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Kultúrno–spoločenský život 

 

Neúprosný beh času bohužiaľ neprináša len dobré správy. 
Jedna z tých smutných prichádza hneď na začiatku tohto roka. 
V pondelok 5. januára zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čestmír 
Harníček, ktorý sa zapísal do povedomia Trenčanov ako 
veľmi všestranná osobnosť. 
Čestmír Harníček sa narodil v r. 1927 v Rokytnici u 

Přerova a po skončení vysokoškolských štúdií prišiel v r. 1954 
do Konštrukty Trenčín, kde až do roku 
1990 pracoval ako hlavný konštruktér 
špeciálnej techniky. Popri svojej profesii 
však vynikol vo viacerých činnostiach, 
do ktorých sa vždy vrhol so zápalom 
sebe vlastným: či už to bolo 
horolezectvo, fotografia alebo motorové 
člny. 

Ako vášnivý fotograf stál v roku 1962 
pri zrode legendárnej fotoskupiny Méta, 

ktorá významným spôsobom ovplyvnila smerovanie 
slovenskej fotografie šesťdesiatych rokov. Výrazným rysom 
jeho fotografickej tvorby bolo výtvarné videnie, zmysel pre 
využitie detailu a metaforický pohľad na zobrazované objekty. 
Fotografickej tvorbe sa venoval s plným nasadením až do 
začiatku sedemdesiatych rokov a dosiahol tu aj ocenenie 
najvyššie - v roku 1970 mu bol udelený medzinárodný titul 
AFIAP.  

Potom ho však na dlhý čas celkom pohltila jeho ďalšia 
vášeň, rýchle motorové člny, ktoré aj sám konštruoval. A aj tu 
dosiahol významné úspechy ako 6-násobný majster republiky 
a nositeľ titulu Majster športu.  
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Po odchode do dôchodku sa vrátil k výtvarným tvorivým 
aktivitám  ako autor drobných drevených plastík. Aktívne sa 
zapojil do činnosti Združenia výtvarníkov pri Trenčianskom 
osvetovom stredisku a do poslednej chvíle nestrácal kontakt 
ani so súčasným dianím vo fotografii. Vo Fotostredisku 
pomáhal s mladistvým elánom ďalšej generácii fotografov 
v hľadaní vlastného výrazu.  

To všetko je teraz už len spomienkou. Nezostáva nič iné 
ako zmieriť sa s tým, že odteraz sa vo fotografickom nebi 
zišiel kompletný štvorlístok zakladateľov Méty – Harníček, 
Sokolt, Spáčil a Štubňa. A nezabudnúť, trebárs aj preto, že 
ich fotografie patria i po rokoch k tým, ku ktorým stojí za to sa 
vracať - pre výtvarnú kvalitu, emocionálny náboj a ľudskú 
dimenziu.  

Jan Tluka 
pomocná evidencia 005/1/2015 
 
Jubilejnú 30. družobnú výstavu výtvarníkov a fotografov 

regiónov Trenčín a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“ 
otvorili 15. januára 2015 vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatie pripravili 
Trenčianske osveto-
vé stredisko a Klub 
kultury v Uherskom 
Hradišti. Na výstave 
sa predstavuje 55 
autorov, 27 zo 
Slovenska a 26 
z Moravy. K účast-
níkom vernisáže sa 
prihovorila meto-
dička Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Janka 
Masárová: „Srdečne medzi nami vítam riaditeľa Klubu 
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kultury Uherské Hradiště   Antonína Macha a moju kolegyňu 
z Klubu kultury Uherské Hradiště Petru Baroňovú. Keďže 
ide o jubilejnú výstavu, chcem povedať pár slov o tejto  
tradícii, ktorá vznikla v roku 1985. Vtedy sa prvá výstava 
konala v Delovej bašte Trenčianskeho hradu. Pamätajú si na 
ňu aj autori, ktorých bolo vtedy 26. Niektorí z nich sa 
predstavujú aj na tejto výstave.  Sú to Július Remper, Július 
Činčár, Drahoslava Burďáková, Jaroslav Abrhám a 
Miroslav Bystřický. Pri zrode myšlienky spoločných výstav 
boli aj naši kolegovia Jarka Tichá a Miroslav Potyka, 
ktorých tu dnes takisto vítam. Na výstave sa stretneme aj 
s autormi, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami. Jeden z nich tu 
však je vo výtvarnom stvárnení -  Moravana z Bretónska 
Miška Evena môžete vidieť na obraze Františka Pavlicu. 
A vo vestibule si môžete zakúpiť aj knižku o Miškovi 
Evenovi. S ďalším autorom, veľmi dobrým trenčianskym 

fotografom a výtvarníkom  Čestmí-
rom Harní čkom, sa tu stretneme už 
len prostredníctvom jeho drevených 
plastík. Navždy nás opustil pred 
niekoľkými dňami.“ 

Mgr. Janka Masárová pripo-
menula, že počas tridsiatich rokov sa 
výstavy uskutočnili na rôznych 
miestach  – niekoľko rokov sa konali 

v prívetivých priestoroch mestskej galérie v Trenčíne, v roku 
2011 sa konala v trenčianskej synagóge a od roku 2012 tu vo 
výstavných priestoroch  Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
V Uherskom Hradišti si výstava našla stále miesto v Galérii 
Vladimíra Hrocha v Klube kultúry. Niekoľko repríz výstav sa 
konalo aj v galérii Panský dům  v Uherskom Brode.   

„Spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý je tu medzi nami,  
v jednom z príhovorov k výstave povedal: „Som rád, že 

Jozef Švikruha: Kopanice I 
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môžem byť pri tom, keď vaši prišli k našim a možno budem 
s vami, aj keď  naši zase prídu k vašim.“ Verím, že je tomu tak 
aj dnes, že je Rudko rád, že je s nami,“ povedala Mgr. Janka 
Masárová. 

Na záver svojho vystúpenia  poďakovala všetkým autorom, 
ktorí na výstavu poskytli diela. 

„Už tridsať rokov sadíme mladé stromčeky na jednej 
i druhej strane hranice,“ prihovoril sa na vernisáži účastníkom 
riaditeľ Klubu kultúry v Uherskom Hradišti  a výtvarník 
Mgr.A. Antonín Mach.   

„Tými stromčekami sú naši milí autori, ktorým ďakujeme, 
že to s nami takú dlhú dobu vydržali. A myslím si, že za tých 
tridsať rokov vyrástol celkom pekný les. A nazdávam sa, že 
nie je nič krajšie ako prejsť sa po lese, cítiť jeho vôňu, cítiť 
jeho silu. Želám tomu nášmu spoločnému lesu ešte mnoho 
síl.“ 

Od 18. marca 2015 bude výstava inštalovaná v Galerii 
Vladimíra Hrocha  v Uherskom Hradišti. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 023/1/2015 
 
Jediný reprezentatívny priestor v Trenčíne vhodný na 

väčšie divadelné predstavenia a kultúrno-spoločenské 
podujatia bude od 1. marca 2015 mimo prevádzky.   

Strešný plášť nad divadelnou sálou v Posádkovom klube 
má trhliny. Voda už po dvojhodinovom výdatnom daždi 
preniká na javisko i na miesta s elektrickými káblami. Ďalšia 
prevádzka nie je možná z bezpečnostných dôvodov.  

Majiteľom budovy je ministerstvo obrany SR. Jeho 
hovorkyňa Martina Balleková sa pre mestské noviny INFO 
vyjadrila, že strechu plánujú opraviť po skončení zimného 
obdobia.  
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„Koncom decembra 2014 prebehla elektronická aukcia na 
výmenu strešnej krytiny nad divadelnou sálou,“ povedala. 
Oprava 618 m² strechy bude stáť 11 400 eur s DPH. 
Plánovaný termín začatia realizácie je marec – apríl 2015. 
Rekonštrukcia strechy by sa mala zrealizovať do 30 dní od 
začatia prác. O tom, kedy sa do divadelnej sály vráti divadlo, 
tak sčasti rozhodne aj počasie. 

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 103/1/2015 
 
Pozornosť obyvateľov a návštevníkov Devínskej Novej Vsi 

pútajú v uliciach veľkoplošné maľby, ktoré nedávno vytvoril 
architekt Ing. arch. Juraj Hubinský  z Trenčína. 

V Devínskej Novej Vsi boli nedávno obnovené tri 
najrušnejšie zastávky mestskej hromadnej dopravy. Betónové 
prístrešky sú nielenže nanovo vymaľované, ale i umelecky 
dotvorené. Mestská 
časť prizvala k ich 
rekonštrukcii mladého 
architekta Ing. arch. 
Juraja Hubinského, 
ktorý na základe už 
existujúcich výtvar-
ných podkladov vy-
tvoril nástenné maľby 
inšpirované históriou 
a prírodou Devínskej Novej Vsi. Historickú pečať Slovanov 
v tejto lokalite približuje pohľad na veľké slovanské hradisko, 
unikátnu prírodu zase maľby fosílnych organizmov z dávnej 
minulosti, ale i súčasnej fauny a flóry. 

Všetky tri zastávky s originálnym vzhľadom ležia na 
najrušnejšej dopravnej a obchodnej tepne mestskej časti – na 
Eisnerovej ulici, ktorá pretína veľké panelákové sídlisko 
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a vyúsťuje do starej Devínskej, na Istrijskú ulicu, kde sa 
nachádza ďalšia autorova práca. 

Výtvarník namaľoval aj veľkú mapu Devínskej Novej Vsi 
z roku 1880, a to na fasádu bývalej pekárne a predajne 
Furmanka na Istrijskej ulici, ktorá bola nedávno 
zrekonštruovaná a mestská časť v nej plánuje otvoriť Múzeum 
starej Devínskej. 

Projekt získal koncom roku 2014 Ocenenie za príkladnú 
obnovu, spolu s Kaplnkou sv. Urbana v Stupave, rodinnými 
domami v Šenkviciach a vo Svätom Jure, objektom Terra 
Therapeutica v Lamači a Wiegerovou vilou vo Svätom Jure. 

Ceny reflektujúce snahy o zachovanie tradičnej 
architektúry aj pre budúce generácie udeľuje združenia 
Academia Istropolitana Nova v úzkej spolupráci s Prvou 
stavebnou sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym 
krajom. 

Architekt Juraj Hubinský je známy tvorbou svojich 
pôvodných interiérových nástenných diel. Maľba, ktorá bola 
pôvodne jeho 
koníčkom, pre-
rástla do integ-
rálnej súčasti 
jeho architekto-
nických pro-
jektov a dáva 
im ďalší roz-
mer. Hoci 28-
ročný výtvarník žije v Trenčíne, vytvoril si vzťah Devínskej 
Novej Vsi práve prostredníctvom jeho práci na maľbách 
v uliciach. 

Ing. arch. Juraj Hubinský vyštudoval Fakultu architektúry 
STU v Bratislave u profesora Ivana Petelena. Jeho výtvarné 
aktivity sú vnímané hlavne v troch oblastiach: architektonická, 

Juraj Hubinský: Trenčín 
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užitá a voľná tvorba. Svojimi monumentálnymi maľbami začal 
písať novú kapitolu slovenského interiérového dizajnu. 
Výsledkom spojenia architekta a výtvarníka v jednej osobe je 
minimalistický interiér dotvorený nástennou 
individualizovanou grafikou. Takýto trend spájania grafiky v 
interiéri zažíva v zahraničí vzostup. 

www.nasenovinky.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 110/1/2015 
 
Nasadol do autobusu a vytiahol si rožok. 
„Čo to má znamenať?!“ zahrmel šofér. „Žrať v autobuse! 

To aj doma žeriete v autobuse?“ 
„Jasné. Doma žeriem zásadne v autobuse.“ 
Komik akoby priťahoval humorné dialógy aj v bežnom 

živote. Absolvent pohybového herectva na JAMU v Brne 
Mgr. Bc. Art.  Pavol Seriš uvedie 
v piatok 20. februára v trenčian-
skom kine Hviezda 60. reprízu 
svojej zatiaľ najúspešnejšej ko-
médie „Chutilo vám, páni?“, 
v ktorej predstaví viac ako dvadsať 
rôznych charakterov. 

Dvadsaťosemročný trenčiansky 
rodák dostal za túto komédiu 
jedného herca na Kremnických 
gagoch 2012 Cenu Stana Radiča 
ako Objav roka a vlani v lete 
hlavnú cenu na festivale Roma 
Teatro Festival v Ríme, kde ju uviedol v anglicko-talianskej 
verzii. Na najstarší európsky festival jedného herca v poľskom 
meste Vroclav ju naštudoval a zahral v poľštine. „Chutilo..“ 
videli aj na festivale v kosovskej Prištine. V týchto dňoch 
úspešnú komédiu prekladá do francúzštiny – predstaví sa 

Plagát k predstaveniu v talianskom meste Foggia. 
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s ňou v apríli na medzinárodnom festivale v marockom 
Agadire. Zúročuje tak svoje štúdium jazykov na Masarykovej 
univerzite v Brne. Účasť na medzinárodných festivaloch mu 
otvára dvere na ďalšie zahraničné pódiá – dostal pozvania 
z Talianska, Bulharska a Iránu, v hre je aj španielske Bilbao. 

Pavol Seriš pokračuje na JAMU  v doktorskom štúdiu, ale 
predovšetkým stále tvorí a vystupuje okrem zahraničia od 
Chebu až po Košice. Vlani dostal čestné uznanie za pôvodnú 
hru „Nezamestnaní“ v rámci Ceny Evalda Schorma v Prahe. 
A takisto vlani v Prahe mu odovzdali Poctu Objev roku na 
festivale „...příští vlna – next wave...“ ako všestrannému umel-
covi, ktorý sa okrem divadla venuje aj kreslenému humoru 
a krátkym filmom. 

Pred troma týždňami sa vrátil z desaťdňového pobytu 
v talianskom meste Foggia. Namiesto plánovaných dvoch 
predstavení vystúpil pre veľký záujem šesťkrát a viedol sériu 
workshopov so študentmi miestnej divadelnej školy.  

 „Najväčšiu radosť mám z toho, keď po predstavení prídu 
za mnou diváci a povedia, že sa smiali, až im tiekli slzy.“ Aj 
60. repríza sľubuje rovnaký zážitok. 

MY Trenčianske noviny 16.02.2015 
pomocná evidencia 211/1/2015 
 
Už deväť desaťročí poskytuje Verejná knižnica Michala 

Rešetku (VKMR) v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), svoje 
služby verejnosti krajského mesta a jeho širokého okolia.  

Pri príležitosti 90. výročia jej založenia sa v pondelok 16. 
februára 2015 v kongresovej sále Úradu TSK konalo 
slávnostné stretnutie jej sympatizantov, priateľov 
a zamestnancov. Na pôde TSK sa na podujatí zúčastnili 
predseda TSK Ing. Jaroslav Baška,  primátor mesta Trenčín 
Mgr.  Richard Rybníček, podpredsedníčka Slovenskej 
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asociácie knižníc a riaditeľka Ústrednej knižnice Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave Mgr.  Andrea Doktorová, za 
Ministerstvo kultúry SR riaditeľka odboru múzeí, galérií 
a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva Mgr.  Monika 
Lopušanová, hostia zo Slovenskej národnej knižnice 
v Martine a riaditelia knižníc z Trnavy, Zvolena, Nitry, 
Považskej Bystrice a Prievidze. 

„14. februára bude slávnostné otvorenie obecnej knižnice v 
štátnej ľudovej škole, kde je umiestnená. Má 400 zväzkov, z 
ktorých 200 a skriňu poslal referát školstva a 200 zaobstaralo 
mesto od Slovenskej Matice,“ informoval týždenník Trenčan v 
roku 1925. Investícia sa vyplatila. Trenčianska knižnica slúži 
verejnosti aj po 90 rokoch. 

Novodobá trenčianska knižnica vzišla z tradície 
historických knižníc v slobodnom kráľovskom meste pod 
hradom Matúša Čáka. Počas 90 rokov šesťkrát menila 

domovskú adresu. Z 
ľudovej školy sa 
postupne sťahovala do 
prístavby okresného 
úradu, starej železničnej 
stanice, prvej 
samostatnej knižničnej 
budovy na Jaselskej 
ulici, bývalého ONV až 
po dnešné sídlo na 

Hasičskej ulici. Za ten čas ju viedlo šestnásť riaditeľov. Prvým 
bol archivár Adam Vutšák. Od februára 1945 zostala pár 
mesiacov bez činnosti, priestory uvoľnila na ubytovanie ľudí 
utekajúcich pred frontom. Výsadné postavenie získala 
začiatkom sedemdesiatych rokov v dôsledku preorganizovania 
na krajskú knižnicu pre knižnice Západoslovenského kraja.  

Účastníci slávnostného stretnutia. 
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„Na území mesta Trenčín má TSK vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti štyri veľké kultúrne inštitúcie 
a jedno z popredných miest patrí už 90 rokov VKMR. 
Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a zároveň 
obyvateľom Trenčína už takmer storočie supluje aj služby 
mestskej knižnice. Napriek tomu, že tento rok oslavuje už 90. 
jubileum, stále drží krok s dobou. Dôkazom je napríklad 
projekt Letnej čitárne, ktorá otvorila svoje brány uplynulé leto 
bezplatne celej širokej verejnosti, ale aj pripojenie na WiFi či 
vydanie stostranovej publikácie s názvom Ľudovít Štúr mojimi 
očami pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra,“ 
uviedol vo svojom príhovore Ing. Jaroslav Baška.  

VKMR zaželal, aby k aktuálnemu počtu 9000 čitateľov 
pribúdali stále ďalší s vášňou pre písané slovo. Okrem 
prednesených prianí si TSK pre knižnicu pripravil aj hmotný 
narodeninový darček. „TSK v priebehu tohto roka vyčlení 
10 000 € navyše, určených predovšetkým na nákup nových 
titulov a obnovenie knižného fondu, aby krajská knižnica 
disponovala aj aktuálnymi knižnými novinkami a bola pre 
návštevníkov stále atraktívna,“ prekvapil prítomných 
trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

Knižnica je už takmer jedno storočie spätá so životmi 
Trenčanov. Za svoju existenciu 
vystriedala 16 riaditeľov. Dvaja 
z bývalých riaditeľov prevzali 
na stretnutí ďakovné listy za 
osobitný prínos k rozvoju 
a rozšíreniu dobrého mena 
trenčianskej knižnice – PhDr. 
Rudolf Samuel, CSc. (riaditeľ 

v rokoch 1979-1991) a Mgr. Lýdia Brezová (1999 – 2014). 
Ďakovné listy boli zaslané aj PhDr. Marte Mlyná řovej (1991 
– 1993) a PaedDr. Blanke Fetkovičovej (1994-1999).  

Ing. Gabriela Krokvičková 
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Knižnica šesťkrát menila domovskú adresu. V priebehu 90 
rokov ušla dlhú cestu. „V čase svojho vzniku, v roku 1925, jej 
knižný fond pozostával približne zo 400 zväzkov kníh. 
V súčasnosti obsahuje asi 225 tisíc zväzkov kníh a v čitárni 
ponúka 301 titulov periodík,“ uviedla Ing. Gabriela 
Krokvi čková, poverená riadením VKMR. 

Od roku 1994 nesie v názve bernolákovsky orientovaného 
národovca Michala Rešetku. Knižnica je v súčasnosti na 
svojich šiestich pracoviskách v Trenčíne poskytovateľom 
kvalitných knižnično-informačných služieb a vyhľadávaným 
miestom pre vzdelávanie a trávenie voľného času. Disponuje 
jedným z najmodernejších on-line katalógov a svojim 
čitateľom poskytuje prístup na internet, WiFi pripojenie 
a zároveň s nimi komunikuje prostredníctvom webovej 
stránky. 

Súčasťou „narodeninového“ stretnutia bolo aj slávnostné 
uvedenie do živo-
ta zborníka „Vin-
še nad zlato“, 
ktorý Peter Mar-
tinák  zostavil pri 
príležitosti 90. 
výročia VKMR 
v Trenčíne. Zbor-
ník obsahuje viac 
než štyri desiatky 
srdečných po-

zdravov pre jubilantku, ktorých autormi sú významné 
osobnosti kultúrneho života, späté s trenčianskou knižnicou. 
Myslelo sa aj na poďakovanie bývalým riaditeľom VKMR 
formou symbolických ďakovných listov. Organizátori 
nezabudli ani na najstaršiu knihovníčku Margitu Beňovú či 
najstaršieho aktívneho čitateľa, 95-ročného Jozefa Mešťánka. 

Zborník „Vinše nad zlato“ uviedli do života J. Baška a G. Krokvičková. 
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„Napriek tomu, že Verejná knižnica Michala Rešetku 
oslavuje deväťdesiatku, stále je to svieža a príťažlivá pani, 
ktorá pribrala na dôležitosti. Veď čím by bolo ľudstvo bez 
knižníc? V nich je ukrytá pamäť sveta, sú pokladnicou 
ľudského poznania, miestom, kam sa ideme stretnúť s 
priateľmi, ktorí na nás, ba aj na naše deti trpezlivo čakajú v 
regáloch. Síce dnes by sme si mohli priateľa nájsť aj na 
nejakom webe, ale povedzte: nechýbal by vám dotyk neraz 
nedočkavo roztrasených prstov s knihou?“ vyjadril sa 
spisovateľ Rudolf Dobiáš, ktorý v trenčianskej knižnici pred 
18 rokmi zakladal Literárny klub Omega. 

Slávnostným stretnutím oslava 90-ročného výročia 
knižnice nekončí. VKMR si pre svojich čitateľov pripravila 
viaceré kultúrno-spoločenské podujatia a tematické výstavy.  

Odpustením registračného poplatku navyše poteší všetkých, 
ktorí vo februári 2015 oslavujú okrúhle životné jubileum. 

www.vkmr.sk 17.02.2015 
www.tsk.sk 17.02.2015 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 220/1/2015 
 
Galéria M. A. Bazovského patrí od 13. februára do 22. 

marca 2015 popredným výtvarníkom zo Škótska a Slovenska. 
V rámci jedinečnej kolektívnej výstavy Nové Mosty / New 
Bridges 11:11 majú priaznivci kvalitného moderného 
výtvarného umenia možnosť vidieť prehliadku malieb, sôch, 
objektov, grafík, fotografií a inštalácií od významných 
umelcov z týchto krajín. 
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Na výstave s neprehliadnuteľným obrovským tanierom s 
párkami a horčicou z hydronalia (zliatina hliníka a horčíka) od 

Svetozára Ilavské-
ho dominuje pest-
rosť žánrov a vý-
tvarných techník. 
Prekvapia nádher-
né papierové ob-
jekty z kníh od 
Gabriela Kosmá-
lyho, ale aj sochár-
ska tvorba Milana 
Lukáča, do ktorej 

neváhal zakomponovať krompáč, vidly a vodovodný kohútik. 
Škót Norman McBeath zaujme fotogravúrami s plátkovým 
zlatom, Gayle Nelsonová netradičnými inštaláciami na stene 
a Paul Furneaux, ktorý na vznik „Duchov“ potreboval drevo, 
tuhu, kameň i papier. 

To všetko v kombinácii s nezameniteľnými maľbami 
Mareka Ormandíka, výtvarne realizovanými vejármi Karola 
Felixa i tvorbou Palestínčanky Leeny Nammari, ktorá 
prezentuje svoje serigrafie a maľby zlatom a metalickými 
farbami. Desiatky diel 22 umelcov sú pôžitkom pre oči aj 
najnáročnejšieho návštevníka výstavy. 

Vďaka Novým mostom zavítala do Trenčína špičková 
zostava slovenských a škótskych výtvarných umelcov. 

„Po výstave v škótskom Edinburghu sme sa rozhodli 
pokračovať na našom území. Po dohode so spolukurátorkou 
Luise Ritchie sme vybrali jedenásť výtvarníkov zo Škótska. 
Vyberali sme výtvarníkov, ktorí si budú navzájom rozumieť 
nielen po výtvarnej, ale aj po ľudskej stránke,“ vysvetlil 
kurátor výstavy Karol Felix. 

Vystavujúci výtvarníci, uprostred kurátor Karol Felix. 
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Ďalším cieľom bola rozmanitosť vystavených diel. Karol 
Felix načrtol Škótom predstavu diel, ktoré by chcel v Trenčíne 
vidieť. 

„Každý z výtvarníkov priniesol najlepšie aktuálne diela zo 
svojho ateliéru. Nie-
ktorí vytvorili veci 
špeciálne pre túto vý-
stavu. Pred Trenčínom 
videli priaznivci ume-
nia diela už v Nitre, 
Bratislave a Piešťa-
noch,“ pokračoval Ka-
rol Felix, ktorému sa 
na Slovensko podarilo 
pritiahnuť elitnú skupinu škótskych výtvarníkov. Fotograf 
Norman McBeath dokonca fotografoval mnohých nositeľov 
Nobelovej ceny. Autorkou a organizátorkou medzinárodného 
projektu Mosty, do ktorého sa v rokoch 2003 – 2013 zapojilo 
vyše 80 umelcov, je Zora Petrášová. 

„Projekt Mosty som založila v roku 2003 v Piešťanoch. 
Netušila som, že bude mať takú veľkú tradíciu. Vystriedali sa 
na ňom umelci z Belgicka, Cypru, Francúzska, Fínska, 
Nórska, Grécka, Poľska, Českej republiky, Talianska, Škótska 
a Slovenska,“ prezradila Zora Petrášová. 

Na desaťročný projekt Mosty nadviazala plynulo expozícia 
Nové Mosty 11:11, ktorá predstavuje tvorbu umelcov zo 
Škótska a Slovenska. Podľa slov Zory Petrášovej práve 
v Trenčíne vystavujúci Škóti patria po výtvarnej stránke 
k najsilnejším osobnostiam Mostov. 

„Veľmi sme si porozumeli aj po ľudskej stránke. Sú nám 
príbuzní srdečnosťou a otvorenosťou. Vďaka spolupráci 
s nimi mali možnosť vystavovať slovenskí umelci svoje diela 
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v Škótskej kráľovskej akadémii. Bol to neskutočný zážitok,“ 
dodala Zora Petrášová. 

Okrem škótskych a slovenských umelcov prezentujú na 
pôde Bazovského galérie svoju tvorbu aj Nan Mulder 
z Holandska, Leena Nammari z Palestíny a dvaja českí 
výtvarníci Boris Jirk ů a Jaroslav Koléšek. 

„Naši výtvarníci presahujú mnohé súčasné umelecké 
platformy. Od grafiky vo všetkých formách, cez figurálnu, 
expresívnu a silne nasýtenú maľbu a plastiku, nevyhýbajúc sa 
rozmanitým materiálom pre fotografie a inštalácie,“ povedala 
Škótka Luise Ritchie, spolukurátorka výstavy. 

Škótske výtvarné umenie má obrovskú tradíciu s pluralitou 
výtvarných názorov. 

„Škóti nemajú problém akceptovať, že niekto robí klasické 
akvarely, iný absolútne moderné inštalácie či zvukové sochy  
a sú schopní to všetko súčasne vystavovať spolu. Preto sme 
chceli niečo podobné dokázať aj na Slovensku,“ dodal kurátor 
výstavy Karol Felix. 

MY Trenčianske noviny 23.02.2015 
pomocná evidencia 192/1/2015 
 
Mesto Trenčín podporí v tomto roku zo svojho rozpočtu 

kultúrne projekty sumou 14 tisíc eur. Výzvu na predkladanie 
zámerov vyhlásila komisia kultúry a cestovného ruchu pri 
tamojšom mestskom zastupiteľstve. 

Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, v rámci 
výzvy podporí mesto projekty realizované na území mesta a 
podporujúce jeho imidž z hľadiska prezentácie, návštevnosti a 
osláv významných výročí. Projekty sa musia zrealizovať do 
konca tohto roka. 

„O podporu môžu požiadať právnické osoby, ktorých 
zriaďovateľom nie je mesto Trenčín, a fyzické osoby - 
podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 
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mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta a 
poskytujú služby obyvateľom mesta,“ doplnila Erika Ságová. 
Okrem aktivít v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej 
činnosti podporených cez grantové kolo chce mesto vytypovať 
aj kľúčové kultúrne podujatia roka, na ktoré tiež finančne 
prispeje. 

Ako dodala, na pozvanie do výberového kola je potrebné 
predložiť textový materiál v rozsahu maximálne jednej strany 
A4 tlačeného textu s uvedením zámeru projektu, projektového 
rozpočtu a stručnej histórie žiadateľa. Materiál treba zaslať 
elektronicky do 11.3.2015 na adresu hana.gallova@trencin.sk. 

„Po splnení tejto podmienky pozvú žiadateľov prezentovať 
osobne svoje projekty na zasadnutie komisie kultúry a 
cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční 16. marca,“ uzavrela 
trenčianska hovorkyňa. 

www.sme.sk 24.02.2015 
pomocná evidencia 246/1/2015 
 
 
Zrekonštruovali ju a zdigitalizovali - vynovenú školskú 

knižnicu v Zá-
kladnej škole Na 
dolinách sláv-
nostne otvorili 
29. januára.  

Viac ako 40-
ročná knižnica 
už potrebovala 
renováciu. „O to 
viac, že ide 
o najväčšiu škol-

skú knižnicu v našom kraji a možno aj na Slovensku,“ pove-
dala riaditeľka školy Mgr.  Anna Plachká. Čitateľom je 

Pásku slávnostne prestrihli primátor Richard Rybníček a riaditeľka Anna Plachká. 
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k dispozícii viac ako 30 tisíc kníh – od literatúry pre 
predškolákov až po beletriu a odbornú literatúru pre 
dospelých. Doteraz jej služby využívali pedagógovia školy, 
žiaci a ich rodičia. Osobitná pozornosť bola venovaná deťom 
z materskej školy, ktorým prispôsobili časť čitárne.  

„Teraz knižnicu otvárame aj pre širokú verejnosť 
z miestnych častí Zlatovce, Záblatie a okolia,“ zdôraznila Mgr. 
Anna Plachká. „Súčasťou knižnice je aj školská čitáreň, ktorá 
slúži nielen na výučbu žiakov, ale aj na rôzne podujatia, 
stretnutia, súťaže, ako napríklad školské kolá speváckych 
a recitačných súťaží, krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky 
Maťko, maratóny v čítaní pre deti spolu s rodičmi či stretnutia 
školského parlamentu.“  

Aj zásluhou knižnice si žiaci vytvárajú blízky vzťah 
k literatúre. Škola sa každoročne zapája do projektov ako Deň 
čitateľskej gramotnosti, Medzinárodný deň školských knižníc, 
Záložka do knihy spája školy a ďalších.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 271/1/2015 
 
Povolaním technik, ale dušou básnik a literát, predseda 

klubu a člen Spolku slovenských spisovateľov Ján Maršálek 
vo februári oslávil životné jubileum a predstavil svoju 
najnovšiu knihu.    

Literárny klub OMEGA pôsobí pri Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá si 16. februára slávnostne 
pripomenula 90. výročie založenia, devätnásty rok. Pravidelné 
stretnutie členov a sympatizantov literárneho klubu sa koná 
prvý štvrtok v mesiaci. Februárový štvrtok patril Jánovi 
Maršálkovi a jeho zatiaľ ostatnej knihe Cesta k bráne, 
s podtitulom Čítanie na každý deň.  

Medzi čitateľov ju písmenkami abecedy vyprevadili 
spisovatelia Rudolf Dobiáš, Štefan Kuzma a členka klubu 
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Lýdia Šimková. Hudobnú kulisu už tradične vytvoril člen 
klubu Dušan Žember so svojim 3D Bandom.  

Ján Maršálek sa narodil 1.2.1965 v Trenčíne. Má na konte 
päť zbierok poézie. Finta v žite (r. 1993) spolu s Petrom 
Chorvátom, za ktorú im bola udelená prémia Literárneho 
fondu za debut. V anonymnej súťaži Vydavateľstva Odkaz 
o najlepšiu básnickú zbierku získal prvé miesto. Odmenou 
bolo jej vydanie v roku 2001 pod názvom Cesta z kruhu. 
V tom istom roku, s podporou mesta Trenčín, uzrela svetlo 
sveta ďalšia knižka poézie Medzi nami. Nasledovalo 
Privolávanie rána, ktoré v roku 2008 vyšlo vo vydavateľstve 
Spolku slovenských spisovateľov a v roku 2012 vo 
vydavateľstve Post Scriptum zatiaľ ostatná zbierka poézie 
Priečny rez. V tom istom vydavateľstve minulý rok vyšla 
autorovi tentoraz prozaická knižka Cesta k bráne. 

