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editorial

Pavol Tomašovič

Duch mesta je v nás
Po štvrťstoročí dostala pešia zóna novú podobu. 

Pred jej rekonštrukciou odznelo, že do centra mesta nie je dôvod 
chodiť. Ustrnutie života v centrách miest je problém, 

ktorému sa nevyhli viaceré európske mestá strednej veľkosti. Profesor 
Andreas Huyssen vo svojej štúdii naznačuje, že ide o cenu, ktorú 

platíme za prehnaný pokrok. Deštrukcia minulých spôsobov života 
v jeho mene a predstava, že všetko nové je lepšie ako staré, prináša 

zabúdanie i stratu väzieb k ľuďom i k miestu. Kompenzujeme 
ich hromadením tovarov, megalomanskými a individualistickými 

predstavami. Stali sa súčasťou myslenia 
aj v architektúre. Dôsledok v podobe zbúraných historických budov, 

stavania panelových sídlisk i pseudoumeleckých artefaktov sa stal 
skutočnosťou. V neustále sa zrýchľujúcom tempe života 

a v čoraz obmedzenejšom spoločnom priestore 
sa stupňuje napätie medzi individuálnymi predstavami a reálnymi 
možnosťami lokality. Riešenia v podobe vytláčania prirodzeného 

a prírodného prostredia len zvyšujú tendenciu migrácie ľudí z miest, 
z centra na okraj, na perifériu, do dedín či medzi štyri steny domov. 

Životný štýl z nás robí opäť nomádov bez väzby 
na miesto a čas. Centrami, ktoré nás dnes spájajú, 

sú supermarkety a virtuálny svet. Putujeme k nim s vierou, 
že uspokoja naše potreby. S priateľmi sme spojení krehkou 

internetovou a mobilnou sieťou. O intenzite i možnostiach rozhoduje 
kliknutie myšou či vytočenie čísla. Získaná sloboda od priestoru 

umožňujúca preklenúť čas pretrháva akékoľvek pevné väzby. 
Je potom ešte vôbec možné vrátiť centru mesta jeho pôvodnú funkciu? 

Možno mu vrátiť ducha? Duch mesta, 
tak ako i človeka, je vnímaný cez jeho konkrétny príbeh, 

vpísaný do jeho tváre, do jeho srdca, do jeho podoby. 
Príbeh, ktorý nie je virtuálny, ale je reálne žitý a nesený človekom. 

Príbeh, ktorému venujeme čas, svoje úsilie i nasadenie 
sa vpisuje do vonkajšej atmosféry i do neviditeľnej kontinuity 

dejín miest. História Trnavy, jej svetlé i ťažké okamihy, potvrdzujú 
oprávnené očakávanie atmosféry, ktorá zhutňuje úctu 

k minulému s ambíciou udržiavania dobrých podmienok pre život 
i v budúcnosti. Tak ako pred stovkami rokov i dnes. Nepomôže 

nostalgicky spomínať na „trnavské korzo“ či pasívne čakať, 
čo kto vytvorí. Tak ako v minulosti, ak chceme v Trnave spoločne 

v dobrom a dobre žiť, musíme tvoriť a upevňovať vzťahy 
a príbehy s ľuďmi tam, kde práve spoločne žijeme. 

Duch mesta sa tak aj vďaka nám môže stať prítomnou skutočnosťou.
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Mohlo by sa zdať, že o hradbách 
v Trnave sa v poslednom čase 
hovorí veľa a často. Natíska sa 
otázka, načo toľko písať o neja-
kých starých, ošarpaných mú-
roch. Ale je dobre, že sa o nich 
píše. Právom sa dostávajú do 
pozornosti z viacerých dôvodov. 
Tak, ako k identite Trnavy neod-
mysliteľne patria veže trnavských 
kostolov, patrí k nej aj mestské 
opevnenie. Nielen preto, lebo je 
to najrozsiahlejšie tehlové mest-
ské opevnenie v strednej Európe, 
ktoré po stáročia poskytovalo 
ochranu pred dobyvateľmi oby-
vateľom mesta a okolitých dedín, 
a súhrou šťastných počinov, 
niekedy aj neúmyselných – ako 
v minulosti pristavané prílepky 
– ostalo zachované do súčas-

nosti. Hradby sú aj svedectvom 
o naozaj kráľovskom význame 
Trnavy a výnimočnou prezentá-
ciou fortifikačnej architektúry od 
13. do 16. storočia. 
Mesto Trnava sa dlhodobo a sys-

tematicky venuje ich rekonštruk-
cii a údržbe, na ktorú venovalo 
počas dvadsiatich rokov obno-
venej samosprávy 2 milióny eur. 
Významné aktivity zaznamená-
vame v tomto roku na severnom 

udalosti

Ing. arch. Milan Horák, vizualizácie: Ateliér AW

Mesto chce pri hradbách vytvoriť oddychovú 
kultúrno-spoločenskú zónu
Prvá etapa rekonštrukcie severného úseku historického mestského opevnenia realizovaná 
v rámci projektu Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav, sa končí. Začína sa druhá etapa 
prác, v ktorej bude obnovený aj zvyšný úsek opevnenia až po Hornopotočnú ulicu v dĺžke 
približne 89 metrov, vrátane ďalšej veže. 
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úseku opevnenia, v lokalite 
Horné Bašty za objektom Hasič-
ského a záchranného zboru na 
Rybníkovej ulici. Z grantu Európ-
skej únie sa tu obnovuje v rámci 
prihraničnej spolupráce veža V1 
sumou 81 tisíc eur, od júla sa 
začínajú aj práce na opevnení od 
veže V1 až po železiarstvo. Sú-
časťou tohto úseku je aj veža V2. 
Táto etapa obnovy bude finan-
covaná z mestského rozpočtu 
a účelovej dotácie Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky vo 
výške 20 tisíc eur. 
Zároveň Mesto čaká na vy-
hodnotenie žiadosti o grant na 
severovýchodnú vežu, ktorá má 
byť riešená ako replika pôvodnej 
veže na nároží pri križovatke ulíc 
Hlbokej a Rybníkovej. Rozpočet 
je 390 tisíc eur, spolufinanco-
vanie zo strany Mesta je 18 tisíc 
eur. Realizáciou tohto úseku by 
malo byť mestské opevnenie po 
stavebnej a technickej stránke 
dokončené. 
Pred zodpovednými však stojí 
nemenej závažná úloha, ako 
k „hardvéru“ priradiť kvalitný 
„softvér“ – zapojiť hradby do 
súčasného života mesta a urobiť 

udalosti



2 Novinky z radnice 3júl 2014

udalosti

ich atraktívnymi nielen po vizu-
álnej stránke, ale aj možnosťami 
ich využívania na relax a kultúr-
no-spoločenské aktivity. Z tohto 
dôvodu mestský úrad zabezpečil 
štúdiu riešenia priestoru pri 
hradbách z vnútornej strany, aj 
zo strany Rybníkovej ulice. Oba 
priestory sú v súčasnosti skryté 
pre Trnavčanov aj návštevníkov 
mesta. Štúdia Ateliéru AW tu na-
vrhuje vytvorenie spoločensko-
-oddychovej zóny ako spojnice 
medzi ulicami Jerichovou a Hor-
nopotočnou, ktorá by mohla 
niesť pomenovanie po kráľovi 
Belovi IV., po ktorom nenesie 
dodnes meno žiadna lokalita 
v historickom centre Trnavy. 
Súčasťou tohto priestoru je 
úprava chodníkov, lavičiek, zele-
ne a priestoru na malé javiskové 
formy pod holým nebom v bez-
prostrednom dotyku s mest-
skými hradbami, ktoré budú 
slúžiť po vybudovaní ochodze 
aj ako vyhliadková trasa. Ešte 
pôsobivejšie sa javí umiestnenie 
vodnej plochy v priestore na 
strane Rybníkovej ulice, kde sa 
v súčasnosti nachádzajú objekty 

mesta, ktoré majú byť asano-
vané. Nepochybne ide nielen 
o pôvabný, ale aj ambiciózny 
návrh, ktorý si bude vyžadovať 
náročné technické a statické rie-
šenie. Jeho konečný efekt však 
môže tvoriť významnú pridanú 
hodnotu k obnovenému opev-
neniu a pohľadom na objekty 
Trnavskej univerzity. Ak sa oby-
vatelia Trnavy aj politici stotož-
nia s týmto návrhom riešenia, 
bude do rozpočtu na rok 2015 
navrhnutá čiastka na projektovú 
dokumentáciu a prípadne už 

aj na stavebné práce. Trnava je 
jediným mestom zastupujúcim 
Slovensko v najvýznamnejšej 
organizácii združujúcej opev-
nené mestá v Európe European 
Walled Towns. Ak si dnes klik-
neme na jej web www.walled-
towns.com, na titulnej stránke 
sa nám medzi prvými objaví aj 
fotografia trnavských hradieb. 
Bolo by dobré, keby o pár rokov 
mohla byť doplnená titulná we-
bová stránka tejto organizácie aj 
o fotografie zrealizovanej úpravy 
okolia mestského opevnenia. 
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(eu) foto: 4F

Už vo štvrtok 3. júla sa koncertná 
sieň Marianum stane dejiskom 
slávnostného otváracieho koncertu 
celoeurópskeho projektu České sny 
2014, na ktorom sa predstaví aj špič-
kový mladý huslista Josef Špaček. 
Teplé letné večery, studené pivo 
a to najlepšie, čo vzniklo na čes-
kej a slovenskej filmovej scéne 
– túto neodolateľnú trojkombi-
náciu prináša opäť Letný Bažant 
kinematograf, ktorý svojim fa-
núšikom postupne ponúkne od 
nedele 6. júla päť filmových pred-
stavení pod holým nebom. 
Každé júlové piatkové popoludnie 
budú môcť rodičia s deťmi absol-
vovať prechádzku do Kamenného 
mlyna alebo na kúpalisko súčas-
ne s návštevou detských divadie-
lok, ktoré odohrajú v prírodnom 
amfiteátri rovnaké rozprávočky 

ako o dve hodiny neskôr aj na 
pešej zóne. 
Nedeľné popoludnia budú patriť 
Potulkám Malým Rímom, nedeľné 
podvečery zase tradičným Pro-
menádnym koncertom dychových 
hudieb v mestskom amfiteátri. 
Pre prívržencov mladej, netradičnej 
hudobnej scény a nekonvenčných 
nápadov sú aj tento rok prichys-
tané dva júlové večery na Proma 
Frajdej v Bernolákovom sade. 
Začiatkom augusta budeme v Tr-
nave už po jedenásty raz hovoriť 
medzinárodným Trnavským JAZ-
Zykom s hviezdami tohto žánru. 
Krátko na to sa mestský amfiteáter 
až po dva večery stane dejiskom 
mimoriadnej kultúrnej udalosti, 
prvej svojho druhu na Slovensku 
– uvedenia slávnej opery Giusep-
pe Verdiho Giovanna d’Arco. 

A keď už hovoríme o klasickej 
hudbe, treba spomenúť, že august 
je v Trnave už tradične aj časom 
koncertov špičkových interpretov 
organovej hudby na vzácnych 
trnavských historických organoch 
v rámci medzinárodného festivalu 
Trnavské organové dni.
V polovici augusta zas prevezme 
v Trnave vládu folklór na trinás-
tom medzinárodnom festivale Tr-
navská brána. Počas troch dní sa 
symbolicky otvoria brány nášho 
mesta folklórnym súborom z kra-
jín Vyšehradskej štvorky, a ako je 
už na Trnavskej bráne zvykom, 
súčasťou festivalu budú aj špičko-
vé muzikálové inscenácie s folklór-
nymi inšpiráciami. Tento raz sa 
Trnavčania a návštevníci mesta 
môžu tešiť na legendárny muzikál 
o najznámejšom zbojníkovi Na 
skle maľované v réžii a choreogra-
fii Jána Ďurovčíka a na úspešný 
muzikálový príbeh zakázanej lásky 
Čiernobiely svet v podaní folklór-
neho súboru Vranovčan.  
S tohtoročným kultúrnym letom 
sa rozlúčime 31. augusta vo 
veľkom na koncertoch Majka 
Spirita, skupiny Hex a ďalších, 
ale už v tento večer sa môžeme 
začať tešiť aj na Tradičný tr-
navský jarmok s letným slnkom 
zakliatym do prvého burčia-
ku a sprievodným kultúrnym 
programom zameraným najmä 
na tradície významného stredo-
vekého  trhového mesta.  

Kultúrne leto zavládne nielen na korze, 
ale aj na Trojičnom, v amfiku a v Kamenáči
Trnavské kultúrne leto zavládne v júli a auguste nielen na obnovenom trnavskom korze, 
ale aj na Trojičnom námestí, v mestskom amfiteátri či Kamennom mlyne. Okrem koncertov 
najrôznejších hudobných žánrov, tanca, spevu a pouličných divadelných predstavení, ktoré 
každý podvečer oživia novú pešiu zónu v pásme Leto na korze, nebude chýbať ani tradič-
ná ponuka letných festivalov a ďalších podujatí v réžii mestskej sampsprávy. Podľa svojho 
vkusu si z nej budú môcť vybrať niečo pre seba malí aj veľkí, mladí aj seniori. A pre večných 
zvedavcov bez ohľadu na vek sú aj tento rok pripravené obľúbené Potulky Malým Rímom, 
ktoré opäť poodhalia mnohé málo známe súčasti života a histórie nášho mesta. 

udalosti
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Potulky Malým Rímom do histórie mesta
Opäť je tu leto a s ním Potulky Malým Rímom – pešie exkurzie do dávnejšej i novšej histórie 
nášho mesta. Mestská samospráva aj tento rok pripravila pre všetkých záujemcov nové ciele 
a témy z bohatej mozaiky historických faktov, príbehov, spoločenstiev, jednotlivcov, predme-
tov, lokalít alebo objektov opantaných tajomstvami, behom času odsunutých do zabudnutia, 
znovuobjavených a obnovených. Každú júlovú a augustovú nedeľu popoludní sa spoločne 
vyberieme na potulku, počas ktorej oživíme kúsok dejín Malého Ríma.

(eu) foto: pohľadnica zo zbierky Jozefa Benku

Prvá letná potulka nás zavedie 
do znovuzrodeného letohrádku 
Spiegelsaal, v ktorom kedysi Tr-
navčania obklopení zeleňou trávili 
príjemné chvíle oddychu. Neob-
vyklá kultúrna pamiatka, jediná 
svojho druhu v Trnave, po dlhých 
rokoch prvý raz znovu otvorí 
svoje priestory pre verejnosť, aby 
sa pochválila jedinečnou zrešta-
urovanou nástennou iluzívnou 
maľbou. 
Na ďalších dvoch potulkách bu-
deme spoznávať voľakedajšie 
názvy ulíc v historickom centre 
mesta a prejdeme sa aj storočím 
dnešnej pešej zóny – Hlavnej 
ulice, ktorá bola súčasťou legen-
dárneho trnavského korza, na 

ktorom sa v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia Trnavčania stretávali, 
spoznávali, zaľubovali a vstupo-
vali do svojich životných príbehov.
V chládku najväčších chrámov 
mesta sa započúvame do histórie 
a božských tónov vzácnych trnav-
ských organov. Mimo centra, na 
ortodoxnom židovskom cintoríne 
v Kamennom mlyne sa zozná-
mime so životom a tradíciami 
pochovávania členov židovskej 
komunity. Letné putovanie v čase 
venované trnavskému právu meča 
a justícii, nás povedie do uni-
kátnych priestorov stredovekého 
západného krídla radnice a do 
žalára, odkiaľ sa odsúdenci odo-
berali na svoju poslednú cestu.  

Zoznámime sa tiež so životnými 
osudmi bohatého šľachtického 
rodu Esterházyovcov. Na tvári 
miesta sa dozvieme množstvo 
zaujímavostí o prvej konskej 
železnici a histórii železničnej 
prepravy v Trnave. Posledná 
potulka po historických chodníč-
koch Malého Ríma povedie na 
trnavskú kalváriu po stopách jej 
vzniku a sochárskej výzdoby. 
Potulky Malým Rímom sa konajú 
za každého počasia, stretnu-
tie je zvyčajne o 15.30 h pred 
radnicou, ak v programe nie je 
uvedený iný čas a miesto. Kom-
pletný program potuliek nájdete 
na predposlednej strane obálky 
tohto vydania. 
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v skratke
 Na atletickom štadióne 
Slávia bude nová tribúna
Mestská samospráva začala 
v júni budovať novú tribúnu 
na atletickom štadióne Slávia 
Trnava pre štyristopäťdesiat 
športových divákov. Tribúna 
s celkovou dĺžkou 37,75 m 
bude z montovanej oceľo-
vej konštrukcie uloženej na 
železobetónových stĺpoch, 
ukotvených do pätiek na 
pilótach, strecha z prelamo-
vaného plechu s plastovou 
povrchovou vrstvou. Objekt 
bude napojený na rozvody 
vody, kanalizácie a elektric-
kej energie, ozvučenie má 
byť zabezpečené pomocou 
slaboprúdových rozvodov. 
Nebude chýbať ani sociálne 
zázemie prispôsobené aj 
pre imobilných a sklado-
vé priestory. Plocha pod 
tribúnou a v okolí bude 
vydláždená a odvodnená 
pomocou odvodňovacích 
žľabov do existujúcej kanali-
zácie. Zmluvná cena realizá-
cie je 410 995 eur. Stavba má 
byť dokončená do polovice 
augusta tohto roku. 

 Na Ulici generála Golia-
na bude dvadsaťpäť no-
vých parkovacích miest
Na Ulici generála Goliana 1 
– 17 buduje mestská samo-
správa štyri nové parkovacie 
plochy s kolmým radením 
pre dvadsaťpäť vozidiel. 
Povrchová úprava je z asfal-
tového betónu, parkovisko 
je ohraničené betónovým 
skoseným obrubníkom. 
Súčasťou stavby sú dva 
nové stožiare verejného 
osvetlenia a nové chodníky 
z liateho asfaltu s bezba-

Mesto pripravuje projekt 
elektronizácie služieb občanom

(red)

(red)

Trnava iniciuje vznik nového 
mestského regiónu
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky sa Mesto Tr-
nava 14. mája 2014 stalo sprostredkovateľským orgánom pri 
realizácii Integrovaného regionálneho operačného programu na 
obdobie 2014 – 2020. Úlohou Trnavy je nadviazať partnerstvo 
s obcami, s ktorými má sociálne, ekonomické a územné vzťahy, 
a založiť spolu s nimi Funkčné mestské územie Trnava. Prvé 
stretnutie zástupcov obcí novovznikajúceho mestského regiónu 
sa uskutočnilo 4. júna 2014 na trnavskej radnici. 

Zúčastnili sa na ňom zástupco-
via obcí Biely Kostol, Malženi-
ce, Bohdanovce nad Trnavou, 
Šelpice, Brestovany, Ružindol, 
Suchá nad Parnou, Špačince, 
Bučany, Zavar, Dolné Lovčice, 
Zeleneč, Zvončín a Jaslovské 
Bohunice. Súčasťou budúce-
ho mestského územia budú aj 
Hrnčiarovce nad Parnou.
Základnou myšlienkou vytvore-
nia Funkčného mestského úze-
mia Trnava je rast, spolupráca, 
spoločné verejné politiky a spo-
ločné zabezpečovanie služieb 
pre obyvateľov tak, aby bol 

dodržaný integrovaný prístup 
k riešeniu špecifických potrieb 
oblasti. Na úvod konferencie 
boli predstavené zámery a ciele 
nového programového obdobia 
na roky 2014 – 2020, prioritné 
osi Integrovaného regionálneho 
operačného programu a mož-
nosti čerpania finančných 
prostriedkov na udržateľný roz-
voj mestského regiónu.
Zástupcovia obcí sa dohodli na 
spolupráci v pravidelných ter-
mínoch a zhodli sa na spoloč-
nej príprave projektov na rozvoj 
mestského regiónu Trnava. 

Na základe výzvy Ministerstva 
financií SR predložilo v augus-
te 2013 Mesto Trnava žiadosť 
o nenávratný finančný príspe-
vok z Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti 
na projekt elektronizácie slu-
žieb poskytovaných verejnosti 
s názvom Zavedenie a rozvoj 
eGovernmentu mesta Trnavy. 
Vo februári 2014 bola žiadosť 
pozitívne vyhodnotená. Zmlu-
vu o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku vo výške 
1 958 888,22 eur na realizáciu 

tohto projektu Mesto Trnava 
podpísalo 18. marca 2014. 
V čase uzávierky tohto vydania 
sa pripravovalo vyhlásenie ve-
rejného obstarávania.
Elektronizácia služieb v rámci 
projektu má byť zabezpečená 
Integrovaným informačným 
systémom mesta, prepojeným 
s ostatnými informačnými sys-
témami verejnej správy a ve-
rejnými registrami. Jestvujúce 
informačné systémy budú do-
budované a rozšírené o kom-
ponenty hardvérovej, softvéro-
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v skratke
riérovou úpravou, ktoré 
nahradia pôvodné asfaltové 
chodníky. Práce si vyžiadali 
výrub jedného stromu, ktorý 
bude nahradený výsadbou 
piatich agátov zlatolistých. 
Okolo nových parkovacích 
státí a nad navrhovanou no-
vou trasou kábla verejného 
osvetlenia bude v šírke 1 m 
obnovený trávnik. Cena die-
la je 27 500 eur. Ukončenie 
prác bolo naplánované na 
koniec júna.

 Pre digitalizáciu pred-
metov budú uzavreté ex-
pozície v múzeu 
Archeologická expozícia, 
Dejiny Trnavy, Gotická Tr-
nava, Krása zašlých čias 
a Umelecké remeslo v Číne 
a Japonsku, výstavy Salón 
2014 – kontrasty a Drevené 
kostoly na druhom poschodí 
budú približne jeden mesiac 
pre návštevníkov aj pre záu-
jemcov o svadobné fotogra-
fovanie uzavreté. Dôvodom 
uzavretia je digitalizácia 
predmetov v budove na Mú-
zejnom námestí 3 v rámci 
programu národnej digita-
lizácie zbierok pod názvom 
Digitálne múzeum, do ktoré-
ho je zapojené aj Západoslo-
venské múzeum v Trnave. 
Múzeum počas tohto obme-
dzenia znižuje vstupné do bu-
dovy na Múzejnom námestí 3 
takto: Dospelí – 2 € (pôvodne 
3 €), dôchodcovia a študenti 
od 15 rokov 1 € (pôvodne 1,50 
€). Zvyšné tarify sa nemenia. 
O znovuotvorení všetkých 
expozícií a výstav bude mú-
zeum včas návštevníkov infor-
movať na webových stránkach 
i v budove múzea.  

vej a aplikačnej infraštruktúry, 
ktoré zabezpečia efektívne 
poskytovanie eGov služieb. Ich 
prostredníctvom budú môcť 
občania i podnikatelia elektro-
nicky plniť svoje ohlasovacie 
a oznamovacie povinnosti, 
podávať daňové priznania, 
pripomienkovať návrhy doku-
mentov, získavať aktuálne in-
formácie, a podobne. Efektivita 
poskytovania sto tridsiatich 
troch služieb, ktoré sú predme-
tom projektu, sa výrazne zvýši 
– všetky budú dostupné cez 
webový portál mesta, ústredný 
portál verejnej správy a niekto-
ré aj prostredníctvom mobilnej 
aplikácie. Občanom by to malo 

priniesť zníženie administra-
tívnej náročnosti vybavovania 
služieb, zrýchlenie procesov 
spracovania podaní, zlepšenie 
dostupnosti a kvality informácií 
a zvýšenie transparentnosti. 
Predpokladaná časová úspo-
ra používateľov služieb bude 
v priemere 27,5 %-ná. 
V prípade úspešného verejného 
obstarávania by mal byť projekt 
ukončený v septembri 2015.
Projekt Zavedenie a rozvoj 
eGovernmentu mesta Trnavy je 
spolufinancovaný z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja 
a je v súlade s princípmi Ná-
rodnej koncepcie informatizá-
cie verejnej správy.  

Nájdený a zužitkovaný čas 
v Prázdninovom superklube

(eu)

Knižnica Juraja Fándlyho pripravila dvadsiaty druhý ročník 
Prázdninového superklubu pre prázdninujúcich školákov.

