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editorial

Pavol Tomašovič

Spolucestujúci v rýchliku života

Napätie na nástupišti sa stupňovalo s každou minútou čakania. 
Rýchlik do Bratislavy meškal vyše hodiny. Najbližší prichádzajúci 

zrýchlený vlak smerujúci do hlavného mesta zaplnili nervózni 
cestujúci do posledného miesta. Tlačili sme sa tak, 

že nebolo kam spadnúť. Tlak zozadu ma ešte posúval dopredu, 
keď sa za mojím chrbtom odohrala slovná hádka. 

Podľa hlasu som usúdil, že prebehla medzi starším pánom 
a mladšou študentkou. Problémom bolo voľné miesto, 

ktoré mladá slečna držala svojou taškou pre spolužiačku. 
Odzneli argumenty z dvoch iných pohľadov na svet. 

Jeden zo starého sveta: „Starší má vždy prednosť,“ 
druhý zo súčasného videnia: „Kto prvý príde, ten berie“. 

Spor dvoch mentálne odlišných svetov bol nepríjemný. 
Na jednej strane autoritatívnosť a agresia v hlase, na druhej 

strane egoizmus a necitlivosť. Pravda ostala kdesi na nástupišti. 
Dorozumenie bolo na kilometre vzdialené, bolo ďalej 

než cieľ našej spoločnej cesty. Stále sa pohybujúca masa ľudí ma 
postupne vytlačila až do ďalšieho vozňa. 

No nálada a pocit stiesnenosti zo sveta nedorozumenia 
a z nezvratného konfliktu v ňom zostali vo mne. 

V mysli som začal robiť závery. 
Avšak najbližšia udalosť mi nedovolila uzavrieť ich 

do pripravenej a známej pohodlnej konštrukcie: 
mladá generácia nemá úctu k ničomu. 

Pri ďalšej zastávke sa nával vo vlaku zmiernil. 
Mladý, približne dvadsaťročný mladík sa zdvihol zo svojho miesta 

a ponúkol ho staršej pani s paličkou. 
Zovšeobecnenie o mladej generácii už neprichádzalo do úvahy. 

Ani jednoduché konštatovanie, že doba je zlá. 
Dobro a zlo zrejme nosíme v každom čase sami v sebe. 

Tak ako cit pre dorozumenie a túžbu po spravodlivosti či láske. 
Záleží na individuálnom rozhodnutí nositeľov tejto túžby, 

ako ich rozvinú a uplatnia v spoločnosti.
Vo vlaku života sa nemôžeme odvolávať na zlú dobu. 

Šírenie dobra i citlivosti k iným a k svojmu okoliu je na nás.
Mrzutosť z meškania vlaku sa vďaka obidvom udalostiam 

zmenila na nové poznanie. Nepodliehať zovšeobecneniam 
ani rýchlosti. Niekedy je zrejme dobré, ak rýchlik života, 

v ktorom sa nestíhame zastaviť a prehodnotiť svoje konanie, 
aj mešká. 

Je lepšie prísť do cieľa cesty pomalšie, 
avšak s pocitom naplnenia a vnútorného pokoja, 

než rýchlo, zato v mrzutosti a s prázdnom v duši.
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Výsadbu orámuje trávnik, kole-
so mestského znaku a šťastné 
sedmičky v trnavských farbách 
budú vytvorené modrými lobel-
kami a žltými aksamietnicami. 
Plošná dynamická kompozícia 
z konkávnych a konvexných 
kriviek bude trochu pripomínať 
pre naše mesto charakteristic-
ký vodný tok, vďaka ktorému 
sa tu už v praveku usídlili prví 
osadníci. Riečku v strede vytvorí 
jemná, akoby lúčna zmes trva-
liek v rôznych výškach lemovaná 
pásmi ružových begónií a žltých 
aksamietnic. Vytvorenie výško-
vého aj farebného kontrastu na 
modrej ploche lobeliek bude 
úlohou niekoľkých úhľadných 
tmavozelených krušpánov. 
Ako presne dopadne skladba 
stredového pásu, nebolo v čase 
našej uzávierky známe. Vzhľa-
dom na to, že šlo o veľké množ-
stvá aj pomerne neobvyklých 
kvetov, ich dodávka v požadova-
nom počte závisela od reálnych 
možností pestovateľov. Podľa 
návrhu mestskej samosprávy má 
pozostávať z bielych krasuliek, 
ktoré sa už minulý rok pekne 
osvedčili vo výsadbe pod mu-
chovníkmi na Trojičnom námes-
tí, jemný prechod od bielej cez 
striebornú k modrej obstarajú 
šalvie, žltý akcent bude úlo-
hou krásnoočiek. Nad nimi sa 
budú vznášať jemne oranžové 
a a biele echinacey a pôvabné 
bielo-ružové gaury, ktoré už po-
známe z Univerzitného parčíka. 
Úlohu primeranú svojmu názvu 
majú plniť štíhle fakľovky. 
Atraktívne má vyzerať aj výsadba 
k pergole. Zelený základ vytvo-

rí brečtan, na tomto podklade 
budú žiariť ružové kvety pla-
mienkov alebo sandevilly, uvažo-
valo sa aj o mohutnejšej wisterii 
s veľkými strapcami modrých 
alebo ružových kvetov. Istiť to 

majú popínavé letničky ako po-
vojník trojfarebný s purpurovými, 
modrými aj bielymi kvetmi, alebo 
modrá kobea. Kontrast k nim 
vytvorí čiernooká Zuzana, ktorá 
v dobrých podmienkach zaplaví 

udalosti

(eu)