Do funkcie predsedu bol zvolený na zakladajúcom stretnutí 
v roku 1996 za účasti básnika a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa 
a básnika Vojtecha Kondróta. Úprimne prajeme jubilantovi 
zdravie, tvorivý elán a trpezlivosť predovšetkým so 
začínajúcimi autormi.                                                                                

 Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 280/1/2015 
 
Oslovili sme niekoľko organizátorov kultúrnych podujatí 

v našom meste s otázkou, aké plány majú na rok 2015.  
Branislav Hollý, riaditeľ OZ Lampart  
„ Počas roku 2014 sme stihli pripraviť rozvojové projekty, 

ktoré by sme mali finalizovať v tomto roku. Naši návštevníci 
sa po digitalizácii môžu tešiť na nové kreslá v ArtKine Metro. 
Z nich bude pohodlný výhľad na už tradičné festivaly 
Artfilmfest, Febiofest, Alternatívne Vianoce či prehliadky 
SCANDI, Projekt 100, Creme de la Creme či BE2CAN. 
Pokračovať budeme aj v našom divadelnom projekte, ktorý 
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tento rok čaká neľahká výzva. Od marca totiž je z havarijných 
dôvodov zatvorený Posádkový klub a organizácia veľkých 
divadelných predstavení bude v Trenčíne ťažko riešiteľným 
problémom. Projekt Virtuálne divadlo Trenčín bude preto ešte 
aktuálnejší ako doteraz.“  

Kamil Bystrický, OZ Kolomaž 
„Plánujeme pokračovať v tvorbe a organizácii 

multižánrových kultúrnych podujatí. V septembri nás čaká 21. 
ročník medzinárodného festivalu divadla jedného herca Sám 
na javisku, pokraču-
jeme v realizácii pro-
jektov Detský diva-
delný klub, Otvorený 
kultúrny priestor a 
Prvá komorná diva-
delná scéna. Rok 
2015 bude pre ob-
čianske združenie 
Kolomaž rokom 20. 
výročia činnosti Divadla Kolomaž, 10. výročím existencie 
projektu Otvorený kultúrny priestor. V priebehu roka 
plánujeme odpremiérovať inscenáciu pre deti a mládež s 
názvom „Stručné dejiny sveta”. V rámci našej činnosti chceme 
naďalej zlepšovať kvality poskytovaných kultúrnych služieb 
pre širokú verejnosť v objekte kina Hviezda a v Klube Lúč.“ 

Zuzana Mišáková, Mestské divadlo Trenčín 
„Čaká nás uvedenie premiéry najnovšej komédie Chorváta 

Mira Gavrana „Bábka“. Účinkujú v nej Štefan Richtárech, 
známy z Túlavého divadla alebo z Ďurovčíkovho projektu Na 
skle maľované a Zuzana Mišáková (alternuje Diana 
Minarovičová - autorka hudby). Sme spoločensky zodpovední 
a lákajú nás aj vážne spoločensko-politicko-historické témy. 
Máme v pláne pripraviť aj predstavenie, ktoré by sa 
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vysporiadavalo s časmi minulými, ale o tom by som ešte 
nerada hovorila. Čitatelia Infa však budú o tom včas 
informovaní. Okrem toho pravidelne hráme, priemerne aspoň 
tri predstavenia za mesiac. Najbližšie to bude detektívna 
komédia „Andulky v klietke“, ktorú sme s úspechom uviedli 
v decembri minulého roka.“ 

Peter Kocnár, Komorný orchester mesta Trenčín 
„Prioritou tohto roku bude slávnostný koncert pri 

príležitosti 25. výročia vzniku orchestra. Uskutoční sa 
v októbri. Tešíme sa na túto príležitosť, pri ktorej sa stretneme 
(a dúfame, že si aj spolu zahráme) s viacerými našimi 
bývalými kolegami. Veríme, že aj trenčianska kultúrna 
verejnosť si spolu s nami pripomenie najkrajšie chvíle celého 
štvrťstoročia. Silnou motiváciou je aj pozvanie z Francúzska, 
kde by sme sa mali v júli zúčastniť osláv 120. výročia vzniku 
L´Union musicale de Cran-Gevrier a absolvovať niekoľko 
koncertov v Annecy, Chamonix a iných mestách Horného 
Savojska. Popri tom všetkom v apríli vystúpime na 
celoslovenskej prehliadke komorných orchestrov 
Divertimento musicale.“ 

Vlado Kulíšek, Klub priateľov vážnej hudby, autor 
cyklu Príbehy z Trenčína   

„V Klube priateľov vážnej hudby máme pred sebou veľmi 
zaujímavý, ale aj náročný projekt. Jarný a jesenný dvojfestival 
pod ústredným názvom Múzy pod hradom, postavený na 
myšlienke umeleckej inšpirácie, konfrontácie a koexistencie 
hudobnej tvorby s inými druhmi umenia – najmä poéziou, 
tancom, pantomímou, výtvarným umením, resp. rôznymi 
druhmi vizuálneho umenia. Cyklus 10 koncertov sa tak stane 
platformou multikultúrnej a multiumeleckej spolupráce a 
zároveň jedinečnou príležitosťou pre návštevníkov koncertov 
k hlbším, plastickejším umeleckým zážitkom. Verím, že sa 
podarí aj v tomto roku zorganizovať open air podujatie z cyklu 
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Príbehy z Trenčína. Je organizačne a finančne mimoriadne 
náročné. V súčasnosti sa tvorí príbeh a ja verím, že sa nájdu aj 
firmy a jednotlivci, ktorí budú schopní túto veľkolepú akciu 
podporiť.“ 

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 282/1/2015 
 
„Stromu naděje zbývá“ je názov výstavy českého umelca 

Pavla Talicha, ktorú v utorok 3. marca otvorili v mestskej 
veži v Trenčíne.  

Pavel Talich uprednostňuje klasické fotografické materiály 
a tradičný chemický proces. V poslednom období je jeho 
nástrojom camera obscura (fotografia bez objektívu), kde 
negatívom je čiernobiely fotografický papier formátu 50x60 
cm. Pozitívy vznikajú ručne kontaktným kopírovaním 
chemickou cestou na bromostrieborný papier. Pavel Talich 
výsledný obraz aj chemicky tónuje a ručne koloruje. Takýto 
priamy záznam sa stáva originálnym obrazom. 

„Princíp camery obscury poznali v Číne už v 5. storočí pred 
Kristom, o princípe dierkovej kamery písal aj Leonardo da 

Vinci,“ povedal na 
vernisáži v úvod-
nom slove mladý 
slovenský výtvar-
ník Lukáš Reščák. 
„Neskôr upadla do 
zabudnutia a až 
koncom 20. storo-
čia ju niekoľko 
umelcov začalo vy-
užívať k experi-

mentom. Camera obscura je iný fotografický svet, umožňuje 
iný prístup k tvorbe.“ Pavel Talich doplnil:  „Je to vlastne 

Fotograf Pavel Talich (vpravo) počas vernisáže. 
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jednoduchá uzatvorená skrinka, na ktorého jednej strane je 
malý otvor a na protiľahlej stene sa vytvára obraz vonkajšieho 
priestoru, ktorý sa svetlom prenesie na čiernobiely 
fotopapier.“ 

V novej sérii obrazov, ktorú predstavuje výstava v mestskej 
veži, autor „maľuje svetlom“ poéziu stromov. Zábery vznikali 
v spustnutom a divokom zámockom parku na okraji Plané nad 
Lužicí, ale aj pri výtvarných sympóziách v zámockých 
parkoch v Kamenici nad Lipou a na Slovensku v Brunovciach 
a Lehniciach.  

V dobe digitálnych fotoaparátov je pre Pavla Talicha 
camera obscura tichým, súkromným vzdorom proti 
uponáhľanosti a povrchnosti dnešnej doby a pre diváka 
impulzom zastaviť sa a pozrieť sa na veci iným, novým 
pohľadom. 

Výstavu si návštevníci môžu v mestskej veži pozrieť do 30. 
marca 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 308/1/2015 
 
 
 
Vo vestibule budovy Okresného úradu v Trenčíne sa v 

pondelok 2. marca uskutočnila vernisáž výstavy najlepších 
výtvarných prác regionálneho kola súťaže „Vesmír očami 
detí“. Súčasťou otvorenia výstavy bolo aj vyhodnotenie 
regionálneho kola 30. ročníka tejto obľúbenej súťaže. 
Zoznam ocenených prác:  
I. kategória: Materské školy  
(17 zariadení, 118 prác)  
Branko Švikruha, 6 r.  
ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, uč. 
Švikruhová  
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postup do celoslovenského kola  
Martinka Urbanovská , 6 r.  
Veselý vesmír  
MŠ Šmidkeho ul. Trenčín, uč. Baťková  
postup do celoslovenského kola  
Timejka Majanová, 6 r.  
MŠ Šmidkeho ul. Trenčín, uč. Baťková  
postup do celoslovenského kola  
Lukáško Janega, 6 r.  
Cesta na Mesiac 
MŠ M. Turkovej Trenčín, uč. Linhartová  
postup do celoslovenského kola  
Timka Tůmová, 5 r.  
Preteky na mliečnej dráhe  
MŠ Hviezdoslavova ul. Nové Mesto nad Váhom, uč. 
Kopčanová, Hargašová  
postup do celoslovenského kola  
Ema Krchnavá, 6 r.  
Vesmír  
MŠ Hurbanova ul. Nové Mesto nad Váhom, uč. Mitanová 
Dušan Jančo, 
6 r.  
Medziplanetárny had  
MŠ Zamarovská ul. Zamarovce, uč. Samuelová  
Viktória Opatovská, 5 r.  
Kozmonaut na návšteve  
MŠ Na dolinách, uč. Straková  
Lujza Bartošíková, 5,5 r.  
Výlet do vesmíru  
MŠ Švermoval ul. Trenčín, uč. Nádaská  
Nelka Gabrhelová, 5,5 r.  
Mimozemšťan Spáčikbob  
MŠ Šafárikova ul. Trenčín, uč. Šebánová  
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II. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ  
(21 ZŠ, 186 prác)  
Veronika Štefáková,10 r.  
6-ramenná galaxia  
ZŠ Hodžova ul. Trenčín, uč. Zemanovičová  
postup do celoslovenského kola  
Alex Tarabus, 7 r.  
ZŠ Na dolinách Trenčín, uč. Geržová  
postup do celoslovenského kola  
Bianka Klobučníková 
Západ slnka na cudzej planéte  
ZŠ Bezručova ul. Trenčín, uč. Lubjáková  
postup do celoslovenského kola  
Sabína Šuleková, 8 r.  
Tri výskumné stanice 
ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice, uč. Kotrhová  
postup do celoslovenského kola  
Janka Kalabová, 8 r.  
Vesmírni obyvatelia  
ZŠ Bezručova ul. Trenčín, uč. Šedivá  
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postup do celoslovenského kola  
Juliána Janegová, 6 r.  
Bublinková planéta  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Masárová  
Natália Černošková, 6 r.  
Moji kamaráti z vesmíru  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Masárová  
Ján Jančo, 10 r.  
Tu vesmír, tu vesmír, ohláste sa! 
ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska Turná, uč. Martiníková  
Bibiana Vidanová, 9 r.  
ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, uč. 
Švikruhová  
Natália Barteková, 9 r.  
Šťastné pristátie  
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča, uč. Michalová  
 
III. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ  
(18 ZŠ, 122 prác)  
Dušan Panáček, 11 r.  
Vesmírne mestečko  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Pšenčíková  
postup do celoslovenského kola  
Klára Balajová, 11 r.  
Nemocnica mimozemšťanov  
ZŠ Trenčianske Jastrabie, uč. Pšenčíková  
postup do celoslovenského kola  
Izabela Gazdová, 11 r.  
Vesmír  
ZŠ Na dolinách Trenčín, uč. Geržová  
postup do celoslovenského kola  
Vanessa Kvasnicová, 13 r.  
Vzdialený vesmír  
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ZŠ Hurbanova ul. Stará Turá, uč. Mandák  
postup do celoslovenského kola  
Kolektív 7. B triedy 
ZŠ s MŠ R. Hečka Dolná Súča, uč. Masárová  
IV. kategória: Základné umelecké školy  
– prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ  
(6 ZUŠ, 149 prác)  
Tereza Škultétyová, 5 r.  
Mimozemšťan  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Erteľová  
postup do celoslovenského kola  
Simona Fireková, 9 r.  
Vesmír  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Svetlík  
postup do celoslovenského kola  
František Škoviera, 8 r.  
Vesmírny modul  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Švikruha  
postup do celoslovenského kola  
Andrej Rendl, 9 r.  
Kozmická loď  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Svetlík  
postup do celoslovenského kola  
Hanka Chrenková, 7 r.  
Vesmírna rodina  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Poláčková 
postup do celoslovenského kola  
Petronela Kotúčová, 9 r.  
Vesmírna záhrada  
Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
Sára Muallová, 5 r.  
Veselí kamaráti z vesmíru  
Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
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Lucka Lehocká, 5 r.  
Kozmonaut  
Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul. Trenčín, uč. Salviany  
Alžbetka Podhorská, 5 r.  
Mimozemšťan  
Súkromná ZUŠ, Novomeského ul. Trenčín, uč. Gáborová 
Laura Mojžišová, 4 r.  
Na vychádzke s lietajúcim tigrom  
Súkromná ZUŠ, Novomeského ul. Trenčín, uč. Porošinová  
 
V. kategória: Základné umelecké školy 5. – 9. ročník  
(4 ZUŠ, 30 prác)  
Matej Božík 
Osídľujeme planétu  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Táňa Maradíková, 10 r.  
Hviezdna brána  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Katarína Juhászová, 11 r.  
Žltá planéta II.  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Kulhánková  
postup do celoslovenského kola  
Matúš Moško, 10 r.  
Mimozemšťan  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
postup do celoslovenského kola  
Klára Benková, 12 r.  
Dvaja  
ZUŠ K. Pádivého Trenčín, uč. Meško  
postup do celoslovenského kola  
Dominik Kl čo, 10 r.  
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Objavenie novej planéty  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
Veronika Dzurová, 11 r.  
Neznámy vesmírny svet  
Súkromná ZUŠ Trenčianska Teplá, uč. Mikušecová  
   www.tnos.sk 02.03.2015 
   pomocná evidencia 302/1/2015 
 

Zoči-voči auditóriu mali sedieť v trojici. Zostali iba dvaja. 
Na prezentácii novej knihy rozhovorov Antona Baláža 

s Rudolfom 
Dobiášom 

„Vyniesť na 
svetlo dňa prí-
behy dlhej no-
ci“ chýbala 
hlavná posta-
va. Spisovateľa 
Rudolfa Do-
biáša práve 
v tej chvíli 
operovali v 

 trenčianskej nemocnici. A keď sa na záver podujatia už iba 
voľne besedovalo, pacient telefonicky synovi oznámil, že 
operácia sa vydarila a on je v poriadku. Dobrá správa  potešila.  

Úvodné slovo na prezentácii vo štvrtok 5. marca vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku  v Trenčíne patrilo 
publicistovi Jánovi Bábikovi, ktorý sa systematicky venuje 
politickým procesom v 50. rokoch. Je autorom štvordielneho 
cyklu rozhlasových dokumentov „Múzy za mrežami“ 
o osudoch slovenských spisovateľov väznených v tomto 
období. Práve od tvorby tohto cyklu sa datuje blízky vzťah 
autora s R.  Dobiášom ako bývalým politickým väzňom. 

Knihu do života uviedli Anton Baláž (v strede) a Ján Bábik (vpravo). 
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„Vypátrali sme okolo pol stovky spisovateľov, ktorí boli 
v 50. rokoch väznení, spolu si odsedeli asi 250 rokov. Museli 
vykonávať neľudskú prácu v otrockých podmienkach a často 
boli vystavení šikane a brutalite. Rudo Dobiáš prežil sedem 
rokov v jáchymovskom pekle, v uránových baniach. Napriek 
tomu si zachoval vysoký morálny kredit, nikdy sa zmyslom 
jeho života nestala pomsta. Svoj literárny talent využil na to, 
aby sa na hrôzy a neľudskosť tohto temného obdobia 
nezabudlo,“ zdôraznil Ján Bábik. 

Autor knihy rozhovorov - spisovateľ, scenárista a publicista 
Anton Baláž - sa zoznámil s Rudolfom Dobiášom na prelome 

70. a 80. rokov v Domove slovenských 
spisovateľov v Budmericiach. Aj on 
v mladších rokoch na vlastnej koži 
pocítil zlobu komunistického režimu, 
sledovala ho ŠtB a dostal sa s rodinou do 
existenčných ťažkostí. Ťaživá minulosť 
iba upevnila ich priateľstvo. 

„Kniha nevznikala ľahko, musel som prelomiť istú 
nedôveru Ruda Dobiáša, preklenúť jeho citové pohnutia, 
občas mi vyčítal, že mu moje otázky pripomínajú výsluchy 
ŠtB a azda ani tam na Februárke toľko na seba neprezradil,“ 
usmial sa Anton Baláž a dodal: „Vznik tejto knihy som vnímal 
ako osobnú povinnosť, pretože jeho dielo považujem za 
nedocenené. Chcel som prostredníctvom rozhovorov vytvoriť 
román jeho života, jeho ľudský i literárny vývoj, zaznamenať 
nielen život poznačený krutosťami 50. rokov, ale aj veľký 
umelecký talent. Veď o jeho básnickej tvorbe sa Ľubomír 
Feldek vyjadril, že by si pre svoju hlbokú humánnosť zaslúžila 
Nobelovu cenu za literatúru.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 323/1/2015 
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„Koráby času“ je názov výstavy, ktorá predstavuje výber 
z tvorby jubilujúcej autorky Milady Ždrnja . Otvorili ju 
v piatok 6. marca vo výstavných priestoroch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Milada Ždrnja sa narodila v roku 1965 v Trenčíne. Jej 
umeleckú dráhu formovali okrem iných aj výtvarní 
pedagógovia manželia Viera a Igor Meškovci na Základnej 
umeleckej škole v Tren-
číne. V roku 1989 
zavŕšila svoje výtvarné 
ambície a stala sa člen-
kou Združenia neprofe-
sionálnych výtvarníkov 
pri Regionálnom osve-
tovom stredisku – teraz 
Trenčianskom osveto-
vom stredisku – v Tren-
číne. Žije a tvorí v Drie-
tome. 

Jubilujúca výtvarníčka mala autorské výstavy v Klube Lúč, 
Dome armády v Trenčíne a kaštieli v Jelenci. V rámci 
kolektívnych výstav mohli jej diela milovníci umenia vidieť 
na podujatiach Stretnutie – Setkání, Výtvarnom salóne 
Trenčianskeho kraja a Výtvarnom spektre Trenčianskeho 
kraja. 

„Milada Ždrnja v rekapitulovaných uplynulých rokoch pre 
svoj talent autorsky dozrela, virtuálne i fyzicky veľa cestovala, 
veď len v Kanade šesťkrát trávila leto. I keď by tam určite 
rada šla znova, predsa v posledných rokoch cítila 
vyplavovanie detstva, volanie domova, dedinky Drietomy, kde 
tvorí a žije, i okolia, ktoré sa ponúka: Drietomská dolina s 
Ostrou hôrkou a s Červenou skalou, Brezina s lúkou, ktorú v 

Jubilujúca výtvarníčka Milada Ďrnja (v strede). 
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detstve volali Včelín, tiež kaplnka nad Drietomou, ktorú jej 
detské nôžky míňavali pri výletoch na záblackú kyselku.  

Na svojich posledných obrazoch je 
výtvarníčka na koráboch času s každým 
prílivom a odlivom prinášaná a odnášaná 
do spomienok svojho detstva. Rozpätie od 
detstva až po súčasnosť vytvára špecifické 
výtvarné územie, na ktorom buduje, sníva, 
smúti, smeje sa i plače, pigmenty mieša a 
na plátno dáva, aj hodváb farbí, či plstí 
rodnú hrudu z pravej ovčej vlny. Je to 

inšpiratívny kataster, ktorému výtvarný charakter, v ktorom 
vládne kumšt, úcta aj pokora a láska, dáva – Milada Ždrnja, 
jubilujúca maliarka,“ napísal na margo výstavy výtvarník 
Jozef Vydrnák. 

Výstavu malieb, grafík, diel z textílií a plstí z pravej ovčej 
vlny si môžu návštevníci pozrieť do 2. apríla 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 324/1/2015 
 
V posledný februárový deň sa v Poprade uskutočnili 

majstrovstvá  Slovenska v štandardných tancoch. Tanečný 
klub Dukla Trenčín pod trénerským 
vedením Evy  a Dušana Paškovcov  
dobre reprezentoval mesto Trenčín. 

V kategórii do 21 rokov sa 
majstrami Slovenska stali Martin 
Šrámka a Lucia Centárová a štvrté 
miesto získal Matúš Szegho 

s Máriou Masárovou. Medzi dospelými sa stali vicemajstrami 
Slovenska Matteo Cicchitti  a Simona Brecíková. 

www.sme.sk 09.03.2015 
pomocná evidencia 345/1/2015 

Simona Brecíková a Matteo Cicchitti 
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Iniciatíva čitateľov z domova dôchodcov na Lavičkovej 

ulici v Trenčíne sa teší čoraz väčšej pozornosti. 
Novovzniknutú knižnicu, ktorú si seniori zriadili vo svojej 
klubovni, podporila v rozvoji aj jej staršia a väčšia trenčianska 
sestra – Verejná knižnica Michala Rešetku (VKMR), 
koordinujúca činnosť regionálnych knižníc v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Zástupcovia krajskej knižnice v Trenčíne navštívili 
zariadenie pre seniorov na sídlisku Juh v pondelok 16. marca.  
Pri tejto príležitosti dôchodcov so vzťahom k literatúre 
obdarovali doslova na mieru. Venovali im 100 zväzkov kníh, 
75 čísiel periodík, kolektívny čitateľský preukaz na bezplatné 
využívanie služieb VKMR s výpožičkou piatich zvukových 
kníh pre zrakovo postihnutých a ponukou následného 
obmieňania súborov audiokníh podľa vlastného výberu.  

Ing. Gabriela Krokvi čková, poverená riadením VKMR, 
zároveň na stretnutí s riaditeľom rozpočtovej organizácie 
Sociálne služby mesta Trenčín Mgr.  Ladislavom Pavlíkom 
ponúkla čítajúcim seniorom pomocnú ruku v oblasti ďalšej 
spolupráce. V neposlednom rade vyjadrila uznanie autorke 
myšlienky knižnice pre klientov domova Daniele Ilkyvovej, 
ktorá 35 rokov pracovala ako vedúca knižnice v Hornej Súči-
Závrskej. 

www.vkmr.sk 17.03.2015 
pomocná evidencia 384/1/2015 
 
Vo veku 83 rokov zomrel vo štvrtok 26. marca  v 

bratislavskej nemocnici v skorých ranných hodinách 
spisovateľ, publicista, ctiteľ humoru a westernov Kornel 
Földvári . 
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Spisovateľ a prekladateľ Kornel Földvári, teoretik humoru, 
legenda slovenskej kultúry, 
literatúry a divadelníctva mohol 
počas totalitného režimu pre 
kádrový profil publikovať iba 
pod rôznymi pseudonymami 
(Miroslav Kostka, Peter Horňák, 
Pavol Miškovič). Pod vlastným 
menom debutoval až v roku 
1999. 

Kornel Földvári sa narodil 13. februára 1932 v Trenčíne. 
Pochádza z hodinárskej a zlatníckej rodiny, to poznačilo jeho 
ďalšiu kariéru. Na tri roky narukoval k čiernym barónom v 
pomocných technických práporoch (PTP), ktoré boli v rokoch 
1950-1954 určené pre nespoľahlivých občanov. Využívali ich 
na ťažké a nebezpečné práce. Po vyhadzove z vysokej školy 
tak prežil mladé roky na šachtách baní v českom Kladne a 
neskôr vo fabrike Prema Stará Turá. Odmäk po stalinskom 
období mu umožnil byť 13 rokov redaktorom Kultúrneho 
života a súbežne Mladej tvorby. 

Po prelomovom roku 1968 sa uchytil vďaka protagonistom 
Divadla na Kor-
ze v Bratislave 
ako jeho riadi-
teľ. Miesto mu-
sel po 18 mesia-
coch opustiť 
rovnako ako Mi-
lan Lasica a 
Július Satinský 
i mnohí ďalší 
jeho členovia. 
Roky normalizácie prečkal bez možnosti prekladať a publiko-

Rok 1999 – oslava 40. výročia zrodu humoristickej dvojice Lasica + Satinský. 
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vať, zamestnaný bol napríklad aj ako obchodný referent. 
Slovenskej čitateľskej verejnosti sa Földvári predstavoval dlhé 
roky svojou záľubou komentovať detektívky i humoristické 
romány či poviedky od Breta Harta cez Karla Maya  až po 
Agathu Christie a Raymonda Chandlera. Jeho doslovy 
nájdeme aj pri vydaniach Marka Twaina , Michaila 
Zoščenka, Karla Čapka a Lasicu so Satinským. 

Po roku 1989 vstúpil Földvári do vysokej politiky, v rokoch 
1990-1992 bol prvým námestníkom ministra kultúry. Potom 
sa venoval už iba písaniu, krstu nových kníh a doslovom k 
umeleckým prejavom súčasníkov. 

Svoj knižný debut „Netypické príbehy“, ocenený na 
festivale Jaroslava Haška v českej Lipnici v roku 1963, skryl 
pod pseudonymom Miroslav Kostka. Po súbore humoresiek 
opäť pod pseudonymom vydal malú monografiu o grafikovi 
Dušanovi Polakovičovi. 

Pod vlastným menom debutoval Kornel Földvári v roku 
1999 knihou „O stručnosti“, zloženou z jeho publicistických a 
literárnokritických príspevkov. Až v roku 2003 vydal svoj 
dlho odkladaný rukopis „Príbehy z naftalínu“ s podtitulom 
„Humoresky 1963-1977“. Ako milovník divadla stál pri zrode 
festivalu České divadlo, ktorý sa každoročne uskutočňuje v 
bratislavskom Štúdiu L+S. Je autorom histórie Divadla na 
Korze s titulom „Svet pre dvoch“ a podtitulom „O Lasicovi 
a Satinskom“, ktorá vyšla v roku 2004. S Julom Satinským bol 
spoluautorom knihy „Polstoročie s Bratislavou“. Malý prierez 
dejinami slovenskej karikatúry zachytáva jeho „Päťadvadsať“ 
vydaných v roku 2005. V roku 2006 vyšla jeho kniha - výber 
publikovaných článkov, esejí, rôznych predslovov, 
rozhovorov z periodík, zborníkov, kníh, katalógov výstav 
a portrétov zahraničných i domácich karikaturistov 
s množstvom karikatúr – „O karikatúre“. Je autorom state 
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v kolektívnom diele „Dejiny slovenskej drámy 20. storočia“, 
ktoré vyšlo v roku 2012.  

V decembri 2014 bola prezentovaná kniha „Kornel 
Földvári“, publikáciu vydal v novej edícii Rozhovory 
Divadelný ústav. Kniha necháva čitateľa nahliadnuť do života 
osobnosti slovenskej literatúry a kultúry, publicistu, prozaika, 
výtvarného a literárneho kritika, divadelníka, prekladateľa a 
tiež večného optimistu Kornela Földváriho. 

Štúdium slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave musel začiatkom 50. rokov z 
politických dôvodov zanechať a poslali ho do baní v 
Jáchymove. Svoje spomienky z tohto obdobia vložil do knihy  
„…až pod čiernu zem“ (2014), ktorá sa stala jeho poslednou. 

Kornel Földvári bol držiteľom Ceny Dominika Tatarku za 
rok 2006. 

www.teraz.sk 26.03.2015 
pomocná evidencia 455/1/2015 
 
Úmrtie Kornela Földváriho si pripomenieme rozhovorom 

k autorovým 80. narodeninám, ktorý publikoval denník SME 
9. februára 2012. 

Profesor humoru, prezident všetkých karikaturistov, krstný 
otec detektívkarov, vlastný brat Vinetoua a Old Shatterhanda. 
Ale aj riaditeľ divadla, námestník ministra, obchodná 
referentka či čierny barón. To všetko bol aj je Kornel Földvári, 
čerstvý osemdesiatnik, legenda slovenskej literatúry a jej 
veľmi dôležitý pamätník. 

Ako to s tým vtipkovaním robíte? 
„Asi závisí od toho, aké vlny vysiela človek, s ktorým sa 

rozprávam. Sú ľudia, pri ktorých som slušný a oficiálny.“ 
Ale vy ste zábavný, aj keď ste oficiálny. 
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„Inak mi to akosi nejde. Keď som kedysi sedel na 
ministerstve kultúry, touto „neserióznosťou“ sa mi zvyčajne 
pod oficiálnymi titulmi podarilo objaviť človeka a s ním sa v 
ľahkej konverzácii dalo vybaviť viac než s dôstojnými 
úklonmi a frázami podľa etikety. Občas aj veci, ktoré by podľa 
diplomatického protokolu neboli možné. Mal som šťastie 
smiať sa s niekoľkými zahranič-
nými ministrami, raz dokonca i s 
prezidentom, o rozličných veľvy-
slancoch ani nehovoriac.“ 
Ťažko si vás predstaviť ako 

ministerského námestníka. 
„Ani ja si to už pomaly neviem 

predstaviť, ale bol som. Vyše 
dvoch rokov po nežnej. Boli to 
však ešte celkom iné časy. Minister Snopko prvého pol roka 
chodil vo svetri a v texaskách a keď bolo čosi oficiálne, otvoril 
skriňu, za dverami sa prezliekol a vynoril sa v obleku s 
kravatou. Vtedy si politici prezliekali iba ak obleky, nikdy nie 
názory. Raz som mu aj povedal: Vieš čo mi s tou kravatou 
pripomínaš? Pokorenie polabských Slovanov.“ 

Ani vy ste neboli oblekový typ? 
„Kdeže. Boli to moje najhoršie dva roky s kravatou.“ 
To bolo obdobie, keď sa politici museli učiť obliekať. 
„Zažil som to na vlastnej koži. Keď sme napríklad rokovali 

s Francúzmi, sedelo nás okolo stola asi desať a kým sme 
mlčali, tak nás nikto nerozoznal. Všetci sme mali obleky, biele 
košele a kravaty. Bolo to v júli, šialene horúco, ktosi navrhol, 
že by sme si mali dať dolu saká. V tej chvíli to bolo jasné – 
všetci Slováci mali košele s krátkymi rukávmi. A Francúzi 
pekne dlhé, dokonca s manžetovými gombičkami. Keď som 
raz v Mníchove zastupoval ministra, dokonca i českého, a 
diskutoval s bohatými sponzormi, hovoril som si, čo by tak asi 
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povedali, keby vedeli, že okrem tohto mám už len jeden 
slušný oblek a čierne poltopánky dokonca len tie na nohách. 
Pripadal som si ako sobášny podvodník. No možno práve to 
mi dalo silu a všetko som vybavil.“ 

Zdá sa, že politikárčenie môže byť aj dobrá vec. 
„To ani nebolo politikárčenie, tie naše dva roky. To bolo 

ešte také dobrodružstvo ako z čítania pod lavicou. No aspoň 
sme si vyskúšali, aké to je. V neskorších fázach by som tam už 
nechcel byť.“ 

Skončilo sa to dosť rapsodicky. Čo ste mali v pláne 
robiť ďalej? 

„Hneď ako nás slobodníkovci z ministerstva vyrazili, som 
si po prvý raz povedal, konečne si nemusím zháňať miesto, už 
mám šesťdesiat. A šiel som sa hodiť do penzie. V tom 
momente mi volal Milan Lasica, či by som nechcel robiť 
dramaturga a jeho zástupcu v Štúdiu L + S. Okamžite mi 
zavesil na krk celú agendu. Vypĺňať všelijaké dotazníky a 
podobné veci, čo chodili z ministerstva. Vôbec som 
nerozumel, čo odo mňa chcú, tak som šiel za prevádzkarom 
divadla a hovorím mu, Ferko, prosím ťa, to vám takéto 
kraviny chodili aj za mojich čias na ministerstve? On sa na 
mňa pozrel a povedal: ešte horšie.“  

Do divadla k Lasicovi a Satinskému ste sa tak vrátili po 
vyše tridsiatich rokoch. Do akej rieky ste vstúpili? 

„Prvý raz som sa s nimi ocitol pod jednou strechou v roku 
1969 v Divadle na korze. Roku 1992 to už bolo Štúdio S, 
neskoršie L + S. Obe majú spoločného menovateľa Lasicu a 
Satinského. A naše staré kamarátstvo. O Divadle na korze som 
kedysi napísal, že to bol najkrajší rok môjho života.“ 

Stále to platí? 
„Doteraz to tak cítim. V Divadle na korze bol obrovský 

náboj, elán, dravá chuť do života, tvorivé vzopätie. Nemyslím 
tým len Lasicu a Satinského. V tom divadle sa stretla aj mladá 
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činohra – Stano Dančiak, Marián Labuda, Paľo Mikulík, Maco 
Debnár, Zita Furková, Zora Kolínska, Martin Huba, Ľubo 
Gregor. Lasica so Satinským boli už svojím spôsobom hotový 
tvar, značka kvality. Ostatní tvrdošijne hľadali vlastnú tvár. 

Napríklad v spolupráci s Vladom 
Strniskom, Petrom Mikulíkom, Milošom 
Pietorom či dramaturgom Martinom 
Porubjakom. A v zostave sme mali aj 
tretiu vychádzajúcu legendu – skupinu 
Prúdy s Mariánom Vargom. Hoci bol 
deprimujúci rok 1969, keď tu už naplno 
vládli okupanti, chystala sa normalizácia a 

začali vyhadzovať prvých ľudí, tvorivú atmosféru to 
nepribrzdilo, stále vládla ofenzíva otvorených prejavov a 
predstáv. Korzo vychovávalo obecenstvo, posúvalo ho ďalej, 
nepodkladalo sa mu. Obecenstvo bol taký neviditeľný tretí 
hráč, od učňov až po univerzitných pedagógov. Je priam 
neuveriteľné, že 1. apríla 1969 mala premiéru najostrejšia hra 
Lasicu a Satinského Radostná správa. No divadlo bolo 
napráskané pri každom predstavení. Takže keď v júni 1970 
zlikvidovali Lasicu a Satinského a v lete 1971 celé Divadlo na 
korze, bolo to čosi ako potlačenie povstania alebo vyvraždenie 
Mohykánov.“ 
Čím bolo divadlo Lasicu a Satinského po rokoch iné? 
„Obaja sa pretĺkali púšťou normalizácie, ako sa dalo. 

Situácia sa zlepšila až po vzniku Štúdia S. Riaditeľ Štefan 
Ladižinský mal ako jediný odvahu a priam rozprávkovú 
prefíkanosť, s ktorou sa mu darilo Lasicu a Satinského napriek 
obrovským tlakom zhora udržať na scéne až do roku 1989. 
Postupne vznikalo výborné, no kvalitatívne odlišné divadlo. 
Tiež provokatívne a hľadajúce, ale už oveľa serióznejšie. Deň 
radosti, Kontrabas, Náš priateľ René, Stalin – to všetko bolo 
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slovo na čase a výborné, len sme už boli dospelí, starší. Nedá 
sa nič robiť, hravosť je dar mladosti.“ 

Ovplyvnil váš vzťah aj vtedajší nový priestor - 
umelecká scéna Slovkoncertu? 