 Obľúbenosť tohto podujatia 
podčiarkuje fakt, že v minulom 
roku ho absolvovalo až 834 
detí. Aktuálny program plný 
zaujímavých aktivít bude tento 
raz v environmentálnom duchu 
na tému Nájdené a zužitkova-
né. Stretnutia budú každú stre-
du od 10. do 12. hodiny.
Na stretnutí so spisovateľkami 
Evou Kopúnkovou a Gabrielou 
Spustovou 2. júla sa bude ho-
voriť o spomienkach z detstva, 
ktoré sa môžu stať inšpiráciou 
knižných príbehov. O týždeň 
neskôr na deti čaká tvorivá 
dielňa, v ktorej si vyskúšajú vý-
robu voňavého mydla s Luciou 
Pestúnovou. Na treťom stretnutí 
sa deti v predstavách ponoria 
pod morskú hladinu s potápa-
čom Jaroslavom Blaškom, na 
štvrtom si vyskúšajú výrobu 
pletených tašiek so spisova-

teľkou Oľgou Kohútikovou, 
na piatom superklube budú 
tvoriť užitočné a zároveň este-
tické predmety z recyklovaných 
materiálov s ilustrátorkou Ok-
sanou Lukomskou. 
Zvonček zvoní, slnko svieti, 
záhrada je plná detí – to je 
názov prvého augustového 
stretnutia s redaktorkou Danu-
šou Faktorovou a jej tvorivými 
nápadmi, nasledovať bude 
súťaž v speve so známym tr-
navským spevákom Bystríkom, 
a po nej stretnutie s filatelistom 
Jánom Mičkom. Záver letných 
aktivít bude patriť súťažiam 
a vyhodnoteniu najaktívnejších 
„superklubákov“. Počas celých 
prázdnin budú deti tvoriť ob-
rázky z použitých plastových 
uzáverov.
Podujatie sa uskutočňuje s fi-
nančnou podporou Mesta Tr-
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Jana Žišková, foto: M. Michalík

Trnavskí dobrovoľníci podporili NAŠE MESTO
Na celom Slovensku bol 13. a 14. jún v znamení dobrovoľníckej práce. V Trnave sa k naj-
väčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva na Slovensku NAŠE MESTO pridalo viac ako 
tristo dobrovoľníkov.Zanechali po sebe viditeľnú stopu. Obnovené lavičky a amfiteáter v Ber-
nolákovom sade. Vynovené detské ihrisko na Prednádraží. Namaľované oplotenie Základnej 
školy s materskou školou na Spartakovskej ulici a v Materskej škole na Narcisovej. Skrášlený 
školský klub na Základnej škole s materskou školou na Vančurovej. Vyčistený areál budúce-
ho baseballového ihriska na Cukrovej a časť lokality v Kamennom mlyne. Nový kamienkový 
povrch vo dvore trnavského útulku pre opustených psíkov.

Na celom Slovensku bol 13. a 14. 
jún v znamení dobrovoľníckej 
práce. V Trnave sa k najväčiemu 
podujatiu firemného dobro-
voľníctva na Slovensku NAŠE 
MESTO pridalo viac ako tristo 
dobrovoľníkov. Zanechali po sebe 
viditeľnú stopu. Obnovené lavič-
ky a amfiteáter v Bernolákovom 
sade. Vynovené detské ihrisko na 
Prednádraží. Namaľované oplote-
nie Základnej školy s materskou 
školou na Spartakovskej ulici 
a v Materskej škole na Narcisovej. 
Skrášlený školský klub na Zá-
kladnej škole s materskou školou 
na Vančurovej. Vyčistený areál 
budúceho baseballového ihriska 

na Cukrovej a časť lokality v Ka-
mennom mlyne. Nový kamien-
kový povrch vo dvore trnavského 
útulku pre opustených psíkov.
Poznávacím znamením dob-
rovoľníkov bola dobrá nálada 
a jednotné tričko. Obliekli si ho 
riaditelia firiem, manažéri a ich 
zamestnanci, učitelia so žiakmi, 
tréneri a ich zverenci, rodičia 
s deťmi i mladí nadšenci z radov 
verejnosti. Bez ohľadu na spo-
ločenský status, bok po boku 
brúsili, natierali, čistili a zveľa-
ďovali. Pretože v NAŠOM MES-
TE nie je dôležité, kým ste, ale 
čo urobíte pre druhých. Sympa-
tický mladík z Johnson Controls 

po minuloročnej dobrej skúse-
nosti pritiahol do Trnavy aj svo-
jich kolegov. Vďaka nim dnes 
majú deti zo Základnej školy na 
Vančurovej ulici vynovené lavice 
a stoličky v školskom klube. 
Ako v úli to vyzeralo v areáli Zá-
kladnej školy na Spartakovskej 
ulici, kde sa počas dvoch dní vy-
striedalo viac ako 160 dobrovoľní-
kov, medzi nimi aj 60 deviatakov. 
Ich cieľ bol jasný, namaľovať vyše 
720 metrov dlhý plot. Zahanbiť 
sa nedali ani pedagógovia, ktorí 
ruku k dielu pridali po skonče-
ní vyučovania. V sobotu prišli 
pomôcť i viacerí rodičia. Karol 
z Orange-u bol na akcii nováči-

udalosti
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kom. Rozhodol sa na jeden deň 
vypnúť počítač a zapnúť seba. 
Pri boji s biologickým odpa-
dom v Kamennom mlyne, kde 
dobrovoľníci vyzbierali takmer 
tonu bioodpadu, neskrýval 
svoje nadšenie. Sľúbil, že o rok 
privedie aj ďalších kolegov Tr-
navčanov.
Deti na Prednádraží sa už tešia 
z hravého ihriska na Botanickej 
ulici, ktoré pod taktovkou zdru-
ženia Trnavská alterantíva.sk 
natrelo šestnásť dobrovoľníkov 
veselými farbami. Kolotoč, pre-
liezky a hojdačky sa po niekoľ-
kých hodinách práce rozžiarili 
kombináciou modrej, zelenej, 
červenej, fialovej a žltej farby.
Neľahkú úlohu mali dobrovoľ-
níci na Cukrovej ulici. Prevažne 
členovia Baseballového klubu 
Angels Trnava a ich rodinní 
príslušníci sa pustili do čistenia 
priestoru s rozlohou približne 
20 000 m2, na ktorom v budúc-
nosti vyrastie nové baseballové 
ihrisko. Boj s vysokou trávou, 
náletovou zeleňou, likvidácia 
odpadu z divokej skládky a vy-
budovanie nového oplotenia 
ich stáli veľké úsilie. Bilancia 
po dvoch dňoch práce – 100 
metrov dlhý nový plot, 5 na-
plnených veľkokapacitných 
kontajnerov komunálneho 
a biologického odpadu, ďalších 
približne 5 kontajnerov komu-
nálneho odpadu odvezeného na 
zberné dvory a zopár zničených 
kosačiek. 
Dôvod na radosť majú aj v Ma-
terskej škole na Narcisovej ulici, 
kde už deti nemusia chodiť okolo 
smutného šedivého betónového 
múru. Dobrovoľníci ho natreli prí-
jemnou béžovou farbou, na ktorú 
ešte pribudnú veselé obrázky. Ich 
autorkami budú učiteľky a možno 
im pri maľovaní pomôžu aj detič-
ky z materskej školy. 
Aj tento rok našli dobrovoľníci 
uplatnenie v trnavskom útulku, 

ktorý poskytuje prechodný do-
mov pre viac ako 80 opustených, 
túlavých a týraných psíkov. Za 
výdatnej hlasovej podpory štvor-
nohých havkáčov dobrovoľníci 
upravili povrch v areáli útulku 
navážaním drobných kamienkov 
a ich vyrovnávaním. 
Pätnásť dobrovoľníkov, najmä 
z radov zamestnancov Mestského 
úradu v Trnave, privítala prome-
náda. V časti od pomníka Antona 
Bernoláka až po Zelený kríček 
natierali 150 drevených lavičiek. 
Nový povrchový náter dostal aj 
amfiteáter, miesto promenádnych 
koncertov dychových hudieb. 
Škoda len, že obnovená plocha 
zostala krásna iba necelý deň, 
pokým ju opäť „neoznačkovali“ 
sprejeri, čím za pár minút zničili 
niekoľkohodinovú prácu.
NAŠE MESTO zorganizovala 
Nadácia Pontis v spolupráci so 
skupinou firiem Engage už po 
ôsmykrát. V Trnave, ktorá sa 
do akcie zapojila po druhý raz, 
sa okrem dobrovoľníkov z ve-
rejnosti, mimovládnych orga-
nizácií, športovcov, pedagógov 
a študentov zapojili aj firemní 
dobrovoľníci. K tridsiatim za-
mestnancom Mesta Trnavy sa 
pridali zamestnanci z firiem 
AT&T GlobalNetworkServices 
Slovakia, Heineken Slovensko, 
Johnson Controls Štúrova, Bra-
tislava, IBM, Orange Slovensko, 
Tatra banka, Hewlett-Packard 
Slovakia, Provident Financial, 
Západoslovenská energetika a 
Allianz– Slovenská poisťovňa. 
Podujatie na území mesta ma-
teriálne podporila spoločnosť 
Chemolak a. s., ktorá poskytla 
s výraznou zľavou povrchové 
nátery na obnovu lavičiek v pro-
menáde a oplotenia školských 
zariadení.
Mestská samospráva ďakuje 
všetkým, ktorí sa zapojili do 
akcie a pomohli zlepšiť vzhľad 
Trnavy.  

 1. 7. 1944 – V Trnave sa 
narodil pedagóg a hudobník 
JÁN OZÁBAL, riaditeľ Peda-
gogickej akadémie v Modre 
a dirigent speváckeho zboru 
Harmónia (70. narodeniny).
 5. 7. 1869 – V Žiari nad 
Hronom umrel národný de-
jateľ, spoluzakladateľ a prvý 
predseda Matice slovenskej, 
biskup ŠTEFAN MOYZES, 
rodák z Veselého, ktorý 
študoval v Trnave, kde jeho 
pamiatku pripomína pamät-
ná tabuľa na Hollého ulici 
(145. výročie). 
 5. 7. 1964 – V Bratislave 
umrel architekt a staviteľ 
MILAN MICHAL HARMINC, 
projektant obytných domov 
pre vysídlencov z Oravy 
v trnavskej štvrti Kopánka, 
budovy Hospodárskej banky 
a viacerých ďalších stavieb 
v Trnave (50. výročie). 
 6. 7. 1929 – V Trnave sa 
začali dvojdňové Telový-
chovné slávnosti, v rámci 
ktorých sa uskutočnilo aj 
medzinárodné futbalové 
stretnutie Slovensko – Ra-
kúsko (85. výročie). 
 11. 7. 1834 – Miesto 
učiteľa Hudobnej školy 
v Trnave a s ním zároveň aj 
funkciu „Thűrmermeistra“, 
t.j. strážcu mestskej veže, 
získal vo verejnom konkurze 
trnavský rodák a absolvent 
viedenského konzervatória 
JÁN CZARDA (180. výročie). 
 11. 7. 1939 – V Trnave sa 
narodil športovec, pedagóg, 
plavecký odborník a tréner 
LADISLAV HLAVATÝ, bývalý 
prvoligový hádzanár, nositeľ 
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Odchádzajú legendy
Z Kanady došla začiatkom júna smutná správa. Katolícky 
kňaz, bývalý futbalista, čestný občan mesta Trnava Juraj 
Kadlec, šesť dní pred dovŕšením osemdesiattri rokov zomrel 
v meste Chatham v Kanade. 

(pt, mk)

Reverend Juraj Kadlec, autor 
knihy Lopta a kalich, bol zná-
my futbalista TJ Spartak Trnava 
a čsl. reprezentant, ktorý sa 
verejne priznával ku katolíckej 
viere a túžbe študovať teológiu. 
Hoci sa narodil 7. júna 1931 
v Bratislave, mestom jeho srdca 
sa stala Trnava. Do TJ Spartak 
Trnava prestúpil za neuveriteľ-
ných sedemtisíc korún, za čo sa 
divákom odvďačil vždy spoľahli-
vým výkonom. Pamätníci spomí-
najú, že bol futbalista – džentl-
men a žiadna lopta nebola pre 
neho stratená.
Vymeniť loptu za kalich sa mu 
v komunistickom Českosloven-
sku nepodarilo. Preto sa v roku 
1960, keď jeho mužstvo hralo 
v rámci Stredoeurópskeho po-
hára zápas s AS Roma, ešte pred 
zápasom vzdialil z hotela Qui-
rinale na Via Nazionale, aby sa 
naplnil jeho sen. Za kňaza bol 
vysvätený kardinálom Jozefom 
Beranom na Vianoce roku 1967. 
I keď už mohol byť na zaslúže-
nom odpočinku, stále bol činný 
v pastorácii. Mal na starosti 
komunitu moravských Slovákov 
v Chathame a súčasne 80 km 
vzdialenú komunitu Slovákov 
v Sarnii. V jeho osobe akoby boli 
spojení tí, čo v minulosti tvorili 
Veľkú Moravu. Podľa vlastného 
vyjadrenia, ako sľubný spisova-
teľ, ktorý sa nedostal k remeslu, 
napísal okrem spomínanej au-
tobiografie aj Zo zápisníka pria-
teľa, Zápisky nevedomca alebo 
Náčrt absolútnych vied, satiru 
Diablovi do hrtana a Anti-Krist.
Juraj Kadlec, športovej verej-
nosti známejší ako Muro, bol 
už v sedemnástich rokoch 

juniorským reprezentantom 
ČSSR. Ako dvadsaťpäťročný 
bol z ideologických dôvodov 
z reprezentačného kádra vylú-
čený. Okrem toho bol dva roky 
členom akademickej jedenástky 
ČSSR, štyrikrát nominovaný 
za ČSSR B a raz za ČSSR A. Za 
NV, neskôr Slovan Bratislava, 
odohral v roku 1951 desať zápa-
sov a získal s ním titul majstra. 
V roku 1952 odohral dvadsať-
jeden zápasov, v roku 1953 za 
ČH dvanásť zápasov, r. 1954 
dvadsať, r. 1955 desať, r. 1956 
za ČH a Žilinu osemnásť, r. 1958 
za Trnavu dvadsaťdeväť, r. 1959 
dvadsaťtri a r. 1960 dvadsaťdva 
zápasov. Jeho spoluhráčmi boli 
mnohí vynikajúci futbalisti, napr. 
Malatinský, Benedikovič, Vičan, 
Hložek, Laskov, Reiman, Kačá-
ni, Stacho, Pšenko, Tibenský, 
Štibrányi, Jarábek, Adamec, Švec 
a mnohí iní. 
Po roku 1989 jeho prvé kroky 
viedli do Trnavy, ktorá bola jeho 
srdcu mimoriadne milá. Tešilo 
ho, že ho ešte mnohí poznávajú 
a oslovujú „náš Murko“. Vstúpil 
do Klubu priateľov Trnavy, kto-
rý mu vydal spomínanú knihu 
Lopta a kalich, kde podrobne 
popísal svoj život a útek za hra-
nice. Pre prípadných záujemcov 
má Klub v archíve ešte niekoľko 
kusov. 
Juraj Kadlec bol pochovaný na 
cintoríne sv. Antona v Chatha-
me. Omšu za zosnulého v Kos-
tole sv. Jozefa odslúžil biskup 
Ronald Fabro, pri ktorej konce-
lebroval slovenský kňaz Benja-
mín Kosnáč.
S Jurajom Kadlecom sa prišli 
rozlúčiť aj členovia Klubu pria-

ocenenia mesta Trnava za 
trénersko-pedagogickú čin-
nosť a výchovu športových 
talentov (75. narodeniny). 
 11. 7. 1989 – V Ma-
lackách umrel spisovateľ 
a prekladateľ ŠTEFAN GRÁF, 
ktorý dlhé roky pôsobil v Tr-
nave ako vedúci nakladateľ-
stva Spolku sv. Vojtecha (25. 
výročie). 
 14. 7. 1994 – Obec Hrn-
čiarovce sa znova osamo-
statnila a po 22 rokoch pre-
stala byť miestnou časťou 
Trnavy (20. výročie). 
 17. 7. 1784 – V Trnave 
umrel profesor Trnavskej 
univerzity a cirkevný hod-
nostár JÁN IVANČIČ, autor 
učebníc fyziky, optiky a ma-
tematiky (230. výročie). 
 20. 7. 1834 – V Modre 
sa narodil biskup HENRICH 
SAJBÉLI, spoluzakladateľ 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave 
a jeho prvý predseda (180. 
výročie). 
 20. 7. 1929 – V Trnave sa 
narodil novinár, prekladateľ 
a publicista VLADIMÍR HLA-
VÁČEK (85. výročie). 
 21. 7. 1764 – V Bratislave 
umrel profesor Trnavskej 
univerzity a v rokoch 1763 
– 64 jej rektor VALENTÍN 
KÉRI, rodák z Dolných Lov-
číc (250. výročie). 
 22. 7. 1664 – V Trnave 
umrel MARTIN JURANIČ, 
profesor Trnavskej univerzi-
ty a v rokoch 1662 – 63 jej 
rektor (350. výročie). 
 22. 7. 1904 – V obci Dol-
ná Ves sa narodil futbalista 
a tréner ONDREJ REITER, 
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Na Zóne bez peňazí 
nebudete potrebovať ani euro 
Joga, piknik, tvorivé dielne pre deti i hudobné popoludnie 
budú súčasťou letnej Zóny bez peňazí, ktorá sa uskutoční 
v nedeľu 6. júla v záhrade Kalokagatie – Centra voľného času.

ľudia 
a udalosti

teľov Trnavy Štefan a Mária Kor-
čekovci, ktorí napísali: „Boli sme 
odprevadiť Murka na jeho po-
slednej ceste... Prežili sme s ním 
veľa krásnych, ale aj niekoľko 
ťažkých chvíľ. Bol to vynikajúci 
človek.“ 
Mesto Trnava udelilo v roku 
2003 Jurajovi Kadlecovi Čestné 

občianstvo za osobnú statočnosť 
a vzťah k mestu. Pri osobných 
rozhovoroch viackrát naznačil 
snahu prežiť posledné roky ži-
vota v Trnave, ktorá mu prirástla 
k srdcu. Toto jeho prianie sa 
však pre nepriaznivé okolnosti 
a sklamanie z niektorých ľudí 
nenaplnilo.  

(red)

Podujatie nadväzuje na prvú úspeš-
nú Zimnú zónu bez peňazí. Kto 
má doma veci, ktoré sú stále pekné 
a zachovalé, ale už ich nepotrebuje, 
môže ich priniesť. Cieľom však nie 
je upratať v skriniach a zbaviť sa ne-
potrebných vecí. Organizátori chcú 
Trnavčanov motivovať k tomu, aby 
darovali iným také predmety, ktoré 
by im urobili radosť. 
„Trnavčania môžu opäť priniesť 
zaujímavé knihy, hračky, školské 
potreby, malé kuchynské po-
treby, šperky i letné oblečenie, 
ktoré nie je staršie ako sedem 
rokov a je v zachovalom stave,“ 
vysvetľuje jedna z organizátoriek 
Petra Nagyová. 
Každý, kto na zónu príde, si bude 
môcť vybrať to, čo sa mu páči 
a o čo má záujem. „Možno niekto 
objaví knihu, ku ktorej sa už dlho 
nevedel dostať. A možno na zónu 
príde rodina, ktorá má doma 
prváčika a nájde si pre neho, na-
príklad, peračník a školskú tašku,“ 
hovorí Lenka Juríková.
Na podujatí budú k dispozí-
cii dobrovoľníci, ktorí darcom 
pomôžu s rozmiestnením vecí. 
„To, čo zvýši, adresne rozdáme 
medzi trnavské neziskové or-
ganizácie – domovu sociálnych 
služieb, rodinám v núdzi, deťom 
bez domova a ďalším. Mnohé 
organizácie fungujú v našom 

meste a robia nenahraditeľnú 
prácu, ale často ich vôbec nepo-
známe. Aj takýmto spôsobom na 
nich chceme upozorniť a moti-
vovať ľudí k solidarite,” dodávajú 
organizátorky. 
Novinkou letnej zóny bude 
piknik na lúke a výmena jedla. 
Každý, kto bude mať chuť, môže 
priniesť na ochutnávku koláč, 
nátierku, domáci chlebík alebo 
sa pochváliť svojím receptom. 
„Prineste si deky, karimatky 
a stretnite svojich blízkych. O naj 
pochúťky budeme aj súťažiť,“ 
pozýva Petra Nagyová. 
Na zóne nebude chýbať ani 
zaujímavý program. Už teraz 
sa možno tešiť na jogu na lúke. 
Bude určená aj tým, ktorí jogu 
ešte nikdy necvičili a konečne 
dostanú príležitosť vyskúšať si 
ju s lektorkou Mel. Pre deti budú 
doobeda nachystané tvorivé 
dielne, v ktorých si vyskúšajú 
napríklad zdobenie predmetov 
servítkovou technikou, popo-
ludní sa otvorí Dielnička u zlatej 
priadky. Nebude chýbať ani 
známy Dynamo Team či veselé 
reggae v podaní Abraka Dub.  
Zónu bez peňazí organizujú 
dobrovoľníčky a dobrovoľníci 
s podporou Mesta Trnavy, ktorí 
aj takýmto spôsobom chcú pri-
niesť život do mesta.  

zakladateľ AC Vozovka 
v Trnave, ktorému udelili 
Uznanie za zásluhy o roz-
voj a reprezentáciu mesta 
Trnava in memoriam (110. 
výročie).
 25. 7. 1934 – V Trnave 
sa narodil lekár a pedagóg 
JAROSLAV ČAMBALÍK, no-
siteľ Ceny mesta Trnavy za 
celoživotný prínos v oblasti 
liečebnej rehabilitácie (80. 
narodeniny).
 26. 7. 1939 – V Trnave 
zriadili Obchodnú akadé-
miu (75. výročie). 
 27. 7. 1669 – V Ružindo-
le sa narodil prírodovedec, 
priekopník meteorológie 
a hydrológie v Uhorsku 
VAVRINEC TAPOLČÁNI-
-TOPOĽČANSKÝ, profesor 
Trnavskej univerzity, dekan 
jej filozofickej i teologickej 
fakulty a v rokoch 1719 – 21 
a 1729 aj rektor (345. výro-
čie).
 27. 7. 1979 – V Trnave 
umrel pedagóg a hudobník 
JÁN LAUKO, riaditeľ školy, 
organista v evanjelickom 
kostole, dirigent robotnícke-
ho spevokolu Bradlan i Mie-
šaného učiteľského spevo-
kolu v Trnave (35. výročie). 
 31. 7. 1954 – V Trnave 
umrel generálmajor DEZI-
DER KIŠŠ-KALINA, vojen-
ský kňaz, účastník SNP 
a zástupca veliteľa 2. čs. 
paradesantnej partizánskej 
brigády, ktorý roku 1951 po 
degradovaní a prepustení 
z armády pracoval v trnav-
skej tehelni (60. výročie). 

(pr)

udalosti
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A o to vlastne ide: Spríjemniť centrum mesta, 
aby opäť prilákalo Trnavčanov 

Simona Jurčová

Trojičné námestie – v stredo-
veku theatrum alebo forum, 
na prelome 19. a 20. storočia 
Föpiactér, pred prvou svetovou 
vojnou Ferencz József tér, po 
vojne Wilsonovo (aj Vilsonovo) 
námestie, Hlavné námestie, 
za Slovenského štátu Hlinkovo 
námestie, potom chvíľku Bene-
šovo námestie, niekedy po roku 
1948 Gottwaldovo námestie...
Mestská veža je dominantou 
trnavského námestia od sklon-
ku 16. storočia. Postavili ju v ro-
koch tureckej hrozby v podstate 
preto, že Trnava je na rovine 
a z hradobného múra mnoho-
krát stráže spozorovali blížiace-
ho sa nepriateľa príliš neskoro. 
Vysoká veža bola veľmi potreb-
ná i na včasné spozorovanie 
požiaru v meste. Úloha stráž-
nika (i trubača) na veži bola 
veľmi zodpovedná. Strážnici 
na nej slúžili nepretržite ešte 
v päťdesiatych rokoch 20. sto-
ročia. Vzhľad mestskej veže sa 
priblížil svojej podobe z histórie 
najmä po rekonštrukciách (1997 
– 98, 2004 – 5). Na základe 
nálezov sa zistilo, že v dolnej 
časti veže bol v minulosti arkier. 
Od roku 2005 pozmenil vzhľad 
trnavskej mestskej veže nový 
arkier s mestským erbom.
Na západnej strane námestia 
stojí najhonosnejšia stavba 
– budova mestského divadla 
postavená v roku 1831 aj z da-
rov občanov. Okolo roku 1907 
bola fasáda divadla prestavaná 

v secesnom štýle. Sálu na po-
schodí volali Trnavčania v istom 
období Pannonia a konali sa 
v nej plesy, výstavy a koncerty. 
S divadlom susedil Hostinec 
u čierneho orla, asi najlepší 

hotel v 19. storočí v Trnave, 
keďže tam pravidelne prijímali 
najvzácnejšie návštevy a konali 
sa tam aj významné schôdzky. 
Pred divadlom na provizór-
nom pódiu mestskí radní vítali 

Námestie býva srdcom mesta. Miestom, kde sa domáci stretávajú, kde bývajú dôležité pod-
ujatia, kam určite zájdu turisti, aby si posedeli a odfotili sa na pamiatku, miestom, kde sa 
odohráva všetko dôležité v meste. Ako vyzeralo trnavské námestie v minulosti, si vieme 
priblížiť podľa fotografií a starých pohľadníc až od konca 19. storočia. Dvadsiate storočie 
prispelo profesionálnymi fotografiami aj amatérskymi zábermi, ktoré spoločne poskladajú 
obraz zmien, ktorými námestie počas jedného storočia prešlo.

