval nápadom mamy a brata 

a ich kresby sa mi veľmi páčili. Sú na nich stvárnené hlavné 

postavy,“ pokračoval detský autor. 

Mama Gabriela ilustráciami oprášila vlastné poznatky z 

Ľudovej školy umenia, ktorú v minulosti navštevovala. Celý 

príbeh anjela a Nikoly vznikol doslova expresne. Christian ho 

vymyslel za jediné poobedie a po jeho napísaní ho už neupra-

voval. „V predstave mám už ďalšiu knižku svojich rozprávko-

vých príbehov. Píšem aj strašidelnú knižku o zrkadle, kúzlach 

a troch dievčatách, z ktorých jedna sa postupne premieňa na 

upíra,“ prezradil. Najviac ho inšpirujú knižky Thomasa Brezi-

nu a Traja pátrači Alfreda Hitchcocka. 

Z prekonania doterajšieho spisovateľského rekordu trinásť-

ročnej Xénie Faktorovej mal Christian nefalšovanú radosť. Je-

ho knižku pokrstili spisovateľ Rudolf Dobiáš a speváčka 

Katka Koščová husacími pierkami a jedným pierkom z papa-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9418745&ids=1
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gája. „Certifikát o zápise do Knihy slovenských rekordov 

mám vystavený doma a jeho kópia je aj v škole,“ teší sa Chris-

tian, ktorý sa stal literárnym nasledovníkom Novomešťanky 

Lenky Tinkovej. Tej vo veku jedenásť rokov vyšla v roku 

1997 rozprávková knižka „Dobrodružstvá mušky Adelky a 

iných zvieratiek“. Farebnými kresbami ju vtedy ilustrovala jej 

spolužiačka Andrea Kusendová. Autorskú dvojicu Tinková - 

Kusendová však do Knihy slovenských rekordov nezapísali, 

kategória najmladších spisovateľov Slovenska nebola v tom 

roku ešte evidovaná. 

www.sme.sk 28.12.2011  

pomocná evidencia 744/1/2011 

 

Trenčianska nadácia dňa 21. decembra 2011 odovzdala už 

po siedmykrát knihy 189-tim deťom z rodín v sociálnej núdzi. 

Odovzdávanie kníh prebehlo vo veľmi príjemnom prostredí 

Verejnej knižnice M. Rešetku, na Hasičskej ulici v Trenčíne. 

Počas dopoludnia prichádzali deti v skupinkách a okrem žela-

ných kníh mali možnosť potešiť sa aj krát-

kym veselým vstupom hercov Trenčianske-

ho hradného divadla. Postavičky z hry Bal-

tazár Banán prispôsobili svoje texty Viano-

ciam, zahrali malé divadielko a na záver hry 

odovzdali knižný darček všetkým deťom, 

ktoré veľmi radi čítajú. Počas siedmych roč-

níkov neznámi darcovia potešili 1.355 ma-

lých čitateľov.  

Projekt po prvý raz ponúkol príležitosť 

občanom, ktorí poznajú vo svojom okolí ta-

kéto dieťa a chceli by ho potešiť knižkou 

pod stromček. Odovzdanie sprostredkovala 

Malá vianočná pošta, ktorá darcu uviedla do anonymity. Už 

tradične sa nachádzali medzi zakúpenými knihami pribalené 
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malé darčeky v podobe hračiek, sladkostí alebo písacích po-

trieb. Bolo to radostné poznanie, že je medzi nami veľa ľudí 

so širokým srdiečkom, do ktorého sa zmestia aj priania dru-

hých. Mnohí darcovia si našli chvíľočku a do kníh vpísali 

krásne venovania. Zistilo sa, že do mnohých kníhkupectiev 

prichádzali celé rodiny a venovanie vpísali práve deti. Projekt 

„Otvor srdce, daruj knihu“ spája rodiny, priateľov k spolupat-

ričnosti s rodinami v sociálnej núdzi. Treba poďakovať všet-

kým anonymným darcom, ktorí zakúpili detskú knihu, tiež 

dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojou prácou pri organizácii 

projektu, trenčianskym základným a materským školám, kníh-

kupectvám v Trenčíne, novinárom a médiám za spoluprácu, 

Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne za poskytnutie prie-

storu. 

Knihovník č. 2/2011 

 

Trenčianska kapela „Bez ladu a skladu“ vystúpila na spo-

mienkovom koncerte „Drahý Václav“ dňa 27. decembra 2011 

v Bratislave, ktorým 

si uctili nedávno 

zomrelého posled-

ného prezidenta 

Českej a Slovenskej 

federatívnej republi-

ky a prvého prezi-

denta Českej repub-

liky. Spoluorganizá-

torom koncertu bol 

Michal Kaščák, o ktorom povedal, že „zanechal nám svoje 

dielo, že môžu byť slobodné koncerty, slobodne stretávanie 

ľudí.“ Prvým účinkujúcim bol Marián Varga, ktorého si Vác-

lav Havel vypočul, keď v Prahe 10. decembra 2011 preberal 

„Cenu Jána Langoša“. O potrebe slobody i o koncertoch počas 
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Nežnej revolúcie sa prítomní diváci dozvedeli od kapely „Živé 

kvety“. Medzinárodné zloženie koncertu malo zastúpenie 

účinkovaním českého speváka Michaela Kocába so sloven-

skou skupinou „Karpatské chrbáty“, ktorá nahradila jeho ka-

pelu „Pražský výběr“. Havlov blízky priateľ a spolupracovník 

Michael Kocáb spieval v tmavom kabáte klobúku i s bielymi 

rukavicami na rukách. 

Finále spomienkového tri a pol hodinového koncertu mala 

kapela „The Plastic People of the Universe“, ktorej bol Václav 

Havel nehrajúcim členom. 
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