„Štúdio S, dnes L + S, je stále skvelé moderné divadlo, 
scéna je dobre riešená, variabilná, dá sa prestavať na mnoho 
spôsobov. No musím povedať, že keď som sa tam po prvý raz 
posadil a začul som prvú repliku Lasicu a Satinského, tak som 
si opäť predstavil voľakedajšiu plesnivú pivnicu a cítil som ani 
nie nostalgiu, ako vyslovene smútok, že to dávne Divadlo na 
korze, malé, ale nabité mladým obecenstvom, už nie je. To 
bolo divadlo môjho života. Z toho obdobia pochádzajú 
neodolateľné dialógy a najobľúbenejšie pesničky. Hravosť, 
nápaditosť a originalita v piesňach na texty Tomáša Janovica 
je nenapodobiteľná. Povedzme Sága rodu Forsytovcov, ale 
najmä Balada o vodných stavoch, moja životná hymna.“ 

Dodnes chodíte do ich divadla. Čo očakávate? 
„Nechodím na všetky predstavenia, ale na Lasicu idem 

vždy. Škoda, že Milan s Julom nemajú nasledovníkov. Z 
mladších ma zaujalo Túlavé divadlo Kamila Žišku a Jakuba 
Nvotu či Štúr s Malachovským a ich Ooops! Žiaľ, akosi sa to 
neposúva ďalej a nerastie. No slovenský humor sa ani inak 
nejako radostne nerozvíja. Nič nesvedčí, že by sa chystal 
nejaký útok na bodáky. Pravda, dvojica, ako boli L + S, je 
skôr výnimočný dar dejín, ani nie za generáciu či za dve, ale 
možno za celé storočie.“ 

Už roky hovoríme, že niečo také nám tu chýba. 
„Viacerí nádejní komici začínali dobre, neošúchane, ale 

skôr či neskôr skĺzli do schém, opičiek, prehrávania, 
povrchnosti. Všetkých postihla zhubná herecká choroba: túžba 
po potlesku, po úspechu. Chýba komik s kamennou tvárou, 
ktorý by hovoril pritlmeným hlasom a nútil ľudí rozmýšľať. 
Aj keď sa nájde nejaký záblesk, sústruh zábavného priemyslu 
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to všetko ohobľuje do jednej fazóny. Jediné, čo potom odlišuje 
jednotlivých vtipkárov, je ich meno, prípadne tí najľudovejší 
majú kroje. Sú však poľahky zameniteľní s mestskými 
frajermi. Škoda, že zaniklo zaujímavé zoskupenie Živý dôkaz, 
brutálne sa derúce proti prúdu konvenčného (ne)vkusu.“ 
Čo je základom dobrého humoru? 
„Je veľmi dôležité, aby sa človek vedel vysmiať aj sám zo 

seba, aby s kvapkou pokory pochopil, že ľudia sú na tom aj 
oveľa horšie. Základom je nebrať sa príliš vážne. Irónia a 
sebairónia je jediná zbraň bezbranných, jediná možnosť, ako 
človek môže dostať do správnych proporcií vlastnú situáciu i 
nepriateľa. Nemusí o tom nikoho presviedčať, stačí, že si to 
sám v sebe uvedomí. A tak sa z tragédie prechádza do frašky, 
alebo aspoň do tragifrašky. Keď sa človek nesťažuje a neroní 
nad sebou slzy, ostane mu viac síl vzdorovať.“ 

Vaša rodina to nemala v živote ľahké. Dali sa veci brať 
aj vtedy s humorom? 

„Rodičia brali svoj osud tragickejšie. Otec a strýko, 
vyučení hodinári, mali obchod, ktorý bol výsledkom ich 
celoživotnej práce. Keď im ho zobrali, zosypal sa im svet. 
Najmä otcovi. A keď ich ešte aj neprávom zatvorili, obrali ho 
o prirodzenú dôstojnosť. Šaša a popierača mal v sebe skôr môj 
strýko. Pri výsluchoch zrejme poriadne vyvádzal z miery 
eštebákov. Po celý život mu zostal šibeničný humor. Oboch to 
však rovnako zdravotne poznačilo. Otec sa s tým do smrti 
nevyrovnal.“ 

Ako sa to všetko prenieslo do vášho myslenia? 
„M ňa vyrazili z vysokej školy a narukoval som do bane, 

čiernej ako moje výložky. Odchod z fakulty som považoval za 
koniec sveta. Pritom som v tom trápení vlastne nevedomky 
dospel. Odrazu som začal písať z vnútornej potreby a zároveň 
ironickejšie a zádrapčivejšie. Kým na gymnáziu som 
debutoval študentskými humoreskami, teraz to boli bájky, do 
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ktorých sa mi premietal svet a jeho deformované reakcie. 
Svojím spôsobom mi to otvorilo cestu, aj keď za privysokú 
cenu. Neplatil som za ňu sám, ale utrpenie celej rodiny. 
Nakoniec som možno zaplatil najmenej. Neviem.“ 

Písanie vás oslobodzovalo? 
„Neviem, či sa to dá nazvať tak vznešene, ale boli chvíle, 

keď ma to nutkalo do písania, nech som bol kdekoľvek. Aj v 
bani, a keďže som tam nemal papier, tak som roztrhal škatuľu 
od banskej výbušniny a písal som na kartón, samozrejme, s 
čiernymi odtlačkami od uhlia. Písanie mi poskytovalo istý 
ventil. Hoci potom ma rozzúrilo, keď do textu zasahovala 
redakcia alebo cenzúra.“ 

Publikovali ste pod rozličnými menami. Ako vznikali? 
„Prvý pseudonym mi vlastne darovali kamaráti. Jeden 

krstné meno, druhý priezvisko: Miroslav Kostka. Potom, keď 
som sa vrátil z vojny, začal som písať recenzie pod menom 
Peter Horňák, toho sme mali v rodine. Tieto dva boli hlavné. 
Potom ich bolo ešte viac, niektoré len na jedno použitie, 
podpísal som nimi jednu recenziu. Jeden z nich sa dostal 
dokonca aj do slovníka pseudonymov. Gedeón Zajko, okresný 
vykupovač vajec. Tým som podpísal recenziu na leporelo o 
veľkonočnom zajačikovi. Jediný rým v celom texte bol zajko-
vajko.“ 

Aký máte vzťah k svojim pseudonymom? 
„Vlastne ma vždy bavili. Mám rád mystifikáciu a okrem 

toho, človek musel pohnúť aj rozumom, ako v detektívke. 
Napríklad, aby okrem mena získal aj nejakú adresu, kam by 
mu mohol prísť honorár. Dôveryhodná funkčná adresa je 
rovnako dôležitá ako pseudonym.“ 

Keď ste sa vrátili z vojny, začala sa vaša nová životná 
etapa v redakcii Kultúrny život. Za vášho pôsobenia, v 
šesťdesiatych rokoch, to bolo jedno z najčítanejších 
periodík. Ako si na to spomínate? 



365 

 

„Kultúrny život bol pre mňa ostrovom v rozbúrenom mori 
neslobody. Ako stroskotanec z fakulty som sa na ňom po 
dvadsiatich šiestich mesiacoch vojenčiny u „čiernych 
barónov“ zázračne ocitol vďaka osobnej statočnosti Ladislava 
Mňačka. Otvoril mi dvere do raja, ktorý som si vysníval ešte 
na gymnáziu. V redakcii sme síce občas aj potili krv a bránili 
pevnosť proti presile zhora, no nikto ma nenútil robiť 
čokoľvek proti svojmu presvedčeniu. Redakcia Kultúrneho 
života, to nebolo zamestnanie, ale život. Strávil som v nej – s 
malou prestávkou v Mladej tvorbe – trinásť rokov, a 
pravdepodobne by ma z nej boli na konci vyniesli, keby ju v 
auguste 1968 neprevalcovali tanky piatich „bratských“ armád. 
No rozlúčili sme sa s ňou pre novinára naozaj rajsky: pol roka 
bez mrzačiacich zásahov cenzúry. Len sme netušili, že za to 
viacerí zaplatíme dvadsiatimi rokmi vynúteného mlčania.“ 

Aké korene má vaše skutočné priezvisko? 
„Hoci to vyzerá, že maďarské, nemám ich. Dedko, čo robil 

na železnici, prišiel z Nemecka a musel si ako štátny 
zamestnanec pomaďarčiť meno. Pôvodne sa volal ako jeden z 

nedávnych nemeckých 
prezidentov. Inak o ňom neviem 
nič, zomrel ešte koncom 19. 
storočia. Rodičia ako deti 
monarchie hovorili aj po 
nemecky a po maďarsky – 
najmä keď nechceli, aby sme im 
so sestrou rozumeli. Tak sme 

kadečo pochytili. Hovoriť som začal, až keď som bol na vojne 
s chlapcami zo Žitného ostrova. Bolo mi ich ľúto, že 
nerozumeli ani slovo, tak som sa im pokúsil prekladať. A 
naučil som sa pri nich nádherne po maďarsky nadávať. To je 
priam poézia. Neskôr, keď som robil v Slovenskej literárnej 
agentúre obchodnú referentku, mal som na starosti zmluvy z 
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Maďarska – pravdaže v nemčine. A keď občas prišli kolegovia 
z Budapešti, ako-tak sme sa dohovorili, dokonca aj vtip som 
im vedel povedať. No keď prišla reč na úradné veci, musel 
som prejsť na nemčinu.“ 

Váš život, to sú aj plnokrvné indiánky, western a 
detektívky. Kedy ste takéto dobrodružné čítanie držali po 
prvý raz v ruke? 

„Na to si veľmi dobre spomínam. Raz bol u nás na návšteve 
strýko, ktorý nevedel, že chodím len do prvej ľudovej, a 
doniesol mi jeden zväzok Coopera, tuším Lovca jeleňov. Ja 
som si ho s nadšením prečítal a od tých čias som už pohŕdal 
rozprávkami. Vrhol som sa na dobrodružnú literatúru, 
prípadne na študentské romány. Neskôr, keď som mal desať 
rokov, dostal som na Vianoce prvé mayovky. To bola 
vzácnosť, lebo to bolo za vojny a české knihy k nám 
nechodili. Prečítal som ich a to bol obrovský zlom. Niečo 
úplne iné, ako som dovtedy čítal, ilustrácie Zdeňka Buriana 
boli priam ako fotky, bol som presvedčený, že sa to muselo 
všetko naozaj stať. Ohromilo ma to, úplne zhltlo, mal som 
vyslovene horúčku, v noci som sa budil, bol to živý, 
fascinujúci dobrodružný príbeh. Niekoľko rokov bol pre mňa 
najlepší spisovateľ na svete Karl May.“ 

Ako ste sa dostávali k jeho knihám? 
„Fanaticky som ich zháňal. Spolužiak z gympla mal zopár 

zväzkov, ale ešte ho nebavili, tak ich so mnou vymieňal za 
gypsových vojačikov. Päť kusov za knižku. Keď sa minuli, tak 
som obetoval aj kolekciu gumových od Baťu, aj s 
guľometčíkom. May ma vlastne doviedol takpovediac za ruku 
až po bránu svetovej literatúry. V pätnástich som ho opustil a 
začal som čítať normálnu, serióznu literatúru. A čo sa týka 
detektívok, prvé bolo zošitové vydanie Sherlocka Holmesa. 
Dostali sa mi do rúk tiež asi v desiatich rokoch spolu s 
dobrodružnými príbehmi Jacka Londona. Karl May, Arthur 



367 

 

Conan Doyle a Jack London, to bol Parnas, na ktorý popri 
nich preniklo len veľmi málo ďalších autorov. Verne, hoci 
som ho tiež čítaval, medzi nich rozhodne nepatril.“ 

Ste neúnavný strážca slovenského humoru, rovnako ako 
patrón slovenskej karikatúry, sledujete ju roky. Aká je to 
dnes hodnota? 

„Slovenská karikatúra má výbornú úroveň a priam nulové 
publikačné možnosti. No aj vo svete je dnes výtvarný humor v 
defenzíve. Občas aj výtvarnými kvalitami a myšlienkovou 
náplňou. Tie akoby vymierali spolu s priekopníkmi modernej 
karikatúry. Pritom sa mi čoraz viac zdá, že má oveľa zložitejší 
pôvod, nielen deformáciu a výsmech. Prinajmenšom je tu aj 
poézia. Pracuje s náznakom, metaforou. Dobrá karikatúra 
nevzniká len z inšpirácie konkrétnymi ľudskými vlastnosťami 
a príbehom, oveľa viac narába s predstavou, fantáziou, 
domyslením istých súvislostí. Podobne ako slovesné umenie, 
delí sa na voľnú – nadčasovú, a politickú. Je to čosi ako 
beletria a publicistika. Čím nepreferujem jednu pred druhou, 
ale upozorňujem na ich rozličné pôsobenie. Politická musí byť 
konkrétna, musí si vyberať ciele a útočiť na isté ľudské 
vlastnosti. Je obľúbená, ale jej životnosť je svojím spôsobom 
vymedzená aktuálnosťou témy. V okamihu, keď ju treba 
vysvetľovať, prechádza do múzea. Škoda, že nie aj so svojimi 
predlohami.“ 

www.sme.sk 09.02.2012 
pomocná evidencia 457/1/2015 
 
Sympatický rodák z Trenčína, bluesový gitarista a spevák 

Jerguš Oravec, prežíva v posledných dňoch hektické, no 
veľmi pozitívne a plodné obdobie. So svojím triom sa nedávno 
vrátil z Bruselu, kde na medzinárodnej súťaži bluesmanov 
úspešne reprezentoval Slovensko. Jeho ďalšou novinkou je 
videoklip k piesni Cry. V polovici marca prijala metropola 
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Európskej únie svetovú bluesovú špičku, medzi ktorou 
nechýbal ani mladík Jerguš Oravec a na prestížnej súťaži 
urobil našej krajine veľmi dobré meno.  

„Na European Blues Challenge sme sa dostali vďaka 
víťazstvu v slovenskom kole, kde sme 
porotu zaujali najmä energiou 
a vlastnou tvorbou. V rovnakej 
zostave sme sa predstavili aj pred 
preplnenou halou Ancienne Belgique. 
Bol som milo prekvapený, keď sa nám 
pri skladbe Get Away podarilo 
rozospievať živelné publikum,“ 
opisuje mladý hudobník svoje dojmy z 
Bruselu. 

Jeho vystúpenie nenechalo 
chladným ani prezidenta americkej 
The Blues Foundation Jaya 
Sielemana, ktorý na Jergušovu adresu nešetril slovami 
chvály. Bezprostredne po skončení koncertu ho prišiel 
povzbudiť, pretože v Slovákovi vidí obrovský potenciál. 
„Páčilo sa mu naše zapálenie pre hudbu. Jeho pochvalné slová 
ma motivovali do ďalšej tvorby. Verím, že to nebolo naše 
posledné stretnutie,“ hovorí Jerguš s úsmevom. 

Po príchode na Slovensko talentovaný bluesman 
predstavuje videoklip k skladbe Cry, ktorá sa už onedlho 
objaví na pripravovanom CD. „Ide o prvú nahrávku s novým 
bubeníkom Matejom Rumanom. Minimalistickú pieseň som 
zložil počas jednej z improvizácií s kamarátmi. Text som mal 
už dlhšiu dobu odložený v šuflíku, k hudbe mi vďaka 
atmosfére zapasoval,“ dodáva hudobník. Tvorcom a režisérom 
videoklipu je multitalentovaný umelec Tomáš Moravanský, 
pre mnohých známy ako Panáčik. Ide už o druhú spoluprácu 
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Trenčanov, prvýkrát sa tak stalo v prípade klipu k piesni 
Povedz.  

Ak si chcete v príjemnej atmosfére vychutnať Jergušovu 
tvorbu naživo, máte tak možnosť urobiť už vo štvrtok 2. apríla 
v Bratislave. V klube Re:fresh sa okrem neho predstaví aj 
bratislavská kapela The Lovely Pimps. Ďalšie Jergušove kroky 
môžete sledovať aj na jeho facebookovej stránke. 

www.topky.sk 31.03.2015 
pomocná evidencia 517/1/2015 
 
V niektorých knižniciach majú pod lampou najväčšiu tmu 

a svojich spisovateľov poznajú len z regálov. Inde s nimi 
zvyknú diskutovať osobne. Iba v Trenčíne však domáci autori 
vystupujú pred verejnosťou každé dva roky spoločne. 

Pozoruhodné utužovanie partie má na svedomí Verejná 
knižnica Micha-
la Rešetku v 
Trenčíne. Stret-
nutie literárne 
činných osob-
ností s blízkym 
vzťahom k tren-
čianskemu regi-
ónu zorganizo-
vala už siedmy 
raz. Medzi po-

zvanými lokálpatriotmi nechýbali ani zástupcovia siedmej 
veľmoci. 

Pri výbere literátov knižnica zohľadnila návrhy 
knihovníkov z Prievidze i Považskej Bystrice. Beseda 
s čitateľmi sa začala spomienkou na výnimočnú dvojicu 
nedávno zosnulých prozaikov – Jozefa Repka a Drahoslava 
Machalu. 

Rudolf Dobiáš, vedľa neho Monika Pálušová, za nimi Božena Dobrovičová-Záriečska. 



370 

 

„Drahoš bol môj spolužiak na vysokej škole, bol som pri 
tom, keď písal prvé poviedky. Pokiaľ si však autor nezachová 
určitý dištanc od politiky, kazí ho to a to sa trocha Drahošovi 
stalo. Ale pri všetkej úcte, budem na neho spomínať, ako na 
jedného z mojich najlepších priateľov,“ ozrejmil Anton Baláž 
z Hrašného, pôvodca prvého slovenského diela preloženého 
do hebrejčiny (Portréty prežitia). 

Hoci organizátori menoslov umelcov pravidelne 
obmieňajú, nezastupiteľné miesto v ňom patrí Rudolfovi 
Dobiášovi. Dobrák 
z Dobrej sa publiku 
revanšoval aj za 
prezentáciu Balážo-
vej knihy rozhovo-
rov, ktorú pred 
mesiacom vynechal 
zo zdravotných dô-
vodov. Tucet netuc-
tových spisovateľov 
vyšperkoval Otto Gáťa. Ako prezradil, k literatúre ho 
pritiahla korešpondencia slovenských národovcov. 

„Umožnili mi do nej nahliadnuť v knižnici Matice 
slovenskej počas pôsobenia v Martine. V rukách som držal 
listy, ktoré si písali v priebehu 19. storočia. To na človeka 
muselo zapôsobiť.“ Meno dlhoročného sudcu zostane navždy 
zapísané v dejinách filatelie. Záľuba v poštovej histórii ho 
v roku 1981 doviedla k založeniu prvého filatelistického 
a poštového múzea na Slovensku. 

„Chodil som na filatelistické výstavy doma i vo svete, kde 
sa hrdia tým, že vystavujú poštové dostavníky, štíty, poštové 
trúbky, pečatidlá. Slovensko akoby neexistovalo. S bratom sa 
nám však podarilo niečo zozbierať. Keď u nás vzniklo štátne 
múzeum, bol som veľmi rád, že za prítomnosti riaditeľov 

Zľava Štefan Šicko, Marián Pauer a Milan Stano. 
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európskych poštových múzeí námestník ministra dopravy 
nezabudol skonštatovať, že prvé bolo v dedinke Plevník-
Drienové,“ povedal Otto Gáťa, trenčiansky rodák, patriaci 
medzi dvesto najúspešnejších filatelistov sveta. 

Nie náhodou takmer polovicu pozvaných literátov spojila 
tvorba na stránkach Trenčianskych novín. Podľa dlhoročného 
šéfredaktora Štefana Šicka to spôsobil fakt, že týždenník 
v minulosti venoval zvýšenú pozornosť oblasti kultúry. 

Symbolický návrat na miesto, odkiaľ vstúpili do sveta 
literatúry na stretnutí okrem Štefana Šicka zaznamenali aj 
fenomenálny fotograf Marián Pauer, karikaturista Milan 
Stano a textárka Katarína Hudecová. 

„Ja som nijakú fakultu nevyštudovala, ale nemám kvôli 
tomu komplexy, lebo si myslím, že aj skúsenosť je 
vzdelanosť. Keď mi cez vojnu vyšla prvá básnička, skoro som 
od radosti dostala horúčku. Neskôr som dvadsať rokov 
publikovala v Trenčianskych novinách. Jedným epigramom 
bol dokonca popísaný autobus jazdiaci po Trenčíne: Po čase aj 
slávychtivý zistí, že vavríny sú len bobkové listy,“ 
zaspomínala poetka, ktorej verše nájdeme v repertoári 
Marcely Laiferovej , Evy Pilarovej, Evy Kostolányiovej, či 
Jany Kocianovej. 

V generačnej štafete periodika od roku 2007 úspešne 
pokračuje milovník nezvyčajných tém a vlastník najväčšej 
zbierky autogramov osobností v strednej Európe Martin 
Šimovec. 

Na stretnutí sa ešte zúčastnili literátky Monika Pálušová, 
Vanda Rozenbergerová, Lenka Gahérová a Božena 
Dobrovičová-Záriečska. 

www.sme.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 529/1/2015 
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V piatok 27. marca otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne výstavu diel dvoch výtvarníkov – 
grafickú tvorbu Vladimíra Gažoviča a maľby Jany 
Hýbalovej Ovšákovej. Kurátorkou prvej výstavy je PhDr. 
Alena Hejlová a druhej výstavy PaedDr. Ela Porubänová. 

Tvorba Vladimíra Gažoviča čerpá z umeleckého odkazu 
symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších 

výtvarných prú-
dov. Stavia na 
vnútornom roz-
kývaní morál-
nych a etických 
hodnôt súčas-
ného človeka, 
opantaného vi-
dinou hmotných 
pôžitkov. Pre 
európsku i sve-
tovú grafiku 
rozvinul nové 

možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. 
Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných 
tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v 
práci s litografickými kriedami.  

Výstava Jany Hýbalovej Ovšákovej má názov „Nádych“. 
Autorka vo svojich maľbách preniká do detailov prírodného 
a vodného sveta, sveta medúz, tráv, machov a listov svojou 
naliehavou sústredenosťou, trpezlivo a precízne znovu a znovu 
opakovanou do nových variácií a cyklov ponúka nevšedný 
duchovný zážitok.  

Jej vodné obrazy sú snivé a priezračné, ako aj tvorba, ktorá 
je jemnou metaforou na nekonečne objavný a neuveriteľný 
svet prírodných krás okolo nás. 

Zľava Jana Hýbalová Ovšáková, Ela Porubänová, Alena Hejlová a Vladimír Gažovič. 
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Obe výstavy potrvajú do 10. mája 2015. 
www.gmab.sk 02.04.2015 
pomocná evidencia 540/1/2015 
 
Záujmu verejnosti sa tešila prezentácia spevníka a 

najnovšieho CD speváčky Lýdie Fajtovej za účasti žiakov 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého a členov Folklórneho 
súboru Trenčan. Uskutočnila sa v stredu 25. marca vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. 

Ak sa k nej chcete dovolať, obrňte sa trpezlivosťou. 
Osemdesiatjedenročná 
speváčka Lýdia Fajtová 
si cez telefón hodiny nôti 
so sólistkou Lúčnice 
Darinou Laščiakovou.  

Zberateľka ľudových 
piesní trenčianskeho re-
giónu žije hudbou aj po 
skončení kariéry. Dôka-
zom je spevník, ktorým po dvoch desaťročiach rozšírila 
vlastnú zbierku Trenčín dolinečka. Okrem notových záznamov 
v ňom poodhalila aj zákulisie svojho repertoára. Prezentáciu 
zborníka v stredu 25. marca umocnilo vystúpenie žiakov 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého a folklórneho súboru 
Trenčan.Ako poznamenala vedúca speváckej zložky súboru 
Dobroslava Švajdová, vydanie diela vrátane nového CD 
predstavuje ďalší krok na ceste za reedíciou Lýdie Fajtovej. 

„Všetky súbory tancujú z jej spevníka, všetci spievame jej 
piesne. Sme radi, že je tu s nami a že máme súťaž, ktorá nesie 
jej meno. Držte nám palce, pretože, keď to neudržíme my v 
Trenčíne, niektoré veci sa úplne stratia. Žiaľ, časť Lydkiných 
starých piesní už nevieme v rozhlase nájsť v podaní, ako boli 
nahrané,“ dodala.  
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Výnimočná interpretka vstúpila na hudobnú scénu pod 
dievčenským menom Gavurová začiatkom päťdesiatych 
rokov. Na jar 1952 so skladbou „V horném konci bývam“ 
zvíťazila v celoslovenskej súťaži ľudového spevu v Bratislave. 

„Rozhlas to hneď na druhý deň začal nahrávať. Dovtedy 
som sa v živote nepočula. Keď mi pustili moju prvú nahrávku, 
skoro som odtiaľ ušla. Zľakla som sa vlastného hlasu. V 
gramofónových závodoch sa pýtali, či mi stačí 350 korún za 
jednu stranu. Len som sa čudovala, že mi za spievanie chcú 
zaplatiť,“ spomína s úsmevom. Speváčkin úspech následne 
zarezonoval aj v rodnom Trenčíne. Bez jej hitov v tom čase z 
ampliónov nezaznelo ani jedno vysielanie mestského 
rozhlasu.  

Fajtovej prvé piesne sprevádzal harmonikár Jaroslav 
Magdolen, v šesťdesiatych rokoch nahrávala s ľudovou 

hudbou Eugena 
Farkaša, potom 
Rinalda Oláha. Popri 
Trenčane vystupovala s 
folklórnymi súbormi 
Družba, Kopaničiar i 
Radosť. Medzitým 
začala hľadať ďalšie 
zdroje. 

Po návšteve starej mamy na Hornom Šianci v Trenčíne jej 
učarovala neprebádaná pramenná základňa vidieka. Za 
pamätníkmi cestovala do Omšenia, Drietomy, Selca, 
Trenčianskej Turnej, Kubrej, Trenčianskej Teplej, Bošáce, 
Soblahova, Velčíc či Zamaroviec. „S učením piesní to nebolo 
ľahké, učila som sa ich naspamäť. Nemala som vedomosti ani 
skúsenosti s notovým zápisom v teréne. Takto to bolo až do 
roku 1962, keď som si kúpila magnetofón,“ vysvetlila 
charizmatická dôchodkyňa so zlatom v hrdle. 
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Výskum začala v Omšení, odkiaľ pochádzala jej prababka. 
„Z rodiny som tam poznala len tetku Antóniu Tvrdo ňovú. 
Omšenie bola vlastne prvá dedina, ktorú som videla zblízka. 
Dalo mi veľa do života nielen ako speváčke, ale i ako žene.“ 

Lýdia Fajtová si musela zvyknúť na špecifiká dedinského 
prostredia. Okrem speváckeho talentu zúročila schopnosť 
porozumieť nárečiam a spôsobu života prostých ľudí. Aj preto 
sa s hrdinami svojich piesní vedela dokonale stotožniť. 

„Keď som začala chodiť po dedinách, ako som sa len tých 
kráv, koní a kureniec bála! Ja, mestské dievča z korza, som 
predtým nič také zblízka nikdy nevidela. A tie babky, na 
frištuk si varili polievku z kyslého mlieka. Ja som to 
nenávidela, ale keď som chcela, aby mi spievali, tak som za 
pár lyžičiek zjedla. Dokonca aj pokazenú baraninu, len aby 
nepovedali, že som panské decko.“ 

www.sme.sk 12.04.2015 
pomocná evidencia 601/1/2015 
 
Na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch sa 

28. februára 2015 v Poprade Tanečnému klubu Dukla Trenčín 
mimoriadne darilo. Pod trénerským vedením Evy a Dušana 
Paškovcov sa v kategórii do 21 rokov majstrami Slovenska 
stali reprezentanti Martin Šrámka  a Lucia Centárová. Štvrté 
miesto vo finále získali Matúš Szegho s Máriou Masárovou. 
V kategórii dospelých sa vicemajstrami Slovenska opäť stali 
tiež členovia klubu Matteo Cicchitti  a Simona Brecíková.  

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 475/1/2015 
 
V  Posádkovom klube v Trenčíne sa vo štvrtok 9. apríla 

uskutočnila regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitačných 
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kolektívov a divadiel poézie 61. Hviezdoslavov Kubín (Štúrov 
Uhrovec). 

V IV. kategórii poézie zvíťazila Daniela Turzová zo 
Strednej umeleckej školy v Trenčíne s básňou Jacquesa 
Préverta „Tá láska neláska“. Tretia bola ďalšia Trenčianka 
Natália Koláriková  zo SOŠ obchodu a služieb s básňou 
Vladimíra Koyša „Túžba po mori“.  

V IV. kategórii prózy obsadila prvé miesto Miriam 
Červencová zo ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne s úryvkom 
z knihy Williama Saroyana „Muž, ktorý nechal srdce na 
vysočine“. Aj tu patrilo tretie miesto žiačke z Trenčína – 
Dominike Kákošovej zo Strednej zdravotníckej školy. Aj ona 
si vybrala Williama Saroyana a predniesla úryvok z jeho diela 
„Smiech“. V kategórii poézie dospelých vyhrala Marta 
Malániková z Trenčína. 

Súťaž odborne vyhodnotila spolu s odborným komentárom 
Mgr. Art. Zuzana Laurin číková, ArtD.  z Trenčianskeho 
osvetového strediska (TnOS). Postupujúcim odovzdala 
diplomy Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, poverená riadením 
TnOS. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 585/1/2015 
 
Takmer štyristo výtvarných prác žiakov a študentov z 29 

základných a stredných ume-
leckých škôl z celej republiky 
súťažilo o hlavné ceny v 4. 
ročníku celoslovenskej súťaže 
Bienále figurálnej kresby a 
maľby. 

Víťazné práce nádejných 
výtvarníkov ozdobili všetky 

vnútorné steny mestskej veže takmer až po jej vrchol. 

Predseda poroty akademický maliar Juraj Oravec. 
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Národnú súťaž zorganizovala Základná umelecká škola Karola 
Pádivého v spolupráci s kultúrno-informačným centrom.  

Víťazné ceny v Bienále figurálnej kresby a maľby získala 
Mia Kasaničová zo Základnej umeleckej školy v Humennom, 
Daniel Ličko zo ZUŠ v Michalovciach, Zuzana Slivková zo 
ZUŠ v Trenčíne a Sabina Repčíková zo SSUŠ v Žiline. 
„Päťčlenná porota vyhodnocovala 373 súťažných prác pol 
dňa. V troch kategóriách sme udelili šesť cien, v jednej päť 
cien,“ informovala Eva Kulhánková, členka poroty. 
Predsedom poroty bol akademický maliar, Trenčan Juraj 
Oravec. Až 18 cien z 23 udelených získali dievčatá. 

„Výtvarné odbory 
základných umelec-
kých škôl navštevujú 
prevažne dievčatá. 
Talentovaní výtvarníci 
potom idú študovať na 
stredné umelecké ško-
ly v Trenčíne, Zvo-
lene, Kremnici či v 
Banskej Štiavnici,“ 
pokračovala Eva Kulhánková, zástupkyňa v ZUŠ Karola 
Pádivého. Podľa jej slov je pre žiakov a študentov figurálna 
kresba jednou z najťažších disciplín. Naučenie zachytenia 
realistických proporcií je otázkou dlhého času. Potrebný je 
vždy aj trpezlivý model a na začiatku aspoň rozpohybovaná 
drevená figúrka. 

Množstvom cien sa môžu pýšiť aj žiaci z usporiadateľskej 
ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. V I. kategórii ( 6 - 8 rokov) 
získali spoločne 3. miesto Alexandra Bočáková a Nelka 
Dacková. V kategórii mladých umelcov vo veku 9 - 1 1 rokov 
získala 3. miesto aj Simona Chmelinová. 
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Najväčší triumf slávili Trenčania v 3. kategórii (12 - 14 
rokov), kde zvíťazila Zuzana Slivková. V tejto kategórii 
získala 3. miesto jej spolužiačka Lujza Lehocká a čestné 
uznanie aj Sabina Šubová.  

„Ja som kreslila svojho spolužiaka. Sedel vytrvalo na 
stoličke pred celou triedou, kresbu som tvorila takmer deväť 
hodín. Najradšej mám kresby, na ktorých sú ľudia,“ prezradila 
14-ročná víťazka Zuzana Slivková. 

Víťaznú kresbu nakreslila ceruzou, ale rada maľuje aj 
akrylovými farbami. „Výtvarnému umeniu sa venujem už 
deväť rokov. Talent som zdedila pravdepodobne po starej 
mame. Dodnes mám odložený pamätník, v ktorom mi 
nakreslila nádherné kvetiny zo záhrady,“ dodala Zuzana 
Slivková. 

www.sme.sk 19.04.2015 
pomocná evidencia 635/1/2015 
 
„Všetko krásne čo sa mi mohlo stať“ je názov knihy 

poviedok Evy Bodnárovej, ktorej krst sa konal 17. apríla 
v Trenčíne. Ide o autorkinu prvotinu. 

Eva Bodnárová, dievčenským menom Judínyová, sa 
narodila v Trenčí-
ne, ale väčšinu 
svojho života pre-
žila v Košiciach, 
odkiaľ pochádza 
jej druhý manžel. 
Už od štvrtej trie-
dy na základnej 
škole si písala 
denník. Počas štú-

dia na trenčianskom gymnáziu sa začala venovať krátkym 
literárnym žánrom. Dlhé roky sa venuje novinárskej práci. 

Autorka (vľavo) krstila s priateľkami svoju prvotinu červeným vínom. 
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Vydáva odborný časopis Informácie, ktorý sa zameriava na 
architektúru, stavebníctvo, dizajn, ekológiu a umenie. „Do 
svojho časopisu píšem editoriály, ktoré sú veľmi osobné,“ 
vraví autorka. „Čitateľom sa páčia a niektorí sa vypytovali, 
kedy konečne vydám knižku. Dlho som váhala, ale nakoniec  
som si povedala, že ak sa to bude páčiť alebo to pomôže len 
niekoľkým ľuďom, stojí to za to. Rozhodla som sa napísať 
poviedky, krátke príbehy zo života. V knihe je ich 
dvadsaťsedem.“  

Reakcie ľudí z listov a mailov ju tešia, zhodujú sa, že sa 
kniha veľmi dobre číta. Jedna pani Eve Bodnárovej napísala: 
„Doteraz som si myslela, že môj život je nudný, všedný 
a nezaujímavý, ale keď som si prečítala vašu knižku, tak mám 
pocit, že môj život je presne taký krásny ako ten váš.“ V 
podobnom duchu sú aj ďalšie reakcie. 