Pohľadnica s námestím, 1914

Pohľadnica z roku 1900

história
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návštevy štátnikov. Na prízemí 
týchto budov boli až do štyrid-
siatych rokov menšie prevádzky 
a obchody. Pred divadlom bolo 
stanovisko fiakristov. Zabezpe-
čovali predovšetkým spojenie 
medzi železničnou stanicou 
a centrom mesta. 
Rad domov vedľa mestskej veže 
mal v prízemí obchody, ktoré 
disponovali snáď najstrategic-
kejším umiestnením. Dlhé roky 
sídlila v jednom z nich lekáreň 
Ku čiernemu medveďovi, ktorá 
vo svojej reklame odkazovala 
na svoje založenie v roku 1749. 
Lekáreň na tomto mieste spo-
mína aj rakúsky turista (Adal-
bert Krickel) z roku 1830, po 
ktorom zostal zaujímavý text 
o Trnave (spropagovaný člán-
kom prof. Jozefa Šimončiča). 
Vtedy bol lekárnikom nejaký 
Schuster, o ktorom sa hovorí 
ako o najzaujímavejšej trnavskej 
osobnosti – zberateľovi, už síce 
nie najmladšom, no žoviálnom 
človeku. Časť jeho rozmanitej 
zbierky sa nachádzala vo veži 
a časť mal uloženú doma.
Námestie bolo dejiskom trhov. 
V dané dni si trhovníčky a tr-
hovníci rozložili svoje slnečníky 
a stánky po oboch stranách 
trojičky. Krásne to dokumentujú 
staré pohľadnice z obdobia mo-
narchie i z 20. a 30. rokov prvej 
ČSR. Keď sa k poludňajšiemu 
ruchu na námestí pridali ešte deti 
idúce zo školy, fotograf mal čo 
robiť, aby získal správny záber.
Po roku 1918 sa zmenili názvy 
na pohľadniciach na slovenské 
(aj české). Ľudia však posie-
lali aj staršie pohľadnice, na 
ktorých jednoducho preškrtali 
maďarský názov a nahradili ho 
slovenským, alebo v tlačiar-
ni urobili hromadnú pretlač. 
V rokoch prvej Československej 
republiky sa zmenili aj názvy 
obchodov na slovenské, vydláž-
deným námestím prechádzali 

Pohľadnica s trhom, 1910 – 18

Pohľadnica s mestskou vežou, 1910 – 18

Pohľadnica s divadlom (staré priečelie), 1904 – 1906

história
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stále dve cesty a stromy pri 
trojičke utešene rástli. Trhovníci 
mali krajšie a väčšie stánky so 
strieškou alebo s veľkými slneč-
níkmi a na uliciach sa objavili 
popri vozoch s koňmi aj autá 
a prvé autobusy...
Keby trojička v Trnave vedela 
rozprávať, asi by sme sa dozve-
deli veľmi zaujímavé príbehy. 
Dali ju postaviť na sklonku 17. 
storočia. Súsošie sv. Trojice 
obsahuje okrem iných význam-
ných sôch svätcov aj skalný 
hrob so sochou sv. Rozálie, pat-
rónky chorých na mor, postrach 
všetkých generácií našich pred-
kov. Najväčšia zmena na ná-
mestí sa udiala na sklonku roku 
1949, keď dalo mesto súsošie 
rozobrať. Trojička zmizla z tr-
navského námestia i pohľadníc 
na vyše 50 rokov. Na námestie 
sa vrátila až v roku 1993. 
Po rozobratí trojičky rozobrali aj 
pôvodnú dlažbu a vzhľad ná-
mestia sa úplne zmenil. Vznikla 
asfaltová cesta medzi Hlavnou 
ulicou (vtedy Februárového 
víťazstva), ktorá pokračovala 
na Hviezdoslavovu ulicu. Nové 
dláždené námestie z bledých 
a tmavých dlaždíc v pravých 
uhloch bolo pred divadlom na 
úrovni cesty a výškový rozdiel, 
ktorý vznikol na jeho opačnom 
konci pri pošte, bol riešený 
schodiskom. Na Trnavu kon-
com šesťdesiatych rokov často 
ľudia spomínajú ako na zlatú 
éru bigbítu, minisukní a trnav-
ského korza. Korzo sa začínalo 
na námestí „po schodkoch“, 
kde sa mladí navzájom čakali 
sediac na travertínovom zá-
bradlí. Viedlo po hlavnej ulici 
okolo kaviarne Krym (kedysi 
Thalmeiner) až po Kostol svätej 
Heleny. Tam niekde sa točilo 
a špacírujúca mládež pokračo-
vala druhou stranou ulice späť 
k námestiu. Svoje pevné stano-
viská mali na korze hudobníci 

Pohľadnica s divadlom (nové priečelie), po roku 1918

Pohľadnica námestia s dvomi zbiehajúcimi sa cestami, 1910 – 1918

Fotografia cyklistov, 20. roky 20. storočia

história
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(Krym) aj športovci (na rohu pri 
Zámočníckej uličke). 
Mestská doprava prúdila medzi 
námestím a železničnou stani-
cou už od čias, keď Trnavu so 
svetom spojil vlak. Najskôr stáli 
pred divadlom koče a fiakristi, 
neskôr prvé autobusy. V päť-
desiatych rokoch jazdili po 
Trnave autobusy Škoda 706 
RO. Zastávka mestskej dopravy 
v centre bola pred divadlom 
a oproti – na námestí. Autobu-
sy prechádzali celým mestom 
od Evanjelického domu až po 
Zelený kríček oboma smermi. 
V roku 1976 už jazdili po Trnave 
modernejšie autobusy, zastávky 
boli stále ešte na pôvodnom 
mieste. Keď autobus pred di-
vadlom nešiel, chodilo sa do 
mliečneho baru na karamelový 
puding alebo šľahačku s čoko-
ládou. Až v súvislosti s rekon-
štrukciou v meste pred oslava-
mi v roku 1988 bola zastavená 
premávka mestskej hromadnej 
dopravy (MHD) cez ulicu 
Februárového víťazstva. V roku 
1987 bola v Trnave otvorená 
prvá pešia zóna na Slovensku.
Keď koncom 40. rokov zbúrali 
starý historický dom v seve-
rovýchodnom rohu námestia, 
možno ešte netušili, že sa 
tým začala reťazová búracia 
akcia v centre mesta. Mnoho 
domov bolo už starých a nevy-
hovujúcich, a v tej dobe bolo 
asi jednoduchšie staré zbúrať 
a postaviť nové. V roku 1953 
postavili novú budovu pošty aj 
s bytovým domom (architekti 
Eugen Kramár a Štefan Luka-
čovič, projekt 1949, realizácia 
1953). V roku 1965 vybuchol 
v inom dome na námestí plyn. 
Spôsobil v ňom veľký kráter, 
dom mal narušenú statiku a stal 
sa neobývateľným. Následne 
bol asanovaný.
Koncom 60. rokov sa začali 
postupne búrať domy v juho-

Pohľadnica s trhom na námestí, po roku 1918

Pohľadnica s Trnavčanmi na námestí, 20. roky 20. storočia

Pohľadnica s Trnavčanmi na námestí, 20. roky 20. storočia
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východnom rohu námestia, aby 
uvoľnili priestor pre modernú 
architektúru. Projekt obchod-
ného domu Jednota (architekt 
Lumír Lýsek) bol vypracovaný 
v roku 1973. Jednotu stavali 
v rokoch 1976 – 80 a prvých 
návštevníkov prijala 28. októbra 
1980. Zmizla však celá čarov-
ná štvrť v okolí Zeleného rínku 
a pri „Čukotke“. 
Verejnú súťaž na nový budúci 
monument námestia – kul-
túrny dom vyhral návrh tímu 
architektov pod vedením Jozefa 
Danáka v roku 1971. Mesto dalo 
koncom 70. rokov asanovať 
zadné trakty šiestich meštian-
skych domov, ktoré mali fasády 
do hlavnej ulice, a v roku 1980 
sa začali stavbárske práce. 
Staré námestie „po schodkoch“ 
bolo spočiatku iba okliesnené, 
no napokon celé zrušené. Dom 
kultúry bol slávnostne odo-
vzdaný v roku 1987. Cesta me-
dzi divadlom a poštou sa stala 
minulosťou. Nové dláždené ná-
mestie prišlo o zeleň – sakury 
a zlatý dážď, kvetinové záhony 
nahradili betónové žardiniéry 
a v rohu námestia sa objavila 
fontána. Postupne začali pri-
búdať lavičky, a pri mestskej 
veži aj niekoľko stromov. Po 
roku 1990 sa začali na námestí 
objavovať prvé kaviarničky s te-
rasovým sedením. Terasy vrátili 
námestiu znova život. Aj keď, 
paradoxne, ten klasický mest-
ský ruch začal práve niekedy 
vtedy nenápadne z centra mes-
ta miznúť. Vznikajúce obchod-
né zóny na predmestí sa stali 
konkurenciou.
Novodobé námestie je dejiskom 
rôznych kultúrnych podujatí. 
Často sa mení na hudobné pó-
dium pod holým nebom. Ešte 
donedávna bolo takmer dve 
desaťročia dejiskom festivalu 
rezofonickej hudby Dobrofest 
– Trnava, pravidelne sa tu koná 

Veľký Skukálekov sud na námestí, fotografia, 30. roky 20. storočia

Námestie po rozobratí trojičky, fotografia, január 1950

Dievčatá na travertínovom zábradlí námestia, fotografia, 
Viktor Michalec, 60. roky 20. storočia

história



16 Novinky z radnice 17júl 2014

história

festival gospelovej hudby Lu-
men, folklórny festival Trnavská 
brána, tu sa začínalo i končilo 
kultúrne leto veľkým koncer-
tom. Zjari sa zmení námestie na 
kvetinový trh, v lete dokonca na 
kino, v septembri na jarmočisko, 
prednedávnom sa tu hromadne 
tancovala štvorylka. Maturanti 
chodia cez námestie s tablom, 
vysokoškoláci sa pri trojičke fo-
tografujú po promóciách. V čase 
Vianoc sa trnavské námestie na 
mesiac zmení na vianočný trh 
s veľkým stromčekom a večer sa 
všetko i s vežou rozsvieti.
Spolu s rekonštrukciou pešej 
zóny prešlo tento rok revita-
lizáciou aj Trojičné námestie. 
Vzhľad zmenil najmä priestor 
pred divadlom a výsadba zelene 
v častiach námestia. Na jar ožil 
pred trojičkou veľký kvetinový 
záhon, ktorý je pekný nielen 
zblízka, ale najmä z výšky. Páči 
sa mi, že napriek tomu, že bol 
plánovaný iba na mesiac, kom-
petentní vypočuli vox populi 
a záhon zostane na mieste až do 
jesene. Centrum mesta podstat-
ne ožilo aj vďaka zaujímavému 
kultúrnemu programu. 
Obnovená pešia zóna sa ukáza-
la vo svojej konečnej podobe len 
nedávno a Trnavčania na ňu re-
agujú prevažne pozitívne. Nová 
dlažba, osviežujúca voda fontán 
a nevšedné kvetinové záhony 
iste mnohých inšpirujú vybrať 
sa sem, aby si len tak posedeli 
v jednej z vonkajších terás, ale-
bo sa poprechádzali po svojom 
meste a stretli so známymi. 
A o to vlastne išlo. Urobiť cen-
trum pre Trnavčanov príjemným 
a znova ich sem prilákať.  

Zdroje: 
pohľadnice zo zbierky Jozefa Benku

fotografie: Blažej Vittek, 
Viktor Michalec, 

archív fotografií a negatívov 
Západoslovenského múzea v Trnave

Zdemolovaný dom na námestí, fotografia, 1965 (z archívu ZSM)

Stavanie nového centra, fotografia, po roku 1980

Trnavský jarmok v 60. rokoch (z archívu ZSM)
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Keďže podľa iného zdroja 
z kruhu rodiny bol odvedený 
Ignác do koncentračného tábo-
ra priamo z terasy vily, pravde-
podobne tu mal ešte právo žiť, 
kým vykonával hospodársku 
činnosť (to bola podmienka 
ponechania vzťahu k nehnuteľ-
nosti aj u iných židov v Trnave). 
Podnik (hospodárstvo), ktorý 
po ňom od roku 1942 vie-
dol Augustín Koppel a v roku 
1943 jeho úlohu prevzala jeho 
manželka Marta Koppelová 
rodená Thonauerová, patril 
medzi hospodársky dôležité 
s obratom nad 1 000 000 Sk 
a 15. 3. 1939 bol zaradený do 
výkazu výrobných podnikov, 
do ktorých majú byť dosadení 
dôverníci, ktorí len dozerali na 
chod podniku, ale nezasaho-
vali doň. Dôverníkom sa stal 
vtedajší riaditeľ cukrovaru, ale 
podnik viedli stále Koppelovci. 
Augustínovi dokonca pone-
chali aj tzv. dočasný pas, aby 
mohol vykonávať zahraničné 
služobné cesty. V zápisnici sa 
uvádza, že mal v roku 1941 
ročný príjem z hospodárstva 
1 500 000 Sk a podnikol tri ces-
ty do Maďarska, jednu do Švaj-
čiarska a Nemecka. Niekedy 
v rozmedzí rokov 1939 – 1942 
sa presťahoval z centra mesta 
(Tichá ulica č. 5) do novej časti 
Spiegelsaal – najprv na Hos-
podársku č. 2 (dom pri jednom 
z majerov Koppelovcov – dnes 
medzi nákupným strediskom 
Merkúr a výskumným ústavom, 
druhým majerom bolo Peklo), 

neskôr s manželkou na ulicu 
Dr. Tuku 16 (pravdepodobne 
Študentská ulica), kde bol v ro-
ku 1942 vydražený ich hnuteľný 
majetok.
Pred nútenými deportáciami 
do koncentračných táborov sa 
zachránila takmer celá rodi-
na Koppelovcov, lebo takmer 
všetci členovia emigrovali do 
zahraničia. Záznamy ich po-
tomkov sú aj v knihe návštevní-
kov Galérie Jána Koniarka (cca 
od roku 2002 do 2009, keď boli 
v rámci hľadania koreňov svojej 
rodiny na návšteve v Trnave). 
Jediný, kto v objekte zostal do 
konca, bol Ignác Koppel, ktorý 
podľa výpovede pamätníčky 
z kruhu rodiny zo 60. – 70. ro-
kov 20. storočia nechcel opustiť 
vilu a do poslednej chvíle tvrdil, 
že ho nikto nemôže donútiť 
odísť a ani mu nič urobiť, lebo 
sám neurobil nič zlé. Podľa 
svojho presvedčenia čakal vo-
jakov sediac na terase svojej 

vily obrátenej do Františkánskej 
ulice. Stal sa tak jedinou obe-
ťou II. svetovej vojny z rodiny 
Koppelovcov – zomrel v kon-
centračnom tábore. 
Podľa archívnych záznamov sa 
Ignác a Augustín Koppelovci 
v Trnave spomínajú naposledy 

Adriána Kondlová, foto: autorka a archív

Príbeh rodiny Koppelovcov a ich vily        2. časť
Rodina Koppelovcov sa zo spomienok Trnavčanom vytratila už dávno, spolu s priamymi 
svedkami dávnych udalostí. Našťastie, zostávajú archívne pramene, ktoré môžu trocha po-
odkryť oponu udalostí okolo Koppelovej vily. Náš príspevok sa snaží sumarizovať zistené 
informácie a doplniť ich svedectvami pamätníkov. Napriek tomu veľa otázok na svoje zodpo-
vedanie stále čaká. 

Historická fotografia, Pohľad na Františkánsku ulicu, 1862

história

Náhrobky Jozefa a Fanny Koppelovcov 
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v súvislosti s ich hospodár-
skymi aktivitami v rokoch 1941 
až 1943, keď mestu odvádzali 
daň z mäsa (podľa záznamov 
magistrátu mesta sa venovali 
aj chovu ošípaných na majeri 
Peklo). Vila majiteľovi venujú-
cemu sa hospodáreniu zabez-
pečovala rovnako dobrý prístup 
do mesta, kde sa venoval pra-
covnej a verejnej činnosti, ako 
aj do okolia centra, ktoré bolo 
charakteristické poľnohospo-
dárskym využívaním a majermi. 
Ignác Koppel do začiatku II. 
svetovej vojny hospodáril na 
pozemkoch s druhou najväč-
šou výmerou v meste. Jedným 
z jeho známych majerov bol už 
spomínaný majer Peklo, kde 
nechal v roku 1931 vystavať 
nocľaháreň pre sezónnych poľ-
nohospodárskych robotníkov 
(pravdepodobne ide o dodnes 
rovnakú lokalitu Peklo, ktorá sa 
nachádza pri ceste do Dolnej 
Krupej). V rokoch 1941 – 1943 
sa spomínajú v daňových 
záznamoch ako hospodári na 
tejto nehnuteľnosti Augustín 
a Ignác Koppel, zhruba od 
roku 1942 je ako hospodár na 
ostatnej ornej pôde menovaný 
Ing. Augustín Koppel a neskôr 
Marta Koppelová. Augustín 
hospodáril aj na majeroch si-
tuovaných v pozdĺž dnešnej 
Hospodárskej ulice (Hospodár-
ska cesta), ako to bolo uvedené 
v jeho súpise majetku. Práve 
tieto majetky boli v roku 1939 
arizované, či odkúpené pozem-
kovým úradom v rámci pozem-
kovej reformy a neskôr vykú-
pené mestom Trnavou. V 40. 
rokoch si tieto pozemky od 
mesta opätovne prenajala Kop-
pelova rodina (tentoraz Marta 
Koppelová rod Thonauerová 
– pravdepodobne išlo o man-
želku Ignácovho syna Augustí-
na, ktorý v tom čase hospodáril 

na prenajatých pozemkoch 
a pozemkoch rodiny samostat-
ne) a hospodárila na nich až do 
obdobia, od ktorého bol v plat-
nosti zákaz prenajímania po-
zemkov na poľnohospodárske 
účely, konkrétne na „pestovanie 
pšenice a jačmeňa“. V tom čase 
bol dôležitý prínos rodiny pre 
vojenské hospodárstvo mesta, 
lebo spĺňal funkciu zásobova-
nia obyvateľstva aj vojska po-
travinami. Okrem obilia a mäsa 
hospodárenie poskytovalo aj 
suroviny pre miestny potra-
vinársky priemysel. Od roku 
1941 sa však v meste spomína-
lo hospodárske a liehovarové 
družstvo Farkašín, ktoré mohlo 
na seba prevziať aj toto bre-
meno. Pozemky mesto už dlhší 
čas plánovalo využiť na výstav-
bu nových bytových jednotiek 

v lokalite za Spiegelsaalom, 
preto ich od roku 1944 (Pozem-
kový úrad vtedy zakázal mestu 
Trnave ako novému vlastníkovi 
židovských nehnuteľností ďalej 
im tieto pozemky prenajímať) 
odmietlo prenajať. 
Tu sa stopy rodiny Koppelov-
cov v Trnave vytrácajú. Z roz-
právania pamätníkov vieme, 
že okrem Ignáca celá rodina 
emigrovala, ale žiadne bližšie 
záznamy o tom, kedy a kam, 
nie sú známe. Pravdepodobne 
definitívne odišli pod tlakom 
rastúcich antisemitských zážit-
kov a v dôsledku nemožnosti 
hospodáriť v meste. Tu sa zatiaľ 
končí cesta časom za rodinou 
Koppelovcov. Avšak zväzky 
s mestom neboli prerušené 
definitívne. Napríklad, Róza 
Koppelová, Ignácova sestra, je 

Koppelova vila – Galéria Jána Koniarka
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pochovaná na Novom cinto-
ríne na Ulici Terézie Vansovej 
ako Rosa Katser rod. Koppel 
nar. 23. 2. 1860 – zosnulá 8. 4. 
1951. Ďalšie informácie o ro-
dinne Koppel sú zatiaľ ešte stá-
le stratené v čase. Snáď budúc-
nosť pomôže dopovedať to, čo 
sa nepodarilo týmto riadkom. 
Na doplnenie príbehu si ešte 
dovoľujeme uviesť, že po II. 
svetovej vojne slúžila vila Po-

zemným stavbám, a po roku 
1962, keď bola plánovaná jej 
generálna obnova, ktorá sa 
podľa záznamov z jaselskej 
kroniky uskutočnila v 70. ro-
koch, resp. pred rokom 1979, 
slúžila až do 90. rokov VII. 
detským jasliam. Vila zosta-
la dodnes zachovaná takmer 
v pôvodnom výraze, väčšinou 
sa uskutočňovala len bežná 
údržba objektu, napríklad, ob-

nova strešnej krytiny v 80. ro-
koch 20. storočia, keď sa robil 
aj fasádny náter. Od roku 1993 
v objekte sídli Galéria Jána 
Koniarka, ktorá v rokoch 2002 
– 2003 pristavala k západnej 
fasáde objektu prístavbu na 
stálu expozíciu galérie. Pre prí-
stavbu bol asanovaný utilitárny 
objekt tzv. koniarne, ktorý sa 
na mapových podkladoch po 
prvý raz objavil v roku 1938.   

Režisér Dušan Kodaj (nar. 2. 
júla 1922 v Krajnom, zomrel 
2. mája 1999 v Bratislave) vy-
študoval v Trnave osemročné 
biskupské gymnázium a v po-
sledných rokoch štúdia hrával 
so študentským orchestrom 
v trnavských zábavných loká-
loch. Počas fašistického slo-
venského štátu bol zapojený 
v ilegálnom hnutí, o ktorom mi 
rozprávali moji rodičia. Pri na-
šom stretnutí nespomínal svoju 
účasť v Slovenskom národnom 
povstaní, i keď bol v roku 1984 
ocenený plaketou Slovenského 
filmu k 40. výročiu SNP veno-
vanou jeho priamym účast-

níkom. Po oslobodení v roku 
1945 dlhší čas pracoval na vte-
dajšom Mestskom národnom 
výbore v Trnave.  
V roku 1946 začal študovať na 
Slovenskej vysokej škole tech-
nickej na Fakulte slaboprúdovej 
elektroniky (neskôr sa študo-
vala pod názvom rádioelektro-
nika). Pred ukončením štúdia 
pracoval vo vydavateľstve Práca 
ako redaktor. K filmu sa dostal 
v roku 1949, keď nastúpil do 
Československého štátneho 
filmu a pôsobil vo funkcii dra-
maturga a režiséra v štúdiu 
dokumentárnych a spravodaj-
ských filmov. 

Dušan Kodaj mi v roku 1950 
pomáhal uplatniť sa v spra-
vodajskom filme, kde som sa 

Režiséri Dušan Kodaj a Eugen Bobek
V slovenskom filme pracovalo niekoľko osobností z Trnavy, ktoré si zaslúžia, aby sme si na 
ne spomenuli. Aj keď všetky svoje pracovné úspechy zažívali v hlavnom meste, na svoj rod-
ný domicil nezabudli. Milovníci starších hraných i dokumentárnych filmov, ktoré sporadicky 
vidíme i v televízii alebo na rôznych projekciách, si iste budú pamätať nielen ich mená, ale aj 
tvorbu zhmotnenú do celuloidových políčok. Dnes sa pristavíme pri režisérovi Dušanovi Ko-
dajovi a organizátorovi filmovej práce Eugenovi Bobekovi.

Pavel Forisch, foto: archív autora Trnavčania v slovenskom filme 2

história
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uchádzal o funkciu asistenta 
kamery. Mal značný podiel 
na obhájení môjho kádrového 
profilu ako syna živnostníka. 
Potvrdil moju niekoľkoročnú 
prax fotografa a fotolaboran-
ta na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave. Po predložení fo-
tografických prác a následnej 
spokojnosti prijímacej komisie 
s výsledkami pohovorov som 
ako asistent kamery uspel a do 
spravodajského filmu nastúpil 
15. januára 1951. 
Dušan bol veľmi príjemný 
a priateľský človek. K spolupra-
covníkom sa správal korektne 
a od každej tvorivej profesie 
požadoval odvedenie serióznej 
práce. Režisérom, redaktorom 
i kameramanom ako dramaturg 
presne vysvetlil, čo si od kaž-
dej témy pre filmový týždenník 
a dokumentárny film pred-
stavuje. Požadoval splnenie 
predloženej koncepcie námetu 
a scenára. Vedel, že literárna 
predloha a vlastná realizácia 
môžu mať svoje odlišnosti, 
a preto pri hodnotení denných 
prác toleroval aj realizačné 
odchýlky, ktoré tvorca upravil 
podľa svojich možností a pred-
stáv. Ak sa však nafilmované 
práce diametrálne odlišovali 
od schválenej koncepcie alebo 
scenára, požadoval danú scé-
nu pretočiť čo najúspornejšie 
v rámci rozpočtových možností. 
Pri tejto náročnej práci drama-
turga sa postupne vypracoval 
na schopného scenáristu a re-
žiséra hraných, neskôr tiež da-
bingových filmov. 
Dušan Kodaj si na vysokej ško-
le zdokonalil svoj koníček. Bol 
výborný rádioamatér a tomu 
venoval všetok svoj voľný čas. 
Hlavne v nočných hodinách 
hľadal spojenia po celom sve-
te. Ak sa mu podarilo naviazať 
spojenie so vzdialenou exo-

tickou krajinou, v práci nám 
zanietene vyrozprával. ako spo-
jenie získal a s kým bude môcť 
dlhšiu dobu udržiavať neraz aj 
exotické kontakty. 
Film však zostal aj naďalej jeho 
hlavným poslaním. V začiat-
koch vyrábal krátke dokumen-
tárne filmy vtedy zo žiadaného 
budovateľského prostredia, na-
príklad Ťažký priemysel (1952), 
Oravská priehrada (1953), Aka-
demik Čabelka (1958). V rokoch 
1951 až 1955 nakrúcal snímky 
pre filmový týždenník. V roku 
1949 napísal scenár pre film 
Oslobodená dedina, režíroval 
ho W. Sent. Režíroval aj stredo-
metrážny hraný film Evička ide 
mestom, ku ktorému napísal 
scenár spolu s Vladislavom 
Pavlovičom. Pracoval na his-
torickom námete pre celove-
černý film Posledná bosorka 
v réžii Vladimíra Bahnu (1957). 
K ďalším možno zaradiť sce-
nár k filmu Malá manekýnka 
(réžia Andrej Lettrich) a Ondrej 
(réžia Vladislav Pavlovič). Spo-
lupracoval aj na scenári Štefana 
Uhra My z deviatej A (1961). 
Prvý celovečerný film vytvo-
ril v roku 1959 a volal sa Pán 
a hvezdár. Azda jedným z naj-
úspešnejších filmov Dušana 

Kodaja bol hudobný film Smo-
liari z roku 1978 – ku ktorému 
naspievali pesničky aj Marika 
Gombitová, Miroslav Žbirka, 
skupina Taktici a mnohí ďalší. 
Patril k úspešným mládežníc-
kym filmom a skladby z filmu 
od Aliho Brezovského a Kamila 
Peteraja sa hrajú sporadicky 
dodnes (Tajná šťastná hviezda, 
Sme tie známe postavy a i.).
Dušan Kodaj niekoľko filmov 
režíroval aj pre Slovenskú tele-
víziu. V tvorivých prestávkach 
medzi hlavnými filmovými 
dielami pre Slovenskú filmovú 
tvorbu režíroval slovenské zne-
nie zahraničných filmov. V roku 
1980 bol dokonca ocenený 
prémiou za réžiu slovenského 
znenia sovietskeho filmu Chi-
rurg Miškin. 
Vo svojom archíve som našiel 
aj niekoľko fotografií Dušana 
Kodaja. Na jednej z nich je 
v rozhovore s kameramanom 
Františkom Lukešom počas 
nakrúcania a spoločná fotogra-
fia s celým filmovým štábom 
pri príprave 1000. záberu na 
výrobe filmu Zlozor, v ktorom 
hlavnú úlohu vytvoril rodák 
z Trnavy, herec Jozef Adamo-
vič. Autori týchto fotografii boli 
pracovníci fotooddelenia Štúdia 
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hraných filmov. 
Najkrajšie spomienky mám na 
Dušana Kodaja zo začiatku 
50. rokov. Vtedy pracoval vo 
funkcii dramaturga v štúdiu 
dokumentárnych a spravodaj-
ských filmov. Jeho pekný prí-
stup a korektné, priam otcovské 
správanie k pracovníkom štúdia 
vo mne na tohto človeka so 
vzťahom k Trnave zanechali tie 
najlepšie spomienky.  

Eugen Bobek (nar. 26. mája 
1922 v Trnave, zomrel 24. no-
vembra 2006 v Bratislave) bol 
akýmsi organizátorom filmo-
vého priemyslu. V Českoslo-
venskom filme začal pracovať 
v roku 1948 vo funkcii zástupcu 
vedúceho výroby hraných fil-
mov. Prvé skúsenosti s vedením 
výroby filmov získal od reno-
movaných českých pracovní-
kov, ktorí pôsobili v barrandov-
skom štúdiu už za prvej Česko-
slovenskej republiky. Slovenský 
film vo svojich začiatkoch ne-
vlastnil filmové ateliéry ako naši 
pražskí kolegovia. Pracovalo 
sa v provizórnych skladových 
priestoroch v niekdajšom skla-
de – Slodobe so starou vyrade-
nou technikou z rôznych diva-
diel (svietidlá, stavby) a kame-
rovou technikou, ktorá súžila 
filmovému žurnálu Nástup ešte 
za slovenského štátu nemec-
kým frontovým kameramanom. 
Toto zložité obdobie všeobec-
ného nedostatku dokázal Eu-
gen Bobok postupne prekonať. 
Neskôr sa uvoľnil celkom vy-
hovujúci priestor na Leninovom 
(dnes Jakubovom) námestí po 
Československom rozhlase, 
ktorého časť sa presťahovala 
na Zochovu ulicu. V tom čase 
sa používala už o dačo novšia 
kamerová technika a filmové 

reflektory aspoň čiastočne zod-
povedali daným požiadavkám. 
V nových priestoroch vytvorili 
slovenskí tvorcovia niekoľko 
celovečerných filmov. 
Eugen Bobek pochádzal z tr-
navskej rodiny poctivých 
a pracovitých živnostníkov. Ich 
hlavnou činnosťou bola výroba 
pánskeho spodného obleče-
nia (košele, tričká, trenírky, 
a podľa požiadavky zákazníkov 
tiež obliečky na periny, poduš-
ky, posteľné plachty, a pod.). 
Moji rodičia Bobekovcov veľmi 
dobre poznali, veď boli aj na-
šimi dlhoročnými zákazníkmi. 
Slúžil im náš textilný obchod, 
v ktorom mali veľký výber látok 
na výrobu posteľnej a spodnej 
bielizne a na výrobu kvalitných 
sviatočných košieľ. Náš obchod 
bol na hlavnej ulici, oproti tr-
navskej radnici.1
Eugen Bobek sa už v roku 
1949 pustil do náročnej orga-
nizačnej práce, ktorú vyžado-
vala filmová výroba. Hlavným 
a najdôležitejším aktérom bol 
režisér, v neposlednom rade 
nasledovali kameraman, ar-
chitekt a, prirodzene, profesie, 
ktoré k filmovej výrobe patria, 
ako sú stolári, stavbári dekorá-
cií, technici scény, rekvizitári, 
osvetľovači, maskéri, kostyméri, 
obsluha agregátov i vodiči. Toto 
obrovské výrobné monštrum 
musel vedúci výroby riadiť tak, 
aby si každá zložka dokázala 
splniť svoje výrobné záväzky 
v stanovenom termíne. Nakrú-
canie malo svoj výrobný plán, 
a ten bolo potrebné dôsledne 
dodržiavať. Výroba hraných fil-
mov bola dotovaná zo štátneho 
rozpočtu v limitovaných uka-
zovateľoch. Nebolo teda jedno-
duché dodržať prísne limity na 
jednotlivé filmy.

V roku 1949 začínal Eugen 
Bobek s filmom Katka režiséra 
Jána Kádara. Potom nasledo-
vali ďalšie, spomeňme Kozie 
mlieko s hercom v úlohe reži-
séra Ondreja Jariabka (1950), 
potom Dúha nad Slovenskom 
(réžia Vladimír Bahna), Mladé 
srdcia (réžia Václav Kubásek), 
Drevená dedina (réžia Andrej 
Lettrich), Posledná bosorka 
(réžia Vladimír Bahna), ale aj 
Zemianska česť (réžia Vladi-
mír Bahna). V ďalších rokoch 
to boli filmy Šerif za mrežami, 
Drak sa vracia, Zmluva s diab-
lom, Vreckári, Čierna minúta 
a mnohé ďalšie.  
Eugen Bobek mal veľmi dob-
ré organizačné schopnosti. 
Jeho prednosťou bola pokojná 
a rozvážna povaha. Ani pri 
vážnejších problémoch nezvy-
šoval hlas, vo veľkom pracov-
nom nasadení si vždy udržal 
chladnú hlavu a problémy 
riešil s mimoriadne vzneše-
ným pokojom. Počas výroby 
celovečerných filmov si k svo-
jej práci vyberal organizačne 
schopných elévov, ktorí sa po-
stupne zapracovali do funkcie 
asistenta alebo zástupcu ve-
dúceho výroby. Najschopnejší 
sa osamostatnili a získali post 
vedúceho výroby.
Slovenská filmová tvorba sa 
v nových priestoroch na Kolibe 
značne rozrastala a každý nový, 
tvorivý a organizačne schopný 
pracovník bol pre slovenský film 
veľkým prínosom. Túto užitoč-
nú personálnu úlohu dlhé roky 
dôsledne plnil práve náš rodák 
Eugen Bobek. 

Pokračovanie: Nabudúce aj o kamera-
manovi Jánovi Kohútovi
Autor je trnavský rodák, ktorý dlhé roky 
pracoval v Slovenskej filmovej tvorbe 

kultúra

Jurčo, Martin: Pavel Forisch: „Aj vo filme mali Trnavčania silné zázemie“ In: Novinky z radnice, máj 2014, s. 10 – 13
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Pero Le Kvet po sebe nezanecháva 
mŕtvoly ako spomínaná literárna 
postava, ale literárne texty, kresby, 
maľby a koláže. Je spoluzaklada-
teľom Spoločnosti pre Pestovanie 
a Šírenie Patafyziky na Slovensku 
a Iných svetoch (SpPaŠPnSaIS) 
so sídlom v Trnave, spoluzakla-
dateľom patafyzických samizda-
tov Bachor a Mozgomiškár, aj 
patafyzickej výtvarnej skupiny 
Deväťrýchlostný oblačný bicykel. 
Spolupracoval tiež s pražskými 
patafyzikmi združenými okolo 
časopisu Clinamen. Počas exis-
tencie rádia Ragtime pripravoval 
a moderoval patafyzické relácie 
Mozgomiškáreň, Reptílium a Ko-
tol pestrostí.
Pero Le Kvet je príležitostným 
fajčiarom, básnikom, prozaikom, 
výtvarníkom, publicistom, mo-
derátorom a autorom kníh Eseje 
(o piatich významných patafyzi-
koch – Praha, 1996), Ulovené sny 
(Trnava, 2005), Perózia (Žilina, 
2007), Mäsožravé kreslo (Žilina, 
2009), spoluautorom kníh Minule, 
keď som (výnimočne) fajčil (Trna-
va, 2010), Muselo sa to takto skon-
čiť? (Trnava, 2012). Od roku 2006 
je kníhkupcom.
Pero Le Kvet na júnovom PRAK-
-u prekvapil publikum svojou 
výstavou obrazov, ktorou nahradil 
plánovanú audiovizuálnu prezen-
táciu. Obrazy sprevádzali jeho 
rozprávanie o tom, ako tvorí svoje 
diela. Záver Praku patril koncertu 

skupiny Romanika, ktorá predsta-
vila piesne so svojho najnovšieho 
albumu V hlbinách, ktorý vyšiel 
pod exkluzívnou značkou vydava-
teľstva Pavian records.
Prinášame rozhovor s Pero Le 
Kvetom o snoch, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť jeho ne-
všednej tvorby.
 Každý z nás je jedinečná 
bytosť s talentami i probléma-
mi. Sny nám pomáhajú správne 
využívať tieto talenty a zlepšu-
jú našu schopnosť čeliť udalos-
tiam v reálnom svete. Čo sú pre 
teba sny?
Sny sú základným zdrojom mo-
jej inšpirácie. Pri písaní, ale aj 
pri maľovaní a vytváraní koláží 
vychádzam zo svojich snov, ale 
aj z rôznych zážitkov a vnemov, 
pričom sa nechávam unášať svo-
jou predstavivosťou a fantáziou… 
Proces tvorby je niekedy naozaj 
náročný a vyčerpávajúci, ale to 
nie je dôvod, prečo sa mu vyhý-
bať, najmä ak jeho výsledky pote-
šia nielen mňa, ale aj ostatných.
 Námety snov vypovedajú 
o tom, akým smerom sa uberá 
a bude uberať náš život. Akým 
smerom sa uberáš ty a tvoja 
tvorba?
Ja sa uberám na sever a moja 
tvorba tiež. Nikam sa neponá-
hľam, napredujem pomaly a dosť 
často oddychujem. Kedysi som 
viac písal, dnes viac maľujem. Ke-
dysi som obrazy vytváral slovami, 

dnes jednoducho vezmem štetec 
a maľujem ich. Maľba je pre mňa 
meditáciou. Zatvorím sa do atelié-
ru, prestanem vnímať čas a všetky 
zákony tohto sveta a vyberiem sa 
na dobrodružnú cestu do svojho 
podvedomia. Výsledkom týchto 
dobrodružných ciest sú moje ob-
razy. Najčastejšie moju ruku vedie 
intuícia, niekedy dávam priestor 
náhode, niekedy presne viem, čo 
chcem namaľovať.
 Ak berieme sen ako symbol, 
na ktorý hľadáme v sebe odpo-
veď, dokáže obohatiť náš život. 
Sen musí byť konfrontovaný 
s našou realitou, aby sme ne-
žili vo svete fantázie. Darí sa ti 
uskutočňovať svoje sny?
Svet fantázie je exil, kam sa dá 
občas uniknúť, ale nedá sa v ňom 
žiť trvalo. Je to taká oáza na vy-
prahnutej púšti, ktorá človeka 
osvieži a natankuje energiou, 
aby mohol pokračovať ďalej tou 
púšťou. Teda aspoň ja to tak vní-
mam. Život bez fantázie by bol 
nudný, jednotvárny a možno aj 
neznesiteľný. A taktiež si neviem 
predstaviť život bez snov. Čo iné 
by nás malo poháňať dopredu ak 
nie naše sny? Sny nám výrazne 
pomáhajú orientovať sa v živote, 
lebo nám naznačujú nielen to, akí 
by sme chceli byť, ale aj to, akí 
sme. Prostredníctvom snov vlast-
ne aj udržujeme kontakt sami so 
sebou, a to je nesmierne dôležité. 
Ďakujem za rozhovor. 

Pero Le Kvet: Svet fantázie je ako oáza 
na vyprahnutej púšti
Keď sa Peter Volek stal v roku 1988 uvedomelým patafyzi-
kom, prijal patafyzické meno, ktoré si vytvoril ako anagram 
svojho občianskeho mena. Pero Le Kvet je Petrom Volekom 
rovnako, ako je Peter Volek Pero Le Kvetom. Možno to tro-
chu pripomína literárnu postavu Dr. Jackyll / Mr. Hyde. Pero 
Le Kvet sa v Petrovi Volekovi prebúdza podobne ako sa Mr. 
Hyde prebúdzal v Dr. Jackyllovi. Pero Le Kvet bol hosťom jú-
nového PRAK-u – Prednášok, Rozhovorov a Koncertov, ktoré 
sa v réžii hudobného zoskupenia Romanika uskutočňujú raz 
za mesiac v kníhkupectve AF. 

Ildikó Kraicová, Romanika, foto: (eu)
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Medzi stromami v amfiteátri boli 
už tradične natiahnuté siete, na 
ktoré autori zavesili svoje fotografie. 
K vystaveným kolekciám dosta-
li poradové číslo a tabuľku, kde 
návštevníci mohli nalepiť svojich 
žltých „smajlíkov“, vyjadrujúc tým 
svoju podporu i hodnotenie. Svoje 
fotografie ako nesúťažné kolekcie 
vystavili aj členovia fotoklubu IRIS 
v Trnave, ktorí akciu organizovali 
v spolupráci s Mestom Trnavou. 
Celkovo bolo vystavených takmer 
tristopäťdesiat fotografií. V sprie-
vodnom programe vystúpilo duo 
hudobníkov z Brna, ktoré podčiark-
lo príjemnú výstavnú atmosféru.
Organizátori poverili hodnotením 
súťažných kolekcií štvorčlennú po-
rotu. Súťažné kategórie boli ohra-
ničené vekom – do 16 rokov a nad 
16 rokov. Porotcovia sa dohodli na 
hodnotiacich kritériách. Práce boli 
zastúpené veľmi širokou paletou 
rôznych fotografických žánrov. Od 
reportáží až po náročné fotografic-
ké diela, ktoré boli výsledkom tvo-
rivých snáh autorov. Aj keď porota 
pochopila snahy fotografov čo 
najviac ukázať z ich tvorby, obli-
gátne mali autori najväčší problém 
so selekciou vlastných fotografií, 
ktorú ponechávali na porotu.
Za najlepšiu kolekciu fotografií 
porota ocenila Tibora Cibiru. Za 
mimoriadnu tvorivú kolekciu zís-
kala cenu Andrea Vargová. Richard 
Krchňák získal najviac hlasov od 
návštevníkov. Ďalej boli ocenení 
Ľubomír Lošonský, Marián Závac-

ký a Martin Tomáška. Ich kolekcie 
boli špecifické. Osobitne porota 
ocenila nápad inštalácie fotografií 
Petera Ferenca, ktorého práce di-
váci mohli vidieť obojstranne, a za 
stojan kolekcie svojich fotografií 
použil aj vlastnú motorku. 
V kategórii do 16 rokov prevládali 
nad chlapčenskými prácami práce 
dievčat, a tak najvyššie ohodno-
tenie od poroty dostala Monika 
Ivančíková. 
Záujem vystavujúcich autorov 
hovoriť s členmi poroty svedčil 
o ich snahe o dôsledný prístup 
k tvorivému procesu. Z pohľadu 
kvality dominovala čiernobiela 
fotografia. Pri farbe sa zabudlo, 
že ide o výrazový prostriedok, 
s ktorým treba mimoriadne opa-
trne narábať. Farebný efekt vždy 
nepomôže. Porota u mladých 
autorov akceptovala aj menší 
formát fotografií, vzhľadom na 
to, že výroba väčších formátov je 
finančne náročná.
Okrem výstavy fotografií ponúkli 
organizátori autorom aj možnosť 
multimediálnych prezentácií. 
Tento veľmi zaujímavý a náročný 
žáner autorskej tvorby poskytuje 

neuveriteľné možnosti spojenia 
fotografie, zvukových a technic-
kých efektov. Vo svete sa pou-
žíva pre túto kategóriu termín 
diaporáma a má svoje pravidlá. 
Pre svoje špecifiká sa mu predo-
všetkým venujú fotografi, ale už 
nie je výnimkou ani tímová práca. 
Aj keď netreba pri fotografovaní 
rozmýšľať v sekvenciách ako vo 
filme, treba vedieť dobre zoradiť 
fotografie. Napríklad, je neprí-
pustné striedať zábery na výšku 
a na šírku. 
Je dobré, že aj u nás sa začína 
táto kategória rozvíjať. Trnavská 
prehliadka ukázala, že je o tento 
žáner záujem. Žiaľ, nie je k nemu 
žiadna literatúra v našom jazyku. 
Na druhej strane je určite táto 
forma prezentácie fotografií vhod-
nejšia, než iné u nás vymyslené 
formy práce s digitálnou fotogra-
fiou na všetkých úrovniach.
Je potešiteľné, že Mesto Trnava 
podporuje organizovanie tejto 
súťažnej výstavy fotografií. Poďa-
kovanie však patrí aj sponzorom 
FoTTofestu – mimochodom, bolo 
ich desať – vďaka ktorým ocenení 
autori získali hodnotné ceny. 

FoTToFest 2014 – ocenené fotografie boli 
inštalované nielen na sieti, ale aj na motorke
Pekné popoludnie v sobotu 
7. júna prilákalo do mest-
ského amfiteátra na súťažnú 
výstavu fotografií pod holým 
nebom FoTToFest 2014 dvad-
saťšesť vystavujúcich foto-
grafov nielen z Trnavy, ale aj 
zo širokého okolia. 

Jozef Keppert, predseda poroty, foto: B. Vittek
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Lukáš Brutovský – Miro Dacho: Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča. Ná-
met a scenár: Lukáš Brutovský a Miro Dacho; Dramaturgia: Miro Dacho; Hudba: Lukáš Bru-
tovský; Hudobná spolupráca: Juraj Bielik; Scéna: Ján Zavarský; Kostýmy: Zuzana Hudáková; 
Réžia: Lukáš Brutovský; Hrajú: Gregor Hološka, Jozef Bujdák, Michal Jánoš a Daniel Rati-
morský a. h. Premiéra 14. júna 2014 v Štúdiu DJP v Trnave. 

Trnavská skupina na javisku – a z nich 
Feldek aj v hľadisku

Martin Jurčo, foto: DJP

Stalo sa už nepísanou tradí-
ciou, že Divadlo Jána Palári-
ka uvádza na konci sezóny 
(a zároveň aj školského roka) 
taký typ inscenácie, ktorú by 
navštívili nielen diváci z radov 
verejnosti, ale napríklad aj žiaci 
a študenti. Pred rokom to bola 
bohato kostýmová hra od Ben-
jamína Škreka Jazyková ríša, 
tento rok si tvorcovia zobrali 
na mušku tému Trnavskej sku-
piny, teda zoskupenia štyroch 
básnikov tvoriacich od konca 
50. rokov (Ján Ondruš, Ľubomír 
Feldek, Ján Stacho a Jozef Mi-
halkovič). Prídomok literárnej 
skupiny naznačuje aj jeden 
z dôvodov, prečo uvádzajú ten-
to titul práve na doskách nášho 
divadla, navyše v čase, keď 
si táto kultúrna ustanovizeň 
(akosi potichu) pripomína 40. 
výročie od založenia profesio-
nálneho súboru. 
Inscenácia Trnavská skupina 
alebo Viseli sme za nohu z ko-
lotoča je predstavením o peri-
petiách zrodu literárnej skupiny 
a všetkého, čo s tým súvisí – od 
pretlaku nápadov, neľahkého 
začiatku, ale aj o zmarených 
ideáloch – od ich nikdy neu-
verejneného literárneho mani-
festu, cez jedno z monotema-
tických vydaní časopisu Mladá 
tvorba (ktoré nedopadlo celkom 
podľa očakávaní autorov), až 
po spletité autorské a životné 
príbehy básnikov. Aj keď si zo-
skupenie dalo do svojho názvu 

domicil trnavská, v skutočnosti 
ozajstnú príslušnosť k Trnave 
mal len básnik Ján Stacho, kto-
rý sa tu narodil a žil na Pekár-
skej ulici. 