„Myslím si, že silou mojej knižky je to, že je veľmi 
pravdivá.  To v dnešnej dobe ľudí veľmi oslovuje.  Režisér 
tohtoročného oscarového filmu „Birdman“ Alejandro 
Gonzáles Iňárritu   povedal, že to, čo dnešný svet potrebuje, 
je pravdivá výpoveď  vyrozprávaná cez osobné ego. Fikcia 
v mojej knihe úplne absentuje.“  

Sú to všeobecne platné príbehy, ktoré oslovili rôzne 
vekového kategórie. 

„Pre mňa osobne je najsilnejšou poviedkou Aquabela,“ 
vraví autorka. „Hovorí sa v nej o tom, ako má človek vnútorne 
zvládnuť vlastné starnutie a dlhoročný vzťah muža a ženy – 
aby to vnímal láskavo, aby sa nestal zlým.“ 

 Eva Bodnárová už začína písať ďalšiu knižku.  
„Som plná emócií a radosti. Píšem teraz ďalšiu poviedkovú 

knihu. Prvá bola do istej miery o matke, o starobe. V tejto 
druhej  sa venujem otcovi a dominujú v nej muži.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 632/1/2015 
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Po vlaňajších divadelných úspechoch sa mladému hercovi 

Pavlovi Serišovi stále darí.  V priebehu piatich aprílových dní 
získal ocenenia na festivaloch v Maroku a v Kopřivnici a 

nominovali ho do 
finále Ceny Evalda 
Schorma v Prahe. 

Cenu za najlepší 
mužský herecký vý-
kon prevzal v utorok 
28. apríla na medzi-
národnom divadel-
nom festivale 
FITUA v Agadire 
v Maroku. Špeciálne 

pre tento festival si svoju hru „Chutilo vám, páni?“ preložil do 
francúzštiny s názvom “Ça vous a plu, monsieurs?” a uviedol 
ju ako záverečné festivalové predstavenie. 

 „Marocké publikum je veľmi živé, diváci fotografujú s 
bleskom, nezdráhajú sa potichu telefonovať počas hry...“ 
zhrnul svoje festivalové zážitky tesne pred svojím vystúpením. 

Záverečný potlesk potvrdil, že predstavenie dopadlo nad 
očakávanie. 

„Diváci boli napodiv disciplinovaní, často sa smiali 
a najmä všetkému rozumeli, čo by tu s mojou anglickou 
verziou hry bol problém. Po vystúpení som sa musel 
fotografovať azda s každým divákom...“ 

Festivalové ceny získali tri predstavenia, okrem Pavla 
Seriša ich prevzali divadlá z Ríma a Madridu. 

Iba štyri dni pred úspechom v Maroku získal Pavol Seriš 
Cenu diváka na jednom z najstarších divadelných festivalov v 
Českej republike, na 29. ročníku prehliadky Kopřiva 
v Kopřivnici. Festival mapuje prevažne autorské divadlo 

Pavol Seriš s hlavnou cenou z festivalu v Maroku. 
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a jeho rôzne podoby – od činohry a tanca cez bábkové divadlo 
až po divadlo jedného herca. 

A medzitým ho nominovali do finále Ceny Evalda Schorma 
s autorskou hrou „Kto je tu navyše“. Súťaží sa v nej 
v kategóriách pôvodná hra, dramatizácia a preklad.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 702/1/2015 
 
Francúzsky portál Couvre-feu zaradil Bažant Pohodu medzi 

desať festivalov, ktoré sa oplatí navštíviť toto leto. Podľa 
autorov rebríčka je tento festival ideálnou voľbou pre ľudí, 
ktorí hľadajú vzrušenie či netradičný priestor, akým je letisko 
v Trenčíne. Festival nechýbal ani v rebríčku portálu 
Venngage, ktorý ho zaradil medzi 25 festivalov sveta, ktoré 
treba určite vidieť než zomriete. A koncom februára Pohodu 
na zoznam 12 festivalov, na ktoré by mali cestovatelia v roku 
2015 upriamiť svoju pozornosť, zaradila aj najväčšia 
cestovateľská spoločnosť pre študentov a mladých ľudí STA 
Travel.  

Začal sa aj predaj doposiaľ najkomfortnejšieho bývania, 
aké kedy festival ponúkal. V spolupráci s mestom Trenčín je 
pre návštevníkov pripravených a plne zariadených 40 
drevených chatiek.  

www.teraz.sk 04.05.2015 
pomocná evidencia 761/1/2015 
 
V Trenčíne vyhodnotili krajskú postupovú súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 19. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja 2015. Do súťaže sa prihlásilo 83 autorov, 
ktorí zaslali 233 prác.  

Odborná porota v zložení Mgr. Art. Miriam Kasper-
kevičová, výtvarníčka a pedagogička, Bojnice, PaedDr. 
Elena Porubänová, kurátorka, Galéria M. A. Bazovského 
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Trenčín, Jozef Vydrnák, výtvarník, Dubnica nad Váhom, 
odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 137 diel od 77 
autorov.  

Porota navrhla udeliť jednu hlavnú cenu, v jednotlivých 
kategóriách 8 cien bez určenia poradia a 13 čestných uznaní. 
Okrem ocenených autorov navrhla na postup do celoštátneho 
kola diela dvoch autorov. 
Hlavnú cenu udelila Vladislavovi Malastovi z Trenčína. 
Kategória A – autori vo veku od 15  do 25 rokov 
Cena:  
Mgr. Magdaléna Poláčková, Trenčín 
Čestné uznanie: 
Jana Ficová, Prievidza  
Katarína Kurucová , Dubnica nad Váhom  
Roman Ondrejka, Dubnica nad Váhom  
 
Kategória B – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Ceny bez určenia poradia:  
Stanislava Habšudová, Dubnica nad Váhom  
Tibor Hladký, Nová Dubnica  
 
Čestné uznanie: 
Eva Kulhánková, Trenčín  
Elian Rof, Púchov  
Rudolf Rypák, Trenčín  
Vladislav Švec, Bojnice  
Postup do celoslovenského kola: 
Alexander Salviany, Trenčín  
Andrea Trokanová, Trenčianske Teplice  
 
Kategória C – autori vo veku nad 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia:  
Anna Balajová, Trenčín  
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Eva Čankyová, Trenčín  
Jana Hlaváčová, Partizánske  
Čestné uznanie: 
Mária Duhárová, Trenčín  
Hilda Lojdlová, Trenčín  
Elena Nedeliaková, Prievidza  
Edita Škárová, Trenčín  
 
Kategória D – autori nad 15 rokov špecifického 
výtvarného prejavu – insitné umenie, art brute a pod. 
Ceny bez určenia poradia:  
Soňa Jantošková, Prievidza  
Ján Nedorost, Trenčín  
Čestné uznanie: 
Miroslava Ku čmírová, Trenčianska Teplá  
Kamil Znamenák, Poluvsie  

www.tnos.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 786/1/2015 
 
Za dlhoročnú vysokú umeleckú úroveň tvorby 

a interpretácie, za uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej 
ľudovej kultúry a úspešnú reprezentáciu národnej kultúry 
doma i v zahraničí udelila v apríli 2015 generálna riaditeľka 
Národného osvetového centra v Bratislave medailu Pocta 
svätého Gorazda folklórnemu súboru Trenčan, ktorý pracuje 
pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne nepretržite od svojho 
vzniku v roku 1949.  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 744/1/2015 
 
V 14. ročníku speváckej súťaže žiakov základných 

umeleckých škôl „Pieseň Lýdie Fajtovej“ si väčšinu cien 
odniesli speváci ZUŠ K. Pádivého.   
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Kategória A: 1. Soňa Maradíková, 2. Michal Pavol 
Hlavanda, 3. Lucia Holá – všetci zo ZUŠ K. Pádivého 
Trenčín. Kategória B: 1. Alžbeta Reháková, 2. Laura 
Laurin číková, 3. Sabina Fraňová – opäť všetky zo ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 3. Emma Swanová (ZUŠ Exnárova 
Bratislava). 

Kategória C: 1. Paulína Šolcová, (ZUŠ Exnárova 
Bratislava), 2. Ema Ďuríková, 3. Dana Birasová, 3. Patrícia 
Janigová – všetky zo ZUŠ K. Pádivého Trenčín.  

Kategória D: 1. Tereza Kohoutová, 2. Sara Steiningerová 
– obidve ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 3. Dominika Gunárová 
(FS Trenčan). 

Kategória E: 1. porota neudelila, 2. Silvia Kováčová (ZUŠ 
Brezová pod Bradlom), 3. Petra Mizeráková (ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín). Laureátkou súťaže sa stala Paulína 
Šolcová (ZUŠ Exnárova Bratislava).  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 745/1/2015 
 
 
V Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v 

piatok 15. mája  
uskutočnila sláv-
nostná vernisáž 
výstav Jozefa 
Kostku a Karo-
la Felixa.  

Výstavu „Jo-
zef Kostka - 
klasik slovenskej 
moderny“ uvied-
li spolu  kurátor-

ka Marcela Macharáčková z Galérie Jozefa Kostku v 

Karol Felix 



385 

 

Bratislave a Elena Porubänová z galérie Bazovského. Na 
výstave môžu návštevníci obdivovať nielen kolekciu sôch 
pochádzajúcich zo zbierkového fondu oboch galérií, ale 
oboznámia sa aj výberom z majstrových kresieb. Karol Felix 
reprezentuje strednú generáciu súčasných slovenských 
výtvarných umelcov. V Trenčíne sa predstaví projektom z 
názvom „Mantra“. Autor v ňom predstavuje nielen svoju 
grafiku, ale aj maľbu maľbu a objekty. Na príprave výstavy sa 
podieľala kurátorka Alena Hejlová. 

V programe vystúpil básnik Erik Ondreji čka a žiaci 
hudobného odboru Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne. Okrem oboch spomínaných výstav bola 
od 15. mája sprístupnená i výstava maturitných prác študentov 
odboru propagačné výtvarníctvo Strednej umeleckej školy v 
Trenčíne. 

www.gmab.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 830/1/2015 
 
Každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa 

aj galérie a múzeá v Trenčíne zapájajú do celoeurópskeho 
podujatia Noc múzeí 
a galérií.  

Noc múzeí a galérií 
je jedinečným poduja-
tím v roku, ktoré 
bezplatne či za symbo-
lické vstupné umožňuje 
návštevníkom absolvo-
vať aj v nezvyčajnom 
čase tradičnú prehliad-
ku múzeí a galérií. Návštevníci sa môžu bližšie oboznámiť 
s každodennou prácou odborných pracovníkov múzea či 
galérie. Pridanou hodnotou podujatia je aj bohatý sprievodný 

Slepá keramikárka Soňa Zelisková v priestoroch trenčianskej galérie. 
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program tak pre deti a mládež, ako aj pre dospelých. Nosnou 
myšlienkou podujatia je netradičným spôsobom ponúknuť 
širokému spektru návštevníkov chvíle v prostredí kultúrnych 
zariadení, uchovávajúcich umelecké a historické hodnoty. 
Noc múzeí a galérií v Trenčíne bola organizovaná Galériou M. 
A. Bazovského a Trenčianskym múzeom v Trenčíne v spolu-
práci s mestom Trenčín. K dispozícií návštevníkom boli 
v sobotu 16. mája v čase od 10.00 h do 22.00 h priestory 
Galérie Miloša A. Bazovského v Trenčíne, Katovho domu 
a Karnera sv. Michala, ako aj areál s interiérovými priestormi 
Trenčianskeho hradu.  
Vstupenka v symbolickej cene jedno euro (deti do 6 rokov 
bezplatne), zakúpená v ktoromkoľvek z uvedených zariadení, 
umožňovala vstup do všetkých uvedených zariadení, ako aj 
vstup na prehliadku Mestskej veže a Piaristického gymnázia J. 
Braneckého v Trenčíne.  

www.tsk.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 839/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne otvára 

svoje priestory každý tretí štvrtok v mesiaci pre všetkých 
žiakov a študentov bezplatne.  

Cieľom tohto projektu je sprístupnenie výtvarného umenia 
mladej generácii návštevníkov. Galéria sa svojou aktivitou 
usiluje o propagáciu rôznych podôb súčasného výtvarného 
umenia. Žiaci a študenti majú možnosť prezrieť si výstavy v 
sprievode odborných pracovníkov galérie, ktorí im ponúknu 
interpretáciu vystavených diel. Týmto pomôžu návštevníkom 
lepšie pochopiť tvorbu jednotlivých výtvarníkov.  

Školáci majú v tento deň do galérie voľný vstup. Pre  
študentov je bezplatný vstup 21. mája a 18. júna 2015.  

www.gmab.sk 20.05.2015 
pomocná evidencia 879/1/2015 
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Krajská súťažná výstava amatérskej fotografie AMFO 2015 

pozná víťazov. Vo štvrtok 7. mája si najlepší fotografi z 
Trenčianskeho kraja odniesli z výstavných priestorov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja ceny. 

Rozhodla o nich trojčlenná porota fotografov František 
Tomík, Rudolf 
Lendel a Rado-
van Stoklasa.  Až 
244 fotografií od 
fotografov z náš-
ho kraja si môžu 
priaznivci foto-
grafie prezrieť od 
7. mája do 19. 
júna v priestoroch 
TSK. Najlepšie 

fotky postúpili do slovenského finále.  
Do fotografickej súťaže 19. ročníka AMFO Trenčianskeho 

kraja sa prihlásilo celkom 105 autorov v troch vekových 
kategóriách i v tematickej časti „Rodina“. 

Do všetkých kategórií bolo doručených 468 fotografií a 9 
multimediálnych prezentácií. Porotcovia hodnotili zvlášť 
čiernobiele a farebné fotografie. „Odborná porota po 
vyhodnotení odporučila vystaviť 244 fotografií a 4 
multimediálne prezentácie od 87 autorov. Fotografie 
ocenených autorov postupujú do celoslovenského kola AMFO 
2015 v Leviciach,“ uviedla Janka Masárová z Trenčianskeho 
osvetového strediska. 

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou 
v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. 
Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby fotoamatérov 
a fotoklubov v príslušnom roku.  

Porotca Radovan Stoklasa (vpravo) blahoželá Trenčanovi Štefanovi Majtánovi. 
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V mozaike fotografií nechýbajú pútavé zábery krajín, ľudí, 
zvierat, kvetov i architektúry, makrozábery, štylizované 
snímky, či akty žien. 

„Slimáka medzi kvapkami rosy som fotila pri západe slnka. 
Treba počkať na vhodný okamih a stlačiť spúšť. V súčasnosti 
ma fascinujú aj makrozábery kvetov či kvapiek. Chcem 
priblížiť ľuďom to, čo bežnými očami nevidia,“ vyznala sa 
Silvia Kobelová z Prievidze. Ocenený fotograf Štefan 
Majtán  z Trenčína sa tentokrát zaskvel farebnými zábermi 
architektúry v cykle „Inšpirované vesmírom“. 

„Fotil som vo Viedni na letisku, ďalšie zábery v Paríži. Čo 
sa mi páči, to si odfotím. Od architektúry až po kamzíkov. 
Potom je ťažké z množstva záberov vyberať na výstavy,“ 
usmial sa Štefan Majtán.  

Krajinárka Jana Pagáčová neodolala ani tentokrát 
čarovným zákutiam Moravy. Efektné zábery kaplnky 
opustenej hlboko v poli fotila počas všetkých ročných období. 

Pozitívom výstavy je aj zvyšujúci sa počet prihlásených 
multimediálnych prezentácií. Jana Veresová z Trenčína 
upútala prezentáciou makrozáberov s názvom „Vesmírna 
odysea“. „Experimentovala som v kúpeľni s olejovými 
kvapkami. Tie mi pripomínali vesmírny svet - hviezdy a 
galaxie. Olej som naliala do vody a vznikali z toho zaujímavé 
formácie. Urobila som stovky fotografií bez blesku a statívu,“ 
prezradila Jana Veresová. 

Pri mnohých záberoch neskrýval nadšenie ani porotca Rado 
Stoklasa. 

„Súťaž bola vyrovnaná najmä v kategórii dospelých, ťažké 
bolo vyberať. Zaujali ma fotografie s ľuďmi a reportážne 
zábery. Fotky by mali mať výpovednú hodnotu, ale musia byť 
zároveň zaujímavé,“ podotkol porotca. Podľa Radovana 
Stoklasu aj množstvo vystavujúcich žiakov a študentov je 
obdarených veľkým talentom. 
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Trojčlenná porota udelila v 19. ročníku AMFO 16 cien. V 
kategórii Čiernobiela fotografia získali ceny bez udania 
poradia v skupine I (autori do 16 rokov) Viktória Witkovská , 
v skupine II (autori do 21 rokov) Barbora Masárová a v 
skupine III (autori od 21 
rokov) Jozef Jurík, Peter 
Kurie a Štefan Majtán. 

V kategórii Farebná 
fotografia získal cenu v 
skupine I Samuel Petráš, v 
skupine II Katarína Kor-
cová a v skupine III trojica 
fotografov Silvia Kobelová, Veronika Koláriková  a Vanda 
Mesiariková. Osemnásť ďalších fotografov si domov 
odnieslo čestné uznanie. 

V kategórii Multimediálna prezentácia získali hlavné ceny 
Peter Maderánek, Štefan Majtán a Jana Veresová. 

www.sme.sk 24.05.2015 
pomocná evidencia 911/1/2015 
 
Jedna z najnovších hier svetového autora Mira Gavrana  

„Bábka“ mala 10. mája premiéru v Trenčíne. Po Žabiatku a 
Andulkách v klietke ide o tretiu premiéru Mestského divadla 
Trenčín v sezóne 2014/2015.  

Príbeh muža, ktorému sa do štyridsiatky nepodarilo vybu-
dovať trvalý vzťah so ženou, a preto si zaobstará bábku, ktorá 
má byť plnohodnotnou náhradou, je od začiatku do konca 
zábavný. Hra je spracovaná komediálnym spôsobom, no v 
jadre ide o filozofický pohľad na mužsko-ženské vzťahy. 

Dvaja hereckí partneri sa v tejto komédii nachádzajú v 
úplne odlišných postaveniach: Štefan Richtárech ako Marko 
je prirodzený a ľudský, jeho partnerka Zuzana Mišáková 
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zosobnila bábku ako skutočného robota. Tento kontrast 
vytvára v predstavení skutočné napätie. 

K celkovému dojmu prispela aj čierno-biela scénografia 
Elišky Šefčíkovej Stankovej, ktorá vytvára polaritu mužsko-
ženského princípu. 

Hudba Diany Minarovi čovej, ktorá je druhou 
predstaviteľkou bábky, vytvára modernú atmosféru blížiacu sa 
sci- fi. 

www.sme.sk 30.05.2015 
pomocná evidencia 941/1/2015 
 
Na 9.ročníku medzinárodnej výstavy Prague Patchwork 

meeting sa v apríli predstavila vedúca klubu Patchwork 
Trenčín Hana Nekorancová.  

Exponáty vyberajú organizátori na základe zaslaných 
fotografií. Rok vopred sú vypísané súťažné témy. Teraz to 
bola „Babičkina záhradka“ a „Architektúra“.  

Práce hodnotia osobnosti patchworku z celého sveta, 
ostatné deky vo voľnej technike návštevníci výstavy. 
Z približne stovky vystavovaných quiltov získala trenčianska 
patchworkárka 12. ocenené miesto. 

„Bolo to šokujúce a prekvapivé. Bola som šťastná, že som 
bola nominovaná na výstavu a o to viac ma potešilo 
ocenenie,“ povedala. Klub Patchwork Trenčín pracuje 
v Kultúrnom centre Aktivity.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 967/1/2015 
 
 
Mesto má ďalšiu legendu, je o bubeníkovi. V literárnej 

podobe ju do života uviedli 2. júna vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne. 
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Útlu, 16-stranovú knižku s názvom „Štefan – Trenčiansky 
mestský bubeník“ predstavili zväčša detskému publiku autor 

textovej časti 
Vlado Kulíšek 
a autor ilustrácií 
Jozef Vydrnák. 
V úlohe bube-
níka Štefana im 
asistoval Ladis-
lav Sekerka. 

„Uvádzame 
do života túto 
knihu, nech sa 
jej darí všetkým 

návštevníkom mesta dať na známosť udalosť, ktorá sa stala 
v dobách dávnych,“ povedal bubeník Štefan.  

Po Legende o vodníkovi Valentínovi, ktorá uzrela svetlo 
sveta pred rokom, ide o druhý z Príbehov z Trenčína, ktoré sa 
podujal spísať známy trenčiansky mím Vlado Kulíšek. 

„Želám tejto knižočke, aby sa čitateľom páčila, aby možno 
o 30-40 rokov nikto nevedel, že som ju spísal ja, ale aby bola 
známa medzi ľuďmi tak, ako legenda o Omarovi a Fatime,“ 
povedal autor, ktorý si myslí, že legendy by mohli do nášho 
mesta pritiahnuť viac turistov. Preto ich začal hľadať a dávať 
ľuďom na známosť prostredníctvom písaného textu 
i divadelného stvárnenia. 

Príbeh o trenčianskom mestskom bubeníkovi a jeho láske 
k jednej zo žien Alipašovho háremu, krásnej Ezel, zažije 
mesto Trenčín na vlastné oči v piatok 26. júna počas nočného 
multižánrového predstavenia v uliciach historického centra 
mesta. Mesto Trenčín tak otvorí letnú turistickú sezónu.  

www.trencin.sk 10.06.2015 
pomocná evidencia 1039/1/2015 

Zľava Jozef Vydrnák, Ladislav Sekerka a Vlado Kulíšek. 
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Hovorili vám v detstve, že draci sú bájne príšery, ktoré je 
možné stretnúť len v rozprávkach? Presvedčte sa o opaku. 
Toto leto (od 6. júna do 2. septembra) v podzemných 
priestoroch delovej bašty Trenčianskeho hradu ožijú časy 
dávno minulé. 

Výstava mýtických zvierat z povestí, rozprávok a ľudových 
príbehov rôznych kultúr sveta má názov „Draci a drakobijci“. 
Kolekcia  drakov v životnej veľkosti verne zobrazuje ich 
anatómiu. Tešiť 
sa môžete na 
dračiu matku, 
ktorá si chráni 
svoje hniezdo, 
kde sedela na 
vajciach, na 
letiacich drakov 
alebo aj malú 
poletuchu či ba-
zilišku.  V pod-
zemných priestoroch delovej bašty stretnete aj štyroch 
drakobijcov. Ich pôsobivé zbrane, ktoré používali pri love 
budia rešpekt. Dojem dračej jaskyne dotvárajú špeciálne 
zvukové efekty. 

Exponáty vznikali na základe štúdia rôznych historických 
prameňov. Autorom modelov je výtvarník Aleš Drašnár 
z Českej republiky, ktorý sa tvorbe drakov venuje viac ako 
dvadsať rokov. 

Vstupné na výstavu je súčasťou vstupu na dolné nádvorie 
Trenčianskeho hradu. Návštevníci si tak budú môcť pozrieť 
nielen výstavu „Draci a drakobijci“, ale napríklad aj 
vystúpenia sokoliarov alebo dobový tábor s atrakciami pre deti 
aj dospelých.  
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Trenčianske múzeum v Trenčíne predstavuje svojim 
návštevníkom celkom novú expozíciu dobového historického 
nábytku. Je umiestnená v Ľudovítovom paláci, najstaršom 
zachovalom obytnom paláci Trenčianskeho hradu a má názov 
„Reminiscencie“.  Mobiliár z rokov 1640 – 1890 prezentuje 
ukážku bývania pôvodných majiteľov a vlastníkov hradu. 
Nábytok a bytové doplnky  pochádzajú zo zbierok 
Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Magnátsky a donátorský 
rod Ilešháziovcov vlastnil množstvo hradov, kaštieľov a kúrií. 
V nich sa nachádzal autentický mobiliár. Niektoré kusy 
získalo múzeum do správy a po komplexnom reštaurovaní 
a konzervácii ich opäť vracia do domovského hradu ako 
spomienku na jeho bývalých majiteľov. 

Obe miestnosti paláca sú zariadené ako salóny. Prvý – 
lovecký prezentuje najobľúbenejšiu zábavu vysokej šľachty – 
lov. Druhý z obdobia empíru a historizmu znázorňuje ukážku 
bytovej kultúry z roku 1830 – 1890. V expozícii môžete vidieť 
napríklad aj také zbierkové predmety, ako prvý zbierkový kus 
múzea s poradovým číslom jedna – stolový kabinet z roku 
1730 alebo vzácny perleťou vykladaný príručný stolček. 

www.muzeumtn.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1019/1/2015 
 
Na Trenčianskom hrade sa vo štvrtok 11. mája na unikátnej 

prehliadke Ódy módy 2015 stretli najúspešnejší absolventi 
odevného dizajnu na miestnej Strednej umeleckej škole v 
Trenčíne. 

Pri západe slnka svoje kolekcie predstavil výnimočný 
výber dizajnérov i študentov, ktorí dokázali, že Trenčín sa 
stále môže pýšiť prívlastkom Mesto módy. Okrem študentov 
trenčianskej a jihlavskej školy odevného dizajnu svoju tvorbu 
predstavili Beata Rajská, Monika Laceková, Petra Pršová, 
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Petra Poórová, Veronika Kostková, Marcel Holubec W., 
Lukáš Kimli čka, Jana Kuzmová a Pavel Berky. 

Dokonale pripravená a premyslená organizácia podujatia v 
priestoroch trenčianskej dominanty sa vo štvrtok večer ukázala 
hneď pri hradnej bráne, kde hostí vítali usmievavé hostesky 
v dizajnérskych modeloch, rozdávajúc prepracované bulletiny 
s profilmi zúčastnených tvorkýň a tvorcov. Na hradnom 
nádvorí si našlo 
miesto štvorcové mó-
lo ozdobené inštalá-
ciou s bielymi lasto-
vičkami, ktoré sym-
bolizovali absolven-
tov SUŠ, ktorí už 
vyleteli z hniezda. Po-
čas takmer dvoch 
hodín módy a hudby 
bola v Trenčíne najvyššia koncentrácia talentu a inšpirácie na 
meter štvorcový na celom Slovensku. 

Večer módnych prehliadok otvorila riaditeľka SUŠ Mgr. 
Mária Vilkovská  a zaujímavé video z príprav podujatia. 
Prvou dizajnérkou, ktorá predstavila hosťom svoju tvorbu, 
bola Beata Rajská, ktorá Strednú priemyselnú školu odevnú 
v Trenčíne absolvovala v roku 1980. Rajská v Trenčíne 
ukázala svoju kolekciu Gender 2015, v ktorej sa pohrávala 
s aktuálnou otázkou rodovej identity a túžby po kráse. Jej 
rozsiahlu kolekciu v ružovej, koralovej, žltej a čiernej farbe 
ozvláštnili originálne doplnky v podobe elegantných 
moderných klobúkov, fascinátorov či okrúhlych kufríkov 
v úlohe kabeliek. Jej línia, inšpirovaná históriou i modernými 
materiálmi sa hrala a čistými strihmi a rôznymi vlastnosťami 
materiálov. Vyvrcholením prehliadky boli večerné šaty 
vytvorené skladaním jemnej látky. 
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Osviežením teplého júnového večera bola detská kolekcia 
Mola Couture návrhárky Moniky Lacekovej, s ktorou sa 
absolventka trenčianskeho odevného dizajnu predstavila i na 
jarných Bratislavských módnych dňoch. Usmievavé detské 
modelky a modeli predviedli hravé, uvoľnené oblečenie 
s prírodnými motívmi, ktoré kládlo dôraz na detaily a ručnú 
prácu. Prehliadku kolekcie Mola Couture ukončilo niekoľko 
večerných dámskych modelov, vrátane bielych krajkových 
svadobných šiat na záver. 

Petra Poórová, ktorá je známa svojimi originálnymi 
motívmi, potlačami a doplnkami v Trenčíne predstavila 
kolekciu Happy Dreamer, ktorú ukázala už v roku 2013 počas 
podujatia Fashion LIVE! v Bratislave. Veselá, farebná 
kolekcia sa aj tentokrát začala odevmi na deň v jemných 
pastelových odtieňoch a postupne priberala na intenzite, aby 
sa dostala k večerným šatám v sýtych farbách či dúhovej 
potlači. Hravú kolekciu pre bezstarostných „snílkov“ dopĺňala 
originálna bižutéria a doplnky s motívom jemných motýľov. 

Počas trenčianskeho módneho večera, ktorý SUŠ 
organizuje každé tri roky, svoju tvorbu predstavilo i niekoľko 
jej súčasných štu-
dentov. Štvorica 
študentiek a študen-
tov svojimi prepra-
covanými, umelec-
kými a jedinečnými 
modelmi dokázala, 
že na ďalšiu ge-
neráciu mladých 
návrhárov z mesta 
módy sa môžeme tešiť už dnes. Zaujímavé strihy, krásne 
florálne motívy na bielej koži či originálne motívy priniesli 
čerstvý vietor do slovenskej módy a hoci každý model išiel 

Lukáš Kimlička ďakuje publiku po predstavení svojej kolekcie Flower power. 
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vlastnou cestou, nuda pri študentských kolekciách naozaj 
nehrozila. 

Vítanú prestávku počas takmer dvoch hodín prehliadok 
priniesol na nádvorie Trenčianskeho hradu ďalší z absolventov 
trenčianskej SUŠ, hudobník Jerguš Oravec. Hoci strednú školu 
absolvoval ako grafik, jeho kroky viedli skôr k hudbe a večer 
módnych prehliadok ozvláštnil niekoľkými skladbami 

i originálnou hud-
bou, ktorú zložil 
výnimočne pre 
prehliadku Vero-
niky Kostkovej.  

Krátka prestáv-
ka v tvorbe mladej 
návrhárky jej veľ-
mi prospela a na  
hrade vo štvrtok 
exkluzívne pred-

stavila svoju novú kolekciu Flappers and the astronauts. Líniu 
odevov v púdrových farbách a jemných materiáloch dokonale 
„rozbíjali“ dva modely s pestrým kvetinovým vzorom 
a výrazné strieborné flitre, ktoré popri jemných šedých 
a krémových materiáloch pôsobili štýlovo a sviežo. Čisté 
premyslené strihy dopĺňali prepracované detaily s jemnými 
korálkovými výšivkami a originálne čapice pokryté 
zaujímavou potlačou či korálkami pripomínajúce moderné 
helmy. 

Novú kolekciu oblečenia na podujatí Ódy módy predstavila 
i ďalšia z pedagogičiek miestnej umeleckej školy, návrhárka 
Petra Pršová. Jej línia Gold Digger bola energická, výrazná, 
mestská a moderná. Jednoduchosť čiernej vyvážila hra s kon-
trastnými materiálmi a detailmi. Jedným z najvýraznejších 
dizajnérskych hostí večera bol slovenský návrhár aktuálne 

Detská kolekcia Moniky Lacekovej Mola Couture osviežila júnový večer. 
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pôsobiaci v Londýne Pavel Berky, ktorý svojimi kolekciami 
zaujal na prehliadkach v Prahe, Londýne či Budapešti. 
V Trenčíne predstavil výber zo svojej tvorby a jedinečné 
látky. Jeho módne umenie ukázali hra s netradičnými 
siluetami a skvelé prepracovanie. 

Na Trenčianskom hrade sa vo štvrtok predstavila i rodáčka 
zo Žiaru nad Hronom Jana Kuzmová, ktorá predstavila výber 
z dvoch svojich kolekcií. Tajomné a elegantné zimné modely 
doplnili jemnejšie kvetinové potlače, svetlé farby 
a prepracované korálkové nášivky letnej kolekcie. 

Jedným z najtalentovanejších absolventov trenčianskeho 
odevného dizajnu je Marcel Holubec, ktorý do Trenčína 
priniesol módnu skladačku svojej tvorby. Ateliér Marcel 
Holubec W. je známy experimentovaním s tradičnými líniami, 
materiálmi a postupmi a nikdy nesklame vo svojej túžbe 
priniesť niečo nové a nečakané. V Trenčíne predstavil to 
najlepšie z posledných rokov svojej tvorby, od čiernych 
kožených modelov s originálnymi „vystrihovačkami“ a hrou 
s geometrickými vzormi až po svetlejšie a farebnejšie modely 
letných línií z posledného obdobia. 

Posledným absolventom, ktorý svoju tvorbu predstavil na 
podujatí Ódy módy 2015 v Trenčíne, bol obľúbený návrhár 
Lukáš Kimlička. Ten priniesol na nádvorie Trenčianskeho 
hradu kúsok jari so svojou rozkvitnutou kolekciou Flower 
Power, ktorú prvý raz predviedol na Bratislavských módnych 
dňoch. Šaty s originálnymi kvetinovými potlačami však 
tentoraz nedoplnili športové tenisky v žiarivých farbách, ale 
klasické lodičky. 

Podujatie Ódy módy v Trenčíne dokázalo, že Mesto módy 
dokáže vyprodukovať niekoľko generácií kvalitných 
a talentovaných tvorkýň a tvorcov a zaslúži si výnimočné 
miesto na módnej mape Slovenska. Iným módnym podujatiam 
tiež ukázalo, ako úspešne sa dá podporiť slovenská móda, a to 
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i bez veľkých rozpočtov či zástupov známych tvárí. Ďalšie 
podobné podujatie sa v Trenčíne uskutoční v roku 2018. 

www.netky.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1054/1/2015 
 
Všetko bezplatne. Takýmto na dnešnú dobu vzácnym 

princípom sa riadi projekt letnej čitárne, ktorú v pondelok 
otvorili na pešej zóne v centre Trenčína. Bezplatný je vstup, 
bezplatné aj požičanie dennej tlače a časopisov, bezplatne si 
ľudia môžu odtiaľto odniesť knihu, ktorá sa im zapáči. 

Projekt letnej čitárne pod holým nebom odskúšala Verejná 
knižnica Michala Rešetku už vlani. Vytvorila ju vo svojej 
záhrade, do ktorej sa vchádza z pešej zóny. Zopár stolíkov 
s pohodlnými stoličkami, na stojane rôzne časopisy, pri nich 
papierový box s knihami, na stoloch denná tlač. Ľudia sa tu 
môžu zastaviť a bezplatne si prečítať noviny a časopisy alebo 
sa začítať do knihy. 