Tvorcovia na uvedenie príbehu 
a kultúrno-literárnych súvislostí 
použili kombináciu rozprávania 
postáv o sebe, citátov z en-
cyklopédií, literárnych kritík 
i politických hodnotení. Všetko 
dopĺňajú pesničky, ktoré herci 
hrajú a spievajú naživo tak, 
aby aj hudobne boli skupinou. 
Podobný typ inscenácie bol 
uvedený aj v minulosti (napr. 
v Štúdiu divadla uviedli úspeš-
nú inscenáciu Parva Roma od 
Benjamína Škreka). Piesne, 
v ktorých tvorcovia použili 
nielen básne, ale aj rôzne au-
tentické citáty, sú svieže a vý-
razne oživujú celú inscenáciu. 
V nich opäť (ako aj v iných 

hudobno-dramatických insce-
náciách) vynikol Michal Jánoš 
stvárňujúci Jozefa Mihalkoviča, 
v slovnom prejave zas Gregor 
Hološka stvárňujúci bohéma 
glosujúceho všetko a všetkých 
– Ľubomíra Feldeka. 
„Mali sme ambíciu urobiť au-
torskú inscenáciu. Nechceli 
sme adaptáciu, ale hru, ktorá 
by bola autorskou kolážou. 
Z toho, čo sme vypátrali po 
archívoch, sme nedopísali ani 
jednu vetu. Všetko je pôvodné, 
z tvorby týchto štyroch básni-
kov a z textov, ktoré o nich na-
písali iní,“ hovorí režisér Lukáš 
Brutovský: „Nesmieme si robiť 
ilúzie o tom, že bežný divák 
má o spomínaných básnikoch 
dostatočné množstvo informá-
cií. Básnik už nie je všeobecne 
vážená osobnosť. Sú iné časy. 
Väčšina autorov nepatrí me-
dzi mediálne známe hviezdy. 
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Chceli sme teda priniesť pri-
merané množstvo informácií 
a zároveň predložiť divákovi to, 
čo sa nám pri pátraní zdalo byť 
zaujímavé, možno niekedy aj 
mierne kontroverzné.“ 

Hlavným zámerom autorov 
bolo odovzdať akúsi pomysel-
nú informáciu o tejto literárnej 
skupine tak, aby sa divák ne-
nudil. „Jednou z možnosti bolo 
rytmizovať texty a zhudobniť 
ich. Pracovali sme s tým, čo 
sa nazýva voice band, ale tiež 
s cyklickým opakovaním alebo 
fyzickou štylizáciou. Výhodou 
bolo, že sme našli štyri zaují-
mavé typy hercov. Vedeli sme, 
že zvládnu hrať a spievať, a že 
ich typy sedia s naturelom čle-
nov básnickej Trnavskej sku-
piny. Hercom sa podarilo dať 
im nejakú farbu a špecifickú 
vlastnosť,“ hovorí dramaturg 
Miro Dacho a dopĺňa ho režisér 
Lukáš Brutovský: „Nechceli sme 
ísť cestou divadla poézie, to 
by asi menej bavilo aj diváka. 
Rozhodli sme sa pre hudobné 
divadlo, ku ktorému máme 
najbližšie.“ Aj preto logicky 
padla voľba na hercov, ktorí 
majú skúsenosti s hudobným 
divadlom. Zmenou sú (azda až 
na Jozefa Bujdáka) hudobné 
nástroje, na ktoré nie sú herci 
natoľko zvyknutí. Napríklad, 
hosťujúci Daniel Ratimorský 
nehrá bežne na bicích, Gregor 
Hološka je akordeonista, no 
v tejto v hre hrá na basgitaru.

Čistá scéna je zložená (ako to 
v štúdiu býva) z dvoch častí. 
V „hornej“ časti javiska postavy 
hrajú a spievajú a v „dolnej“ 
znie slovo. Kostýmy bez kon-
krétneho časového určenia 
kolíšu medzi vysokým a nízkym 
a medzi historizujúcim a sú-
časným (dobové obleky a sú-

časné tenisky). 
Inscenácia má aj pre svoju li-
terárnu tému niektoré úskalia. 
Absencia výraznejších čino-
herných zložiek predstavenia 
môže na diváka, ktorý sloven-
skú poéziu a básnikov príliš 
nepozná, pôsobiť najmä v pr-
vej časti retardujúco, popisne 
a príliš naratívne. Naopak, pre 
toho, komu je trnavský kon-
text i tvorba Trnavskej skupiny 
známa, prinesie aj niekoľko 
nových kontextov. Zaiste autori 
pri príprave hry počítali najmä 
s takýmto divákom, ktorý si 
starostlivo vyberá tému a ti-
tul. Otázna je však minutáž 
predstavenia, ktorá vzhľadom 
na svoju nasýtenosť presahu-
je možnosti vnímania diváka, 
zvlášť, keď sa počíta, že pred-
stavenie je určené pre školskú 
mládež. Pozitívom je obsažný 
bulletin, ktorý prináša informá-
cie nielen o štvorici tvorcov, ale 
aj informácie o osobnostiach 
spomínaných v inscenácii len 
v kontexte. 

Najväčšou dilemou tvorcov 
bolo nájsť vhodnú vyváženosť 
najmä pri zobrazení básnikov, 
ktorých životné i autorské dielo 
ešte nie je uzavreté (Ľubomír 
Feldek, Jozef Mihalkovič). „Je 
to citlivá záležitosť, preto sme 
to nezobrali celkom realisticky. 
V tomto prípade sme chceli 
vytvoriť priestor na diskusiu. 
Uvedomujeme si, že zobraze-
nie peripetií Trnavskej skupiny 
môže vyzerať aj inak. O nich 
len akosi ´informujeme´ diva-
delnou formou a nenárokujeme 
si na pravdu ani objektivitu. 
Materiály, ktoré sme študovali 
o Trnavskej skupine, sú také 
rôznorodé a protirečivé, že ob-
jektívna pravda sa veľmi ťažko 
dá vypátrať. A to sa týka aj sa-
motných tvorcov. Štyria ľudia, 

to sú štyri názory ako Trnavská 
skupina vznikala, a to nehovo-
ríme o vzájomných vzťahoch 
medzi tvorcami,“ hovorí Lukáš 
Brutovský.

Na premiére bol prítomný aj 
jeden z dvoch žijúcich pred-
staviteľov Trnavskej skupiny 
Ľubomír Feldek, ktorý svoje 
dojmy zhrnul takto: „Okrem 
scény a kostýmov som ocenil 
aj to, že autori scenára pát-
rali po vzťahoch v Trnavskej 
skupine, no aj po konfliktoch. 
Divadlo bez konfliktu by nebolo 
divadlo. Oceňujem, že si pri 
tomto pátraní nič nevymýšľali. 
Absolútne korektne a do bodky 
presne vychádzali z publikova-
ných textov. Samozrejme, keby 
sa ma niekto opýtal, či sú ko-
rektné všetky texty publikované 
o Trnavskej skupine, to by už 
bola iná káva. Vydavateľstvo, 
ktoré vydalo kompletné dielo 
Jána Ondruša, urobilo chybu, 
keď kalendárium k tomuto vy-
daniu dalo napísať básnikovmu 
bratovi Milošovi. K takémuto 
vážnemu vydaniu ho má robiť 
literárny vedec a nie subjek-
tívne naladený brat, ktorý si 
(možno v dobrom úmysle) ale 
celkom nezodpovedne kadečo 
navymýšľal. Ale to vôbec ne-
spochybňuje prácu Trnavčanov. 
Ondrušovské kalendárium vy-
šlo v knihe tak ako vyšlo, nikto 
(ani ja) to doteraz nepriviedol 
na správnu mieru, a tvorcovia 
inscenácie teda mali plné právo 
čerpať aj z tohto kalendária. 
Svojím spôsobom je teda tr-
navská inscenácia aj výzvou 
pre podriemkavajúcu slovenskú 
literárnu vedu. Vďačný som 
nielen za svoju postavu v po-
daní Gregora Hološku, ale aj za 
hru ako nadšený divák,“ reago-
val na novú inscenáciu Ľubomír 
Feldek.  
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 S naším mestom ste cez 
divadlo tak zviazaný, že si 
mnohí automaticky myslia, 
že ste sa narodili v Trnave. 
Vy však pochádzate z Hor-
ného Považia.
- Narodil som sa v obci, ktorá je 
vedená ako najsevernejšia obec 
v bývalom Západoslovenskom 
kraji. Leží v malebnom údolí 
Strážovských vrchov. Na jed-
nom konci Dolná Poruba a na 
druhom o 10 km ďalej známe 
kúpeľné mesto Trenčianske 
Teplice. Dnes je tam nová škola 
s bytmi pre učiteľov a veľkou te-
locvičňou. Za mojich školských 
čias tam bola malotriedka iba 
s piatimi ročníkmi. Do ďalších 
ročníkov sme museli cestovať 
do Trenčianskych Teplíc alebo 
do Omšenia. Malo to svoje vý-
hody i nevýhody. Nevýhody boli 
v tom, že sme museli ráno skoro 
vstávať na autobus. Výhoda zas 
bola tá, že po skončení vyučo-
vania sme sa mohli slobodne 
túlať niekoľko hodín po kúpeľ-
nom meste a užívať si rôznych 
radostí, napríklad v cukrárňach.

 Vysnívali ste si Vysokú 
školu múzických umení 
v Bratislave, paradoxne ste 
skončili na oveľa slávnejšej 
škole v stovežatej Prahe.
- S učením na základnej škole 
som nemal problémy a moji 
učitelia odporučili rodičom, 

aby som pokračoval na stred-
nej škole. Po absolvovaní SVŠ 
v Trenčíne však nešlo všetko 
tak, ako som si to vysníval 
a predstavoval. Na VŠMU do 
Bratislavy ma neprijali, a tak 
som dva roky strávil v Dubnici 
nad Váhom pri výrobe loko-
motív. Šťastie však na mňa 
opäť sadlo. Nastúpil som na 
základnú vojenskú službu do 
Prahy k útvaru, ktorý patril mi-
nisterstvu vnútra a kde predo 
mnou vojenčili napr. Miloslav 
Šimek s Jiřím Grossmannom 
i Karel Černoch, a so mnou 
tam bol napr. Antonín Hájek zo 
skupiny Plavci. Kultúra tu mala 

živnú pôdu a ja som to i pat-
rične využil. Chodili sme často 
do pražských divadiel i pripra-
vovali vlastné programy. Každý 
rok som viac ako mesiac strávil 
na rôznych armádnych súťa-
žiach. Čírou náhodou sa mi raz 
dostali do rúk legendárne Lite-
rární listy, v ktorých bol inzerát, 
že na Divadelnej fakulte AMU 
v Prahe sa otvára nový študijný 
odbor Organizácia a riadenie 
divadiel a kultúrnych zariadení. 
Prihlásil som sa – a ako jediné-
ho zo Slovenska ma prijali.

 Mali ste už za sebou diva-
delné aktivity, čiže záujem 

Emil Nedielka: Trnavské divadlo 
je slovenským unikátom
V našom seriáli si predstavujeme osobnosti Divadla Jána Palárika, ktoré ovplyvnili jeho 
smerovanie od roku 1974, keď vznikol stály profesionálny súbor Divadla pre deti a mládež. 
Od jeho začiatku až dodnes pracuje v divadle aj Emil Nedielka (nar. 25. mája 1947 v Dolnej 
Porube) a od roku 1996 je aj riaditeľom divadla. Absolvent pražskej Divadelní akademie mú-
zických umění bol posilou súboru hlavne v organizačnej oblasti. Patrí k osobnostiam diva-
dla, ktoré sa zaslúžili o rozšírenie technického zázemia, vybudovanie divadelného Štúdia, aj 
o poslednú veľkú rekonštrukciu divadla.

Martin Jurčo, foto: autor
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o školu umeleckého typu asi 
prirodzene vyplýval z tejto 
záľuby.
- Lásku k divadlu vo mne vy-
pestovali učiteľky na základnej 
škole. Keďže som sa dobre 
učil, obsadili ma do každého 
programu či rozprávky, ktorú 
pripravovali. Bolo ich dosť. Do-
teraz si spomínam na Čin-čin, 
Snehovú kráľovnú, Na zaklia-
tom zámku, Snehulienku a se-
dem trpaslíkov. Moje neskoršie 
rozhodnutie ísť k divadlu ro-
dičia neprijali s nadšením, ale 
rešpektovali ho bez väčších 
výhrad. Myšlienka robiť divadlo 
vo mne postupne dozrievala 
už počas stredoškolských štú-
dií. Intenzívne som sa venoval 
ochotníckemu divadlu a jesen-
né či zimné večery som trávil 
v našom novom kultúrnom 
dome. Takže, keď som sa mu-
sel rozhodnúť, čo budem robiť, 
bol som už vlastne rozhodnutý. 

 Aj keď je dnes (najmä na 
Slovensku) vysokých škôl 
ako maku, keď sa povie ná-
zov niektorej z pražských 
umeleckých vysokých škôl, 
znamená to skutočné štú-
dium na skutočnej univerzite 
– vrátane osobností a úrov-
ne študentov. Ako ste život 
tohto veľkého sveta prežíva-
li?
- Štúdium na DAMU v Prahe 
mi predovšetkým otvorilo okná 
i oči do sveta divadla a primälo 
ma radikálne zmeniť rebríček 
hodnôt, ktoré som dovtedy 
rešpektoval. Písal sa rok 1969 
a postupne nastupovali nor-
malizačné časy. V pražských 
divadlách však bolo stále cítiť 
intenzívne uvoľnenie, ktoré 
predovšetkým do oblasti dra-
maturgie priniesli 60. roky. 
Hralo sa viac autorov zo zápa-
du, súčasná európska i ame-

rická dráma, absurdné divadlo 
a zaujímaví domáci autori ako 
V. Havel, P. Kohout a i. Priznám 
sa, že najmä absurdnému di-
vadlu som spočiatku nevedel 
prísť na chuť. Mne, odchova-
nému na Urbánkovi, Tajovskom 
či Timrave nešlo dlho do hlavy, 
čo je pre divákov, ktorí plnili 
hľadiská divadiel, zaujímavé 
na týchto inscenáciách plných 
nezrozumiteľných ľudských 
vzťahov, odcudzenia a nihi-
lizmu. Práve škola mi v tomto 
pomohla. Štúdium nášho od-
boru, ktorý bol zaradený pod 
katedru réžie a dramaturgie, 
bolo vystavané podľa vzoru už 
vtedy fungujúcich študijných 
odborov na divadelných aka-
démiách vo vtedajšom Lenin-
grade či Londýne. Asi jednu 
tretinu tvorili predmety z oblasti 
divadla, ďalšia tretina boli vše-
obecno-kultúrne a tá posledná 
ekonomické, v rámci ktorých 
sme napr. museli absolvovať 
celé štvorsemestrálne štúdium 
matematiky z Vysokej školy 
ekonomickej. Zápočty a skúš-
ky z matematiky boli pre nás 
dňami hrôzy. Naopak, medzi 
najobľúbenejšie patrili pred-
nášky a semináre z estetiky. 
Viedol ich pedagóg, ktorý pred-
tým pôsobil na katedre prof. 
Patočku na Filozofickej fakulte 
UK, a potom sa uchytil na našej 
fakulte. Ten popri prednáškach 
z estetiky sa veľmi intenzívne 
s nami venoval i súčasnej drá-
me, absurdné divadlo nevy-
nímajúc, súčasnej poézii, ale 
i napr. prekliatym básnikom. Tu 
sa postupne menil môj vzťah 
k tomuto druhu divadla i názor 
na divadlo vôbec, ktorý pretr-
váva až dodnes.

 Po absolutóriu ste nastúpi-
li do novozaloženého Divadla 
pre deti a mládež v Trnave 

na miesto vedúceho ume-
lecko-technickej prevádzky. 
Čo všetko obsahoval tento 
pojem? 
- Úlohou tohto úseku je zabez-
pečovať po technickej stránke 
činnosť divadla. Samotný úsek 
sa delí na dva základné – úsek 
javiskovej prevádzky, kde sú 
kulisári, rekvizitári, gardero-
bierky, maskérky, osvetľovači 
a zvukári – teda profesie, kto-
ré majú na starosti realizáciu 
predstavení a úsek výrobných 
dielní, ktorý má stolársku, 
zámočnícku, maliarsku a kraj-
čírsku dielňu a zabezpečuje 
výrobu dekorácii, rekvizít 
a kostýmov do pripravovaných 
inscenácií. Tak ako všetko, i na-
še divadlo a tento úsek museli 
prejsť detskými chorobami. Na 
začiatku to bolo predovšetkým 
personálne poddimenzovanie 
a nevyhovujúce pracovné pod-
mienky – nepravidelná pracov-
ná doba a veľmi nízke platy. 
Rotácia zamestnancov bola 
na dennom poriadku. Trvalo 
niekoľko rokov, kým sa stabili-
zovalo obsadenie jednotlivých 
pracovných pozícií. 

 O súbore sa veľa vie, menej 
sa vie o technických možnos-
tiach javiska a jeho dispozíci-
ách. 
– Divadelný kritik L. Čavojský 
svojho času napísal, že v Trna-
ve v najstaršej divadelnej budo-
ve začal svoju činnosť najmlad-
ší divadelný súbor. Budova 
nášho divadla je najstaršou 
funkčnou divadelnou budovou 
na Slovensku, ale jej technic-
ké vybavenie nebolo a nie je 
najstaršie, alebo zastarané. 
Naopak. V rokoch 1950 – 60 
po rozsiahlej rekonštrukcii bolo 
prestavané a na svoju dobu 
vybavené moderným technic-
kým zariadením javiska – vy-
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budovalo sa 30 elektrických 
ťahov, točňa, prepadlá, svetelná 
batéria, železná opona, a pod. 
Pri ďalšej rekonštrukcii a mo-
dernizácii javiskovej technoló-
gie na začiatku tohto storočia 
tu boli osadené javiskové ťahy 
s možnosťou vertikálneho i ho-
rizontálneho pohybu. Všetko je 
ovládané cez počítač jediným 
technikom. Je to veľké plus nie-
len pre prácu režiséra a scéno-
grafa, ale i pre technickú obslu-
hu. Táto posledná rekonštrukcia 
však neobsiahla všetky javiskové 
technológie a bude treba ešte 
čo najskôr vymeniť opotrebo-
vanú točňu i podlahu javiska. 
Zmenami prešla i hľadisková 
časť. Pre divákov bola vybudo-
vaná centrálna šatňa v nevyu-
žívaných priestoroch suterénu. 
V hľadisku sa opäť znížil počet 
sedadiel. Kým v roku 1831, keď 
bolo divadlo postavené, bola 
jeho kapacita 440 miest, dnes 
ich je iba 250. Normy v tomto 
smere sú čoraz prísnejšie. My 
v divadle sme radi novému Štú-
diu v priestoroch bývalej kotol-
ne, kde sa vojde 70 divákov a je 
tam priestor pre rôzne nevšedné 
projekty.

 Spomínať na osobnos-
ti Trnavského divadla od 
roku 1974, to by bol dlhý 
zoznam. Vy máte navyše asi 
svoj osobný zoznam, keďže 
doň nezaraďujete len erbové 
osobnosti divadla, ktoré reží-
rovali či hrali, ale aj tie, ktoré 
vytvárali technické podhubie 
inscenácií.
- Obvykle sa spomenú režiséri 
Blaho Uhlár a Juraj Nvota, Ladi-
slav Podmaka, prípadne niek-
torí herci. Samozrejme, boli to 
ľudia, ktorí výrazne ovplyvnili 
činnosť i výsledky trnavského 
divadla. Ja by som však chcel 
pripomenúť nemenej výrazných 

tvorcov, ktorí sa na týchto vý-
sledkoch podieľali, a s ktorými 
som denne spolupracoval. Boli 
to scénickí a kostýmoví výtvar-
níci. Naše divadlo od začiatku 
nemalo obsadený post šéfa 
výpravy a dlho ani stáleho vý-
tvarníka. Ponúkali sme preto 
možnosť hosťovania najmä 
novým absolventom scénogra-
fie a skutočne tu absolvovala 
alebo pripravila svoje prvé 
predstavenia v profesionálnom 
divadle celá plejáda dnes už 
významných výtvarníkov – P. 
Čanecký, N. Šimunová, M. Zu-
bajová, A. Votava, F. Lipták, D. 
Tóth, G. Polónyová, I. Hudák, 
A. Grusková, S. Vachálková 
a ďalší. Samozrejme popri Já-
novi Zavarskom, ktorý pracuje 
u nás až doposiaľ ako interný 
scénograf. Ja osobne si veľmi 
rád spomínam najmä na dve 
výtvarníčky, ktoré urobili u nás 
a pre naše divadlo veľa krásnej 
práce – Monu Hafsahl, ktorá 
spolupracovala s Jurajom Nvo-
tom a Evu Farkašovú, ktorá 
s nami spolupracuje doteraz, 
hlavne pri realizácii rozprávok.

 Vy ste boli aj pri poslednej, 
už modernej úprave divadla 
v 90. rokoch, ktorá nadviaza-
la na generálnu opravu z 50. 
rokov. 
- V roku 1998 bolo divadlo 
delimitované z Ministerstva 
kultúry SR pod Krajský úrad 
v Trnave. Jedného dňa prišli 
k nám na premiéru vedúci 
funkcionári a na vlastné oči 
videli, ako vyzerá interiér diva-
dla. A presvedčili sa. O čo sme 
roky márne prosili ministerstvo, 
sa stalo skutočnosťou. Po SND, 
Novej scéne, prešovskom, nit-
rianskom, zvolenskom i mar-
tinskom divadle sa našli pe-
niaze i na trnavské. Škoda, že 
sa nestihlo zrekonštruovať celé 

divadlo podľa našich i architek-
tových predstav. Ale dúfam, že 
sa aj toho dožijem.

 Myslím, že aj medzi di-
vákmi je neustály rozpor – či 
ponúkať experimentálne, 
alebo klasické inscenácie, 
či kasové trháky zábavného 
divadla, alebo výsostne ume-
lecké menšinové divadlo. Kde 
nachádzate s dramaturgmi 
rozumný kompromis? 
- Je prirodzené, že sa snažíme 
robiť dobré a zaujímavé diva-
dlo. Plne obsadené hľadisko je 
len jedným z kritérií, ktorými 
sa musíme riadiť. Sme si však 
vedomí, že divadlo financo-
vané z verejných prostriedkov 
musí mať i náročnejšie kritériá 
a ponúknuť popri zábavných 
tituloch aj hry a repertoár, ktorý 
prináša vážne témy. Ten by mal 
reflektovať pocity, problémy 
a životné situácie, s ktorými 
sa stretávajú naši súčasníci, 
a tiež kvalitné tituly z domácej 
i svetovej klasiky. Sme radi, že 
sa nám podarilo v jubilejnej 40. 
sezóne uviesť i posledné dielo 
nášho patróna J. Palárika Di-
mitrij Samozvanec a udržať na 
repertoári aj ďalších domácich 
autorov. Vďaka priestorom no-
vovybudovaného Štúdia sa nám 
tiež darí pokračovať v úspešnej 
sérii predstavení o význam-
ných básnických osobnostiach 
(naposledy Trnavská skupina, 
predtým A. Žarnov a R. Dilong). 
Trnavské divadlo, ktoré bolo 
pred niekoľkými desiatkami 
rokov vedené ako zájazdové 
– a skutočne dlho sme väčšiu 
časť nášho repertoáru odo-
hrali mimo Trnavy – sa po 40 
rokoch práce môže pochváliť, 
že je divadlom kamenným, so 
všetkým, čo k tomu patrí, a je 
dôležitou súčasťou kultúry 
a života súčasnej Trnavy. 
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 OLYMPIZMUS – Trnav-
ský návrat do starogréckej 
antiky mal priestor 19. a 20. 
júna. Reč je o medzinárodnej 
olympiáde detí a mládeže 
Kalokagatia 2014. Dôstojné 
libreto slávnostného večerné-
ho otvorenia na ploche Mest-
ského atletického štadióna 
Antona Hajmássyho poctili 
svojou prítomnosťou viaceré 
osobnosti. Dve z nich zapálili 
olympijský oheň: legendárny 
pästiar, držiteľ zlatej medaily 
z OH 1952 Janko Zachara 
a členka MOV, bronzová 
strelkyňa z londýnskych OH 
spred dvoch rokov Danka 
Barteková. V starostlivo zo-
stavenom pásme nechýbal 
ani bežecký minimaratón 
žiactva za účasti 18 dievčat 
a 13 chlapcov. Jeho technickú 
realizáciu mali na starosti 
členovia domáceho Atletické-
ho klubu AŠK Slávia pod ve-
dením Vladimíra Gubrického, 
podpredsedu Slovenského 
atletického zväzu. 
Poradie vo vytrvalostnom 
behu na 3,2 km, chlapci: 1. 
Zdeněk Švejda (ZŠ Borský Sv. 
Jur, 12:37 min), 2. Patrik Bez-
úch (ZŠ Trnava, Ul. Andreja 
Kubinu, 13:16), 3. Tomáš Ču-
len (ZŠ Sekule, 13.46); diev-
čatá: 1. Kristína Kunovská (ZŠ 
Trnava, Ul. Kornela Mahra, 
15:53), 2. Mária Fuksová (16:
07), 3. Kristína Pavlíková (obe 
ZŠ Borský Sv. Jur, 16:28). 
Trojčlenné družstvá, chlapci: 
1. ZŠ Sekule, 2. ZŠ Trnava, 
Ul. A. Kubinu, 3. ZŠ Trnava, 
Ul. Maxima Gorkého; diev-
čatá: 1. ZŠ Borský Sv. Jur, 2. 
ZŠ Trnava, Atómová ul., 3. ZŠ 
Trnava, Ul. M. Gorkého.
Celková bilancia medailí pod 
piatimi olympijskými kruhmi 

A sú tu znova Rysy
Eduard Krištofovič, organizačný štáb Trnava – Rysy 2014, foto: 4F

Námietka, že tento populárny vysokotatranský končiar je tu 
predsa už takmer odjakživa, sa neprijíma. Rysy znova, ako 
nejeden športovo orientovaný Trnavčan predsa vie, to značí 
príchod ďalšieho ročníka populárneho cykloturistického pod-
ujatia Trnava – Rysy, jazdy z Trnavy do Tatranskej Lomnice 
s trasou zhruba 302 kilometrov, s následným výstupom na 
vrchol tatranských Rysov, ktorá sa uskutoční v čase od 30. 
júla do 3. augusta.

Hoci sa chystá v poradí XXXVII. 
ročník, bude vlastne jubilejný. 
Paradox? Ani nie. Na prelome 
júla a augusta 2014, keď súčas-
ný ročník štartuje, uplynie totiž 
štyridsať rokov od prvého štartu 
tohto podujatia. Končilo sa vte-
dy ešte na lúkach za Tatranskou 
Štrbou, a hneď večer 8. augusta 
po príchode do táboriska tr-
navskí organizátori rozhodo-
vali o tom, ako ďalej. Pôvodne 
zamýšľaná jednorazová akcia 
sa stala po jej následnom do-
mácom zhodnotení trvalou. 
Trvalou spomienkou a holdom 
príslušníkom trnavskej posádky 
a dobrovoľníkom z radov obyva-
teľov mesta, ktorí v auguste 1944 
odišli do Povstania. 
Za niekoľkoročné prerušenie 
vzniknutej tradície na začiatku 
deväťdesiatych rokov dnes už 
nikto nikomu nechce stúpať do 

svedomia. Podujatie osvedčilo 
svoju športovú i mravnú silu 
a vďaka pochopeniu mestského 
vedenia úspešne pokračovalo 
ďalej. A tak pod patronátom 
Mesta Trnavy a záštitou jej pri-
mátora, teraz už aj citeľného 
prispenia sponzorov, sa kolesá 
krútia ďalej. Naposledy sa do 
pedálov oprela stovka cyklistov, 
kedysi sme spomínali mladých, 
no dnes sa, „našťastie“, vekový 
priemer zvýšil. Už synovia tlačia 
na otcov a tí si pochvaľujú status 
najstaršieho účastníka, lebo „ani 
vekom výkonnosť neklesá“.
Tohtoročné podujatie, ktoré po 
predchádzajúce roky zaštiťoval 
náš elitný cyklista Peter Sagan, 
potrvá od stredy 30. júla, kedy 
sa koná prezentácia a akt vďaky 
pri pamätníku Trnavskej posád-
ky na Univerzitnom námestí, až 
do nedele 3. augusta 2014. Už 

šport
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žiactva nebola v čase uzá-
vierky júlového čísla ešte 
známa, preto sa ku Kaloka-
gatii 2014 vrátime v ďalšom 
vydaní Noviniek z radnice. 

(lies)

 ŠACH – Trnavský rebríček 
vznikol koncom deväťdesia-
tych rokov 20. storočia v SPŠ 
na Ulici J. A. Komenského. 
Pôvodne išlo o súťaž pre 
stredoškolákov. Keď sa zdalo, 
že podujatie zanikne, prevza-
la usporiadateľskú taktovku 
v r. 2002 Kalokagatia – Cen-
trum voľného času. Rozšírila 
ju aj pre žiakov základných 
škôl. Súboje talentov v krá-
ľovskej hre pozostávajú 
z troch turnajov. Hrajú sa 
švajčiarskym systémom na 
sedem kôl. V tomto roku 
(marec – máj) mali mimo-
riadne vysokú úroveň najmä 
konfrontácie nádejí zo ZŠ. 
Sledovať ich hru na prvých 
stoloch bolo zážitkom pre 
všetkých šachistov. Nečudo, 
veď štartovali dvaja mládež-
nícki majstri SR (S. Sahidi, R. 
Kavoň) a ďalší traja medailisti 
(P. Puškár, M. Jablonický, L. 
Bango). Organizáciu dlhodo-
bej rebríčkovej súťaže výbor-
ne zvládla dvojica Jozef Šiška 
a Ľubica Hafrovičová. 
Výsledky tretieho turnaja: 
základné školy (40 účast-
níkov): 1. Rastislav Kavoň 
(Gy. A. Merici) 6 b., 2. Samir 
Sahidi (Súkr. ZŠ BESST) 6 b., 
3. Peter Puškár (Gy. J. Hollé-
ho) 6 b., 4. Lukáš Bango (ZŠ 
I. Krasku) 5 b., 5. Veronika 
Ganzová 5 b., 6. Tomáš Ganz 
(obaja ZŠ A. Kubinu) 5 b., 7. 
David Puškár (Gy. J. Hollého) 
5 b; stredné školy (29): 1. 
Matúš Mackovič (SOŠ elek-
trotechnická) 6,5 b., 2.Michal 

Do areálu ŠK Trnava-Modran-
ka prišli vo štvrtok 19. júna 
účastníci tradičného športové-
ho podujatia mestských polícií 
z troch krajín. Organizačný štáb 
viedol náčelník Mestskej polície 
v Trnave Igor Keleši, zakladateľ 
tohto futbalového Pohára pri-
mátora mesta Trnavy ešte na 
jar 1992. Turnaj odvtedy nepa-
uzoval. Tiež zásluhou Milana 
Hornáčka a Pavla Boďu, ktorí 
patria do vedúcej zostavy už 
dlhé roky.
Dvadsiaty tretí diel futbalového 
zápolenia však bol výnimočný. 
Išlo totiž o milú oslavu 755. vý-
ročia založenia Mestskej stráže 
v Trnave. Jej kapitána zvolila 
mestská rada v roku 1239, teda 
rok po udelení výsad slobodné-
ho kráľovského mesta pre Trna-
vu uhorským kráľom Belom IV. 
Víťaznú trofej 2014 si odnies-
li do svojej vitríny obhajcovia 
lanského prvenstva, futbalisti 
Bohumína. Odovzdal im ju vi-
ceprimátor mesta Trnavy Bystrík 
Stanko. Kompaktný celok zo 
severu Moravy vyhral vo finále 
nad domácim tímom 1:0, keď 

jediný gól vsietili hostia v sa-
mom závere zaujímavého me-
rania síl. V zápase o 3. miesto, 
medzi Hodonínom a poľským 
Zabrze, mala navrch polícia 
z južnej Moravy. Vecné ceny pre 
najlepších hráčov pripadli trojici 
Tomáš Hájek (Bohumín), Luboš 
Stávek (Hodonín) a Robo Jurík 
(Trnava), hoci hodnotiaca komi-
sia mala na tieto pocty viacero 
ďalších adeptov. O hladký prie-
beh štvorzápasovej futbalovej 
zápletky sa pričinilo aj skúsené 
rozhodcovské trio František 
Haršány, Peter Lauko a Jozef 
Šmidovič. Dobrú náladu forsíro-
vali folklórni hudobníci. 
Súčasťou vydareného telový-
chovného dňa bol 3. ročník 
turnaja policajtiek v kolkoch. 
Poradie družstiev: 1. Straž 
miejska v Zabrzu (obhajkyne 
prvenstva), 2. MsP Hodonín, 3. 
Obvodné oddelenie Policajného 
zboru Trnava, 4. MsP Bohumín, 
5. MsP Trnava. Jednotlivkyne na 
medailových postoch: 1. Pavla 
Borotová (Hodonín), 2. Joanna 
Sowová, 3. Katarzyna Swiat-
kowska (obe Zabrze).  

vo štvrtok 31. júla sa začína za 
rána ostrým štartom cez hrebeň 
Vtáčnika do Horných Hámrov 
a potom Nemeckej, kde pri po-
vstaleckých pamätníkoch bude 
vzdaný náš hold vďaky, cez Čer-
tovicu, Tatranskú Štrbu a Štrbské 
Pleso do Tatranskej Lomnice, 
oficiálneho táboriska cyklojazdy. 
V ďalších dňoch bude potom 
na samotných účastníkoch, aký 
program si zvolia. Či to budú 
Rysy a zrekonštruovaná chata 
pod nimi, Kriváň, akvapark v Po-
prade, golf vo Veľkej Lomnici, 

či nebodaj poľská strana Tatier 
alebo spišské mestá... Možností 
je veľa. Aj preto sa znova pri-
pravuje možnosť zúčastniť sa 
rodičom aj s deťmi celého diania 
turistickým autobusom, ktorý 
organizátori taktiež vysielajú na 
trasu. 
Prihlášky na cyklojazdu i ob-
čiansku turistiku sú k dispozícii 
na https://sites.google.com/
site/trnavarysy. Dresy i tričká 
budú tentoraz v zelenkavých 
„saganovských“ farbách, s poča-
sím zatiaľ diskutujeme.  

Jaroslav Lieskovský

Športový deň mestských polícií
Medzinárodné turnaje futbalistov a kolkárok súčasťou osláv 
775. výročia založenia Mestskej stráže v Trnave

šport



32 Novinky z radnice 33júl 2014

v skratke
Slobodník (SPŠ dopravná) 6 
b., 3.Maroš Ležovič (SPŠ) 5,5 
b., 4. Michal Podjavorinský 
(SOŠE) 5 b., 5. Samuel Kern 
4,5 b., 6. Martin Miškev (obaja 
Gy. J. Hollého) 4,5 b. 
Trnavský rebríček 2014, ko-
nečné poradie: základné 
školy (17): 1. ZŠ s MŠ na Ul. I. 
Krasku v Modranke 52,5 b., 2. 
Gy. J. Hollého 52 b., 3. ZŠ s MŠ 
v Suchej nad Parnou 45 b., 4. 
Gy. A. Merici 44 b., 5. ZŠ na 
Ul. J. Bottu 41,5 b., 6. ZŠ s MŠ 
na Ul. A. Kubinu 36,5 b., 7. ZŠ 
s MŠ v Cíferi 33 b., 8. Súkr. ZŠ 
BESST 30,5 b.; jednotlivci (60): 
1. Peter Puškár (Gy. J. Hollého), 
19 b., 2. Samir Sahidi (Súkr. 
ZŠ BESST) 17,5 b., 3. Rastislav 
Kavoň (Gy. A. Merici) 16,5 b., 
4. Lukáš Bango 15 b., 5. – 7. 
Dominik Bango (obaja ZŠ na 
Ul. I. Krasku), Veronika Gan-
zová (ZŠ na Ul. A. Kubinu), 
David Puškár (Gy. J. Hollého) 
po 14 b., 8. Marek Ganz (ZŠ 
s MŠ v Bohdanovciach n. T.) 
13,5 b.; stredné školy (9): 1. 
SOŠE 55,5 b., 2. – 3. Gy. J. 
Hollého, Obchodná akadémia 
po 45,5 b., 4. Gy. A. Merici 39 
b., 5. SPŠ 34,5 b., 6. Športové 
gymnázium J. Herdu 33 b.; 
jednotlivci (38): 1. Matúš Mac-
kovič (SOŠE) 19,5 b., 2. Michal 
Slobodník (SPŠD) 17 b., 3. 
Maroš Ležovič (SPŠ) 16,5 b., 4. 
Michal Podjavorinský (SOŠE) 
14,5 b., 5. Samuel Kern 13,5 b., 
6. Martin Miškev (obaja Gy. J. 
Hollého) 13 b. 

(vh) 

 DŽOGING – Skraja júla sa 
chystá v našom regióne ďalší 
festival pohybu. „Tohtoročný 
Špačinský trojuholník, cestný 
beh na 10 km, venujeme oslave 
životného jubilea Anky Chmel-
kovej-Blanárikovej,“ naznačil 

Ľudia bez rozdielu veku, hmot-
nosti, profesie či pohlavia opäť 
raz zahodili ostych a svoju 
kondičnú pripravenosť si prišli 
otestovať na 1. ročník bežeckej 
Trnavskej trinástky, súčasti už 
tradičného multižánrového fes-
tivalu. Dovedna sa ich nazbie-
ralo 243. Na ouvertúru vskutku 
úctyhodný počet. S posledným 
štartovým číslom vybehol na 
trať jej autor Peter Osuský. „Keď 
sme sa pustili do náročného 
bežeckého projektu, nemali sme 
tušenie, čo všetko si to žiada,“ 
povedal v cieli. Bežalo sa po trá-
ve, asfalte, prašných cestičkách, 
dlažobných kockách, lesných 
chodníkoch, cez vodu či želez-
ničné koľajnice. Zo Slávie viedol 
okruh do Kamenného mlyna 
a na spiatočnej polovici po úseku 
v staničnom parku si bežci poty-
kali s vynoveným centrom mesta 
i ďalšími historickými zákutiami. 
Nikto sa nezranil, nikto neza-
blúdil. Dobrá vizitka pre široký 
štáb. Početnú masu sa podarilo 
zvládnuť aj za účinnej pomoci 
príslušníkov štátnej a mestskej 

polície. Najrýchlejšie maratónky 
si obul Lukáš Záhorec z Atletic-
kého klubu AŠK Slávia a medzi 
ženami triumfovala jeho klubová 
kolegyňa Romana Komarňanská. 
To však pri stretnutiach priateľov 
džogingu nebýva prvoradé. „Ta-
kýto masový beh som absolvoval 
premiérovo, hoci pohybovo sa 
udržiavam v kondícii aj po skon-
čení prvoligovej rozhodcovskej 
dráhy,“ konštatoval Vladimír 
Hracho, terajší predseda Oblast-
ného futbalového zväzu v Trnave. 
Z pohára s minerálkou si usmiata 
upíjala v cieli T-13 popredná 
maratónkyňa Radka Paulinyová. 
„Paráda. Iba som sa prišla vy-
klusať. V nohách mám Trnavskú 
stovku spred šiestich dní,“ pre-
zradila. Pre nezainteresovaných 
dodajme, že výnimočná športov-
kyňa, matka 13-ročnej Paulínky 
a 10-ročného Rastíka, mala na 
zreteli 41. ročník diaľkového po-
chodu na 100 km v horách Ma-
lých Karpát. Namiesto turistickej 
chôdze si ona zvolila poklus. 
Trať z Bratislavy do Brezovej pod 
Bradlom prebehla za trinásť a pol 

Jaroslav Lieskovský,  foto: Patrik Pokorný

Bežecký krst novej pešej zóny
Po vytrvalostnej premiére Trnavskej 13 dostal zelenú na Hlavnej 
ulici Beh olympijského dňa

Štart 1. ročníka vytrvalostného behu Trnavská 13.

šport
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výnimočnosť Július Zemko, 
riaditeľ štábu. Slávna rodáčka 
zo Špačiniec, zverenka tréne-
ra Pavla Gleska, sa stala na 
budapeštianskom štadióne 
majsterkou Európy 1966 v be-
hu na 400 m. Jej medaila bola 
jediná na konte výpravy ČSSR. 
O dva roky neskôr štartovala 
v mexických OH. Celkovo pre-
konala československý rekord 
štyri razy.
Vlani absolvovala zvlnenú 
trať zo Špačiniec do nášho 
krajského mesta a späť rovná 
päťdesiatka Trnavčanov. Bude 
ich teraz viac? Už tridsiaty 
siedmy diel populárneho 
stretnutia priateľov džogingu 
dostane priestor v sobotu 
5. júla. Prezentáciu otvoria 
na nádvorí špačinskej školy 
o 14.45 h a potrvá do 16.00 h. 
„Vlani bežalo rekordné pole, 
164-členné. Teraz prichys-
táme 200 štartových čísiel,“ 
uviedol spoluzakladateľ pre-
tekov Milan Vnenčák. Bežecká 
riava sa dá do pohybu o 17.00 
h. Rozdelia ju do siedmich 
vekových kategórií mužov 
a žien. Okrem finančných od-
mien je pripravená aj bohatá 
pretekárska tombola vecných 
cien. Tiež teraz spestrí atle-
tické popoludnie obľúbená 
folklórna skupina Špačinčan-
ka. Približne o 17.20 h privíta 
vedúcich pretekárov tradičná 
obrátka na konci trnavskej 
Kopánky.
Ďalšia cestná desiatka v be-
žecky silnom trnavskom regi-
óne, trebatický Memoriál Petra 
Minárecha, pozve vytrvalcov 
cez poslednú júlovú nedeľu. 
Štart hlavných pretekov bude 
o pol jedenástej pred obec-
ným úradom. 

(lies)

hodiny! „Najväčším úspechom 
bola energia, ktorú som získala 
na trati Trnavskej stovky. Mohla 
som ju odovzdať mojim deťom, 
ale aj dobrým ľuďom okolo mňa. 
Horský ultramaratón ma nad-
chol,“ dodala obdivuhodná trnav-
ská vytrvalkyňa. 
Rekreačným behom zdravia žila 
Trnava na sklonku jari veľmi in-
tenzívne. Kým v piatok 13. júna 
viedla po prekrásne zrekon-
štruovanej Hlavnej ulici iba časť 
13-kilometrovej trasy, o štyri dni 
neskôr tu usporiadatelia Behu 
olympijského dňa situovali miesto 
štartu a cieľa. Preteky boli prí-

spevkom k 120. výročiu založenia 
Medzinárodného olympijského 
výboru. Víťazný piedestál po kon-
frontácii na 3,7 km opäť prináležal 
Lukášovi a Romane. Tiež dostali 
zelenú sprievodné kategórie. 
V hodnotení desaťčlenných mie-
šaných štafiet (v každom tíme po 
päť dievčat a chlapcov) si odniesli 
najcennejšie medaily bežecké 
zostavy zo ZŠ na Spartakovskej 
a Športového gymnázia Jozefa 
Herdu. V symbolickom behu sa 
predstavili aj deti z trnavských 
materských škôl. Najrýchlejšia 
bola Natália Kročková (MŠ V ja-
me).  

Pre tradičný sviatok športovej 
gymnastiky v Trnave bol tejto 
jari vyhradený siedmy a ôsmy 
jún. Usporiadatelia 27. edície 
Gym-festivalu privítali výpravy 
z desiatich štátov: Azerbajdžanu, 
Česka, Francúzska, Chorvátska, 
Maďarska, Nemecka, Rakúska, 
Ruska, Srbska a SR. 
Dvojdňový program pod stre-
chou mestskej športovej haly 
sa začal Pohárom starobylej 
Trnavy. Každoročne v ňom 
ide o zápolenie dvojčlenných 
družstiev starších žiačok A-ka-
tegórie. Žiada sa spomenúť, že 
túto vôbec prvú pohárovú súťaž 
v rámci slovenskej gymnastiky 
založila v r. 1969 dvojica Július 
Benko – Ján Novák starší. Na-
ostatok išlo už o 46. kapitolu. 
Pri neúčasti rumunských ob-
hajkýň prvenstva získalo primát 
dievčenské duo z popredného 
moskovského klubu CSKA pred 
mladými reprezentantkami Čes-
ka, Ruska a Maďarska. Celkovo 
štartovalo 14 dvojíc zo siedmich 
krajín. V individuálnom hodno-

tení sa najvyššie vyšvihla Angeli-
na Simakovová. Trnava v žiackej 
súťaži nemala zastúpenie.
Hlavnou konfrontáciou bol 
štvorboj žien a junioriek. Titul 
medzinárodnej majsterky Slo-
venska 2014 si z Trnavy odniesla 
26-ročná Anna Pavlovová. Bývalá 
ruská olympionička vlastní dve 
bronzové medaily z Atén 2004, 
no teraz už reprezentuje Azer-
bajdžan. Slovenská gymnastika 
nominovala do trnavského viac-
boja iba tri pretekárky, dve ženy 
a jednu juniorku. Kvôli nízkemu 
počtu nebol domáci šampionát 
vyhodnotený.  
Sedemnásťročná Barbora Mo-
košová zo Slávie UK Bratislava 
obsadila celkovo skvelý tretí 
stupienok. Osem priečok za ňou 
skončila juniorka Dominika Kor-
pová z GK Nové Zámky. Domáci 
KGŠ Slávia prihlásil do majstrov-
skej súťaže Vieru Tranžíkovú. 
Odcvičila dve disciplíny, kladinu 
a prostné. V absolútnom pora-
dí jej patrilo predposledné, 21. 
miesto.  

Jaroslav Lieskovský

Pohár Trnavy do vitríny CSKA 
Gym-festival 2014 prilákal do malého Ríma reprezentant-
ky desiatich krajín a najcennejšou trofejou, za prvenstvo vo 
viacboji medzinárodných majstrovstiev SR, ozdobil favorizo-
vanú Annu Pavlovovú, chýrnu gymnastku z Azerbajdžanu
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Jaroslav Lieskovský,  foto: archív MF

Divácky nával na ligovej hádzanej v Trnave
Snímka spred vyše šesťdesiatich rokov dokumentuje veľký záujem verejnosti v slovenskom 
Ríme o športové dianie na otvorených ihriskách

Táto cenná fotografia pochádza z roku 1953, keď hádzanári Spartaka Trnava hrali doma prvoligový zápas so ZJŠ Brno. Do 
pozornosti dávame divácky nával v hľadisku. Hlava na hlave. Medzi hráčmi ako štvrtý zľava striehne na odrazenú loptu nebez-
pečný zakončovateľ domáceho kolektívu Anton Kopecký, v ďalšej sezóne účastník majstrovstiev sveta.

Náš mesačník prináša aj vzácne 
historické fotografie z trnavské-
ho telovýchovného prostredia. 
Viackrát i zásluhou obsiahleho 
archívu čerstvého osemdesiat-
nika Ing. Milana Fandla. Leto-
kruhy jeho športového života sú 
veru poriadne nahusto. Na čo 
siahol, v tom vynikal. Tiež v há-
dzanej. Venoval sa jej sedem ro-
kov. Potom nadlho dal prednosť 
najmä hokejovému výstroju. 
Curriculum vitae poľnohospodár-
skeho inžiniera Milana Fandla má 
vskutku veľa popísaných strán 
z oblasti telesnej kultúry. Jeho 
generácia sa totiž venovala rôz-
norodým pohybovým aktivitám. 
„Počas stredoškolského štúdia 
v trnavskom gymnáziu som 

sa dostal do hádzanárskeho 
diania zásluhou známeho uči-
teľa telocviku Františka Gažu. 
Pod jeho trénerskou taktovkou 
som odohral dve ligové sezóny 
(1952, 1953). Na toto obdobie 
si doteraz uchovávam hlboké 
spomienky. Do hádzanárskeho 
areálu v susedstve futbalovej 
plochy hlavného štadióna cho-
dila na naše majstrovské zápasy 
viactisícová návšteva. Hrávali 
sme na priestranstve, kde teraz 
ešte donedávna mali futbalisti 
Spartaka tréningové ihrisko,“ 
uviedol Milan Fandl. Kolektív 
hádzanárov prešpikovala kvalita 
skrz-naskrz. „Podaktorí z našej 
nezabudnuteľnej zostavy siahli 
po reprezentačnom drese ČSR. 