Nová čitáreň je určená pre všetkých, čo si chcú na 
pokojnom mieste odpočinúť alebo vyplniť čas do odchodu 
autobusu. Na papierovom boxe je nápis „Vezmeš si ma?“ a 
v boxe zbierka kníh rôznych žánrov aj formátov. Sú to 
zachované knihy, ktoré knižnica vyraďuje. Ak sa 
návštevníkovi niektorá zapáči, môže si ju nechať. 

„Hlavne na základe dobrých ohlasov od ľudí sa snažíme 
pokračovať v tomto projekte. Podarilo sa nám rozšíriť 
čitateľskú ponuku, doplnili sme regionálne, mestské a obecné 
noviny. Všetky periodiká dostávame sponzorsky, bezplatne. 
Ďalšou novinkou je, že sme zakúpili drevené držiaky na 
noviny, tým chceme pripomenúť atmosféru dobových čitární a 
študovní a trošku aj zatraktívniť čítanie,“ vraví Sylvia Fabová 
z Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. 

Sylvia Fabová priznáva, že záujem o čitáreň je veľký, dva 
dni do týždňa nestačia. Ale personálne možnosti knižnici 
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nedovoľujú otvoriť čitáreň viackrát do týždňa. Snažia sa 
ponúknuť prácu v čitárni absolventom stredných a vysokých 
škôl v rámci absolventskej praxe. Zatiaľ márne.  

„Ak sa nám to podarí, určite by sme otváraciu dobu čitárne 
predĺžili aj na všetkých päť dní v týždni. Dvere majú otvorené 
aj dobrovoľníci, ktorí by chceli tejto myšlienke pomôcť. Nie je 
to vôbec žiadna náročná práca, treba len ľuďom vysvetliť, čo 
tu máme a pomôcť im pri výbere, to je všetko,“ vysvetľuje 
Sylvia Fabová. 

www.pravda.sk 15.06.2015 
pomocná evidencia 1072/1/2015 
 
Dianie na medzinárodnom filmovom festivale Art Film 

Fest v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach mapuje výstava 
fotografií Radova-
na Stoklasu „Od 
Belmonda po Car-
dinale“. V priesto-
roch Mestskej veže 
v Trenčíne si ná-
vštevníci môžu od-
dnes až do 19. júla 
pozrieť  36 fotogra-
fií zachytávajúcich 

najvýznamnejšie osobnosti i atmosféru festivalu od roku 2001 
až do minulého roku. 

Výstava prináša fotografie osobností československej i 
svetovej kinematografie, akými boli Jean-Paul Belmondo, 
Ben Kingsley, Jeremy Irons, Gerard Depardieu, Ornella 
Muti, Zdeněk Svěrák, Roman Polanski, Jiří Menzel, 
Claudia Cardinale a mnohých ďalších.  

„Fotografie, ktoré tu môžu návštevníci vidieť, sú výberom 
od roku 2001, odkedy som fotil festival pre Tlačovú agentúru 
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Slovenskej republiky (TASR). Postupne rokmi som sa dostal 
až do pozície, že som fotografom festivalu. Väčšina z 36 
obrázkov, ktoré som sem vyberal, je mojou srdcovou 
záležitosťou, nedá sa povedať, že by som k niektorej mal 
zvlášť osobitný vzťah,“ skonštatoval Radovan Stoklasa. 

Výstava prináša fotografie slovenských i zahraničných 
hercov, herečiek, kameramanov, režisérov, ale aj 
neopakovateľnú atmosféru festivalu. Ako povedal autor 
výstavy, s fotografovaním celebrít nemal nikdy problémy.  

„Dokonca mám pocit, že v Trenčianskych Tepliciach akoby 
strácali zábrany, často nechajú aj ochranku niekde v hoteli 
a idú sa prejsť po parku. Zrejme rodinný festival v kúpeľnom 
mestečku pôsobí na 
nich tak, že sa dokážu 
odviazať,“ doplnil 
fotograf.  

Podľa riaditeľa Art 
Film Festu Petra 
Nágela je výborné, že 
Radovan Stoklasa sa 
našiel aj vo filmovom 
umení a zachytávaní 
diania vo svete kinematografie. „Je veľmi cenné, že Radova-
novi sa okrem osobností, ktoré na festival prichádzajú, podarí 
nafotiť aj množstvo zaujímavých momentiek vyjadrujúcich tú 
pravú festivalovú atmosféru, ktorá je typická pre tento 
festival,“ zdôraznil Peter Nágel. 

Radovan Stoklasa sa spravodajskej fotografii a sociálnemu 
dokumentu venuje od roku 1999. Pre TASR mapuje dianie 
v Trenčianskom kraji od roku 2000. Spolupracuje s viacerými 
médiami u nás aj v zahraničí. Pre celosvetovú spravodajskú 
agentúru Reuters prináša fotoreportáže z najdôležitejších 
udalostí na Slovensku.  
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V Trenčíne sa v minulosti predstavil samostatnými 
autorskými výstavami Rok v obrazoch (2002), Atény (2004), 
Mexiko (2008), Sám na javisku (2012), Batman a iní (2013). 
V roku 2012 získal Novinársku cenu za najlepšiu fotografickú 
aktualitu. 

www.sme.sk 19.06.2015 
pomocná evidencia 1080/1/2015 
 
Bývalý vojenský lekár, riaditeľ trenčianskej nemocnice 

a umelec Július Činčár zomrel v nedeľu 14. júna ráno. Vo 
svojom diele sa venoval maľbe, kresbe, plastike a grafike. 
Jeho obrazy svojsky vyjadrujú životné radosti, vieru a pocity 
ľudskej súdržnosti. 

„Súvisí to s mojím vnútorným 
svetonázorom. Svet predsa pozostáva 
z ľudí. I kvôli láske k nim som šiel 
študovať medicínu, a aj preto maľujem. 
Cítim sa byť lekárom i maliarom 
zároveň,“ povedal pri otvorení svojej 
výstavy v Trenčíne pred dvoma rokmi 
Július Činčár. 

Svoju tvorbu nechcel škatuľkovať 
a podľa neho nepatrí do žiadneho štýlu. 
Radosť mu robilo, ak boli ľudia s jeho 
dielami spokojní. „Cez obrazy komunikujem s ľuďmi. Moje 
diela sú na rôznych kontinentoch. Ak obdarujem niekoho 
v zahraničí mojím obrazom, ktorý mu privodí pocit domova, 
je to pre mňa najväčšia odmena,“ dodal Július Činčár. 
Kreslenie bolo preňho súčasťou každodenného života. 
Oslobodzovalo ho od všedného dňa, od starostí, pomocou 
kresieb ventiloval svoje pocity. 

„Trenčín má šťastie, že má takéhoto umelca,“ povedal pri 
otvorení jeho výstavy organizátor Pavol Moško. Okrem 

Július Činčár 
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Trenčína vystavoval v Bratislave, Piešťanoch, Žiline či 
Mníchove. 

www.sme.sk 18.06.2015 
pomocná evidencia 1079/1/2015 
 
Osemdesiatštyri dlhometrážnych a 41 krátkych a 

stredometrážnych filmov čaká na návštevníkov tohtoročného, 
v poradí už 23. ročníka medzinárodného filmového festivalu 
Art Film Fest v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach (19.-
26.6.). 

Festival slávnostne otvorili v Posádkovom klube v 
Trenčíne. Už tradične nebudú chýbať snímky ocenené na 
slávnych svetových festivaloch v Cannes, Berlíne, Sundance 
či Benátkach a ani domáce novinky. 

„Som veľmi rád, 
že tento festival ide 
písať svoju 23. 
kapitolu. Je to naj-
starší filmový festival 
ma Slovensku. Tra-
dične sme pripravili 
veľmi lukratívne fil-
mové hody. Či už 
verní priaznivci, ale 

aj tí, ktorí možno do Trenčína a do Trenčianskych Teplíc prídu 
po prvý raz, sa môžu tešiť a očakávať naozaj to najlepšie zo 
svetovej, európskej a slovenskej kinematografie,“ povedal pre 
TASR riaditeľ festivalu Peter Nágel. 

Art Film Fest potrvá tento rok o deň dlhšie a počas ôsmich 
dní sa bude o hlavné ceny festivalu - Modrých anjelov - 
uchádzať 11 filmov medzinárodnej súťaže hraných filmov a 
36 filmov v súťaži krátkych filmov. 

Riaditeľ festivalu Peter Nágel. 
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Art Film Fest tento rok zaznamenal rekordný záujem 
filmárov, do súťaží sa prihlásilo až 148 hraných a 477 
krátkych snímok. 

„Veľmi sa teším, že sa nám podarilo predĺžiť festival o 
jeden deň. Je to preto, aby sa diváci mohli komfortnejšie a 
dôkladnejšie zoznámiť s programom, pretože všetky tituly 
môžeme dva- až trikrát reprízovať,“ pripomenul riaditeľ 
festivalu. 

Divákov čakajú obľúbené sekcie Okolo sveta, Európske 
zákutia, Slovenská sezóna, Láska a anarchia, Prísľuby z 
východu, Nočná prehliadka, novinkami sú sekcie Focus: 
Ukrajina, Focus: American Indies a Krátke filmy špeciál: 
Window on Qatar. 

Festival bude okrem filmov žiť aj hudbou, každý večer už 
tradične v réžii hudobníka Oskara Rózsu vo Festivalovej 
kaviarni v Trenčianskych Tepliciach. Vystúpia slovenské 
kapely Lavagance a Bad Karma Boy, slovenská speváčka 
Jana Andevska, trio Talent Transport, česká speváčka 
Vladivojna La Chia  a Oskar Rózsa sa predstaví so svojím 
aktuálnym projektom Halgatogroov. 

Hviezdami festivalu bude česká herečka Anna Geislerová 
a slovenský herec Juraj Kukura . Obaja budú laureátmi 
prestížneho ocenenia Hercova misia a mosadzné plakety s ich 
menom vlastnoručne upevnia na most vo Festivalovom parku 
v Trenčianskych Tepliciach. Tretím oceneným bude dvorný 
kameraman Juraja Jakubiska Ján Ďuriš, ktorý si počas 
slávnostného otvorenia festivalu prevzal ocenenie Zlatá 
kamera. 

www.sme.sk 20.06.2015 
pomocná evidencia 1085/1/2015 
 
Na konte má ocenenia z medzinárodných festivalov 

v Bangkoku, Berlíne, Buenos Aires, San Sebastiane či Udine. 
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Českej dive Anne Geislerovej pribudla do zbierky cien 
Hercova misia z 23. ročníka Art Film Festu. 
Česká herečka včera vlastnoručne pripevnila mosadznú 

tabuľku so svojím menom vo Festivalovom parku 
v Trenčianskych Tepliciach. Jej meno sa pridalo k svetovým 
legendám ako Ben Kingsley, Gérard Depardieu, Franco 
Nero, Jeremy Irons, Ornella Muti, Claudia Cardinale, aj 
k slovenským a českým kolegom. 

„Keď preberám ceny, vždy sa vo mne bije chuť zľahčovať 
to a brať to sarkasticky alebo 
sa vrhnúť do pokorného 
adorovania, ktoré by mi 
nikto neveril. Ale úprimne si 
myslím, že ceny sú odmenou 
za moju prácu a že väčší 
počet ako dvaja ľudia sa 
zhodli na tom, že tú prácu 

robím dobre. Cena je pre mňa ako malý potlesk, ktorý si 
môžem užiť. A veľká radosť,“ povedala na úvod tlačovej 
konferencie jedna z najobsadzovanejších českých herečiek. 

Na filmovom plátne pôsobí už od 14-tich rokov. Jej bohatá 
filmografia obsahuje asi 75 filmových titulov, niekoľko 
desiatok televíznych postáv a účinkovanie v mnohých 
dokumentárnych filmoch. Taktiež je herečkou s najvyšším 
počtom Českých levov. 

„Verím, že herci musia mať špeciálny neurotický základ, 
malú traumičku, zvláštne psychologické predurčenie a 
precitlivenosť na dianie navôkol. A to som vykazovala už od 
detstva,“ zaspomínala si Anna Geislerová, ktorá pochádza z 
umeleckej rodiny. 

Je sestrou herečky Ester Geislerovej a výtvarníčky 
a speváčky Lenky Geislerovej. Jej mama Věra je akademická 
maliarka, babička bola herečka. „Myslím si však, že nikto 

Aňa Geislerová vo Festivalovom parku. 
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nemá osud vopred daný. K osudu človeka privedú rôzne 
okolnosti, prostredie, gény, výchova. V prostredí, v ktorom 
som vyrastala, mi ale prišlo úplne prirodzené stať sa herečkou. 
Ale ak by som sa narodila do rodiny rybárov, tak by som asi 
mala rybársku loďku,“ povedala s úsmevom. 

Pred divákmi v Trenčíne osobne uviedla film režiséra 
Ondřeja Trojana Želary, ktorý bol nominovaný na Oscara za 
najlepší cudzojazyčný film. 

Prvý zlom v jej kariérnom živote prišiel v roku 1990. Vtedy 
stvárnila prvú úlohu vo filme Ondřeja Trojana Pějme píseň 
dohola. O rok neskôr si zahrala hlavnú hrdinku v snímke 
Requiem pro panenku (1991) režiséra Filipa Renča, ktorá 
mladej herečke priniesla prvý skutočný úspech. Rýchlo sa 
dostala do povedomia divákov, kritikov i režisérov nielen 
doma, ale aj v zahraničí. 

www.sme.sk 21.06.2015 
pomocná evidencia 1086/1/2015 
 
Záverečný deň 23. ročníka Art Film Festu okorenil svojím 

príchodom jeden z najobľúbenejších slovenských hercov 
Juraj Kukura . Charizmatický 
bohém, ženský idol, skvelý 
divadelný, televízny a filmový 
herec, riaditeľ Divadla Aréna 
v Bratislave. Od 26. júna aj 
nositeľ ceny za mimoriadny 
prínos hereckému umeniu vo 
filme - Hercova misia. 

Ste hercom, ktorý v mladosti o hereckej kariére 
nesníval. 

„Herectvo nebolo nikdy mojím životným plánom. To je 
moja najväčšia výhoda, ja totiž o takomto povolaní nemám 
žiadne predstavy. Navyše, približne do osemnástich rokov 
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som nevedel povedať R. Z toho dôvodu bolo absolútne 
absurdné pomýšľať na takéto povolanie.“ 

Našli ste vo výbere hereckého povolania podporu u 
svojich rodičov? 

„Rodičia si predstavovali, že budem mať seriózne 
povolanie. S tým nepočítala ani moja mama, ani môj otec. 
Mama mi stále vravela, Ďurko, v tomto povolaní sa budeš 
musieť celý život učiť. To mala pravdu. Nasledovalo štúdium 
na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. To bol jeden 
veľký žúr. Diplomovú prácu som musel písať druhýkrát v 
čase, keď už som bol známy a hral Statky-zmätky v Divadle 
Astorka v Bratislave. Dostal som za ňu jednotku.“ 

Vaša herecká kariéra bola závratná. 
„Stretol som veľkých režisérov, od ktorých som sa mohol 

niečo naučiť. A netrval som na tom, že to čo viem, je jediné 
pravdivé. Človek by mal dokázať urobiť jednu vec takú, 
ktorou nechá za sebou stopu. Niečo ako postaviť Eiffelovku. 
Mám vo svojom živote také body, ktoré, keď sa obzriem 
dozadu, hovorím si, že som sa touto cestou nevydal zbytočne.“ 

Po rokoch československej slávy ste nútene ostali na 
„západe“. 

„Ja som v Nemecku neostal z vlastnej vôle. Bol som v 
exile, hoci sa to u nás často zamieňa za emigráciu. Z našej 
krajiny som neodišiel plánovane. Počas natáčania seriálu Via 
Mala som bol odsúdený na tri a pol roka väzenia za opustenie 
republiky. Ja som sa nemohol vrátiť.“ 

Stali ste sa hviezdou aj v cudzine. Zahrali ste si aj s 
nedávno zosnulým francúzskym hercom Pierrom Briceom. 

„Pierre bol úžasný človek a veľmi dobrý kamarát. Bol to 
Francúz, ktorý mal slávu v podstate len v Nemecku. Nikto iný 
už nemôže hrať Vinnetoua, lebo ním je Pierre Brice. Keď sme 
spolu natáčali dva diely v Sierre Nevade v Španielsku v 50-
stupňových horúčavách, mal 68 rokov. Na obed tam dali biele 
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plachty, kde bolo ešte teplejšie. On v tej neuveriteľnej 
horúčave vytiahol fľašu červeného vína a potom išiel jazdiť na 
koni.“ 

Na pultoch je aktuálne kniha - Kukura, jeho život, ako 
ho prežil Čičvák. 

„Chcel som, aby knižka bola iná, ako tie všetky predošlé 
monografie, ktoré spracúvajú životy hercov prostredníctvom 
rozhovorov a zábavných príhod z filmovačiek, kto kedy 
spadol z koňa a kto mu podal ruku. Preto som si k tomu zobral 
mladého režiséra Martina Čičváka, aby to bolo iné. Martin sa 
pohybuje v mojej blízkosti už skoro dvanásť rokov. Táto 
knižka nie je žiadna autobiografia, je to autobiografický 
román. To si na nej najviac cením.“ 

www.sme.sk 04.07.2015 
pomocná evidencia 1185/1/2015 
Hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu Art Film 

Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne – Modrého anjela 
za najlepší film - získal v súťaži hraných filmov guatemalský 
film „Sopka Ixcanul“. Odovzdávaním ocenení vyvrcholil 23. 
ročník festivalu dnes večer v Trenčianskych Tepliciach.  

„Sopka Ixcanul triumfovala v konkurencii 11 hraných 
filmov. Je príbehom 17-ročného dievčaťa, ktoré pochádza z 
kmeňa kaqchikelských Mayov a s rodičmi žije pri kávovej 
plantáži na úpätí aktívnej sopky. Mala by nasledovať tradície, 
no ona túži objaviť neznámy svet na druhej strane pohoria a 
ujsť do Ameriky,“ informovala o víťaznom filme PR 
manažérka festivalu Zuzana Čižmáriková s tým, že „Sopka 
Ixcanul“ si z Art Film Festu odnáša aj Modrého anjela za 
najlepší ženský herecký výkon pre Máriu Telón  za úlohu 
matky.  

Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal James Napier 
Robertson za novozélandský film „Čierny kôň“, ktorý prináša 
pravdivý a dojemný príbeh výnimočného muža, ktorý sa 
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usiloval zlepšiť budúcnosť sociálne slabších detí a učil ich 
hrať šach. Modrým anjelom za najlepší mužský herecký 
výkon bol ocenený Krystian Ferrer  za úlohu Arnulfa v 
mexickom filme 600 míľ režiséra Gabriela Ripsteina.  

Modrého anjela za najlepší krátky film si spomedzi 36 
filmov odniesol rumunský film „Umenie“ režiséra Adriana 
Sitaru. Cenu primátora mesta Trenčianske Teplice si pripísal 
jeden z najdiskutovanejších tureckých filmov roka Sivas 
režiséra Kaana Müjdeciho, ktorý si cenu osobne prebral. 
Primátor mesta Trenčín udelil cenu litovskému filmu 
„Sangailino leto“ režisérky Alante Kavaité.  

Ocenenie Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti 
kinematografie si na otváracom ceremoniáli tohtoročného Art 
Film Festu prevzal kameraman Ján Ďuriš. 

www.teraz.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1119/1/2015 
 
Spomienke na Ľudovíta Štúra a jeho korene v trenčianskom 

kraji sa neubránil herec a recitátor Juraj Sarvaš na vzácnom 
podujatí, ktoré 
spoluorganizovala 
Verejná knižnica 
Michala Rešetku. 
Ani po generá-
ciách sa v našom 
kraji neprestali ro-
diť jedinečné 
osobnosti, dôka-
zom toho sú talen-
tované umelkyne 
Zuzana Laurinčíková, Katarína Hudecová a Simona 
Martausová, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru na podujatí 
s názvom Trojružový peľ.   

Krstili sa knihy – zľava S. Martausová, K. Hudecová, Z. Laurinčíková a J. Sarvaš. 
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Vrcholom poetického večera sprevádzaného básňami 
a hudbou boli dva krsty. Chlebovými omrvinkami 
a slnečnicovými semienkami boli uvedené do života zbierky 
básní Zuzany Laurinčíkovej – Smutnokrásny rok a Kataríny 
Hudecovej – Z nočných monológov. 

www.vkmr.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1110/1/2015 
 
Prvý deň má za sebou 19. ročník trenčianskeho 

multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda 2015. Hudobný 
program otvárala skupina Para, ktorá oslávi dvadsať rokov od 
svojho založenia. Lasky a spol. roztancovali Pohodu 
a pripravili tak veľmi dobrú atmosféru pre skupinu Bez ladu 
a skladu. Táto trenčianska kapela oslávila tridsať rokov svojej 
existencie.  

Oficiálne vznikla 25. júna 1985. Založili ju spolužiaci zo 
základnej školy Peter Kaščák, Richard Rybníček a Martin 
Beďatš. Štvrtým do partie bol saxofonista Rasťo Kubica. 
Spievať mal gitarista Martin Beďatš, nakoniec sa však 
k mikrofónu postavil Petrov mladší brat Michal Kaščák. 
Začiatok 90. rokov im priniesol viacero domácich aj 
zahraničných úspechov.  

V roku 1990 vydali 
debutový eponymný album. 
Úspešný bol aj ich druhý 
album „Horúce hlavy“ z roku 
1991. Vydali štyri albumy, 
tretí „Iba raz“ vyšiel v roku 
1994 a „Xmetov“ v roku 

1995. Z neho sú hity Odtrhnite mu hlavu, Píšte všetci modrým 
perom, Génový inžinier a Udavač. V roku 1997 sa rozišli, na 
pódiu sa stretli pri výnimočných príležitostiach. 
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„Som veľmi rád, že sme zahrali na Pohode, koncert som si 
veľmi užíval. Mám z toho radosť, že sme sa stretli a zahrali 
si,“ povedal pre médiá po koncerte Michal Kaščák. 

Jubilujúce kapely Para a Bez ladu a skladu pripravujú na 
jeseň spoločné koncertné turné, odohrajú dvanásť koncertov, 
dva z nich v Česku. Skupina Bez ladu a skladu pridá ešte štyri 
vystúpenia v novembri, na koncerte v Prešove bude hrať 
spoločne s kapelou Chiki liki tu-a. 

www.teraz.sk 10.07.2015 
pomocná evidencia 1205/1/2015 
 
Veľkú výhodu v úvodný deň 19. ročníka multikultúrneho 

festivalu Bažant Pohoda 2015 malo česko-slovenské duo 
Monikino Kino. Vystúpenie na opačnom konci hlavného fóra 
podujatia, na alegoricky dekorovanom pódiu a v napätom 
diváckom očakávaní prvých hedlajnerov, to je ozaj silná 
devíza. 

Monika Midriaková  a Petr Marek (Midi Lidi) odohrali 
svoje chladné elektronické plochy po koncerte populárnej Pary 
a pred oslavou narodenín Bez ladu a skladu, kultovej kapely 

duše festivalu Michala 
Kaščáka. Mnohí ľudia z 
plochy hlavnej zóny 
neodchádzali, naopak, 
otočili sa a podišli pár 
metrov k miniatúrnemu 
„autobusovému“ pódiu, 
ďalší sa schádzali na žúr 
pred top udalosťou večera, 

o ktorú sa mal postarať svetoznámy francúzsky muzikant 
Manu Chao.  

Hodinu pred polnocou sa na hlavné pódium „dovalila“ 
bizarná sprievodná kapela francúzskeho hudobníka so 

Manu Chao na pódiu Pohody. 
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španielskymi koreňmi, ktorý pod projektom Manu Chao La 
Ventura riadne roztancoval hľadisko. Teda jeho drvivú 
väčšinu, našli sa aj takí, ktorí postávali vzadu alebo odišli 
domov, lebo čakali viac hitového reggae na spôsob Me Gustas 
Tu, či Je ne t'aime plus. Namiesto toho sa riadnym pridávaním 
natiahnuté vystúpenie vyvinulo na tancovačku v štýle latino 
alternatívy. 

Manu Chao, Bez ladu a skladu a úplne na začiatku Para sa 
vo štvrtok 9. Júla postarali o masívnu zábavu v prvý deň 
trojdňového festivalu.  

www.teraz.sk 10.07.2015 
pomocná evidencia 1204/1/2015 
 
Polnočnou bodkou druhého dňa 19. ročníka 

multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda 2015 bolo 
vystúpenie Ľudovej hudby SĽUK-u a formácie Pacora Trio 
s originálnym programom Ornamenty.  

Piatková večerná zostava zahraničných účinkujúcich na 19. 
ročníku multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda sa určite 
zaradila medzi najinšpiratívnejšie v histórii trenčianskej akcie. 
Kate Tempest, Franz Ferdinand and Sparks, Einstürzende 
Neubauten a Die Antwoord, žiadna supergalaxia, ale 
dostatočne silný a známy menoslov s etablovanými umelcami, 
ktorí priniesli štyri extrémne odlišné prístupy k tvorbe i k jej 
prezentácii. A neskutočnú originalitu. 

Rapovanie už dávno nie je výsadou mužov, ale stále je ich 
doménou. Ak sa zjaví výrazná „rapperka“, zvyčajne je to 
černoška, ale na Pohode sa predstavila britská beloška s 
umeleckým menom Kate Tempest. Multitalentovaná 
perfomerka, herečka, poetka - pred nadšeným publikom v 
Trenčíne predviedla všetko aj so záverečným napoly 
odrecitovaným, napoly odrapovaným apelom na mladých 
ľudí.  



412 

 

Plocha a priľahlé priestory hlavného pódia sa zaplnili počas 
vystúpenia dvoch skupín, 
ktorých spája vzájomný 
obdiv. Projekt FFS mal 
veľkú odozvu a 
experiment s dvoma 
vokalistami podobného 
typu sa vydaril. Ak Franz 
Ferdinand a Sparks na 
tlačovke so záhadnými 
úsmevmi tvrdili, že okrem 

spoločných songov zahrajú ešte „prerábky“ pesničiek im 
blízkych kapiel, tak mali na mysli jeden druhého. Najmä od 
Franz Ferdinand odznelo niekoľko klasík, ktorými toto 
vystúpenie vygradovalo.  

Veľmi solídnu divácku podporu a ešte väčší úspech zožali 
nemeckí hudobníci, ktorých meno väčšina mladých ľudí na 
festivale nikdy nepočulo. Einstürzende Neubauten s 35-ročnou 
históriou predviedli excelentné hudobné divadlo, ktorého 
reprodukcia na nosičoch nie je pre väčšinu uší, ale naživo 
prinieslo neskutočnú energiu. Ťažká a temná 
experimentalistika a prvoakostná ukážka industriálnej 
revolúcie nielen v muzike, ale aj kovovými „rárohami“ medzi 
množstvom pódiových kulís - takmer všetky využité aj na 
dotvorenie zvuku. 

Atmosféra na festivale vygradovala predpolnočným 
vystúpením Die Antwoord, ktoré priestory totálne preplnilo - 
ruky hore a divácky ošiaľ. Ani juhoafrické teleso hudobne 
„nerezalo“ viacerým zvedavcom, ale takmer všetci sa bavili na 
profesionálne odvedenej šou. Rapujúci extravagantný párik 
predviedol najmä za sprievodu dídžeja úctyhodné, hoci trochu 
jednotvárne odskákané kondičné výkony. Všetko dokreslili 

Die Antwoord 
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vizualizácia a nápaditosť, takže vrchol večera dostal divákov 
do nenormálneho tanečného tranzu.  

Polnočnou bodkou druhého dňa festivalu bolo vystúpenie 
Ľudovej hudby SĽUK-u a formácie Pacora Trio s originálnym 
programom Ornamenty.  

www.teraz.sk 11.07.2015 
pomocná evidencia 1206/1/2015 
 
Ak niekto pochyboval, že hlavným hedlajnerom 19. 

ročníka multikultúrneho podujatia Bažant Pohoda bola Björk , 
mohol ho presvedčiť 
aspoň záver jej so-
botňajšieho vystúpenia. 
Ohňostroj v doznievaní 
skvelého hitu Hyper-
ballad dal na známosť, 
že väčšinová festiva-
lová mládež sa síce 
pod hlavným pódiom 
vybúrila večer predtým 
na Die Antwoord, ale 

najjagavejším výkonom sa predstavila islandská speváčka. 
Predviedla hyperkvalitu svojej baladiky. 

Islandská diva Björk bola hviezdou tretieho, záverečného 
dňa trenčianskeho festivalu. Hneď po nej bol zo strany 
domácich interpretov vrcholom večera koncert Korben Dallas 
Symphony. Pred pódiom sa tlačil určite rovnaký počet tisícov 
fanúšikov ako pri koncerte islandskej hviezdy. Líder kapely 
Juraj Benetin to z pódia okomentoval slovami: „Sme šťastní, 
že je vás tu toľko, nevidím ani na koniec zaplnenej plochy.“  

Vystúpenie trojčlennej kapely v sprievode Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Slava 
Solovica ponúklo známe skladby „korbenov“ v aranžmánoch 

Koncertný vrchol Bažant Pohody 2015 – Björk. 
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pre symfonický orchester. Okrem skladieb z dvoch úspešných 
albumov mala na festivale premiéru nová pieseň s názvom 
Sen, ku ktorej si prizvali na pódium českú speváčku Anetu 
Langerovú.  

„Chlapci ma oslovili, aby som s nimi naspievala pieseň 
Sen. Pri pracovnom výlete na Slovensko sme sa stretli a po 
krátkom rozhovore bolo jasné, že chcem s nimi pracovať. Mali 
pripravenú pieseň, ktorá sa mi veľmi dobre spieva. Prvýkrát 
sme sa stretli pred mesiacom a dnes sme ju spievali prvýkrát. 
Ešte ju ani nemáme nahranú,“ doplnila pre TASR Aneta 
Langerová.  

Úspešné vystúpenie absolvovala skupina Le Payaco, ktorá 
naštartovala druhú etapu svojej muzikantskej dráhy po 
šesťročnej pauze práve na Pohode. Majitelia hitov „Sadni si 
mi na kolená“ či „Dobrý večer priatelia“ vydali pred týždňom 
nový album „Dnes je ten deň“ a pesničky z neho popri 
známych hitoch aj z pódia zazneli.  

www.teraz.sk 12.07.2015 
pomocná evidencia 1210/1/2015 
 
Od piatka 10. júla môžete v Galérii Miloša Alexandra 

Bazovského vidieť maľby mladých autorov z desiatich 
ročníkov Pohody aj novú videoinštaláciu Andrey Uváčikovej. 

Výstava Desať rokov v Pohode predstavuje diela od 
profesionálnych umelcov aj návštevníkov festivalu, ktoré 
vznikli v Kreatívnej zóne počas festivalu. 

Organizátori zóny, občianske združenie Euforion a 
BRONZ aj kurátorka Zuzana Sabová vytvorili výber z diel za 
posledných desať rokov. Jednu časť výstavy tvoria práce z 
prvých ročníkov, na ktorých namiesto plátien ako podklad 
používali tabule. 

„Niektoré diela sme stratili opakovaným premaľovávaním 
tabúľ na prvých ročníkoch. To, čo z nich zostalo, sme napriek 
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tomu vystavili,“ povedala Zuzana Sabová, ktorá je súčasťou 
zóny už deviaty rok. 

Od roku 2010 nahradili tabule plátnami. Diela od začiatku 
archivovali. Riaditeľ Michal Kaščák je z výstavy nadšený. 

„Som veľmi hrdý na to, čo z Kreatívnej zóny vzniklo. 
Festival je vďaka nej naozaj multižánrový. Práce, ktoré 
vystavili, majú jedinečnú atmosféru,“ povedal. 

Veľa malieb zachytáva začiatky úspešných mladých 
výtvarníkov, ako je napríklad Viliam Slaminka, András 
Cséfalvay, Adrián Hnát, Daniela Olejníková, Alexandra 
Barth  alebo Pavel Ptáčnik . 

Výstavou chcú tiež dostať festival bližšie k mestu. 
Návštevníci tohtoročnej Pohody budú mať aj preto do galérie 
vstup zdarma. 

Andrea Uváčiková, čerstvá absolventka Fakulty umení 
Ostravskej univerzity, sa v galérii prezentuje videoinštaláciou 
Hommage á Flusser Pocta Flusserovi. 

„Významný filozof Vilém Flusser rozoberal manipuláciu s 
technickými obrazmi a kódmi, ktoré nás dnes obklopujú 
prostredníctvom televízie, tabletov alebo smartfónov každý 
deň,“ povedala kurátorka výstavy Radka Nedomová.  

Autorka postavila výstavu na jeho myšlienkach. Okrem 
videoinštalácie použila aj serigrafiu. 

„Východiskovým bodom celého projektu je jeden 
technický obraz - fotografia krajiny. Tá je následne 
pretransformovaná do grafickej série v technike serigrafie," 
povedala Radka Nedomová. Projekt má ukázať ľudom 
možnosti manipulácie s obrazom, na ktorý sú bežne zvyknutý. 

Obe výstavy môžete v galérii vidieť každý deň okrem 
pondelka až do 2. augusta. 

www.sme.sk 12.07.2015 
pomocná evidencia 1209/1/2015 
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Po dvoch rokoch má Trenčín opäť letné kino. 

Naplánovaných je zatiaľ sedem premietaní v autocampe na 
Ostrove so štartom vždy o 21.15 h. V prípade zlého počasia sa 
premietanie presunie do Artkina Metra a začne o 21:30. 

V autocampe 
pripravili pre ľudí 
okolo sto stoličiek, 
lavičky a tulivaky. 
Prísť ale môže 
oveľa viac ľudí. 
„Priestor je rela-
tívne veľký, ide 
len o to, že všetci 
nemusia sedieť na 
stoličkách,“ pove-
dal Branislav Hollý z Artkina Metro. Rekonštrukcia mosta 
chod kina neovplyvní. Od 21.00 h zákazová značka pre 
chodcov neplatí. Policajti prechod strážia. Vždy, keď sa 
nahromadí určitý počet ľudí, autá zastavia, aby mohli ľudia 
bezpečne prejsť. 