Napríklad Anton Kopecký. Mno-
hí Trnavčania si naňho spomí-
najú ako na výborného lekára. 
Aj na ihrisku exceloval. Hrával 
ľavé krídlo. Bol rýchly, výbušný, 
no nesmierne ľúbil loptu. Ak ju 
mal v moci, už sme vedeli, že 
spätnej prihrávky sa nedočká-
me. Tóno totiž veľmi rád dával 
góly. Zakončovateľ však bol pa-
rádny,“ pokračoval.
Do hádzanárskej večnosti sa už 
pobrali aj ďalší Fandlovi spolu-
hráči. Napríklad Jozef Lukačovič. 
„Dobráčisko od kosti. Tento sluš-
ný, kultivovaný človek bol výbor-
ným organizátorom. Nuž a Lulo 
Lukačovič nás vedel účinne 
motivovať. Z jeho podnetu som 
ako chalan skúsil i Duklianske 



34 Novinky z radnice 35júl 2014

Ján Šefc (10. 12. 1924 – 17. 5. 
2014), rodák z Prešova, ale ne-
skôr býval v Bratislave, kde aj 
umrel, bol slovenský šachový 
majster, autor viacerých učebníc 
a príručiek o šachu. Jeho knižka 
Moderná učebnica šachu vyda-
ná r. 1987 patrí medzi najlepšie 
učebnice na Slovensku. Za víťaz-
stvo v hlavnom turnaji v Banskej 
Bystrici r. 1944 získal titul majstra 
šachu. Vyrastal v Košiciach, ale 
po ich obsadení Maďarskom r. 
1938 sa s rodičmi presťahoval do 
Prešova. Po otcovej smrti r. 1949 
musel nastúpiť do práce v Brati-
slave, a tak nedokončil štúdium 
medicíny. V r. 1953 sa stal profe-
sionálnym šachovým trénerom. 
Po bronze na majstrovstvách 
ČSR r. 1954 sa stal majstrom ČSR 
r. 1955. Dvakrát reprezentoval 
Československo na olympiádach 
(r. 1956 a 1958, ako druhý Slovák 
po Ujtelkym) a na ME družstiev 
r. 1957, keď ČSR skončila na 3. 
mieste. Obsadil aj 6. miesto na 
medzinárodnom turnaji v Mari-
ánskych Lázňach r. 1956 (Stei-
nitzov memoriál). K jeho žiakom 
patrili napr.: veľmajstri Ftáčnik 
a Štohl, IM Tibenský, Franzen 
a Vavrák. 
Už v mladosti sa prejavil aj 
ako talentovaný šachový skla-
dateľ. Svoju prvotinu uverejnil 
ešte ako 16-ročný, ale už ako 
15-ročný pripravoval šachovú 

rubriku v prešovskej Slovenskej 
slobode. Bol veľmi korektným 
človekom so zmyslom pre čest-
nosť i spravodlivosť a patril 
medzi obľúbených členov ŠK 
Slovan Bratislava. Jeho troj-
ťažku sme uverejnili ako tichú 
spomienku na iba nedávno 
zosnulého nestora slovenského 
šachu, keď odišiel do „šachové-
ho neba“ takmer 90-ročný. Po-
znali ho viacerí trnavskí šachisti 
– seniori a možno niektorí mali 
príležitosť s ním sedieť aj osob-

ne pri šachovej partii. 
Biely začne a dá mat najne-
skoršie tretím ťahom.

Riešenie skladby č. 21 (Slo-
boda): 1.Ke3! tempo, 1. - Ke5 
2.Jd4 Kd6 3.Ke4 (Kf4) Kc5 
4.Se7 mat, 1. - Kd5 2.Kf4 Kd6 
3.Jc7 (Jd4) Kc5 4.Se7 mat. 
Úvodník dal čiernemu kráľovi 
stojacemu v pate dve voľné 
polia. Štvorťažka stará 150 
rokov aj s dvoma duálmi v tre-
ťom ťahu. 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Skladba č. 22, Ján Šefc, Slovenský magazín 15. 3. 1941, Mat 3. ťahom (5 – 6)

GK

preteky brannej zdatnosti. Naša 
štafeta sa vtedy kvalifikovala až 
do finále celoštátneho šampio-
nátu všestrannosti v západných 
Čechách, kde sme dokonca siah-
li na medailovú pozíciu,“ oprášil 
M. Fandl inú pikantériu.
Späť však k hádzanej. V období, 

keď na nitrianskej pôde koke-
toval Fandl s vysokoškolským 
indexom, založil vo farbách 
VŠP hádzanársky oddiel. Počas 
piatich sezón pod Zoborom mu 
naň zostalo more spomienok. 
Tiež preto, že v klube vyrástlo 
viacero kvalitných hráčov a hrá-

čok, napríklad úspešná repre-
zentantka Zorka Štarkeová.
M. Fandl sa po návrate do rod-
nej Trnavy nevenoval hádzanej 
už aktívne. Napriek tomu bol 
častým návštevníkom nezabud-
nuteľných majstrovských duelov 
medzi sedmičkami. 

šport
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KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/
5512913, 033/5512 911, 
www.zsmuzeum.sk 

EXPOZÍCIE ......................
Archeológia, Gotická Trna-
va, Dejiny Trnavy, Umelecké 
remeslo v Číne a Japonsku, 
Kampanologická expozícia, 
Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Slo-
venska, Príroda Malých Kar-
pát, Krása zašlých čias, Štefan 
Cyril Parrák – pocta kráľovi 
zberateľov, Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY .........................
 BLÍŽNEMU NA POMOC!
Výstava pri príležitosti 90. 
výročia založenia Okresnej 
hasičskej jednoty v Trnave
do 31. decembra 2014

 SALÓN 2014 – 
KONTRASTY
Výstava Zväzu výtvarných 
umelcov západného 
Slovenska 
do 31. 8. 2014

 DREVENÉ KOSTOLY 
EURÓPY
do 31. 8. 2014

 MINERÁLY SLOVENSKA 
A ČIECH
do 22. februára 2015

 ZBERATEĽSTVO, 
ZBERATELIA, ZBIERKY
výstava zo zbierok ZsM
do 31. 12. 2014 

 ŽIVOT KLARISIEK 
V TRNAVE
do 31. 12. 2014

 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
100 rokov od vypuknutia prvej 
svetovej vojny (1914 – 2014)

Uniformy vojaka z 1. svetovej 
vojny 
PODUJATIA .....................
.....
 CYKLUS PREDNÁŠOK PRE 
STREDNÉ ŠKOLY
Trnava na starých 
pohľadniciach – PaedDr. 
Simonne Jurčová
prednáška s DVD projekciou 
na objednanie

DOM HUDBY M. SCHNEI-
DERA TRNAVSKÉHO .........

Ul. M. Schneidera Trnavského 5
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 
8.30 – 17.00, so – ne 11.00 
– 17.00 h. Víkendové návštevy 
prosíme ohlasovať cez pracovné 
dni

EXPOZÍCIE .........................
Pamätná izba Mikuláša 
Schneidera Trnavského, De-
jiny Cirkevného hudobného 
spolku, Dvorana slávy dobra

VÝSTAVY ...........................
 HISTÓRIA POPULÁRNEJ 
HUDBY V TRNAVE DO R. 
1989

 POZNÁTE HUDOBNÉ 
NÁSTROJE?
Výstava zo zbierok ZsM 
sprístupnená od 6. mája
Výstava potrvá do 30. 4. 2015

MÚZEUM KNIŽNEJ KUL-
TÚRY – OLÁHOV SEMINÁR 

Námestie sv. Mikuláša 10
OTVÁRACIE HODINY: ut – pia 
8.30 – 17.00, so – ne 11.00 
– 17.00 h. Víkendové návštevy 
prosíme ohlasovať cez pracovné dni

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a me-
dailéra

 SLOVÁCI, 
PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu naro-

denia A. Bernoláka
do 31. 12. 2014
 RENESANCIA V KNIŽNEJ 
KULTÚRE
Výstava pri príležitosti 430. 
výročia úmrtia J. Sambuca do 
31. 10. 2014

tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk

 17. júla o 18.00 h 
v Kopplovej vile
Zdenka Höhmová: NOVÁ 
CHÉMIA
Vernisáž výstavy najnovšej 
tvorby moravskej autorky
Kurátor: doc. Jiří Pavelka
Trvanie výstavy: 17. 7. – 31. 8. 
2014
 VIKTOR HULÍK: ARS 
GEOMETRICA V.
Výstava geometrickej 
abstrakcie významného 
sochára a maliara
Kurátorka: Xénia Lettrichová 
Do 6. júla v Kopplovej vile 

 Synagóga – Centrum 
súčasného umenia
FOCUS EUROPA
Medzinárodný výstavný 
projekt organizovaný 
nemeckou spoločnosťou 
Focus Europa na podporu 
nadnárodných kultúrnych 
výmen v oblasti výtvarného 
umenia
Kurátor: Lutz-Benno Kracke
do 27. 7. 2014

 Stále expozície GJK 
v Trnave:
JÁN KONIAREK (1878 
– 1952)
Zakladateľ moderného 
slovenského sochárstva 
– stála expozícia sochárskej 
tvorby 

Západoslovenské múzeum

Galéria Jána Koniarka 

pozvánky
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 KLENOTY DOMOVA 
– slovenské klasické umenie 
20. storočia

 GALÉRIA PORTRÉTOV 
– výber diel z kolekcie por-
trétneho žánru reprezentujúce 
vývoj portrétneho maliarstva 
od konca 18. storočia po sú-
časnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY ............
 ART Laboratórium 2014
– letné tvorivé dielne 
pre prázdninujúce deti 
v spolupráci s Katedrou 
pedagogiky výtvarného 
umenia Trnavskej univerzity 
v Trnave
1. 7. – 1. 8. utorok až piatok 
9.30 – 11.00 h (okrem 
pondelka) v Kopplovej vile
Vstupné – 1 €

 PRÁZDNINOVÝ 
SUPERKLUB 2014
Každú stredu od 10.00 do 12.00 
h 
Téma: NÁJDENÉ 
A ZUŽITKOVANÉ
Podujatie s finančnou 
podporou Mesta Trnavy.

 2. júla SPOMIENKY 
Z DETSTVA DO PRÍBEHOV 
VTESNÁ...
Stretnutie so spisovateľkami: 
Eva Kopúnková a Gabriela 
Spustová 

 9. júla VÔŇA MYDLA, 
KTORÉ SI SÁM VYROBÍŠ
Tvorivá dielňa s Luciou 
Pestúnovou
 
 16. júla STRETNUTIA 
POD MORSKOU 
HLADINOU
Stretnutie s potápačom 
Jaroslavom Blaškom

 23. júla MLIEKO 
VYPIJEME, TAŠKY 
UPLETIEME
Spisovateľka Oľga Kohútiková 
a pletené tašky

 30. júla JEDNA VEC, 
DVOJAKÝ ÚŽITOK...
Tvorivá dielňa s ilustrátorkou 
Oksanou Lukomskou

 6. augusta ZVONČEK 
ZVONÍ, SLNKO SVIETI, 
ZÁHRADA JE PLNÁ DETÍ
Stretnutie s redaktorkou 
Danušou Faktorovou a jej 
tvorivými nápadmi

 13. augusta SPEVAVÉ 
STVORENIA
Súťaž v speve pre radosť 
a potešenie. Hosť: spevák 
Bystrík

 20. augusta ZNÁMKY 
– NIE VŠAK V ŽIACKEJ 
KNIŽKE
Predlžuje život známke 
– filatelista Ján Mička

 27. augusta 
PRÁZDNINOVÝ 
SUPERKLUB 
Vyhodnotenie najaktívnejších 
superklubákov + súťaže pre 
všetkých 

Počas celých prázdnin 
budú deti tvoriť obrázky 
z použitých plastových 
uzáverov

VÝPOŽIČNÝ ČAS 
JÚL – AUGUST..................
.....
Hlavná budova, Rázusova 1
Pondelok 8.00 – 18.00 
h, utorok, streda, štvrtok 
a piatok 8.00 – 16.00 h
Sobota – zatvorené 

 Hudobné oddelenie, M. 
Schneidera Trnavského 5

Pondelok – zatvorené, streda 
10.00 – 17.30 h, utorok, 
štvrtok, piatok 9.00 – 16.00 h, 
sobota – zatvorené

 Pobočky Tulipán, 
Prednádražie
Pondelok – zatvorené, utorok 
– piatok 8.00 – 15.00 h, 
sobota – zatvorené

UPOZORNENIE!
Počas letných mesiacov 
bude ZATVORENÉ na týchto 
pracoviskách: 
Pobočka Prednádražie, 
Mozartova ul. 10: 7. 7. – 30. 
7. 2014
Pobočka Tulipán, ZŠ, Ul. M. 
Gorkého 21: 23. 6. – 7. 7. 
2014, 18. 8. – 28. 8. 2014 

Pobočka Vodáreň, ZŠ s MŠ, 
Atómová ul. 1: júl – august
Hudobné oddelenie, M. 
Schneidera Trnavského 5: 
august
Oddelenie pre nevidiacich, 
Rázusova 1: 21. 7. – 8. 8. 2014
....................................................
Západoslovenské múzeum, Galé-
ria Jána Koniarka, Divadlo Jána 
Palárika a Knižnica Juraja Fán-
dlyho sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho 
kraja

Okružná 20, tel. č.. 033/ 
5341054, 0907 790 046, www.tr-
navskemc.sk

Počas prázdnin bude 
otvorená herňa pre rodiny 
s deťmi v pondelok, stredu 
a v piatok od 9.00 do 12.00 h. 
V teplých dňoch k dispozícii 
detský bazén na terase, 
hojdačky a hračky do piesku. 
Na naše aktivity pozývame aj 
staršie prázdninujúce deti.

Knižnica J. Fándlyho

Trnavské materské centrum

pozvánky
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 1. 7. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ – nahláste sa 
vopred
 2. 7. o 10.00 h 
ZACVIČME SI S JANKOU – 
jednoduchá a účinná zostava 
cvikov pre ženy na dolné 
končatiny, sedacie a brušné 
svaly, vhodná aj pri cievnom 
ochorení
 4. 7. o 10.00 h 
POHRAJME SA SPOLU 
– hry na dvore, v prípade 
nepriaznivého počasia v herni
 7. 7. o 9.30 a 10.30 h 
MONTESSORI DIELNIČKY 
 8. 7. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ – nahláste sa 
vopred
 9. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – dielničky pre 
matky s deťmi, tvoríme 
s farbami na sklo rôzne 
dekorácie, napr. svietnik, 
ozdôbky na okno... 
 11. 7. o 10.00 h 
POHRAJME SA SPOLU 
 14. 7. o 10.00 h 
ZACVIČME SI S JANKOU – 
jednoduchá a účinná zostava 
cvikov pre ženy na dolné 
končatiny, sedacie a brušné 
svaly, vhodná aj pri cievnom 
ochorení
 15. 7. o 18.00 h CVIČENIE 
PRE TEHOTNÉ – nahláste sa 
vopred
 16. 7. od 9.00 do 12.00 
h OTVORENÁ HERŇA 
A IHRISKO MC
17.00 h KURZ VIAZANIA 
NOVORODENCOV – prečo 
nosiť, ukážky nosenia, 
správna poloha bábätka, 
naučenie základného úväzku 
– vst. 5 €, nahláste sa vopred
 17. 7. o 8.30 h VÝLET DO 
PRÍRODY – Schaubmarov 
mlyn – prehliadka mlyna, 
galérie, keramické dielne, 

návšteva pezinského 
Zámockého parku, hry, 
spievanky predpokladaný 
návrat do Trnavy o 13.00 
h, poplatok 4,5 € /osoba 
– nahláste sa do 10. 7.
 18. 7. o 10.00 h 
POHRAJME SA SPOLU
 21. 7. o 10.00 h 
SPIEVANKY – stretnutie pri 
gitare 
10.30 h RECEPTÁRIK 
 22. 7. o 18.00 h 
CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
– nahláste sa vopred
 23. 7. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY– Robot – dielničky 
pre matky s deťmi, lepenie 
a maľovanie
 25. 7. o 10.00 h 
POHRAJME SA SPOLU 
Od 28. 7. do 24. 8. bude MC 
z technických príčin zatvorené
 25. 8. o 10.00 h ŠIKOVNÉ 
RÚČKY – Ozdobné kamene 
– servitková technika 
– tvorivé dielne pre matky 
s deťmi na rozvoj jemnej 
motoriky
 26. 8. o 18.00 h 
CVIČENIE PRE TEHOTNÉ 
– nahláste sa vopred
 27. 8. o 10.00 h 
ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE 
– rozlúčka s budúcimi 
škôlkarmi – mini súťaže, 
hry, spievanky, grilovačka 
prinesených dobrôt... 
Pozvánka nielen pre budúcich 
škôlkarov – prosíme, nahláste 
sa vopred, vstupné 2,5 € pre 
rodinu
 29. 8. o 10.00 h 
POHRAJME SA SPOLU 
Pripravujeme na september: 
Montessori dielničky, 
hudobnú školu Yamaha, 
gitarový krúžok pre mamy, 
cvičenie pre matky s deťmi na 
fitloptách, výtvarné krúžky, 

kurz prvej pomoci, výlet do 
prírody, blšie trhy...

apríl – október 2014

Otváracie hodiny sú 
v pracovné dni od utorka 
do piatku. V pondelok je 
zatvorené. Cez štátne sviatky 
a počas cirkevných sviatkov 
bude otvorené ako v nedeľu, 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
ako v sobotu.

KATEDRÁLA SV. JÁNA 
KRSTITEĽA 
apríl – október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
sobota: 11.00 – 15.00 h

BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
jún, september, október: 
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august: 
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 17.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

KOSTOL SV. JAKUBA 
– františkánsky
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

KOSTOL NAJSV. TROJICE 
– jezuitský
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené

Ovorenie kostolov
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utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

KOSTOL SV. ANNY – 
uršulínsky
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok – piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
jún, september:
nedeľa: 14.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok: zatvorené
utorok– piatok: 10.00 – 12.00 
h, 13.00 – 16.00 h
nedeľa: 14.00 – 17.00 h

 1. 7. o 17.30 CESTA VEN
19.30 SUSEDIA NA ODSTREL 
 2. 7. o 17.30 NA HRANE 
ZAJTRAJŠKA 2D
19.30 NA HRANE ZAJTRAJŠKA 
2D
 3. 7. o 17.30 LOVE SONG 
19.30 ZBAV NÁS ZLÉHO
 4. 7. o 17.30 LOVE SONG
19.30 BLENDED 
 5. 7. o 15.30 HURÁ DO 
PRAVEKU
17.30 BLENDED
19.00 LOVE SONG
 6. 7. o 15.30 HURÁ DO 
PRAVEKU
17.30 BLENDED
19.45 LOVE SONG 
 7. 7. o 17.30 BLENDED
19.30 ZBAV NÁS ZLÉHO
 8. 7. o 17.30 EASY MONEY
19.45 EASY MONEY II
 9. 7. o 17.30 ZBAV NÁS 
ZLÉHO 
19.30 EASY MONEY III

 10. 7. o 17.30 22 JUMP 
STREET
19.30 JOE
 11. 7. o 17.30 22 JUMP 
STREET
19.30 JOE
 12. 7. o 15.30 CILILING 
A PIRÁTSKA VÍLA
17.30 VLÁDKYŇA ZLA 
19.30 22 JUMP STREET
 13. 7. o 15.30 CILILING 
A PIRÁTSKA VÍLA
17.30 VLÁDKYŇA ZLA 
19.30 22 JUMP STREET
 14. 7. o 17.30 KŇAZOVE 
DETI 
19.30 JOE
 15. 7. o 17.30 EASY MONEY
19.45 EASY MONEY II
16. 7. o 17.30 KŇAZOVE DETI 
19.30 EASY MONEY III
 17. 7. o 17.30 LIETADLÁ 2 
– 3D
19.30 ROZKOŠ
 18. 7. o 17.30 ÚSVIT 
PLANÉTY OPÍC 3D
19.30 ROZKOŠ
 19. 7. o 15.30 LIETADLÁ 2 
– 2D
17.30 ROZKOŠ
19.30 ÚSVIT PLANÉTY OPÍC 
2D
 20. 7. o 15.30 LIETADLÁ 2 
– 2D
17.30 LIETADLÁ 2 – 3D
19.30 ÚSVIT PLANÉTY OPÍC 
2D
 21. 7. o 17.30 ROZKOŠ
19.30 JOE
 22. 7. o 17.30 ÚSVIT 
PLANÉTY OPÍC 2D
19.30 ROZKOŠ
 23. 7. o 17.30 JOE
19.30 ZBAV NÁS ZLÉHO
 24. 7. NEPREMIETAME
19.00 VYSTÚPENE SKUPINY 
KOLLÁROVCI 
 25. 7. o 17.30 HERCULES 
3D

19.30 ZAKÁZANÉ 
UVOĽNENIE
 26. 7. o 15.30 LIETADLÁ 2 
– 2D
17.30 ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
19.30 HERCULES 2D
 27. 7. o 15.30 LIETADLÁ 2 
– 2D
17.30 ZAKÁZANÉ UVOĽNENIE
19.30 HERCULES 2D
 28. 7. o 17.30 KŇAZOVE 
DETI 
19.30 HERCULES 3D
 29. 7. o 17.30 ZAKÁZANÉ 
UVOĽNENIE
19.30 KŇAZOVE DETI
 30. 7. 17.30 POSLEDNÝ 
VRCHOL

MESTSKÝ AMFITEÁTER
Začiatok predstavenia 
o 21.15 h

 1. 7. TRANSFORMERS: 
ZÁNIK
 2. – 3. 7. VLÁDKYŇA ZLA
 4. – 6. 7. ZBAV NÁS ZLÉHO 
 7. 7. NYMFOMANKA I. 
 8. 7. NYMFOMANKA II.
 10. 7. JOE
11. 7. NEPREMIETAME
 12. – 13. 7. JOE
 14. – 15. 7. 22 JUMP 
STREET
 16. 7. ARCIBISKUP BEZÁK, 
ZBOHOM...
 17. 7. ÚSVIT PLANÉTY OPÍC
 18. – 19. 7. ĽADOVÉ 
KRÁĽOVSTVO
 20. – 21. 7. ÚSVIT 
PLANÉTY OPÍC
 22. – 23. 7. DĚDICTVÍ aneb 
kurvaseneříká
 24. – 25. 7. ZAKÁZANÉ 
UVOĽNENIE
 26. – 27. 7. RIO 2
 28. 7. ZAKÁZANÉ 
UVOĽNENIE
 29. – 30. 7. HERCULES
 31. 7. OČISTA 2

Kino Hviezda
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 V júli a auguste o 18.00 
h a 19.30 h na Hlavnej ulici
Na zrekonštruovanej 
pešej zóne znova ožíva 
legendárne trnavské 
korzo. Každý júlový aj 
augustový večer scénu 
historického centra mesta 
ovládne hudba rôznych 
žánrov, spev, tanec 
a pouličné divadlo

 OTVORENIE LETA NA 
KORZE
28. júna o 16.00 h 
Divadlo PIKI: ELÁ HOP, 
slávnostné otvorenie pešej 
zóny, LONG VEHICLE CIRCUS – 
akrobatické číslo na chodúľoch, 
MANGO MOLAS sextet, TAM 
TAM BATUCADA – bubnová 
show, koncert rappera EGO, 
súťaže

 1. júla o 19.30 h 
GONSOFUS– vlastným 
menom Sasha Mamaev, hrá na 
gitaru, basu, saxofón pomocou 
loopera a, samozrejme, aj 
spieva...