Letné kino nebolo v Trenčíne posledné dva roky. 
Problémom boli peniaze. „Prenajatie vonkajšieho priestoru, 
autorské práva na filmy aj organizácia je finančne náročná. 
Bez dotácií alebo sponzorov sa kino zorganizovať nedá,“ 
povedal organizátor Branislav Hollý. 

Priestor na premietania poskytol majiteľ pláže na Ostrove. 
Tento rok dostali časť peňazí od mesta. „Poskytli nám dotáciu 
1500 eur, čo aspoň čiastočne pokryje náklady,“ pokračuje 
Branislav Hollý. Ostatné peniaze majú zo združenia Lampart, 
a dúfajú, že ostatok pokryjú vstupným. 
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Či bude kino pokračovať, to záleží hlavne od množstva 
divákov. „Možnosti premietania v auguste aj v budúcom roku 
záležia od návštevnosti počas júla, “ dodal Branislav Hollý. 

www.sme.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1223/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa 

začiatkom júla pripojila k svetovým i domácim výstavným 
sieňam, ktoré si môžu návštevníci pozrieť vďaka unikátnemu 
Google Art Projektu priamo cez monitor počítača. 
Záujemcovia o trenčiansku galériu sa môžu virtuálne 
poprechádzať po stálych expozíciách, obdivovať detaily diel 
nasnímaných vo vysokom rozlíšení či v skratke si prezrieť 
aspoň výber zo zbierkového fondu. 

Podľa Ľuboša Hamaja, povereného riadením Galérie M. 
A. Bazovského v Trenčíne, realizácia projektu trvala bezmála 
rok. Prvými zo slovenských pamäťových inštitúcií, ktoré 
návštevníkom sprístupnili svoj zdigitalizovaný zbierkový 
fond, boli Slovenská národná galéria, Slovenské národné 
múzeum, Oravská galéria v Dolnom Kubíne či Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Neskôr sa pridala 
Stredoslovenská galéria, Východoslovenská galéria Košice, 
Galéria mesta Bratislava a Záhorské múzeum. Špecialisti 
v Galérii M. A. Bazovského nasnímali vybrané diela kamerou 
s vysokým rozlíšením.  

Návštevníci webu tak môžu sledovať diela Artúra 
Lieszkovského, Jána Šandoru, Svetozára Abela, Ľudovíta 
Csordáka, Arnolda P. Weisza-Kubínčana alebo Rudolfa 
Mošku v rozlíšení niekoľko miliónov bodov. „Vďaka tejto 
technológii je možné uvidieť najjemnejšie ťahy štetca či 
štruktúru farieb vrstvených na plátno,“ doplnil Ľuboš Hamaj. 
Ďalším krokom bolo vytvorenie virtuálnej prehliadky 

stálych expozícií galérie. Monitor počítača teraz návštevníkom 
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umožňuje preniesť sa priamo do výstavnej siene, 
poprechádzať sa medzi dielami, priblížiť sa k nim, vzdialiť a 
opäť sa vrátiť. To všetko umožňuje technológia Street View, 
ktorú väčšina používateľov webu už pozná. Špecialisti z 
Google tentoraz vymenili autá s kamerami na strechách za 
mobilné vozíky, tzv. troleye, aby sa mohli dostať medzi 
exponáty.  

„Návštevník sa tak ocitá priamo medzi vystavenými 
dielami, slobodne sa medzi nimi pohybuje a to všetko z 
pracovne, obývačky, kaviarne alebo parku,“ uviedol poverený 
riaditeľ. 

Trenčianskej galérii sa vďaka projektu digitalizácie 
realizovaného Slovenskou národnou galériou podarilo 
zachytiť do digitálnej podoby podstatnú časť zbierkového 
fondu. Zvyšok by mal pribudnúť počas budúceho roka. Výber 
70 diel z tejto kolekcie nájdu aj návštevníci na stránke Google 
Art Projektu. 

Podstatnú časť galerijných zbierok tvorí dielo Miloša 
Alexandra Bazovského. Tento klenot slovenského výtvarného 
umenia napriek tomu, že je zachytený už aj v digitálnej 
podobe, zostáva uložený len na pamäťových médiách.  

„Bohužiaľ, platná legislatíva nám z hľadiska ochrany 
autorských práv neumožňuje zverejniť diela niektorých 
autorov, medzi ktorými je aj M. A. Bazovský,“ vysvetľuje 
aktuálnu situáciu Ľuboš Hamaj. Napriek situácii s autorským 
zákonom hodnotí zastupujúci riaditeľ galérie v Trenčíne 
realizáciu projektu pozitívne. „Aj keď sme len malá, 
regionálna galéria, naše zbierky môžu vďaka internetu 
študovať ľudia na celom svete,“ dodal. 

Trenčianska galéria spravuje zbierkový fond, ktorý tvorí 
viac ako 4800 obrazov, kresieb, grafík, plastík a fotografií. 

www.teraz.sk 14.07.2015 
pomocná evidencia 1221/1/2015 
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Nádvorie Galérie Miloša Alexandra Bazovského v 

Trenčíne sa počas piatkových večerov zmení na letné kino. 
Galéria tak chce vytvoriť priestor pre komunitné stretnutia 
a oživiť večerné mesto kultúrnymi podujatiami.  

Podľa povereného riaditeľa galérie Ľuboša Hamaja nie je 
myšlienka prepojiť výtvarné umenie s filmom žiadnou 
novinkou a už niekoľko rokov sa snažia počas Noci múzeí a 
galérií prezentovať mladú filmovú tvorbu.  

„V tomto roku sme po prvý raz premietali vonku a 
atmosféra večerného kina pod hviezdami ma oslovila natoľko, 
že počas prázdnin chceme našu ponuku zopakovať,“ priblížil 
Ľuboš Hamaj.  

Nádvorie galérie je podľa neho ako stvorené na komunitné 
aktivity rôzneho typu a práve filmové večery sú prvou 
lastovičkou. Premietať sa bude vždy v piatok o 21.00 h. 
Nadviazať chcú na Hudobné pikniky na tráve na Mierovom 
námestí.  

„Chceme, aby ľudia večer zostali v meste ešte o niečo 
dlhšie a filmová ponuka galérie by ich mohla pritiahnuť,“ 
doplnil riaditeľ. 

www.teraz.sk 13.07.2015 
pomocná evidencia 1217/1/2015 
 
Trenčianska Skalka, rekapitulujúca odkaz benediktínskych 

mníchov a pustovníkov sv. Andreja-Svorada a sv. Beňadika, 
sa opäť po roku stala miestom stretu duchovných, umeleckých 
a tvorivých tendencií.  

V priebehu predposledného júnového týždňa sa v areáli 
Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín v rámci medzi-
národného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka 
2015  stretlo 16 autorov, tvoriacich vo výtvarnej, literárnej 
a fotograficko-literárnej sekcii. Verejnosti svoje diela 
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predstavili v sobotu 18. júla na slávnostnej vernisáži  spojenej 
s kultúrnym programom v areáli bývalého kláštora. 

„Myslím si, že Skalka je miestom, kde si ľudia odpočinú 
a načerpajú nové, hlavne duchovné sily,“ uviedol podpredseda 

Trenčianskeho sa-
mosprávneho kra-
ja (TSK) Jozef 
Trstenský a do-
dal: „Umelci, kto-
rí tu tvorili počas 
uplynulých týžd-
ňov, si určite našli 
vhodnú inšpiráciu 
pre svoje diela. 

TSK toto podujatie vždy podporoval a naďalej podporovať 
bude. Dôkazom je, že sa TSK spolu so 4 českými a 3 
slovenskými krajmi zapojil do projektu cyrilo-metodskej 
pútnickej cesty.“  

Skalka nad Váhom, ako jedno z najvýznamnejších 
pútnických miest, vďaka projektu Evropská kulturní stezka sv. 
Cyrila a Metodě-
je  pribudne na 
mapu európskych 
trás kultúrnej a 
pútnickej turisti-
ky. Táto kultúrna 
cesta má spájať 
približne 10 eu-
rópskych štátov v 
troch stanovených 
trasách. Vyznače-
né lokality, ktoré 
budú jej súčasťou, sa stanú atraktívnym miestom pre 

K účastníkom sa prihovoril aj spisovateľ Rudolf Dobiáš. 
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domácich i zahraničných turistov. Keďže o sympóziu Ora et 
Ars je počuť čoraz viac za hranicami nášho kraja a našej 
republiky, v zozname zúčastnených nájdeme aj zahraničné 
mená.  

K domácim umelcom sa tento rok pripojili účastníci 
z Česka i Poľska. Z mien umelcov z regiónu najviac rezonuje 
meno spisovateľa Rudolfa Dobiáša, výtvarníka Jozefa 
Vydrnáka , akademického sochára Ilju Holešovského či 
maliara Ladislava Moška.  

Energiu prastarého pútnického miesta vo svojich dielach 
v priebehu ôsmich ročníkov sympózia sprostredkovalo už 
takmer 70 výtvarníkov zo šiestich štátov: Poľska, Českej 
republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka 
a viac ako  30 literátov zo Slovenska. V tvorbe umelcov sa 
z tohto miesta inšpiratívne odráža napr. fyziognómia kláštora 
s jaskyňou, legendová povesť svätcov spätých s duchovnom 
Skalky alebo historické a sakrálne pamiatky v Trenčíne a jeho 
okolí.  

www.tsk.sk 22.07.2015 
pomocná evidencia 1249/1/2015 
 
Najmenšie deti Detského folklórneho súboru Kornička 

získali za choreografiu „Kolo, kolo, mlínske“ na 25. ročníku 
celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov 
a 40. ročníku detského folklórneho festivalu Pod likavským 
hradom 6. – 7. júna zlaté pásmo. Cenu Eleny Medveckej za 
významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí 
prostredníctvom tradičného ľudového umenia na festivale 
udelili, vedúcej DFS Kornička Jarke Kohútovej. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1168/1/2015 
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Strieborné pásmo si vyspieval detský spevácky zbor 
Vážky zo ZŠ Dlhé Hony v silnej konkurencii na 46. ročníku 
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských 
speváckych zborov. Súťaž sa konala 27. - 29. mája v Prievidzi. 
Spevácky zbor Vážky pracuje pri tejto škole od roku 2007. 
Zakladateľkou, vedúcou a dirigentkou zboru je Miroslava 
Kali ňáková.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1169/1/2015 
 
Divadelný súbor Opatová 21 predviedol 23. a 24. mája 

skvelé herecké výkony. Hru s názvom „To ste vy pán Taner?“ 
režíroval Roman Oravec. V úlohách zažiarili Tomáš Fabo, 
Branislav Ševčík, Lýdia Lišková, Ondrej Ďuriš a Ivana 
Oravcová.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1174/1/2015 
 
Hudobné pikniky začínajú vždy v piatok o 19.00 h na tráve 

za pódiom Mierového námestia. V auguste to bude najskôr 
obľúbená púchovská kapela Acustica deLuxe.  

Po nich príde akustický koncert Peter Luha & Acoustic 
Gangsters. Unikátne zoskupenie brilantných slovenských 
hudobníkov Peter Luha (gitara), Jozef Scheiner (mandolína), 
Juraj Griglák  (bass) a Dino de Valeria (perkusie) - hudobní 
gangstri, ktorých si všimli aj v zahraničí. Tretí piatok bude 
patriť Trenčanom. Martin Kube čka je mladý sólový gitarista 
a spevák, ktorý na svojom prvom albume spolupracoval 
s Jergušom Oravcom a piknik bude patriť práve tejto dvojici. 

Augustové pikniky uzavrie vášnivá africká hudba v podaní 
senegalských hudobníkov Abu Djigo & Groove Masta.  

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1296/1/2015 
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Svoju úspešnú divadelnú sezónu zavŕšil Pavol Seriš ďalším 

ocenením, tento raz na festivale European Young Theatre 
v talianskom Spolete.  

Podujatie organizovala  Národná akadémia dramatických 
umení v Ríme. Okrem nej sa o priazeň poroty uchádzali 
divadelné akadémie z Paríža, Štrasburgu, Mníchova, 
Glasgowa, Madridu a litovského Vilniusu. Pavol Seriš 
reprezentoval JAMU v Brne. Za anglicko-taliansku verziu 
jeho autorskej hry „Chutilo vám, páni?“ mu udelili hlavnú 
festivalovú cenu.   

Talianskemu publiku sa predstavil vo štvrtok 9. júla. Už 
o 24 hodín mu tlieskali diváci na festivale Bažant Pohoda. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1291/1/2015 
 
Nekonečné hromady ľudských lebiek a medzi nimi hrajúce 

sa malé deti, Hitler so Stalinom v obklopení vlkov a oviec, 
maľby vlastnej mŕtvoly, lesbické bozky 
mladých žien, autoportréty z pitevne či anjeli 
dotýkajúci sa najväčších diktátorov v histórii 
ľudstva dominujú na obrazoch maliara 
a literáta Roberta Bielika (51). Kontroverzný 
umelec z Bratislavy dnes stojí v popredí slovenskej výtvarnej 
scény. Tvorba Roberta Bielika vzbudzuje nepokoj, aktivuje 
podvedomie, útočí na intelekt a na schopnosť vnímať a otvoriť 
sa významom. 

 „Lebky vyvolávajú vedomie smrti. Ľudský život medzi 
narodením a lebkou je iba nepatrný zlomok časového 
kontinua. Vlastne aj z detí bude za krátky časový zlomok, 
lebka,“ vysvetlil svoje tvorivé pohnútky autor obrazov. 
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Denne maľuje minimálne sedem – osem hodín, niekedy aj 
desať. Jednotlivé plátna maľuje aj dva mesiace. Záleží od 
intenzity práce. Pokoj štetcom a farbám dáva iba v nedeľu. 

Galéria M. A. Bazovského pripravila počas horúceho leta 
pre milovníkov umenia 
mrazivé minúty pri po-
hľade na tvorbu Roberta 
Bielika. „Dramatické, zá-
hadné a desivé zoskupe-
nia postáv, fragmentov 
a kulís tvoria pitoreskný 
pohľad na pestrosť exi-
stenčnej roviny v živote 
človeka,“ uviedla Alena 
Hejlová, kurátorka vý-

stavy. Bielik na svojich precízne prepracovaných 
apokalyptických obrazoch zemského i nadpozemského sveta 
zachytáva kontrasty života a smrti. 

www.sme.sk 29.08.2015 
pomocná evidencia 1408/1/2015 
 
Divácku cenu a druhé miesto na piatom ročníku verejnej 

fotografickej súťaže Fotosieť získal Martin Mezei  z Trenčína. 
Súťaž pripravili členovia fotoklubu Považie. Konala sa v 
mestskom parku v Ilave. Fotografie hodnotili návštevníci 
a odborná porota.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
V Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne 

otvorili Pamätnú izbu Karola Pádivého. Takmer všetkých 
predmetov, ktoré sú v tejto izbe, sa výnimočný hudobný 
skladateľ Karol Pádivý počas svojho života dotýkal. 
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Pásku slávnostne prestrihli 9. septembra, deň pred výročím 
skladateľovho narodenia, Veronika Soukupová, riaditeľka 

ZUŠ K. Pádivého, 
skladateľov syn 
Jaroslav Pádivý 
a primátor mesta 
Richard Rybníček. 
„Som hrdý na to, že 
tu môžem stáť. 
Karol Pádivý bol 
génius,“ vyjadril 
uznanie primátor 

mesta. Zároveň sa poďakoval Jaroslavovi Pádivému za 
poskytnutie fragmentov zo života jeho otca a hlavnému 
architektovi mesta Martinovi Beďatšovi za realizáciu pamätnej 
izby.  

Pre Jaroslava Pádivého bolo otvorenie veľmi emotívnym 
momentom. „Som spokojný a šťastný, pretože sa uzatvára 
etapa v mojom živote, ktorá sa začala pred 25 rokmi, keď som 
začal zhromažďovať otcovo dielo. Izba z nášho rodičovského 
domu má pre mňa neuveriteľne intímny charakter, je to 
vlastne aj môj dar mestu Trenčín. Všetky artefakty, ktoré sú 
tam, sú autentické, až na ceruzku, pretože zohnať dnes HB 
KOH-I-NOOR z roku 1960 bolo ťažké,“ povedal s úsmevom.  

V izbe je skladateľovo pianíno, jeho akordeón približne 
z roku 1935 a tiež písací stôl, za ktorým komponoval. „Keď 
ho mama vyhnala, aby išiel s nami na prechádzku na Brezinu, 
s bratom sme behali a šantili, on šiel za nami a obyčajne si 
niečo pískal. Prišlo sa domov k nedeľnému obedu a potom 
muselo byť ticho, lebo otec písal. Ticho bolo jediné, čo 
potreboval,“ zaspomínal si Jaroslav Pádivý.  

Karol Pádivý sa narodil ako mimoriadne nadané dieťa. 
Napísal viac ako 120 vynikajúcich skladieb pre dychové 

Jaroslav Pádivý sedí pri otcovom pianíne. 
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orchestre, bol úspešným pedagógom organizátorom a propa-
gátorom dychovej hudby. Zakladal orchestre, písal príručky, 
organizoval vzdelá-
vacie semináre. 
V roku 1999 jeho 
meno zapísali do 
Zlatej knihy Slo-
venského ochran-
ného zväzu autor-
ského, v roku 2004 
mu udelil slovenský 
prezident Rudolf 
Schuster Kríž prezidenta SR 2. stupňa za významné zásluhy 
o rozvoj kultúry a umenia in memoriam.  

Karol Pádivý zomrel 25. septembra pred 50 rokmi. Je 
považovaný za zakladateľa modernej slovenskej dychovej 
hudby.  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1544/1/2015 
 
Známy televízny, divadelný a dabingový herec Milo Krá ľ 

v stredu 16. septembra zavítal do Art Kina Metro v Trenčíne, 
aby sa predstavil verejnosti v úplne inej úlohe, ako ho 
dlhodobo vníma prostredníctvom komerčných televízií. 

Minulý rok ukončil štúdium na Katedre filmovej tvorby 
VŠMU a okrem hereckých ambícií si súčasne napĺňa aj tie 
režisérske. Na štúdium réžie sa prihlásil v neskoršom veku, už 
ako zrelá herecká osobnosť, ktorá si však veľmi dobre pamätá 
na svoje začiatky, keď sa ako čerstvý absolvent herectva začal 
v živote prebíjať a raziť si svoju umeleckú cestu.  

„Väčšinou to vie byť boj zdĺhavý a náročný, kým si vás 
niekto všimne a kým dostanete príležitosť,“ priznal svoje 
pocity počas večera.  Aj z tohto dôvodu prijal pozvanie stať sa 



427 

 

tvárou projektu  Večer študentských filmov, ktorý bude vždy 
prvý piatok v mesiaci v Art Kine Metro Trenčín predstavovať 
tvorbu talentovaných filmárov z dvoch vysokých umeleckých 
škôl na Slovensku  – Akadémie umení a VŠMU, ktorí svoje 
filmy úspešne prezentujú na medzinárodných fórach  
a dostáva sa im málo príležitostí predstaviť sa domácemu 
divákovi. 

Projekt, ktorý organizuje Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne v spolupráci s Art Kino Metro, im túto možnosť 
ponúka. V priebehu niekoľkých mesiacov spoznáme 
talentovaných mladých filmárov  nielen z Trenčianskeho 
kraja, ale aj celého Slovenska. Po skončení projekcie bude 
vždy beseda s prítomnými tvorcami, ktorí budú viesť 
s divákom dialóg. 

Najbližšie filmové piatkové večery sa uskutočnia 2.októbra 
a 6. novembra. 

www.tnos.sk 21.09.2015 
pomocná evidencia 1520/1/2015 
 
Trenčiansku  odbočku Spolku slovenských spisovateľov 

(SSS) založili vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 
 v Trenčíne 22. 
septembra. Odboč-
ka združuje členov 
SSS z Trenčian-
skeho samospráv-
neho kraja. Za-
kladajúcimi členmi 
odbočky sú:  Pavel 
Hamžík, Katarína 
Hudecová, Mar-

gita Ivaničková, Jana Jablonská,  František Jaroš, Ján 
Jurák, Adolf Kobela, Mariana Komorová, Ján 

Zľava Miroslav Bielik, Ján Tazberík, Margita Ivaničková a Jana Poláková. 



428 

 

Maršálek, Mária Pomajbová, Gustáv Rumánek, Elena 
Rumánková, Eva Siegelová a Ružena Šípková.  

Na ustanovujúcej schôdzi trenčianskej odbočky bol 
prítomný predseda SSS Miroslav Bielik , tajomník SSS Ján 
Tazberík, šéfredaktor Literárneho týždenníka a predseda 
Kontrolnej komisie SSS Štefan Cifra, predseda Členskej 
komisie SSS a tajomník žilinskej odbočky SSS Peter Mišák, 
 čestný predseda SSS a garant Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Trenčíne  Jaroslav Rezník st. 

Takéto odbočky SSS už dlhé roky fungujú v Nitre, Žiline, 
Košiciach, Banskej  Bystrici, Trnave. Bohatý a aktívny 
literárny život spisovateľov Trenčianskeho kraja je dôvodom, 
pre ktorý sa vedenie spolku spolu s jeho členmi Trenčiqnskom 
kraji rozhodli založiť svoju odbočku v Trenčíne. V zmysle 
stanov SSS regionálne odbočky podporujú svojich členov v 
rozvíjaní ich tvorivej spisovateľskej činnosti a zúčastňujú sa 
na literárnom živote v regióne.  

Tajomník SSS Ján Tazberík na margo vzniku novej 
odbočky SSS v Trenčíne povedal, že „literárny život nemožno 
centralizovať ani riadiť z Bratislavy. Ten sa musí  a má 
rozvíjať tam, kde žijú jeho tvorcovia.“ SSS buduje svoju 
regionálnu odbočku na  serióznych a overených základoch  
literárnych výkonov  v spolupráci s Verejnou knižnicou 
Michala Rešetku a Miestnym odborom Matice slovenskej.  

Jaroslav Rezník st. povedal:  „O slávnej histórii večne 
slovenského mesta Trenčína iste 
netreba hovoriť. Rovnako ani o jeho 
literárnych tradíciách. V meste sa už 
vyše dvadsať rokov uskutočňuje 
literárna súťaž mladých autorov, 
ktorá nesie meno duchovného 

mecéna Trenčína Jozefa Braneckého. V meste a jeho okolí 
žilo a tvorilo i žije a tvorí mnoho osobností slovenskej 

Jaroslav Rezník st. 
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literatúry. Preto je nanajvýš logické a zdá sa mi, že už aj 
naliehavé, aby v meste pôsobila odbočka Spolku slovenských 
spisovateľov. Bude to ďalšie hrdé logo mesta a bude to i 
posila pre Spolok ako celok. A tú posilu potrebuje práve teraz. 
Už vidím a cítim, ako sa z návršia cintorína nad mestom z 
vynoveného hrobu usmieva mamka Ľudovíta Štúra.“   

Literátov v novovzniknutej trenčianskej odbočke čaká teda 
tradične náročná intelektuálna práca – spolupracovať s 
mladými literárnymi talentami, tvoriť, pomenúvať a 
prezentovať v umeleckej forme pravdivé javy, nebáť  sa ich 
vysloviť v dezorientovanej spoločnosti a tak ju svojím dielom 
humanizovať.  

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Trenčianskeho 
 samosprávneho kraja. Tajomníčkou odbočky sa stala Margita 
Ivaničková, členkami výboru odbočky sú  Jana Poláková, 
 Mária Pomajbová a Margita Ivaničková. 

www.sss-trencin.szm.sk 22.09.2015 
pomocná evidencia  1525/1/2015 
 
V piatok 25. septembra v Galérii M. A. Bazovského v 

Trenčíne otvorili  výstavu českého maliara Michaela 
Rittsteina. Súčas-
ne tu svoju so-
chársku a šperkár-
sku tvorbu pred-
stavujú aj Jozef a 
Jaroslava Hobo-
rovci.  

Michael Ritt-
stein patrí medzi 
najvýznamnejších 
predstaviteľov sú-
časného českého expresívneho figurálneho maliarstva. 

Michael Rittstein na otvorení výstavy. 
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Profesor na Akadémií výtvarných umení v Prahe sa na svojej 
samostatnej výstave predstaví aj trenčianskej verejnosti. 
„Maľovanie nikdy nepovažoval za svoje zamestnanie, ale za 
spôsob existencie, bez ktorej nemôže byť,“ približuje tvorbu 
Michaela Rittsteina kurátorka výstavy Alena Hejlová.  

„Jeho gestická maľba sa vyznačuje výrazovou nadsádzkou, 
deformáciou tvarov, šantením postáv a predmetov, 
groteskným dejom, sarkazmom a vtipom,“ dopĺňa kurátorka. 
Rittstein sa podľa Aleny Hejlovej často pohráva s gýčom, 
neváha začleniť jednoduchý žáner do veľkej obrazovej 
koncepcie.  

Jozef Hobor sa na výstave v trenčianskej galérii 
predstavuje svojou 
sochárskou tvorbou. 
Samostatná výstava v 
Trenčíne po viac ako 
dvadsiatich rokoch sa 
pre autora stala prí-
ležitosťou predstaviť 
sériu najnovších veľ-
korozmerných, robust-
ných, figurálnych i 

nefigurálnych plastík. Autor inklinuje ku klasickému 
sochárskemu vyjadreniu v kove alebo kameni. „Charakterizujú 
ho stély, sarkofágy, nadčasové archetypálne oltáre, 
pripomínajúce dávne kultové predmety ako odkazy ľudskej 
pominuteľnosti vo svete vesmírnej nekonečnosti,“ približuje 
Hoborovu tvorbu kurátorka Elena Porubänová.  

S Jozefom Hoborom sa na spoločnej výstave predstaví aj 
manželka Jaroslava Hoborová. Už od roku 1983 sa venuje 
tvorbe umeleckých šperkov. „Oslovil ju predovšetkým email, 
ktorý je spracovateľný a tvarovateľný aj v obmedzujúcejších 
priestoroch domáceho komorného prostredia,“ pripomína 

Jozef Hobor: Megalit 



431 

 

kurátorka výstavy Elena Porubänová. Ich čaro a fluidum je 
podľa Eleny Porubänovej poeticky zatavené do tajomných 
odkazov, signálov a symbolov unikátnej autorkinej výpovede. 

www.gmab.sk 25.09.2015 
pomocná evidencia 1528/1/2015 
 
Jedno z najstabilnejších telies neprofesionálnej komornej 

hudby na Slovensku – Komorný orchester mesta Trenčín - 
bolo založené 5. septembra pred 25 rokmi.  

Jubileum oslávi dvoma koncertmi – pre pozvaných hostí 
30. októbra a pre verejnosť 1. novembra o 16.00 h v 
Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského.  

Zakladatelia orchestra Jozef Guldán a Jozef Polomský 
možno ani nedúfali v taký rozmach, aký postupne orchester 
nadobudol. Neskoršia spolupráca s bývalým žiakom ĽŠU v 
Trenčíne, význam-
ným slovenským in-
terpretom, pedagó-
gom a znalcom sta-
rej hudby Petrom 
Zajíčkom priniesla 
členom telesa po-
znanie dovtedy iba 
tušených súvislostí 
a dimenzií starej 
hudby a novú moti-
váciu pre interpretačné zdokonaľovanie. Tejto výnimočnej 
osobnosti slovenského hudobného života patrí mimoriadne 
uznanie za rozvoj orchestra.  

Repertoár súboru sa postupne čoraz vo vyššej miere 
sústreďoval na tvorbu z obdobia baroka. Najvyššie ocenenia 
a uznania získal orchester práve za naštudovanie 
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a interpretáciu diel G. Ph. Telemanna, J.-B. Lullyho, J.-Ph. 
Rameaua, A. Corelliho, G. F. Händla a iných.  

Počas svojej štvrťstoročnej existencie sa v orchestri 
vystriedalo skoro sedemdesiat hráčov rôzneho veku 
i zamestnania. Spájala ich láska ku krásnej hudbe a chuť 
sprostredkovať intenzívny citový zážitok z hranej hudby čo 
najviac poslucháčom. Viac ako 200 koncertov doma 
i v zahraničí (Francúzsko 4-krát, Maďarsko 2-krát, Švédsko 2-
krát, Švajčiarsko) - to je na amatérske zoskupenie slušná 
štatistika, svedčiaca o naplnení ambícií orchestra vo veľkej 
miere.  

Zásluhu na tom majú všetci členovia, ktorí po veľa rokov 
obetujú svoj voľný čas na tohto ušľachtilého koníčka, ale 
hlavne tí, ktorí preberali zodpovednosť za výsledky – dirigenti 
a koncertní majstri, najmä MUDr. Katarína Zboray  
a Róbert Zemene.  

Ako sa za orchester vyjadril Peter Kocnár: „Poznanie 
ducha minulých storočí prostredníctvom hudby týchto období 
prináša pokoru a trpezlivosť pri prekonávaní problémov 
súčasnosti, dobrá hudba ľudí spája a robí ich lepšími. Sme 
vďační všetkým, ktorí nám boli v tomto procese nápomocní - 
našim priaznivcom, ktorí nás odmeňovali potleskom na našich 
koncertoch, všetkým našim sponzorom a podporovateľom – 
Mestu Trenčín, Ministerstvu kultúry SR, Trenčiansky 
samosprávny kraj, ale tiež firmám a jednotlivcom.“  

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1557/1/2015 
 
Divadelnú sezónu 2015/2016 slávnostne otvorí Mestské 

divadlo Trenčín 28. októbra o 18.00 hodine v Posádkovom 
klube predstavením Jany Juráňovej „Misky strieborné – 
nádoby výborné“ o ženách, ktoré žili so štúrovcami.  
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Ako informovala riaditeľka divadla Zuzana Mišáková, 
sezóna bude z finančných dôvodov skrátená a frekvencia 
verejných predstavení klesne z pravidelných troch na jedno.  

„Stále balansujeme na hrane existenčných možností. Je 
nám to nesmierne ľúto. Veríme však, že svojich divákov 
nesklameme, nakoľko naďalej trváme na kvalite našich 
predstavení  a nebudeme robiť umelecké kompromisy,“ 

povedala.  
V roku Ľ. Štúra chcú 

predstavením „Misky strieborné 
– nádoby výborné“ pripomenúť 
jeho časy a odkryť tajomstvá 
žien, ktoré so štúrovcami žili, 
boli ich múzami, manželkami, 
matkami ich detí. Hoci stáli 
v úzadí, často mali veľký podiel 
na tvorbe a konaní známych 
básnikov a politikov.  

V hre účinkujú: Monika 
Barboráková ako Sládkovičova 
prvá láska a múza Marína 
Geržová, Diana Minarovi čová 

ako Adela Ostrolúcka, Zuzana Mišáková ako Anička 
Jurkovičová - prvá slovenská herečka a manželka J. M. 
Hurbana, Kristína Holá ako Tonka Braxatorisová, ktorú si 
napokon Sládkovič vzal a Štefan Richtárech ako Štúrov 
blízky priateľ Ján Kalinčiak. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1560/1/2015 
 
Už 52. Métu – výstava fotografií rovnomennej fotoskupiny 

– otvorili v piatok 2. októbra v priestoroch budovy 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
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 Fotoskupinu Méta založili v roku 1963 Anton Štubňa, 
Čestmír Harníček, Stanislav Sokolt a Ferdinand Spáčil . Je 
jednou z najaktívnejších skupín fotografov na Slovensku 
z hľadiska organizo-
vania výstav foto-
grafií. K účastníkom 
vernisáže sa priho-
voril predseda foto-
skupiny Méta Jú-
lius Kákoš: „Celko-
vo prešlo fotoskupi-
nou 34 autorov. 
Niektorí trošku spia, 
iní sa zobudili. Na tejto 52. výstave sa predstavuje náš 
najstarší člen Mikuláš Bányász, ktorý si všíma témy 
architektúry a krajiny. Jiří Foldyna je účastníkom rôznych 
džezových festivalov, odkiaľ priviezol pekné obrázky. Igor 
Hečko predstavuje Beckovský hrad a krajinu spod Javoriny. 

Vladimír Hrn čiar opustil 
detaily kvetov, fotografuje 
veľké kvety a prírodu. Ja sa 
predstavujem trenčianskymi 
vežami, ktoré som fotil asi 
päť rokov a previedol som ich 
do farebnej tóniny. Štefan 
Majtán predstavuje detaily 

architektúry. V tvorbe Jaroslava Matejčeka dominujú reliéfy 
kvetov.  

Jozef Poláček sa po desiatich rokoch zobudil, a to veľmi 
pekne – tento rok prevzal aj ocenenie Excelencia Zväzu 
slovenských fotografov. Jiří Tomis veľa cestoval a odráža sa 
to aj na jeho vystavovaných fotografiách, vytvoril veľmi 
pekné portréty svojich spolupracovníkov z lode. Jan Tluka 
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skúmal tajomný život figurín. Jana Veresová je mladá 
a zamilovaná do rýchlosti v podobe rýchlych člnov, zaujal ju 
aj život v prírode. Ján Valenta už tradične fotografuje 
podjavorinský kraj. Som presvedčený, že všetci vystavujúci 
autori vdýchli do obrázkov svoje cítenie a dušu.“ 

Július Kákoš  osobitne poďakoval za pomoc a ochotu 
spolupracovníčke Janke Masárovej z Trenčianskeho 
osvetového strediska. Výstava potrvá do 30. októbra 2015. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1565/1/2015 
 
V dňoch 25. a 26. septembra sa na Považí konal ďalší 

džezový sviatok. XXII. Trenčiansky jazzový festival – Jazz 
pod hradom, pokračoval koncertmi v klube i na otvorenej 
scéne.  

Súčasťou programu festivalu boli aj dva koncerty, ktoré sa 
odohrali už 20. augusta. Vtedy v reštaurácii Bulgur zahral 
kvartet legendárneho slovenského trubkára Lajka Horského, 
aby navodil patričnú klubovú teplotu generačne mladšiemu 
Martinovi Uherekovi . 

Ten chystá spolu s jeho spoluhráčmi Petrom Kormánom 
na kontrabase a trenčianskym bubeníkom Pavlom Blahom, 
ktorý brúsi ostrohy na konzervatóriu v Haagu, svoj prvý 
album Walkin´ My Own Way. Aj tento koncert dokázal, že 
ide o kvalitný autorský dokument, dokazujúci správnosť 
„vlastnej cesty“ Martina Uhereka a jeho tria.  

Aj posledný septembrový víkend pokračovalo kvalitne 
obsadené stretnutie slovenských džezových osobností. V 
piatok si Dáša Libiaková zobrala so sebou štyroch 
mušketierov a podľa reakcie priateľov a známych im to na 
pódiu – i mimo neho – náramne slušalo. 

S kapelou, ktorá naberá legendárny nádych s matadormi 
ako Vladko Vizár, Andrej Šebo, Janko Babič – to sú tí nad 
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sedemdesiat – a Peter Jankech – ten je len málo nad 
päťdesiat, to aj tentoraz od pódia riadne zadulo. Ich koncert 
navodil skvelú, prajnú atmosféru večera. Mainstreamový 
príval skúsených džezových harcovníkov Dáša dopĺňala 
príjemným altom a šarmantným kontaktom s publikom. 

Do pulzujúcej sály, ako stvorenej pre komorné džezové 
podujatia, vstúpili strhujúcim výkonom Stano Palúch, 
Marcel Commendant a Robo Ragan, členovia Pa-Co-Ra 
tria. Ich štýl spracovania 
ľudových motívov a pôvab, 
s akým ho predvádzajú, je 
stále vyhľadávanou 
pochúťkou pre milovníkov 
džezu. Aj im sa páčila 
atmosféra a priestor 
konania koncertu.  

Všetkými džezovými 
masťami mazaný Robert Ragan ospieval tento klub pre jeho 
priestorové riešenie a akustiku. Úprimne dúfam, že sa v 
Trenčíne táto aktivita udomácni a Bulgur klub bude fungovať 
k spokojnosti džezmenov na pódiu i poslucháčov v auditóriu. 
Pri všetkej úcte k hudobným záznamom sa mi nevdojak tlačí 
na jazyk potvrdenie starej pravdy, že akákoľvek dobrá 
nahrávka nenahradí živý koncert. Stanove husľové kúzla, 
Marcelova cimbalová suverenita a Robov skalopevný 
kontrabas treba skrátka zažiť. 

V sobotu, napriek dažďu a nepohode, znel Mierovým 
námestím v Trenčíne parádny džez . Špičky slovenského 
džezu sa zišli pod jednou strechou. Valér Miko  so svojím 
triom vyhnal z námestia jesenný sychravý chlad a Tentet 
Miška Motýľa spustil koncert hodný zloženia tejto skvelej 
kapely – parádny.  

Pa-Co-Ra 
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Tentet Michala Motýľa hrá tak, že v tejto forme by mohli 
bez roztrasených kolien nastúpiť na ktorékoľvek pódium 
svetových festivalov.  Majstri svojho remesla predstavili 
album Sunflowers v tom najlepšom svetle a z prevedenia 
Motýľových, Jakabčicových, Nikitinových, Rothensteinových 
skladieb naskakovali zimomriavky. 

www.sme.sk 10.10.2015 
pomocná evidencia 1586/1/2015 
 
Keď z kresiel v divadelnej sále Domu armády prvýkrát 

začala fúkať klimatizácia, Trenčanov omámila nepoznaná 
aróma kultúry. Napriek tomu, že dnes do objektu zateká, ani 
po tridsiatich rokoch nemá v krajskom meste konkurenciu.  

Za účasti vojenských elít, zamestnancov miestneho 
posádkového klubu a pozvaných hostí si v Trenčíne 
slávnostne pripomenuli jubileum otvorenia Okruhového domu 
armády. 

Koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia prišla 
Hviezdoslavova ulica o časť historickej identity. V centre 
mesta nastal pracovný ruch, ktorému padli za obeť viaceré 
pôvodné budovy. Vykompenzovať ich mala nová dominanta s 
atypickým architektonickým riešením a tromi písmenami v 
skrátenom názve.  

„Od 10. októbra 1985 sa trenčianska Popoluška prestáva 
krčiť v zastrčených kútoch technicky nevyhovujúcich 
priestorov a začína sa obzerať po novom paláci kultúry – 
Okruhovom dome armády,“ hlásali Trenčianske noviny v 
dobovej reportáži. 

Generálnym dodávateľom stavby bola Stavoindustria 
Bratislava. Predpokladaný termín dokončenia sa predĺžil o dva 
roky. Aj kvôli tomu, že v projekte sa najprv rátalo s využitím 
vysokotlakovej klimatizačnej technológie z dovozu. Napokon 
ju nahradila domáca nízkotlaková.  
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Pamätník Dominik Slezák si spomína, že stavebné práce v 
centre Trenčína ovplyvnili denný režim mnohých obyvateľov. 
„Bývam na Hornom Šianci, ako aj väčšina vtedajších 
zamestnancov veliteľstva východného vojenského okruhu. 
Ráno sme vstávali o päť minút skôr, pretože cestou do práce 
sme nemohli ísť krížom, ale museli stavenisko obchádzať,“ 
pripomenul.  

Náklady na zhotovené dielo predstavovali 154 miliónov 
korún. Investície pochádzali z vojenského i civilného sektora. 
V súlade s tým získala metropola stredného Považia 
reprezentatívny stánok nielen pre armádne účely.  

Na svoju dobu disponoval moderným vybavením. V 
interiéri sa nachádzalo kino, klubovne, učebne, knižnica i 
výtvarný ateliér. Pýchou domu dodnes zostala divadelná sála 
pre šesťsto divákov s otočným javiskom a klimatizáciou 
zabudovanou v operadlách, či vedľajšia sála so zasúvacou 
stenou. 

V dôsledku reorganizačných zmien Okruhový dom armády 
viackrát premenovali.  

„Významným medzníkom bol 30. jún 2009, keď Kultúrne a 
metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
skončilo svoju činnosť a vznikol Posádkový klub Trenčín,“ 
priblížil zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl 
Ján Dreveňák, ktorý následne odovzdal vedúcemu 
posádkového klubu pamätnú plaketu a účastníkom 
slávnostného stretnutia 21 pamätných listov.  

Medzi ocenenými osobnosťami nechýbal ani veliteľ 
východného vojenského okruhu v roku 1985 Jozef Hrebík. 
Program slávnosti sprevádzalo vystúpenie folklórneho súboru 
Trenčan. 

Posádkový klub (PK) Trenčín poskytuje kultúrno-
spoločenský servis vojakom aj širokej verejnosti. Spolupracuje 
s civilnými subjektmi i regionálnymi kultúrnymi inštitúciami. 
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Každoročne je dejiskom desiatok významných podujatí, 
vrátane filmových festivalov, koncertov, plesov, výstav, 
prednášok či vedeckých konferencií.  

Ako zdôraznil vedúci PK Stanislav Martinák, pri 
posádkovom klube je v súčasnosti organizovaných vyše 20 
klubov s celkovým počtom 1112 členov. Najpočetnejším je 
klub vojenských veteránov (442 členov), ktorý je zároveň 
najväčším klubom v rámci Ozbrojených síl. 

Tridsaťročný objekt však nahlodáva zub času.  
„Je mi ľúto, že prvé, čo pri návšteve náčelníka vidím, sú 

vedrá na podlahe. Chcel by som týmto apelovať na vedenie 
pozemných síl, aby našlo finančné prostriedky a poškodenú 
strechu opravilo,“ netajil sklamanie bývalý šéf zariadenia 
Rastislav Frkáň. 

www.sme.sk 21.10.2015 
pomocná evidencia 1620/1/2015 
 
V pondelok 12. októbra sa vo Verejnej knižnici Michala 

Rešetku konala beseda so spisovateľkou, novinárkou a 
prekladateľkou Irenou Brež-
nou. Predstavovala slovenský 
preklad svojej knihy 
„Nevďačná cudzinka“, ktorá 
cez príbeh o emigrácii 15-
ročného dievčaťa s odvahou 
nastavila zrkadlo vtedajšej 
švajčiarskej spoločnosti. Kni-
ha získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie a plánujú 
ju preložiť do ďalších jazykov. Beseda bola ďalšou z cyklu 
Spoznávame Trenčanov. 

Irena Brežná vyrastala v Trenčíne v dome starých rodičov. 
Pre okupáciu po štúdiu na gymnáziu v Bratislave v roku 1968 
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emigrovala s rodičmi do Švajčiarska. Práve toto obdobie má 
spoločné s hrdinkou knihy. Irena Brežná mala vtedy 18 rokov. 

Príbeh sa začína príchodom na hranice novej krajiny. 
Opisuje zidealizovanú predstavu jej mamy o novej krajine, ale 
aj to, že sa dievča už od začiatku prejavuje ako človek, ktorý 
vždy vyjadrí svoj názor. Túto vlastnosť má hrdinka knihy 
spoločnú aj s autorkou. 

„Švajčiari získali imidž ideálnej krajiny, a sami mu do 
určitej miery podľahli. Dostatok peňazí zároveň prispieva k 
tomu, že sa začali považovať za vyvolený národ. A keď niekto 
príde spoza dunajských močiarov ako utečenec a začne 
humorným a skeptickým spôsobom opisovať ich spoločnosť, 
je tu možnosť zlého konca,“ povedala Irena Brežná.  

Hovorí, že podcenila švajčiarsky zmysel pre humor. Knihu 
prijali veľmi dobre a autorka odvtedy absolvovala množstvo 
čítaní nielen po Švajčiarsku. Negatívne reakcie však zažila 
tiež. Spomenula Slovenku, ktorá sa jej na jednom čítaní vo 
Švajčiarsku spýtala, či sa ešte neintegrovala do spoločnosti, 
pokiaľ píše týmto spôsobom. 

„Keď som prišla do krajiny, panoval tu názor, že utečenci 
majú splynúť so spoločnosťou a máme zo seba urobiť 
Švajčiarov, čo znie absurdne a nikto v podstate nevie, čo to 
znamená. Neskôr sa to zmenilo na integráciu a nakoniec to 
prešlo do participácie. To znamená, že si človek môže nechať 
svoju osobnosť a vytvárať si ju z vlastných prvkov a do 
spoločnosti sa aktívne zapája a spolupracuje s ňou,“ povedala. 

Jedna z vecí, ktorá ju na krajine vtedy šokovala, boli práva 
žien. „Napriek veľmi vrelému prijímaniu utečencov z Čiech a 
Slovenska, v  70. rokoch vo Švajčiarsku ženy ešte nemali 
volebné právo. Treba si preto uvedomiť, že aj Švajčiarsko má 
svoje chyby a nie je úplne bez problémov,“ povedala. 

Paralelne s príbehom dievčaťa je v knihe aj mozaika z 
približne 20 príbehov ďalších utečencov. Keďže Irena Brežná 
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aj v skutočnosti robila ich tlmočníčku, videla množstvo 
situácií.  

„Keďže som zažila situáciu aj z pohľadu utečenca, situáciu 
som chápala z oboch strán,“ povedala. Dôležité je podľa nej 
zistenie, že človek môže byť väčším prínosom pre krajinu, 
pokiaľ si ponechá samého seba a svoju osobnosť. Pocit, že do 
krajiny skutočne patrí, získala, keď jej za knihu udelili štátnu 
literárnu cenu.  

„Pokiaľ raz niekto má byť občanom krajiny, nemôže sa báť 
kritizovať jej systém a otvorene o ňom hovoriť. Mám pocit, že 

veľa 
prisťahovalcov si 
myslí, že pokiaľ 
ich krajina 
prijala, majú byť 
vďační a byť 
ticho. Nemyslím 
si, že je to 
správne, v 
podstate to 
človeku berie 

kritické myslenie. Pokiaľ ho raz krajina prijala a je jej 
občanom a nie hosťom, má mať tie isté práva aj povinnosti. 
Myslím, že pokiaľ by afgánsky utečenec na Slovensku začal 
verejne kritizovať slovenský systém, asi by to tiež nebolo 
úplne jednoduché. Bolo by zaujímavé sledovať, ako by sa k 
tomu postavila slovenská spoločnosť,“ povedala. 

Irena Brežná sa pred napísaním prvého románu venovala 
hlavne reportážam z kritických oblastí, najmä z Čečenska, kde 
pracovala ako vojnová korešpondentka.  

Publikovala v svetovo známych a uznávaných časopisoch. 
Zapojila sa tiež do mnohých projektov zameraných na ľudské 
práva a feminizmus.  
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Približne vo veku 30 rokov opísala detstvo v čase 
socializmu v Trenčíne v knihe „Na slepačích krídlach“.  
Voľne na ňu nadväzuje práve kniha „Nevďačná cudzinka“. V 
nemčine ju vydala v roku 2012. Prekladu od Jany Cvikovej sa 
dočkala tento rok.  

Kniha vyvolala pozitívne ohlasy vo Švajčiarsku aj v 
zahraničí. Od jej vydania cestuje a predstavuje ju v mnohých 
krajinách. 

www.sme.sk 13.10.2015 
pomocná evidencia 1600/1/2015 
 
V posledný októbrový utorok sme v rámci cyklu 

„Poznávame Trenčanov“ predstavili Jozefa Lehockého (74). 
Muzikanta, tanečníka, choreografa, zberateľa ľudových piesní 
a editora v zaplnenej spoločenskej miestnosti knižnice 
vyobracal sváko Ďuráči. A niečo si nechal aj pre jeho 
manželku Oľgu. 

Podujatie približujúce život a dielo významnej osobnosti 
slovenského folklorizmu doplnilo vystúpenie DFS Kornička a 
audiovizuálna prezentácia fotografií a zvukových nahrávok z 
autorovej edície „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície 
trenčianskeho Považia“. 

Prvé výskumy v oblasti tradičných prejavov ľudovej 
kultúry J. Lehocký začal realizovať v Brezovej pod Bradlom.  

„V mestečku a okolitých kopaniciach som získal veľa 
materiálov, ktoré som potreboval pre tvorbu programu v 
súbore. Okrem rozhovorov s pamätníkmi som si občas zahral 
aj na zábavách s cimbalovou kapelou s vynikajúcim 
kopaničiarskym primášom Jánom Petruchom. Pri takej 
hudbe bývali ešte zábavy, ako voľakedy – chlapi si 
rozkazovali zahrať do tanca. Videl som tance a priebeh zábavy 
v autentických podobách.  
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V neskorších rokoch som robil výskum v iných regiónoch 
západného Slovenska pre potreby práce v iných súboroch i pre 
publikovanie. Na Topoľčiansku som použil netradičnú 
metódu. V spolupráci s tamojším osvetovým strediskom som 
podnietil vznik niekoľkých dedinských folklórnych skupín. 
Získal som tak možnosť zatancovať si s dobrými tanečníkmi a 
potom tance aj podrobnejšie opísať,“ vysvetlil 
protagonista množstva folklórnych festivalov, ktorý účinkoval 
vo viacerých slovenských umeleckých súboroch, vrátane 
Lúčnice. 

Je zaujímavé, že po vyučení za strojného zámočníka Jozef 
Lehocký absolvoval priemyslovku v Dubnici nad Váhom a 
technickú vysokú školu v Bratislave. Ako však dodal, v 
technickom výskume i zberateľskej práci folkloristu a 
editovaní je dôležité mať systém, takže paralely medzi 
technikou a folklorizmom sú veľmi tesné. 

www.vkmr.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1650/1/2015 
 
Flores Musarum 2015 otvorilo opätovne sériu ocenení pre 

ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry v Trenčianskom 
samosprávnom kraji (TSK).  

Počas pondelkového slávnostného večera (26. októbra) 
bolo v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach ocenených spolu 
vyše dvadsať jednotlivcov, kolektívov a inštitúcií. Z rúk 
predsedu TSK Jaroslava Bašku a predsedu Výboru NR SR 
pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka, ako aj riaditeľov 
kultúrnych zariadení z troch okresov Trenčianskej župy - 
Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom - si 
„kvety múz“ prevzali ako verejné poďakovanie.  

Úvod slávnostného večera otvorila báseň „Kvety múz“ 
z pera spisovateľky Kataríny Hudecovej, ktorá žije a tvorí 
v Trenčianskych Tepliciach. Ďakovný list a ocenenie Flores 
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Musarum udelil trenčiansky župan za dlhoročné pôsobenie, 
dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry Trenčianskeho 
kraja.  

Predseda TSK Jaroslav Baška vo svojich úvodných slovách 
vyjadril poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim v oblasti 
kultúry. Ocenil, že venujú svojej práci veľa voľného času, 
mnohokrát bez nároku na honorár, len preto, že ich múza 
obdarila schopnosťou tvorby. 

„Som rád, že sme v rámci dotačného systému 
Trenčianskeho kraja mohli rozdeliť viac ako sto žiadateľom 
120 tisíc eur na rôzne projekty. Želám veľa úspechov nielen 
oceneným, ale aj ďalším ľudom, ktorí pracujú v mestách 
a obciach. Každý by si zaslúžil poďakovanie,“ uviedol 
trenčiansky župan s tým, že tento rok ho potešilo aj zapojenie 
sa dvoch stredných škôl k organizácii podujatia. 
Ďakovný list si z rúk predsedu TSK a zástupcu inštitúcie, 

ktorá oceneného nominovala, prevzalo 17 aktívnych 
jednotlivcov a 7 kolektívov: Alojz Kraj či za dlhoročné 

zodpovedné, kva-
litné a odborné 
vedenie kroniky 
obce Horné Sr-
nie, Ernestína 
Brezanová za 
dlhoročné aktív-
ne vedenie FS 
Kubra a DFS 
Kubranček, Jar-
mila Fabiánová 

za dlhoročnú tradičnú umeleckú tvorbu a osobitný prínos pre 
zachovanie a rozvoj čipkárstva, Marián Kvasni čka za 
dlhoročnú kurátorskú, lektorskú a publikačnú činnosť v oblasti 
profesionálneho i neprofesionálneho výtvarného umenia a za 

Ďakovný list udelili aj jubilujúcemu Komornému orchestru mesta Trenčín. Z rúk predsedu 
TSK Jaroslava Bašku ho prevzal vedúci orchestra a koncertný majster Róbert Zemene. 
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prínos k vzniku a rozvoju tradície medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA, Alena 
Hejlová za dlhoročnú galerijnú činnosť, Jozef Karlík za 
dlhoročné odborné pôsobenie v kultúrno-vedeckej inštitúcii 
ako historik na oddelení literárnej histórie Podjavorinského 
múzea v Novom meste nad Váhom, ako aj za dlhoročnú 
kurátorskú, lektorskú a publikačnú činnosť, Janka 
Bzdušková, Anna Masárová, Terézia Topičová, Jana 
Ondrejovičová, Petronela Nazadová a Marta Stupari čová 
za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti 
životných jubileí, Katarína Bohušová za desaťročné 
zodpovedné, kvalitné a odborné vedenie kroniky obce 
Opatovce, Vladimíra Žitnanská  za dlhoročnú aktívnu 
činnosť v oblasti kultúry a organizácie spoločenského života 
v obci Pobedim, Monika Drocárová za mimoriadne zásluhy 
na zviditeľnení Galérie Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, Lýdia Mikušová  za mimoriadne zodpovedný 
prístup k práci na úseku kultúry v Rodnom dome Ľ. Štúra a A. 
Dubčeka pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, 
Pavol Seriš za úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho kraja 
v zahraničí v roku 2015 a za osobitný prínos v oblasti rozvoja 
autorského divadla, Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice za 
aktívnu knižnično-informačnú činnosť, ako aj organizáciu 
kultúrno-spoločenských podujatí pre deti i dospelých, 
Trenčiansky evanjelický spevokol ZVON pri príležitosti 80. 
výročia založenia zboru za aktívnu činnosť pri všetkých 
cirkevných sviatkoch, cirkevno-zborových podujatiach 
a rôznych spoločenských udalostiach doma i v zahraničí, 
Spevácky zbor Cantabile Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 40. výročia založenia zboru za aktívnu činnosť 
účinkovaním na rôznych kultúrno-spoločenských akciách 
v rámci Trenčianskeho kraja, festivaloch v SR, ČR, Vojvodine 
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a za účasť na Medzinárodnom festivale Slovakia Folk 2015 
Bratislava, Spevokol sv. Cecílie Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 30. výročia založenia zboru za aktívnu kultúrno-
osvetovú činnosť účinkovaním na koncertoch, omšiach 
a podujatiach v rámci Slovenska i zahraničia, DH Bodovanka 
Krivosúd-Bodovka pri príležitosti 40. výročia založenia 
dychovej hudby za dlhoročnú aktívnu činnosť, Komorný 
orchester mesta Trenčín pri príležitosti 25. výročia založenia 
orchestra za aktívnu činnosť v oblasti vážnej hudby 
účinkovaním na koncertoch a podujatiach v rámci Slovenska 
i zahraničia, DFS Čakanka Nové Mesto nad Váhom pri 
príležitosti 20. výročia založenia súboru za aktívnu činnosť. 

Slová vďaky vyjadril aj predseda Výboru NR SR pre 
kultúru a médiá Dušan Jarjabek: „V rámci slovenskej kultúry 

a umenia je ten-
dencia propagovať 
najvyššie inštitú-
cie, ako Slovenské 
národné divadlo, 
Slovenská národná 
galéria či Slo-
venské národné 
múzeum. Zabúda 
sa na „robotníkov 

kultúry“, ktorí v regionálnom kontexte robia veľmi veľa práce 
iba za ďakujem. Nikto sa o nich nedozvie, nikto o nich 
nehovorí, a pritom ten najsilnejší potenciál aj pre vznik 
najvyšších kultúrnych ustanovizní vzišiel vždy práve zo 
zdravého jadra regiónov. Dnešný večer bol hodnotný, lebo títo 
ľudia vyšli na svetlo, aby sme im mohli dôstojne poďakovať 
a zviditeľniť ich na najvyššej úrovni, akú predstavuje 
reprezentačná sála Kursalónu v Trenčianskych Tepliciach, 

Dušan Jarjabek (vpravo) s oceneným Jozefom Karlíkom a jeho manželkou Janou. 
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ktorá si pamätá akcie a umelcov najvyššej spoločenskej 
úrovne.“ 

Počas večera sa predstavil jubilujúci Komorný orchester 
mesta Trenčín, za všetkých ocenených sa prihovoril 
a poďakoval Marián Kvasnička, atmosféru večera umocnilo 
vystúpenie rodáčky z Trenčína, sólistky Opery SND, 
sopranistky Andrey Vizváry , sólistu Opery SND Daniela 
Čapkoviča za klavírneho sprievodu korepetítorky Opery SND 
a Opery Štátneho divadla Košice, klaviristky Júlie 
Grejtákovej . Flores musarum bol vzdaním úcty ľuďom, ktorí 
sa či už z profesionálneho hľadiska, alebo individuálneho 
záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti. 

Na príprave sa podieľali aj študenti Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne, ktorí graficky vytvorili logo podujatia 
a študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, 
ktorí sú autormi krásneho a originálneho ocenenia, čím došlo 
aj k symbolickému prepojeniu mladej talentovanej generácie 
tvorcov a ľudí, ktorí majú v oblasti umenia za sebou roky 
tvorivej práce.  

Flores musarum bolo prvým verejným ocenením kultúry 
v kraji.  

www.tsk.sk 28.10.2015 
pomocná evidencia 1647/1/2015 
 
 
Rodák z Drietomy pri Trenčíne dnes žije striedavo 

v Bratislave a v Trenčíne. V oboch mestách stále tvorí svoje 
umelecké diela.  

Kým napríklad pri Dunaji sa venuje maľbe a kresbe, tak pri 
Váhu je to plastika a sochy. Reč je o autorovi Petrovi 
Lehockom, ktorého tvorbu si možno najnovšie pozrieť na 
pomerne netradičnom mieste, a to je mestská veža v Trenčíne, 
ktorá sa tak razom zmenila na nepoznanie. Ale ako autor sám 
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hovorí, je nesmierne rád, že sa na neho táto 500-ročná dáma 
nakoniec nechala nahovoriť. 
Ľuba Belohradská, kurátorka výstavy, o autorovi 

povedala: „Je typom dvojdomého výtvarníka. On sa rovnako 
intenzívne venuje jednak návrhom pre umelecký dizajn 
sklenených svetelných objektov, ale zároveň je činný aj v 
oblasti voľnej sochárskej tvorby.“ 

Výstavné kresby sú zväčša tohtoročné. Bronzové diela 
vytvoril pred tromi rokmi, ale rodákom predstavuje aj staršie 
kúsky. 

„Sú to umelecké svietidlá, ktoré sú kombináciou skla a 
ušľachtilého kovu, môžeme ich samozrejme dešifrovať aj ako 
svetelné plastiky. A ide aj o  voľné sochy, kresby a obrazy,“ 
doplnila Ľuba Belohradská. 

Svoje miesto si tu našli aj hologramy. Peter Lehocký sa 
venuje viacerým druhom umenia, každé má v jeho srdci, 
ateliéri a teraz aj vo výstavných priestoroch svoje miesto. 

Televízia TA3 30.10.2015 
pomocná evidencia 1657/1/2015 
 
Svoju druhú premiéru v tejto sezóne uvedie Mestské 

divadlo Trenčín 5. novembra o 19.00 h v kine Hviezda.  
Dramatizácia poviedky Ladislava Mňačka „Dvaja 

priatelia“ z knihy Oneskorené reportáže oživí skutočný príbeh 
inžiniera, ktorý doplatil na politickú situáciu v 50. rokoch. 
Umelecké spracovanie režiséra Matúša Bachynca umožňuje 
lepšie pochopenie súvislostí medzi našou minulosťou a 
prítomnosťou.  

Účinkujú herci známi z TV seriálov Martin Varinský, 
Martin Kochan, Monika Potokárová, Anna Rakovská, Leo 
Kužela a Zuzana Mišáková. 

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1676/1/2015 
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V sobotu 14. novembra sa skončil desiaty ročník festivalu 

dobrodružných filmov HoryZonty. Tohoročná návštevnosť 
ukázala, že je v meste pod hradom Matúša Čáka stále hlad po 
takomto type podujatia. 

Podľa odhadov organizátorov si prišlo vychutnať 
festivalovú atmosféru štyri a pol tisíc divákov. 

Nielen na tvárach usporiadateľov bolo vidieť spokojnosť. 
Nadšenie netajil ani trenčiansky primátor Richard Rybníček, 

z ktorého rúk si 
prevzali ceny autori 
najlepších neprofe-
sionálnych filmov. 
Hlavnú cenu Grand 
prix si odniesol 
Miroslav Haluza 
za takmer polho-
dinové dielo „Tepui 
Dream“. 
   Snímka zachytáva 
cestu troch kamará-

tov k samotnému úpätiu legendárneho vodopádu Salto Angel 
vo Venezuele. „Film veľmi dobre vystihuje jednotlivé 
situácie, je vtipný a motivačný. Autorovi sa bravúrne podarilo 
využiť chyby v svoj prospech, zároveň vynikajúco zvládol 
filmový jazyk a postprodukciu,“ vyjadril sa k výhercovi jeden 
z porotcov, Trenčan Michal Štefkovič. 

Spolu s porotcami Pavlom Pekarčíkom a Martinom 
Krištofom udelili aj cenu poroty. Tú si odnieslo len 
päťminútové video Patrika Paulínyiho „Just Go“. Je to 
krátky dokumentárny portrét 62-ročného Miloša Kmeťka, 
ktorý nie je bežným dôchodcom. Vo svojom živote robí totiž 

Festivalový pútač pred Posádkovým domom. 
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veci, ktoré jeho rovesníci považujú za šialené. Jeho najväčšou 
vášňou je snowbording. 

Na tomto dokumente porotu zaujal ľudský rozmer. 
V autorovi zároveň vidia veľký filmársky potenciál. Cesty, 
ktoré chce človek sám preskúmať. 

Popri neprofesionálnych filmároch si mali možnosť 
návštevníci HoryZontov pozrieť aj štyridsať najlepších 
fotografií prihlásených do fotosúťaže. Témou tohto ročníka 
bola „Cesta do neznáma“. 

Absolútnym víťazom Grand prix vo fotosúťaži sa stal 
Vladimír Ma čák s čiernobielou fotografiou „Do oblakov“. 

„Na najlepšej fotografii sme sa zhodli jednohlasne. Zaujala 
nás hneď od začiatku. Striedanie čiernej a bielej v oblakoch 
nepoznania vynikajúco vystihla tohtoročnú tému. Fotka akoby 
ani nebola z tohto sveta, divák v nej hľadá cestu autora 
a predstavuje si cesty, ktoré by chcel sám preskúmať,“ hovorí 
o najlepšom zábere jedna z porotcov Zuzana Jargašová. 

Okrem návštevnosti padli na tohoročných HoryZontoch aj 
iné rekordy. 

Už tradične sa k najúspešnejším sprievodným podujatiam 
ráta beh o pohár festivalu. Ten bol zároveň aj vyvrcholením 
Trenčianskej bežeckej ligy. 

Na štart sa postavilo 170 dospelých a do 180 detí. Novú 
šesťkilometrovú trať v kategórii dospelých najrýchlejšie zdolal 
Michal Talán z nitrianskeho atletického klubu. Na štart sa 
postavili okrem Slovákov aj športovci z Poľska a Ukrajiny. 
Okrem behu si mohli záujemcovia zmerať sily v nosení 
pivného suda po Farských schodoch a v zhybovaní. 

Riaditeľka celého podujatia Marka Dutková  hodnotí tento 
ročník na jednotku. 

„Zdá sa mi spomedzi všetkých azda najvydarenejší,“ 
prezrádza. A na to, či bude ďalší ročník má jednoznačnú 
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odpoveď: „Bude. A pustím sa do neho s chuťou a odhodlaním, 
ako do všetkých predchádzajúcich.“ 

Festival HoryZonty každoročne zastrešuje Posádkový klub. 
Tento rok podujatie podporili aj mesto Trenčín, Trenčiansky 
samosprávny kraj, Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis. 

www.sme.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1742/1/2015 
 
Po vyše dvadsiatich rokoch predstavuje od 6. novembra 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne svoju tvorbu 
akademický sochár Igor Mosný. Nezameniteľnú sochársku i 

kresliarsku tvorbu 
absolventa Vysokej 
školy výtvarných 
umení v Bratislave 
môžu návštevníci 
Galérie M. A. Bazov-
ského obdivovať až 
do 13. decembra.  

Rodák z Trenčian-
skych Teplíc 

prezentuje v galérii prierez diel svojej širokospektrálnej 
sochárskej výpovede z kameňa, kovu, dreva a najnovšie aj 
terakoty. Sochy dopĺňajú na stenách podmanivé kresby tušom. 

Mytologické sochárske námety z bronzu, obdiv ženskej 
kráse v rôznych podobách z kovu, dreva i kameňa, ale aj 
pomocou kovových pások umlčané hlasy a zaslepené oči na 
hlavách z dreva ponúkajú priaznivcom výtvarného umenia 
cestu do sochárskej fantázie Igora Mosného. 

„Po vystavených bronzových Schodoch mocných sa dá 
vstúpiť do raja, no i prepadnúť do pekla. Mosného sochárske 
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vyznania sú tajuplné,“ povedala kurátorka výstavy Danica 
Lovišková.  

V Mosného aktuálnych kresbách nájdu návštevníci výstavy 
zasa tajomné ženské i mužské tváre, hlavy i postavy, ktoré 
autor vytvoril jemnými tušovými líniami a čiarami. Mosného 
sochárske ruky milujú kameň, kov i drevo.  

Jeho tvorba má mnohé podoby. Trojrozmerné sochy pre 
exteriér a interiér, komorné diela, kresby, ale aj pamätné 
tabule a plakety.  

„Otec bol stolár a ja som si už ako deväťročný v jeho dielni 
stružlikal pušky. Už vtedy som mal cit pre materiál. V 
Bratislave som 
dostal klasickú 
sochársku školu u 
profesorov Snope-
ka, Pribiša i Kuli-
cha. Po ukončení 
vysokej školy som 
po roku 1985 
začal pracovať 
najmä s drevom. 
Malo to tú výho-
du, že keď som niečo pokazil, mal som čím zakúriť,“ zasmial 
sa Igor Mosný. Neskôr sa zamiloval aj do kameňa, ocele a 
bronzu. Na chuť dodnes neprišiel moderným plastom, ktoré 
používa iba ako pomocný materiál.  

„Drevo má genetickú pamäť, lebo rástlo. Drevo z brestu 
reaguje inak ako drevo z dubu. Drevo, kameň a kov sú 
neporovnateľne rôzne materiály. Vždy ma ale fascinovalo ich 
spájanie, je to napätie,“ vyznal sa Igor Mosný. Napriek 
použitým chladným materiálom vyžarujú sochy z rúka Igora 
Mosného cit a jemnosť.  

Igor Mosný: Hlava s klinom dvojičky, 2014, bronz 
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„Sochárskemu materiálu treba vdýchnuť dušu. To je na 
práci nádherné, keď v rukách sochára ožíva materiál,“ 
pokračoval. Mnohé z hrdzavých doplnkov našiel v odpade, 
kovošrote, iné v starej rodinnej usadlosti. Keď kupoval v 
kovošrote materiál, ktorí tam dovliekli Rómovia, 
zamestnankyňa sa na neho pozerala s údivom.  

 „Niektoré veci, ktoré som v dielach použil, sa povaľovali v 
depozite aj niekoľko rokov. Zrazu príde moment a viem, že 
ich mám použiť. Starým hrdzavým výrobkom už niekto pri ich 
výrobe dal ľudskú energiu. Ja som ju chcel povýšiť a dať jej 
pridanú hodnotu,“ vysvetlil. 

Igora Mosného mnohí poznajú aj ako autora vodníka 
Valentína vyliezajúceho zo studne na Štúrovom námestí v 
Trenčíne. Je aj autorom mosadzných tabuliek udeľovaných 
najväčším hereckým hviezdam počas Medzinárodného 
filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych 
Tepliciach.  

„Prvú tabuľku som vlastnoručne osadil v roku 1995. Dostal 
ju herec Franco Nero. Tabuľky majú skôr dokumentačnú a 
výpovednú hodnotu ako umeleckú,“ povedal ich autor.  

Omnoho viac ho pri tvorbe sôch s mytologickými námetmi 
oslovila práca archeológov. Zúčastnil sa aj niektorých 
výskumov v archeologickej lokalite v Bojnej, kde sa mu 
venoval známy archeológ Karol Pieta.  