 2. júla o 19.30 h 
SPIEVAJÚCI JÁNOŠÍK 
Z DOLNEJ LEHOTY – Peter 
Ťažký spevom a hrou na 

fujaru reprezentuje rôzne 
časti Slovenska, ale hlavne 
Horehronie

 3. júla o 19.30 h OIT 
ORCHESTER BAND – fúzia 
funku, rocku a jazzu z Trnavy

 4. júla o 18.00 h 
Divadlo PIKI Pezinok: 
O DEVIATICH MESIAČIKOCH 
– rozprávka pre deti

 5. júla o 19.30 h DIVOSI
Dve gitary a ústna harmonika 
– staré české a slovenské 
country

 6. júla o 19.30 h STREET 
BEAT – zostava troch 
hudobných telies, ktorá 
vychádza zo svojho názvu tak 
dokonale, že vycíti 
náladu okoloidúcich na ulici 
a hrá im presne do kroku
Richard Gajlík, Gabriel Angel, 
Juraj Zaujec

 7. júla o 18.00 h KLAUN 
PAZZO – vystúpenie plné 
žonglovania, kúziel a zábavy 
v podaní mladého Trnavčana

 8. júla o 19.30 h 
E.G.O. Group – dixieland 
– nitrianski jazzmani so starou 
dixielandovou klasikou

LETO na korze

KU
LT

Ú
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E 
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2014

Mesto Trnava Vás pozýva

28. júna – 31. augusta 

DIVADLÁ PRE DETI 
V KAMENNOM MLYNE 
4., 11., 18. a 25. júla o 16.00 h 
Rovnaké divadielka ako v programe 
Leta na korze

3. júla o 19.00 h v koncertnej 
sieni Marianum 
ČESKÉ SNY 2014 
Slávnostný otvárací koncert 
celoeurópskeho projektu, v rámci 
ktorého sa uskutoční približne 
stodvadsať koncertov popredných 
českých hudobníkov v devätnástich 
európskych krajinách. Účinkujú: 
Janáčkov komorný orchester 
so sólistom Josefom Špačkom 
– jednou z najvýznamnejších 
svetových hudobných osobností 
mladej generácie
Viac informácií na 
www.ceskesny.cz

6. júla o 14.30 a 15.30 h pred 
rotundou
Potulky Malým Rímom: 
ZNOVUZRODENIE ROTUNDY 
SPIEGELSAAL

6. júla o 18.00 h v mestskom 
amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Borovienka Krakovany

6. – 10. júla o 21.30h na 
Trojičnom námestí
LETNÝ BAŽANT 

pozvánky
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 9. júla o 19.30 h Štúdio 
tanca a pohybu ALEGRIA 
– príďte sa zabaviť, vytancovať, 
naučiť sa niečo nové

 10. júla o 19.30 h WILLIE 
JONES BAND – Willie Jones 
je Američan, ktorý striedavo 
žije v Nemecku a v Spojených 
štátoch. 
Počas jeho 30-ročnej hudobnej 
kariéry sa pevne etabloval na 
country scéne v Európe, v USA 
aj v Kanade

 11. júla o 18.00 h Divadlo 
Babscenus Martin: PSÍČEK 
A MAČIČKA – rozprávka pre deti

 12. júla o 19.30 h 
RICHARD BAROŠ – huslista
„Starý otec mi dal po prvý raz 
do ruky husle, keď som mal 
štyri roky“

 13. júla o 19.30 h BONBON 
TRIO – Petra Humeňanská 
– spev, Katarína Kozelková 
– violončelo, Marcela 
Vilhanová – akordeón, 
saxofón. Dievčenské hudobné 
zoskupenie hrá Paris city songs 
– piesne z parížskych kaviarní 
plné emócií a silných melódií

 14. júla o 19.30 h 
TRNAFČAN – folklórny súbor, 
ktorý sa zameriava na kultúrne 
dedičstvo trnavského regiónu

 15. a 16. júla o 19.30 h Túlavé 
divadlo a Divadlo do houslí: 
JEDEN ZA VŠETKÝCH 1.
Nová pouličná komédia na 
motívy fiktívnych francúzskych 
dejín a Dumasovho románu 
Traja mušketieri spája 
v medzinárodnej spolupráci 
dve autorské divadlá

 17. júla o 19.30 h PAVOL 
GREKSA – SAXMUSIC LIVE

Hudobné klenoty minulého 
storočia s improvizáciami JAZZ 
BLUES. Inštrumentálne melódie 
v podaní saxofonistu Pavla 
Greksu

 18. júla o 18.00 h Bábkové 
divadlo MaKiLe: PIRÁTOV 
SYN – rozprávka pre deti

 19. júla o 19.30 h 
CAVALIERZ CREW HIP HOP 
– tanečné vystúpenie spojené 
s tréningom

 20. júla o 18.00 h 
BRAŇO JOBUS – beseda 
o rozprávkových knihách + 
predstavenie novej knihy 

 21. júla o 19.30 h VÁH 
RIVER BAND – legendárna 
hudobná skupina už viac 
ako dvadsať rokov hrá v štýle 
westernového country

 22. júla o 19.30 h PETER 
LUHA – spevák, skladateľ 
a multiinštrumentalista hrá 
klasické flamenco, gypsy jazz 
a country inšpirácie

 23. júla o 19.30 h CHRIS 
WOODS GROOVE – jedinečný 
koncert anglického gitaristu 
– predstaviteľa moderného 
poňatia akustickej gitary, 
vysoko uznávaného nielen 
v Európe, ale aj v USA

 24. júla o 19.30 h 
HRDLIČKY – dievčenská 
folklórna spevácka skupina, 
ktorá sa zameriava na 
objavovanie neznámych 
piesní a ich spracovanie do 
originálnych podôb
 
 25. júla o 18.00 h 
Teátro Neline Budmerice: 
UŠTRIKOVANÁ ROZPRÁVKA 
– rozprávka pre deti

KINEMATOGRAF
Filmové večery pod holým nebom 
s tým najlepším, čo vzniklo na 
českej a slovenskej filmovej scéne
6. júla Okresný prebor
7. júla Kandidát
8. júla Fair Play
9. júla Tigre v meste  
10. júla eŠteBák

13. júla o 15.30 h pred radnicou
Potulky Malým Rímom: NÁZVY 
ULÍC V MINULOSTI A DNES

13. júla o 18.00 h v mestskom 
amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Bojnická kapela Bojnice

18. júla o 19.00 h v sade Antona 
Bernoláka 
PROMA FRAJDEJ
Koncerty trnavskej hudobnej scény 
a množstvo zaujímavých aktivít. 
Letná piatková noc, dobrá hudba, 
nové obzory...
Landfil, OIT Band, Katarzia a jej 
frajeri. KATARZIA – Katarína 
Kubošiová, dcéra herečky 
a speváčky Evy Pavlíkovej, si za 
veľmi krátky čas získala mnoho 
fanúšikov. Jej skladba Mozgové 
sféry sa dlho držala na popredných 
priečkach rebríčka Demovnica_FM

20. júla o 15.30 h pred radnicou
Potulky Malým Rímom: 
PRECHÁDZKA STOROČÍM 
NA HLAVNEJ ULICI

20. júla o 18.00 h v mestskom 
amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Tatrachemka Trnava

25. júla o 19.00 h v sade Antona 
Bernoláka 

pozvánky



42 Novinky z radnice 43júl 2014

 26. júla o 19.30 h 
Mladí trnavskí umelci: 
KRÁLOVIČOVÁ & BRAT 
– saxofón, gitara 
Súrodenci, ktorých baví hrať 
a spievať. Hlavne vtedy, keď 
svojou hudbou môžu baviť aj 
druhých

 27. júla o 19.30 h Mladí 
trnavskí umelci: MILOŠ 
BIHÁRY TRIO – existujú síce 
len vyše pol roka, no i za tento 
krátky čas 
si stihli vybudovať 
solídne renomé ako jedna 
z veľkých nádejí slovenskej 
inštrumentálnej scény. Trio 
bolo ocenené 
za inštrumentálny výkon 
v súťaži Nové tváre slovenského 
jazzu

 28. júla o 19.30 h PETER 
ADAMOV – rodák zo Žiliny, 
vyštudoval operný a klasický 
spev na VŠMU. Má rád 
akékoľvek nástroje, najčastejšie 
ho vidieť s gitarou, klávesom, 
perkusiou, píšťalou...

 29. júla o 19.30 h 
Mladí trnavskí umelci: 
Jurgi&AdamCo. – nový 
projekt mladého trnavského 
basgitaristu Juraja Adama. 
Základom vytvárania hudby je 
looping, kde hudobník vytvorí 
ako základ loop – slučku, do 
ktorej pridáva ďalšie melódie

 30. júla o 19.30 h Mladí 
trnavskí umelci: JOZEF 
VESELSKÝ
Niektorí ho poznajú pod 
prezývkou Veslo. Študuje na 
The Institute of Contemporary 
Music Performance. Ak práve 
nespí alebo nepije pivo, hrá na 
gitare. Na pešej zóne predvedie 
minimálne jedno z toho

 31. júla o 19.30 h 
Romanika: VLČIE PIESNE 
– Ika Kraicová, Roman Kraic, 
Stanislav Počaji, David Juraj 
Raši
Hovorí sa o nej, že má dychu 
ako lokomotíva, jej debut Vlčie 
balady označil známy hudobný 
kritik Jiří Černý ako plný 
úchvatných piesní o temnom 
ženstve

 1. augusta o 18.00 h Teátro 
Neline: RYTIER BAJAJA 
– rozprávka pre deti

 2. augusta o 18.00 h Teátro 
Neline: POSTRACH SAMKO 
– rozprávka pre deti

 3. augusta o 18.00 h 
Dychová hudba ŠARFIANKA 
z Blatného

 4. augusta o 19.30 h 
WHATEVER – originálne 
spojenie klasiky a rocku. 
Známe hity, ako ste ich ešte 
nikdy nepočuli a nevideli 

 5. augusta o 19.30 h 
VRBOVSKÍ VÍŤAZI –  kultová 
hudobno-pracovná skupina 
z Vrbového pokrstí nový album

 6. augusta o 19.30 h 
RICHARD BAROŠ – huslista
„Starý otec mi dal po prvý raz 
do ruky husle, keď som mal 
štyri roky“

 7. augusta o 19.30 h MR. 
MOON – funky  fusion   
beat  band. Na hudobnom 
nebi je veľa hviezd, ale oni sú 
Mesiac...

 8. augusta o 18.00 
h Divadlo ZkuFraVon: 
AKO IŠLO VAJCE NA 
VANDROVKU – rozprávka pre 
deti 

PROMA FRAJDEJ
Dreamfild, DEMO scéna, TRIOLA
Koncerty trnavskej hudobnej scény 
a množstvo zaujímavých aktivít. 
Letná piatková noc, dobrá hudba, 
nové obzory...

27. júla o 15.30 h pred Bazilikou 
sv. Mikuláša
Potulky Malým Rímom: 
HISTORICKÉ TRNAVSKÉ 
ORGANY

27. júla o 18.00 h v mestskom 
amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Bučkovanka Nové mesto nad Váhom

1. a 2. augusta o 19.00 h 
v mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ JAZZyk – 
medzinárodný jazzový open air 
festival 
Trnava je nielen mestom 
s vlastným trnavským jazykom 
– špecifickým nárečím, ale od roku 
2004 aj s vlastným Trnavským 
JAZZykom, ktorému rozumejú 
všetci milovníci hudby zo 
Slovenska aj zahraničia
Hlavnou hviezdou 11. ročníka 
festivalu bude jeden z najväčších 
svetových hudobníkov, 
basgitarista, spevák a skladateľ 
Richard Bona. Jeho doterajšie 
koncerty na Slovensku boli dlho 
dopredu beznádejne vypredané. 
V jeho hudbe nájdete prvky džezu, 
brazílskej muziky a čiernej muziky. 
V Trnave vystúpi zo svojou kapelou 
THE RICHARD BONA QUINTET: 
Richard Bona, bass (Cameroon), 
A.T.N. Stadwijk, keyboard (USA), 
Adam Stoler, guitar (USA), Tatum 
Greenblatt, trumpet (USA) Ludwig 
Afonso, drums (CUBA)
Ďalší hostia: Andrej Urminský 
International Quartet (SK/HU/
GR/BRA), Bloom (SK), Radovan 
Tariška folklore to jazz  feat. Benito 
Gonzales (SK/CZ/VEN), Wlosok/
Ševčík/Baroš Trio feat. Rick 
Margitza (CZ/SK/USA)... 
Jazz, fusion, chill out, etno, funk, soul, etc...

 3. augusta o 15.30 h na 
parkovisku v Kamennom mlyne

pozvánky
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 9. augusta o 18.00 
h Marionetové divadlo 
ANIMARE SILVA: AKO SA 
JANO S DRAKOM PORÁTAL 
– rozprávka pre deti

 10. augusta o 19.30 h 
ADO JURÁČEK prebúdza 
plážovú náladu v krajine, ktorú 
neobmýva oceán, v ktorej nám 
do vlasov nevanú monzúnové 
vetry. Preslnené rytmy 
premenia v okamihu našu zem 
na exotický ostrov...

 11. augusta o 19.30 h 
STANISLAV POČAJI – sólo 
Spracovania známych piesní 
z jazzového i popového 
„spevníka“ v podaní sólovej 
akustickej gitary. Inšpirované 
hudbou Cheta Atkinsa, 
Tommyho Emmanuela 
a ďalších majstrov tohto štýlu

 12. augusta o 19.30 
h JAMADAN – tradičná 
západoafrická hudba – africké 
bubny djembe, basové bubny, 
balafón (africký xylofón), 
spevy, perkusie. Energická šou, 
interakcia s publikom a bohaté 
aranžmány 

 13. augusta o 19.30 h 
MARTIN GEIŠBERG – koncert 
talentovaného muzikanta, 
speváka, dramaturga Martina 
Geišberga 

 14. augusta o 19.30 h 
PETER ADAMOV AND 
FRIENDS – jazz standards, 
pop tunes, classics, bossanova, 
samba, swing, rap, funky, 
hip-hop, soul, folk, beatbox

 15., 16. a 17. augusta 
TRNAVSKÁ BRÁNA – 
medzinárodný folklórny festival

 18. augusta o 19.30 h 
PACORA TRIO – prelínanie 
jazzu a folklóru, podfarbené 
prvkami vážnej hudby. Repertoár 
tria tvoria vlastné kompozície 
a prearanžované jazzové 
štandardy. Stano Palúch – violin, 
Marcel Comendant – cimbalom, 
Róber Ragan – doublebass

 19. augusta o 19.30 h 
VARGA KVARTET – Pavol 
Varga – 1. husle, Katarína 
Veselská – 2. husle, Adam 
Pechočiak – viola a Michal 
Haring – violončelo. Kvarteto 
absolvovalo viacero koncertov 
na Slovensku, v Česku, 
Rakúsku i v Nemecku

 20. augusta o 19.30 h 
ABUSUS – do povedomia 
sa dostal ako líder 
hudobných skupín Karpatské 
chrbáty, Vrbovskí víťazi či 
prostredníctvom hudobného 
projektu Abusus. Pre Jobusove 
vystupovanie je typická 
silná dávka vtipu, recesie 
a lokálpatriotizmu, na základe 
čoho sa stal vyhľadávanou 
osobnosťou slovenskej 
alternatívnej scény 

 21. augusta o 19.30 h 
ŽIARISLAV A BYTOSTI – 
Žiarislav sám nahral a naspieval 
ako multiinštrumentalista 
väčšinu svojich dosiek 
s nástrojmi ako píšťaly, fujary, 
husle, korytová basa, basička 
(čelo), ozembuchy, bunkoše, 
hrkálky, bubny „doby“... Čerpá 
z pôvodných hudobných 
i kultúrnych koreňov, ale 
s výnimkou niekoľkých ľudových 
výpožičiek ide o novú tvorbu
 
 22. augusta o 18.00 h 
Divadlo Agapé: KAPITÁN 
KOTVIČKA – rozprávka pre 
deti

Potulky Malým Rímom: 
ORTODOXNÝ ŽIDOVSKÝ 
CINTORÍN

3. augusta o 18.00 h na Hlavnej 
ulici 
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Šarfianka Blatné

6. a 9. augusta o 20.30 h 
v mestskom amfiteátri
Giuseppe Verdi: GIOVANNA 
D’ARCO
Viva Verdi, prvý a jediný projekt 
tohto druhu na Slovensku, prináša 
do Trnavy operu Giovanna d’Arco 
– slávny príbeh lásky, bojovnosti, 
odhodlania a viery v Boha aj v seba 
samého, umocnený atmosférou 
letnej noci a hudbou nesmrteľného 
Giuseppe Verdiho

10. augusta o 15.30 h na 
Námestí sv. Mikuláša
Potulky Malým Rímom: 
TAJOMSTVÁ PÔVODNÉHO 
ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCA

10. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Križovianka Križovany nad 
Dudváhom

12. augusta o 20.30 h 
v mestskom amfiteátri
Giuseppe Verdi: GIOVANNA 
D’ARCO
Viva Verdi, prvý a jediný projekt 
tohto druhu na Slovensku, prináša 
do Trnavy operu Giovanna d’Arco 
– slávny príbeh lásky, bojovnosti, 
odhodlania a viery v Boha aj v seba 
samého, umocnený atmosférou 
letnej noci a hudbou nesmrteľného 
Giuseppe Verdiho

15. augusta o 21.00 h 
v mestskom amfiteátri
NA SKLE MAĽOVANÉ
Legendárny muzikál 
a o najznámejšom zbojníkovi 
plný humoru, tanca a známych 
pesničiek v hlavnej úlohe s Jankom 
Slezákom, v réžii a choreografii 
Jána Ďurovčíka
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 23. augusta o 19.30 
h Divadlo DEMOscéna: 
POULIČNÉ ZÁBERY –  mladí 
ochotníci z Trnavy v inscenácii 
divadla novej vlny starého 
mesta prinášajú bežné situácie 
z ulice, ktoré však hocikedy 
nezažijete... 

 24. augusta o 19.30 h 
ENTRE CORDES – hudobné 
teleso zamerané na fúzie 
štýlov gypsy-jazzu a flamenca. 
Repertoár skupiny 
je inšpirovaný tvorbou 
gitaristov ako Django 
Reinhardt, Paco de Lucia, 
Vicente Amigo a iných

 25. augusta o 19.30 h 
Túlave divadlo: CYRANO 
ALEBO BÁLABILÉ O NOSE
Vtipné verše, šermiarske 
súboje. Ale predovšetkým 
výpoveď o láske, samote 
a podivnom osude. Po dlhom 
čase sa zjavuje Cyrano, ktorý 
ešte nemá vek na to, aby 
bilancoval, aby zdobil a žiaril. 
Ale bojoval, lebo len skutočná 
krása vedie do záhuby

 26. augusta o 19.30 h 
VOICE LIVE DUO 
Samuel Hošek – nová tvár 
na scéne slovenského jazzu, 
divadla i maliarstva. Pri svojej 
produkcii vkusne využíva 
možnosti elektroniky a tvorby 
zvukových slučiek. Repertoár 
tvorí široká paleta piesní od 
jazzových balád (Body & soul) 
po popovú 
súčasnosť (Rihanna, Daft 
Punk). Na akustickej gitare 
sprevádza Stanislav Počaji

 27. augusta o 19.30 h 
THIERRY & FRIENDS 
– hudba Afričana Thierryho 
Ebama stojí na pravých 
koreňoch reggae a africkej 

kultúry. Filozofické texty 
spievané vo francúzštine, 
v slovenčine a v jazyku lingala 
spolu s improvizáciami 
hudobníkov sľubujú nevšedný 
etno zážitok

 28. augusta o 19.30 h H 
PROJEKT a dobre utajený hosť 
Roland Kánik – klávesy, Andrej 
Hruška – gitara, Filip Hittrich 
– basa, Jakub Hittrich – bubny, 
feat. tajný hosť
Zaujímavá, moderná, pružná 
improvizovaná hudba plná 
rytmu, farieb a energie 
spájajúca štýly ako rok, jazz, 
rnb, funk, d&b, experimental...

 29. augusta o 18.00 h 
Divadlo Fortissimo: KUFOR, 
SMETIAK – dve predstavenia 
mímov Vlada Kulíška (SR) 
a Radka Michalka (ČR), ktorí 
spoločne absolvovali viac ako 
3 000 predstavení nielen v celej 
Európe, ale napríklad aj vo 
Vietname či USA 

 30. augusta o 19.30 h DUO 
LIVE GUITAR – hity rokov 
šesťdesiatych a sedemdesiatych 
v podaní Pavla Opatovského, 
Ladislava Pagáča a hosťa 
Tonyho Šidlíka

 31. augusta o 19.30 h „11“ 
Z IVÁNKY
Mladá dychová kapela so 
stodesaťročnou tradíciou 
ponúkne nové úpravy známych 
skladieb 

Organizátor podujatia si 
vyhradzuje právo na zmenu 

programu.
V prípade nepriaznivého 

počasia bude program 
presunutý do interiéru. Miesto 

bude oznámené na webovej 
stránke www.trnava.sk 

a FB profile Mesta Trnavy

15., 16. a 17. augusta na 
Trojičnom námestí a Hlavnej ulici
TRNAVSKÁ BRÁNA
XIII. ročník medzinárodného 
festivalu folklórnych súborov, ktorý 
patrí k popredným podujatiam 
na Slovensku zameraným na 
prezentovanie ľudovej kultúry

16. augusta o 21.30 h na Hlavnej ulici
ČIERNOBIELY SVET
Príbeh zakázanej lásky plný 
smiechu a sĺz v podaní folklórneho 
súboru Vranovčan sa nesie 
v duchu protikladov dňa a noci, 
svetla a tmy, radosti a smútku, 
života a smrti, 
ale v neposlednom rade je aj 
obrazom života cigánov a gádžov

17. augusta o 15.30 h 
pred radnicou
Potulky Malým Rímom: 
ROD ESTERHÁZYOVCOV A ICH 
VPLYV NA MESTO 

17. augusta o 18.00 h 
na Trojičnom námestí
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014
Ištvánci Šardice, Česká republika

24. augusta o 15.30 h pred 
vstupom na železničnú stanicu
Potulky Malým Rímom: 
TRNAVSKÁ ŽELEZNICA VČERA 
A DNES

24. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014 
Krásinka Dolná Súča

31. augusta o 15.30 h na Kalvárii
Potulky Malým Rímom: 
TRNAVSKÁ KALVÁRIA

31. augusta o 18.00 h 
na Hlavnej ulici 
PROMENÁDNE KONCERTY 
DYCHOVÝCH HUDIEB 2014 
„11“ z Ivánky Ivánka pri Dunaji

31. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri
ROZLÚČKA S LETOM na 
koncertoch skupín Majk Spirit, Hex...

pozvánky



MESTO TRNAVA VÁS POZÝVA

POTULKY 
MALÝM RÍMOM

 6. júla o 14.30 a 15.30 h pred rotundou
ZNOVUZRODENIE 
LETOHRÁDKA SPIEGELSAAL
Honosný letohrádok v zajatí modernej 
architektúry odkrýva svoje tajomstvá
Sprevádza Adriana Čeleďová

 13. júla o 15.30 h pred radnicou
NÁZVY ULÍC V MINULOSTI A DNES
Ako sa v minulých storočiach tvorili a menili 
názvy ulíc v historickom centre mesta
Sprevádza Peter Vágner

 20. júla o 15.30 h pred radnicou
PRECHÁDZKA STOROČÍM NA PEŠEJ ZÓNE
Sprevádza Simona Jurčová, autorka výstavy 
Sto rokov na Hlavnej ulici v Trnave otvorenej 
v kaplnke na nádvorí radnice 

 27. júla o 15.30 h 
pred Bazilikou sv. Mikuláša
HISTORICKÉ TRNAVSKÉ ORGANY
Príbehy a tóny vzácnych historických organov 
baziliky a katedrály
Sprevádza Stanislav Šurin

 3. augusta o 15.30 h 
na parkovisku 
v Kamennom mlyne
KAMIENKY V DOME HROBOV
Zvyky a tradície v židovskom pochovávaní
Sprevádza Emília Izakovičová

 10. augusta o 15.30 h pred radnicou
ZLOČIN A TREST 
Trnavské súdnictvo a trnavský kat 
Sprevádza Ferdinand Mak

 17. augusta o 15.30 h pred radnicou
ESTERHÁZYOVCI A ICH VPLYV NA MESTO
Potulka po stopách 
významného šľachtického rodu
Sprevádza Emília Izakovičová

 24. augusta o 15.30 h pred hlavným 
vstupom na železničnú stanicu
TRNAVSKÁ ŽELEZNICA VČERA A DNES
Železničná preprava v Trnave 
od svojho vzniku po súčasnosť
Sprevádza Bohuš Kráľovič

 31. augusta o 15.30 h na Kalvárii
TRNAVSKÁ KALVÁRIA
Potulka magickým miestom s jedinečnou 
atmosférou a zaujímavou históriou
Sprevádza Emília Izakovičová

Počet vstupeniek na Potulky Malým Rímom je limitovaný. 
Predaj vstupeniek na každú potulku 
je len v informačnej kancelárii TTI.
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