„Fantastické a inšpiratívne bolo vidieť aj výstavu etruských 
nálezov v Ríme. Fascinuje ma, s akou dušou tvorili už veľmi 
dávno pred naším letopočtom,“ dodal vystavujúci sochár Igor 
Mosný. 

www.teraz.sk 20.11.2015 
pomocná evidencia 1764/1/2015 
 
Desiatky veľkoplošných čiernobielych fotografií vystavuje 

svetovo uznávaný fotograf Rudo Prekop v trenčianskej 
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Galérii M. A. Bazovského. Rodák z Košíc žije už niekoľko 
desaťročí v Prahe a osobitosťou svojej tvorby a originalitou 
fotografického videnia si získal popredné postavenie na 
slovenskej i českej umeleckej scéne. 

Charakteristickým prvkom fotografií Ruda Prekopa je 
symbolika zátiší. Fotografickú kompozíciu dlhodobo 
pripravuje niekoľko týždňov i mesiacov a až potom začína 
exponovať. Svoje mikrosvety zostavuje z nájdených a 
nepoužívaných predmetov.  

„Na fotografiách Ruda Prekopa sa začiatkom 90. rokov 
prestali objavovať ľudia. Sústredil sa na veci, ktoré boli 
zabudnuté, zničené a odhodené a neslúžili už svojmu účelu. 
Prekop ich zbiera, ukladá, triedi a spájaním napohľad 
nespojiteľného im vo svojich záberoch vdychuje nový život. 
Nové znamenie, symbol a príbeh,“ povedala Ela Porubänová, 
kurátorka výstavy.  

Tak vznikol cyklus zátiší, ktoré sa stali náplňou aktuálnej 
výstavy. Rudo Prekop tvorí systematicky rozčlenené zátišia už 
25 rokov a postupne ich rozširuje o ďalšie fotografie.  Vo 
fotografických cyk-
loch vytvoril paralel-
né svety, v ktorých sa 
cíti bezpečne a spo-
kojne. 

Na svojich foto-
grafiách predstavuje 
Rudo Prekop aj Pom-
níky Radosti, Smútku, 
Života, Smrti i Ticha.  

„Mám rád spájanie zdanlivo protichodných vecí do jedného 
harmonického celku. Cyklus Zátiší som začal fotiť v roku 
1990 a fotím ich s malými prestávkami dodnes. Taký prierez 
zátiší, ako predstavujem v Trenčíne, som ešte nevystavoval. 

Rudo Prekop: Orchidea konstrukt I., 2003 
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Každá výstava je vždy originálna a nezameniteľná,“ povedal 
autor. V 80. rokoch sa venoval najmä figurálnej fotografii. Po 
páde režimu s inscenovanou fotografiou ľudí doslova uťal. 

Na fotografiách využil aj na smetisku vyhodenú stavebnicu 
Merkur, zničené diskety, rôzne nefunkčné súčiastky, malé 
sošky a ďalší nájdený odpad. Autor nainštalované kompozície 
po nafotení snímok rozloží a neuchováva. „Stretnutie 
rôznorodých objektov sa udeje iba kvôli stlačeniu spúšte. 
Potom kompozícia zmizne a ďalej neexistuje,“ potvrdil 
pedagóg na Katedre fotografie FAMU v Prahe, kde od roku 
2002 pôsobí ako vedúci ateliéru Studiové a experimentální 
fotografie. 

Pred rokom 1989 tvorba Ruda Prekopa patrila do sfér 
undergroundu. „Najväčšie problémy som zažil už na 
umeleckej priemyslovke v Košiciach. Príslušníci ŠtB nám 
zapečatili jednu výstavu už po 24 hodinách. Nasledovali 
výsluchy i podmienečné vylúčenie zo školy. Tam to bolo 
tvrdé,“ zaspomínal si Rudo Prekop. Po odchode do Prahy zažil 
koncom 80. rokov už diametrálne odlišnú atmosféru. Hudba, 
koncerty, divadlá, výstavy sa začínali socialistickému vedeniu 
štátu postupne vymykať spod kontroly.  

„Boľševik to už vtedy nedokázal všetko skontrolovať. 
Občas ešte nejaké veci zvesili, ale už všetko nezvládali 
sledovať,“ dodal Rudo Prekop.  

Jeho tvorbu mohli vidieť priaznivci jeho nezameniteľnej 
fotografie aj v Paríži, Helsinkách, Amsterdame, Berlíne, 
Ríme, Barcelone, Londýne, Toronte, Washingtone, New 
Yorku, Chicagu, Viedni a v iných svetových metropolách. 

Výstava v Galérii M. A. Bazovského potrvá do 13. 
decembra.  

Obecné noviny 23.11.2015 
pomocná evidencia 1770/1/2015 
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Doteraz všetky premiéry svojich autorských divadelných 
hier uviedol  Pavol Seriš v rodnom Trenčíne. V piatok 27. 
novembra o 19.00 h v kine Hviezda je na programe ďalšia – 
predstaví sa komédiou „Pri kase“. 

Napísal ju ako 22-ročný už v roku 2008, hral ju však len 
trikrát. „Z mojich starších predstavení 
z amatérskeho obdobia má táto 
komédia najväčší potenciál. Téma 
konzumu je dnes ešte aktuálnejšia,“ 
vraví mladý herec. 

Pohral sa s témou, aktualizoval ju 
a dotvoril. Na pôvodnom základe 
vznikla výrazne prepracovaná komé-
dia jedného herca „z prostredia su-
permarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov“. 
Ide o zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta 
prehýbajúcich sa regálov, ktorý sa pre mnohých stal 
novodobým chrámom. 

Konzumná spoločnosť na prvý pohľad nie je veselá téma. 
„Nechcel som napísať hru, ktorá bude mať veľký filozofický 
presah a zmení ľuďom pohľad na svet. Aj seriózne témy sa 
však dajú spracovať komicky. Negatívnych emócií  je okolo 
nás priveľa. Dostať diváka do depresívneho stavu je oveľa 
jednoduchšie ako ho rozosmiať.“ 

Pavol Seriš absolvoval JAMU v Brne, kde v súčasnosti 
pokračuje v doktorandskom štúdiu a učí pohybové herectvo 
a autorskú tvorbu. Hosťuje v Národnom divadle v Brne, 
účinkuje v sérii predstavení Re-Kabaret v Divadle Bolka 
Polívku, pohybovou spoluprácou sa podieľal na vzniku 
niektorých úspešných inscenácií v českých divadlách. 

Predovšetkým však vystupuje so svojimi autorskými hrami 
od Chebu až po Košice. V posledných rokoch získal rad 
hereckých ocenení na zahraničných divadelných festivaloch. 
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www.sme.sk 27.11.2015 
pomocná evidencia 1781/1/2015 
 
Časť opustených industriálnych priestorov v areáli Meriny 

už tri roky využíva Občianske združenie Nová vlna. Na 
štvrtom poschodí budovy s názvom NOE organizujú prevažne 
výstavy ale aj workshopy a koncerty mladých umelcov 
z okolia. 

Najbližšou akciou bude vernisáž priestorových objektov 
Tomáša Tulisa, ktorá sa uskutoční 19. decembra o 19.00. 
Dlhodobým cieľom združenia je vytvoriť niečo ako databázu 
umelcov z okolia, vďaka ktorej by sa o nich dozvedelo čo 
najviac ľudí. 

Výstavou, ktorú si v priestoroch môžete momentálne 
pozrieť, je cyklus grafických listov s názvom Shelters - Kryty, 

ktorú tu prezentuje 
čerstvý absolvent 
voľnej grafiky na 
Vysokej škole vý-
tvarných umení 
v Bratislave Jakub 
Lobotka. 

Nápad vytvoriť 
priestor tohto typu 
vznikol, keď sa 

približne pred tromi rokmi do Trenčína prisťahovali 
zakladatelia projektu Jana Lomňančíková a Martin Dorot . 

„Keď sme prišli do mesta, mali sme pocit, že tu v rámci 
výstav nie je kam ísť. Chýbala nám hlavne prezentácia 
súčasných autorov do veku 35 rokov,“ povedala Jana Lomňan-
číková. Priestory nevyužívanej Meriny ich oslovili, onedlho 
našli priestor na štvrtom poschodí, ktorý pôvodne slúžil na 
pranie vlny - z čoho vznikol aj názov združenia. 
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„Zistili sme, že by si ho bolo možné prenajať, čo bolo 
skvelé, keďže veľká časť priestorov v areáli už je technicky vo 
veľmi zlom stave,“ pokračuje Jana Lomňančíková. „Náš 
kamarát zháňal tiež miesto, kde by mohol mať ateliér. 
Priestory sme si teda prenajali spolu s ním. Neskôr sa pridal 
ešte jeden architekt.“ 

Postupne začali zháňať mladých autorov. „Snažíme sa 
ukázať že v kraji je veľké množstvo kreatívnych a šikovných 
ľudí, problémom je skôr to, že o nich skoro nikto nevie,“ 
dodala. 

S organizáciou a prípravou akcií im postupom času začalo 
pomáhať aj veľa známych a kamarátov. K výstavám 
organizujú tiež komentované prehliadky, na ktoré chodia aj 
žiaci Základnej a Strednej umeleckej školy.  

„Je lepšie, pokiaľ umelec o svojich prácach  môže priamo 
povedať konkrétne informácie, než keď ich ľudia vidia len na 
výstave. Ľudia potom môžu ľahšie pochopiť súvislosti aj 
celkový koncept diel,“ povedala. 

Aj keď je tu podľa nej veľké množstvo umelcov, 
v Trenčíne je vraj ešte stále problém s návštevnosťou 
a pohodlnosťou  ľudí v rámci navštevovania kultúrnych akcii. 

Potvrdil to aj autor najnovšej výstavy v ateliéri Jakub 
Lobotka, ktorý tu od 21. novembra prezentuje svoju 
diplomovú prácu s názvom Shelters. 

„Pokiaľ by na výstavu neprišla rodina, kamaráti a úzky 
okruh ľudí, ktorý sem chodí pravidelne, návštevníkov by bolo 
naozaj veľmi málo,“ povedal Jakub Lobotka. 

Projekt Shelters je do grafických listov zaznamenaný 
zoznam všetkých takmer sto krytov civilnej ochrany na území 
mesta o ktorých mnoho ľudí ani netuší. Jakub Lobotka na 
projekte pracoval niekoľko rokov. Samotné grafiky robil 
posledných desať mesiacov. 
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Na téme ho zaujal hlavne paradox toho, akú pozíciu 
momentálne kryty na Slovensku majú.  

„Krytov je nielen v Trenčíne, ale na celom Slovensku 
neuveriteľne veľa. Veľkú väčšinu vybudovali ešte za 
socializmu. Momentálne sú však technicky vo veľmi zlom 
stave. Štát sa ich však nemôže zbaviť, keďže by mali byť 
potrebné. Mali by sa o nich starať buď majitelia pozemkov, 
alebo ľudia, ktorý sú na údržbu priamo určený,“ povedal 
Jakub Lobotka. 

Keď sa však rozprával s konkrétnymi ľuďmi, zistil, že na 
kryty nie je vyhradený žiadny rozpočet. „Je veľmi zaujímavé, 
aká zvláštna situácia vznikla. Tie priestory sú v podstate 
nepoužiteľné a chátrajú, nemôžu sa však ani zničiť ani 
zrekonštruovať,“ povedal Jakub Lobotka. 

S týmto konceptom prepojil aj grafickú techniku, ktorú 
využil pri vytváraní diel. „Drevoryt je najklasickejšou 
grafickou technikou. V minulosti sa využívala na reprodukciu, 
bolo to dôležité remeslo. V súčasnosti, aj keď je táto technika 
lacnejšia ako napríklad fotografia, ju už nikto nevyužíva, čo 
skvelo zapadá do konceptu výstavy,“ dodal Jakub Lobotka. 

K vystaveným grafikám je k dispozícii tiež prehľadná mapa 
všetkých krytov na území Trenčína. 

Výstavu Shelters si môžete v Ateliéri Nová vlna pozrieť do 
4. decembra a najbližšia komentovaná prehliadka práve 
k aktuálnej výstave prebehne vo štvrtok 3. decembra. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1828/1/2015 
 
Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou Karola Pádivého v Trenčíne zorganizovalo v dňoch 1. 
a 2. decembra  46. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových 
piesní Trenčianske hodiny.  
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úťaže  sa zúčastnilo 59 dievčat a chlapcov z 21 základných 
škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regiónu, ktorí 

pred odbornou porotou 
zaspievali 118 slovenských 
ľudových piesní.  

Odborná porota v zložení 
Slávka Švajdová, Žofia 
Sekerková, Juraj Kvas-
nica a Ondrej Bičan hod-
notili výber piesní, into-

náciu a rytmus, ale i celkový umelecký dojem súťažiacich 
detí.   

Víťazi si odniesli diplomy, knihy a CD nosiče, ktoré 
zabezpečilo Mesto Trenčín a ZUŠ K. Pádivého.  

Výsledková listina 1. 12. 2015: 
I. kategória: 
1.   Adrián Múdry  – Drietoma 
2.   Ema Papierniková – Horné Srnie 
3.   Petra Zichová – Trenčín, Hodžova 
      Sofia Kormendyová – Trenčín, Východná 
II. kategória:  
1.   Petra Trúnková – Dolná Súča 
      Peter Chudoba – Trenčín, Hodžova 
2.   Kristína Múdra  – Drietoma 
      Hana Scheerová – Trenčín, Hodžova 
 3.   Alexandra Kudláčová – Trenčín, Bezručova 
      Natália Hrušovská – Trenčianske Stankovce 

Víťazka III. kategórie Emma Ďuríková. 
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III. kategória:  
1.    - 
2.    Radka Trúnková – Dolná Súča 
       Sabina Fraňová – Trenčianske Stankovce 
3.     Emma Rožníková – Dolná Súča 
2. 12. 2015: 
I. kategória: 
1.     Jakub Zboray – Trenčín, Dlhé Hony 
 2.    Adam Krovina  – Horná Súča 
        Tamara Murínová - Svinná 
3.    Emma Dančaninová - Trenčín, Dlhé Hony 
       Ondrej Mikušinec  – Horná Súča 
       Vanesa Balážová – Trenčín, V. Predmerského 
II. kategória:  
1.     Soňa Maradíková – Trenčín, Dlhé Hony 
2.      Ema Lacková – Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra 
        Tadeáš Balala – Horná Súča 
3.      Laura Laurin číková - Trenčín, Gymnázium Ľ. Štúra 
         David Včelík – Trenčín, Dlhé Hony 
III. kategória:  
1.       Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
 2.       Jozef Chupáč – Horná Súča 
 3.      Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 

Súťažiaci v II. kategórii. 
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          Patrícia Janigová – Trenčín, Dlhé Hony 
Odborná porota poďakovala všetkým súťažiacim, ktorí 

svojou účasťou v súťaži Trenčianske hodiny napomáhajú 
k šíreniu slovenskej ľudovej piesne, zvlášť z nášho 
trenčianskeho regiónu, a v neposlednom rade aj k udržiavaniu 
tradícií našich predkov. Dôkazom vzťahu súťažiacich detí 
k regionálnym tradíciám je aj ich vystupovanie v ľudových 
krojoch z blízkeho okolia Trenčína. 

Mgr. Ľubica Kršáková 02.12.2015 
pomocná evidencia 1830/1/2015 
 
Počas novembra vystavovala v Centre seniorov KC Sihoť 

na Osvienčimskej ulici v Trenčíne keramikárka Gabriela 
Sedileková. Návštev-
níci obdivujú dom-
čeky, dedinky, ryby, 
rôzne predmety v 
stojanoch, anjelov, 
motýle, hodiny a iné 
artefakty. 

„Keramika je mojou 
záľubou už dvadsať 
rokov, ale iba tri roky 
sa jej venujem naplno,“ vraví bývalá pracovníčka Mestského 
kultúrneho strediska v Trenčíne. „ Je to úžasne upokojujúca 
práca a navyše som vždy inklinovala k výtvarnému umeniu.“ 

Veľkým vzorom pre Gabrielu Sedilekovú je výtvarník Ilja 
Holešovský. „Je to umelec, ktorý nemá rád jednoduché veci. 
Často sa stretávame. Vážim si, že ma zriedkavo pochváli, ale 
kritickými slovami nešetrí. Človeka to posúva dopredu.“ 

Pred štyrmi rokmi si vďaka grantu od Trenčianskej nadácie 
zadovážila pec. Dovtedy využívala pec v škole na sídlisku Juh, 
kde pôsobí klub keramikárov. Má aj kruh, ale nevyužíva ho. 
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Uprednostňuje modelovanie rukami.  Vedie aj keramikárske 
kurzy a klub.  

„Je to práca náročná na čas. Je potrebné keramiku 
vymyslieť, vymodelovať, musí sa minimálne tri až päť dní 
sušiť, vyhladiť do definitívnej podoby, vypáliť, glazovať 
a opäť vložiť do pece.“  

Pred Vianocami je veľký záujem o anjelikov z dielne 
Gabriely Sedilekovej. Už niekoľko rokov ich môžu Trenčania 
obdivovať aj na vianočných trhoch.  Doteraz sa zúčastnila 
štyroch výstav. Tá posledná v Centre seniorov KS Sihoť 
zaujala aj pozoruhodnými rámami na vystavovanú keramiku – 
vytvorili ich vyhodené staré okná z Katovho domu. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1859/1/2015 
 
V piatok 11.decembra 2015 sa v priestoroch Galérie Miloša 

Alexandra Bazovského  
uskutočnila slávnostná 
vernisáž projektu štu-
dentov Oddelenia prie-
myselného dizajnu Ka-
tedry materiálového in-
žinierstva Fakulty prie-
myselných technológií 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom „Duša slovanská“, 
ktorá predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých 
začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej 
technológie a návrhárstva.  

Výstava umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby modelu 
od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tematicky je 
výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, 
zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného 

Vystavujúce študentky a študenti. 
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kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných 
textilných techník ako aj súčasných technológií.  

Na slávnostnej vernisáži sa k študentom a  prítomným 
hosťom prihovoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý 
vyzdvihol kreativitu a umeleckú invenciu našich študentov, 
ktorí vďaka projektom ako je „Duša slovanská“  prezentujú 
univerzitu a zároveň si hľadajú vlastnú cestu umeleckého 
prejavu. 

Odborným garantom výstavy je prof. Ing.Pavol Lizák, 
PhD. a kurátorkou PhDr. Danica Lovišková. Výstava potrvá 
do 31.januára 2016.  

www.tnuni.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1872/1/2015 
 
Dejiskom 24. ročníka Medzinárodného filmového festivalu 

Art Film Fest budú Košice. Oznámili to v stredu 9. decembra 
zástupcovia festivalu. Priznali, že už tri roky sa vážne 
zaoberali myšlienkou, kam by mohli posunúť festival. 

„Väčšinou Košičania mieria na západ, Art Film Fest 
zamieril na východ, do Košíc a zdá sa, že je to šťastné 
riešenie,“ povedal na tlačovej konferencii prezident festivalu 
Milan Lasica. Verí, že po skončení prvého ročníka na 
východe budú spokojní všetci. 

„Najväčšia výhoda je v tom, že je tu kde premietať filmy. 
Lebo v Trenčianskych Tepliciach je iba jedno kino, staré, kde 
za tie roky akurát vymenili stoličky, a to na festival, ktorý má 
ambície, je dosť málo,“ dodal. 

Dôvody zmeny miesta po 23 rokoch vysvetlil aj producent 
Ján Kováčik . 

„Infraštruktúra bola najhlavnejší dôvod,“ zdôraznil. Košice 
podľa neho môžu festivalu ponúknuť to, čo žiadne iné mesto. 
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„Som presvedčený o tom, že už po prvom ročníku mnohí 
pochopia, že Košice s filmovým festivalom budú zohrávať 
veľmi dôstojnú úlohu.“ 

Producenta a generálneho manažéra Rudolfa Biermanna 
teší, že Košice 
sú vynikajúce 
miesto aj z hľa-
diska diváckeho 
zázemia. 

„Máme tu asi 
120 tisíc poten-
ciálnych divá-
kov, tá infra-
štruktúra je na-
ozaj unikátna,“ 

vyjadril svoj názor. Odhadovaná kapacita v košických 
priestoroch je 200 tisíc ľudí. 

Zakladateľ festivalu a viceprezident festivalu Peter Hledík 
prostredníctvom listu oznámil, že sa vzdáva funkcie 
viceprezidenta. Dôvodom bola práve zmena miesta. Najdlhšie 
organizovaný slovenský filmový festival vznikol v roku 1993. 

Ide o súťažný festival, orientuje sa na prezentáciu najnovšej 
svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie 
a ponúka výberovú prehliadku snímok slovenského 
audiovizuálneho prostredia. 

www.sme.sk 14.12.2015 
pomocná evidencia 1888/1/2015 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v piatok 

11. decembra slávnostne otvorila výstavu trenčianskej 
výtvarníčky Evy Olexíkovej s názvom „Medzi nebom 
a zemou“ a študentov Oddelenia priemyselného dizajnu z 

Zľava umelecký riaditeľ festivalu Peter Nágel, Milan Lasica a Peter Hledík. 



466 

 

Fakulty priemyselných technológií v Púchove, ktorí sa 
predstavujú projektom s názvom „Duša slovanská". 

Výtvarníčka Eva Olexíková vo svojej profilovej výstave 
predstavuje interdisciplinárne presahy v rámci techník z 
kresebnej, maliarskej a fotografickej do textilnej a odevnej 
(alebo naopak). Vo vzťahu k téme jej dielo charakterizuje 
zázračno každodennosti, rešpekt k niečomu, čo presahuje náš 
ľudský rozmer, mnohorozmernosť bytia a alchýmia 
materiálov...  

Eva Olexíková vyštudovala Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave, odbor módne návrhárstvo, prof. J. 
Ťapťuch a odbor voľná maliarska tvorba, prof. D. Fischer 
(1992 – 1998). Venuje sa grafickému, interiérovému 
textilnému dizajnu a voľnej maliarskej tvorbe. Základnými 
atribútmi jej diel sú invenčnosť, odvážne využívanie 
pozoruhodných farebných zostáv, netradičných materiálov, 
techník a ich originálnych spojení. Zaujíma ju paralelnosť 
svetov, štruktúry, vrstvy, fragmenty.  

www.gmab.sk 14.12.2015 
pomocná evidencia 1891/1/2015 
 
Druhá decembrová vernisáž vo výstavných priestoroch 

Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa v piatok 
18. decembra niesla v znamení čarovnej pitoresk-
nej maľby Nikolaja Feďkoviča a v kovovom lesku 
sochárskych reliéfov, objektov a kresieb Ivana Patúca.  

Samostatná výstava diel Nikolaja Feďkoviča je súčasťou 
série výstav, ktoré sa konali vo viacerých galériách nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí. Výstava sa uskutoční pri 
príležitosti 70. výročia narodenia tohto umelca. Súčasťou 
výstavy v Trenčíne budú aj diela zo zbierkového fondu 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne z polovice 
90. rokov 20. storočia, ktoré patria k jeho najvýznamnejším 
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prácam. Nikolaj Feďkovič je výtvarnými kritikmi považovaný 
za nevšedný zjav na európskej i domácej výtvarnej scéne. Po 

dvadsaťročnom pôso-
bení v Nemecku sa 
vracia na Slovensko, 
kde svoju tvorbu pred-
stavuje na výstavách. 

Ivan Patúc je absol-
ventom sochárstva na 
Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratis-
lave. Venuje sa ko-

mornej a monumentálnej sochárskej tvorbe. Intenzívny dialóg 
s klampiarstvom Ivan Patúc nadviazal v rodinnej klampiarskej 
dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom. V 
tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar s tradíciou 
remesla a individuálnym kreatívnym počinom umelca. 

www.gmab.sk 18.12.2015 
pomocná evidencia 1907/1/2015 
 
V priestoroch Kultúrno-informačného centra na Mierovom 

námestí sú od 8. decembra do 8. januára vystavené víťazné 
práce žiakov z 
výtvarnej súťaže 
Svet očami skutoč-
nosti a fantázie. 

Súťaž je výtvar-
nou časťou medzi-
národného projektu 
„Týká se to také 
tebe“ pôvodom z 
Uherského Hradiš-
ťa, ktorý má upozorňovať na ochranu prírody a životného 

Nikolaj Feďkovič: Žiť si tak v platanovom meste 
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prostredia. Funguje už 40 rokov. Základná umelecká škola 
Karola Pádivého v Trenčíne v nej súťažila už 18-krát. Do 
súťaže poslali školy z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja spolu 
až 369 prác. 

Zo Slovenska získalo ocenenie jedenásť autorov. Zo 
základných a materských škôl sa umiestnila na treťom mieste 
v kategórii do šesť rokov Nina Vienerová, v kategórii od 
sedem do deväť rokov zvíťazil Gabriel Zamec, druhé miesto 
získala Adela Barbara Michalcová. V kategórii žiakov od 
10- 12 rokov bol druhý Matej Raab a tretí Erik Tupý . Na 
druhom mieste v kategórii žiakov starých 13 - 15 rokov získal 
druhé miesto Andrej Urbanec. 

Zo základných umeleckých škôl v kraji zvíťazili v kategórii 
do sedem rokov s kolekciou prác Laura Lacková, Timea 
Túmová a Natália Korienková. Prvé miesto v kategórii od 8 
do 11 rokov získali s kolekciou grafík Matúš Kóňa, 
Magdaléna Hudcová, Simona Dudová a Bruno Habinský. 
Tretie miesto získala Ema Štefáneková. Tretie miesto v 
kategórii od 12 - 15 rokov získala Simona Holúbková. 

Za kolektívne práce „Líščia rodinka“ a „Údolie Veľhadov“ 
ocenili Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne 
a Základnú umeleckú školu z Čachtíc. 

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1926/1/2015 
 
Spisovateľ, herec, režisér, zakladateľ a šéf divadla GunaGu 

Viliam Klimá ček napísal a režíroval množstvo úspešných 
hier, ktoré pravidelne navštevuje veľké množstvo slovenských 
divákov.  

Na besede vo Verejnej knižnici Michala Rešetku, ktorej sa 
zúčastnili aj mladí študenti dramatického krúžku z Trenčína, 
stručne predstavil svoju najnovšiu knihu.  Väčšiu časť besedy 
však tvoril rozhovor o jeho prístupe k divadlu a k tvorbe. 
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Dej Klimáčkovej novej knihy s názvom „Vodka a chróm“ 
sa točí okolo života hlavného hrdinu Romana v dvoch 
paralelných líniách.  

„V jednej rovine je študentom medicíny, ktorý na ňu 
rezignuje a živí sa predajom zubných kefiek. V druhej 
vystupuje jeho alter ego 
Viktor, ktorého pri de-
monštrácii v roku 1989 
odsúdia do roly disidenta 
a zostane žiť v totalitnom 
štáte,“ opísal dej knihy 
autor. Kniha teda ukazuje 
dva osudy hrdinu aj štátu. 

Klimáček v súčasnosti 
píše pre Slovenské národné divadlo, Rozhlas a televíziu 
Slovenska a naďalej aj pre svoje materské divadlo GunaGu.  
Pri písaní aj hraní je podľa neho najdôležitejšie, aby človek v 
to, čo vytvoril, stopercentne veril. 

Viliam Klimáček začal písať po absolvovaní štúdií na 
lekárskej fakulte v Bratislave. To, že medicína nebude 
oblasťou, v ktorej bude pôsobiť, si však uvedomil už vtedy. 
Napriek tomu školu dokončil a postupne sa stále viac venoval 
písaniu. Koncom 80. tých rokov so Zuzanou Benešovou a 
Ivanom Mizerom vytvorili predstavenie „Vestpoketka“. 
Pôvodný plán bol, že sa po predstavení rozpustia. 

„Divadlo sme založili len preto, aby sme sa nezbláznili z 
terajšej reality, ktorá bola príliš ťažká. Stala sa však zvláštna 
vec. To, čo nám prinášalo obrovskú radosť, si obľúbili aj 
ľudia,“ opísal začiatky Viliam Klimáček.  

V písaní hier teda pokračoval aj naďalej. Počas 30 rokov 
fungovania divadla sa v ňom prestriedalo množstvo hercov, 
ktorí sú na Slovensku v súčasnosti všeobecne známi.  
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Začínala v ňom napríklad aj Zuzana Šebová, Petra 
Polnišová a v predstavení Odvrátená strana mesiaca, ktorú ste 
tento rok mohli vidieť aj v Trenčíne, účinkovala napríklad aj 
Emília Vášáryová. 

Aj keď sa divadlo postupne vyvíjalo, Klimáčkovým 
zámerom zostalo písať hry takým spôsobom, aby 
komunikovali so súčasným divákom.  

Jedným z posledných projektov bola hra o Mojmírovi z 
Veľkej Moravy. Aj napriek tomu, že téma je historická, 
posunul ju do inej roviny.  

„Nemá zmysel spraviť historickú hru, ktorá by nemohla 
prehovoriť k súčasnému divákovi. Mám rád, pokiaľ má hra 
presahy a dokáže osloviť každého diváka,“ povedal. 
Najdôležitejšie je však pre neho pri písaní už od začiatku 
osobný pocit.  

„Som sebec, ale najdôležitejšie je pre mňa, aby som bol s 
dielom spokojný ja a mal som pocit, že som spravil 
maximum,“ povedal. „Pokiaľ ľudia hru prijmú zle, čo sa tiež, 
samozrejme, stalo, u mňa to nemení nič na tom, že som to 
napísal najlepšie, ako som vedel. Preto je dôležité, aby si 
človek za svojou hrou stál, a bol s ňou spokojný na sto 
percent.“ Takým spôsobom by podľa neho mali pristupovať k 
práci aj mladí autori.  

„Divadlo je nepredvídateľné. Niekedy, keď máme pocit, že 
sme to zahrali otrasne, diváci sú úplne nadšení. Na druhej 
strane sa môže stať aj presný opak. Preto, pokiaľ to človeka 
baví, jednoducho to musí robiť aj naďalej,“ uzavrel Viliam 
Klimáček. 

Narodil sa v Trenčíne. Vzápätí na to sa však rodina 
presťahovala do Starej Turej. Je vyštudovaným doktorom. 
Písať začal v 80. rokoch. Počas 30 rokov fungovania divadla 
napísal približne 60 hier priamo pre Divadlo GunaGU, scenáre 
k televíznemu sitcomu, filmom, ako aj hrám pre Slovenské 
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národné divadlo. Zo začiatku hrával vo svojich aj cudzích 
filmoch a predstaveniach. Za konceptuálnu knihu „Noha 
k nohe“ získal medzinárodnú cenu IBBY. Román „Námestie 
kozmonautov“ zvíťazil v súťaži Román 2006, bol nominovaný 
na cenu Anasoft litera a získal Cenu AOSS za rok 2007. 

www.sme.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1898/1/2015 
 
Prvé stretnutie k jubilejnému 20. ročníku multikultúrneho 

festivalu Pohoda 2016 s médiami pripravila v stredu 16. 
decembra agentúra Pohoda. Pre verejnosť je prvou informácia, 
že festival sa po 16 rokoch vrátil k svojmu pôvodnému názvu 
Pohoda.  

Najznámejší slovenský festival tak pokračuje v trende 
veľkých európ-
skych festivalov, 
ktoré postupne 
prestali v názve 
používať mená 
partnerov. Pohoda 
ukončila spoluprá-
cu so spoločnos-
ťou Heineken Slo-
vensko a značkou 
Zlatý bažant. No-
vým partnerom 

podujatia je banskobystrický pivovar Urpiner. Organizátori 
predstavili aj nový vizuál festivalu. 

Zároveň predstavili prvých desať skupín a interpretov, ktorí 
prídu 7. až 9. júla 2016 do Trenčína. Sú nimi islandská post-
rocková kapela Sigur Rós, britská multiinštrumentalistka a 
speváčka PJ Harvey, zakladateľ elektroswingu Parov Stelar, 
gypsy-punková formácia z New Yorku Gogol Bordello, 
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legenda slam poetry Saul Williams, anglický drum & bassový 
producent Spor, elektroclashoví Chicks on Speed, punk-
rapová dvojica z New Jersey s názvom Ho99o9, bluesové 
voodoo My Baby a elektro-rocková fínska kapela K-X-P. 

Anglickú interpretku PJ Harvey prezentujú tri albumy vo 
výbere Rolling Stone 500 najlepších albumov histórie, osem 
nominácií na Brit Awards, šesť nominácií na Grammy a ako 
jediný umelec v histórií aj dve víťazstvá za najlepší album 
roka Mercury Prize. Týmto zoznamom úspechov sa môže 
pochváliť Polly Jean Harvey. Na konte má hity ako This is 
Love, Down by the Water či svetoznámy duet s Nickom 
Caveom Henry Lee. PJ Harvey okrem ocenení a umiestnení v 
prestížnych rebríčkoch získala aj čestný doktorát od jednej z 
londýnskych univerzít. Jej výkladnou skriňou však nie sú 
sošky a diplomy, ale výborná hudba, ktorou príde doktorka 
Polly Jean Harvey liečiť na Pohodu aj uši fanúšikov.  

 „To, že sme vydržali 20 rokov, je pre mňa veľmi dôležité, 
považujem to za silný príbeh, keďže som pri ňom od začiatku. 
Keď si to vždy spätne beriem, čím všetkým sme prešli, tak to 
je zaujímavý príbeh. Oslava 20. výročia by nemala byť 
retrospektívnym spomínaním, má to byť silný, samostatne 
obhájiteľný ročník, ktorý bude veľmi dobre fungovať. 
Vyberáme si z histórie zopár mien, ktoré sme chceli 
zopakovať už dávnejšie, napríklad Gogol Bordelo či Chick on 
Speed, ale chceme, aby festival sám o sebe dobre fungoval,“ 
uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák.  

Zároveň dodal: „Budeme oslavovať 20 rokov a som až 
prekvapený, ako silne je to vnímané v zahraničí. Keď niekto 
vydrží robiť festival 20 rokov, keď si udrží nezávislosť od 
veľkých festivalových sietí, keď ide svojou tvrdohlavou 
cestou, cítim, že máme pomerne silný rešpekt.  

www.teraz.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1900/1/2015                                                                                                 