Trojičné námestie už rozkvitá záplavou kvetov
Po minuloročnej mimoriadne úspešnej premiére Rozkvitnutej ulice v podobe dvadsaťmetrového 
pestrofarebného záhonu letničiek, trvaliek a okrasných drevín sa na Trojičnom námestí začala 
v čase uzávierky tohto vydania chystať jej inovovaná repríza. Kvetinový záhon je tento rok roz-
delený na dve časti prepojené pergolou ako kvitnúcou klenbou nad vstupom do historického srd-
ca mesta. Do výsadby je zakomponovaný znak mesta a číslovka 777 ohlasujúca kvetmi síce nie 
okrúhle, ale zato kuriózne, a veríme, že aj šťastné výročie udelenia kráľovských výsad Trnave. 
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oporu množstvom žltooranžo-
vých kvetov s čiernym očkom, 
prípadne oranžovočervená popí-
navá kapucínka.  
Ostáva len dúfať, že historicky 
prvý experiment s takouto dru-
hovou skladbou kvetov v meste 
sa podarí a výsadbe sa bude 
dobre dariť aj v slnečnej páľave 
na Trojičnom námestí. V tom 
dobrom prípade sa budeme 
môcť v srdci Trnavy tešiť pohľa-
dom na jedinečný záhon v ná-
znaku pripomínajúci impresio-
nistickú paletu slávnej záhrady 
nemenej slávneho Claude Mo-
neta. Pohľad, na ktorý iste ne-
zabudnú ani návštevníci nášho 
mesta.

Premiéra tohtoročného záhonu 
sa mala uskutočniť na konci 
apríla v rámci podujatia (Pred)-
Májový bozk, ktorý je nielen 
symbolickým otvorením kultúr-
nej sezóny v Trnave, ale aj prí-
ležitosťou zabezpečiť Trnavčan-
kám a Trnavčanom veľa lásky 
a šťastia vďaka májovým boz-
kom na lavičke pod kvitnúcou 
čerešňou. Redakcia Noviniek 
z radnice dúfa, že všetko dopa-
dlo podľa plánu. Na pešej zóne 
sa opäť mal objaviť živý komiks, 
tentokrát na tému Máj, lásky čas 
a súčasťou podujatia mala byť 
aj vernisáž verejného piana pred 
bránou radnice. Neboli ste tam 
a čudujete sa, prečo spomíname 

v súvislosti s klavírom vernisáž? 
Tak je najvyšší čas prísť a uvidieť 
všetko na vlastné oči. Srdečne 
vás pozývame. 

Hrejivé lúče slnka, všetky farby 
dúhy na lupienkoch kvetov do 
balkónových truhličiek či na skal-
ky a záhony našich vidieckych, 
anglických alebo moderných 
záhrad, voňavé bylinky do ku-
chyne, milé umeleckoremeselné 
drobnôstky pre krásu a potešenie, 
melódie do spevu, do tanca i na 
počúvanie, čulý ruch, dobré rady 
pre záhradkárov a najmä veľké 
priehrštie inšpirácií – to je rýchly 
odpočet zo všetkého, na čo sa 
môžu tešiť počas dvoch dní Májo-
vého kvetu všetci milovníci krásy, 
Trnavčania i návštevníci mesta. 
Okrem vyberania najkrajších 
kvetov na letnú výsadbu alebo 
rozhodovania, či sa tento rok 
pustíme do pestovania netra-
dičného drobného ovocia, sub-
tropických rastlín, miniatúrnych 
drevín, mäsožraviek, kaktusov 
či sukulentov, sa na Májovom 
kvete budeme môcť aj zabaviť 
a zabudnúť na starosti všedných 
dní. Pre každého tu bude niečo: 
od bezprostredných vystúpení 
detí z materských škôl a stretnutí 

pri knihách, ktoré pripravila pre 
mamičky s deťmi Knižnica Juraja 
Fándlyho, cez výstavu detských 
výtvarných prác alebo výstavu 
kaktusov a sukulentov, keramic-
ké dielne, kurz pletenia košíkov, 
ukážky aranžovania, kozmetiku, 

prednášku o tom, ako dopestovať 
krásne ovocie, až po hudbu rôz-
nych žánrov v podaní našich ob-
ľúbených trnavských hudobníkov. 
Srdečne vás pozývame a pra-
jeme vám množstvo krásnych 
zážitkov. 

Májový kvet opäť rozkvitá v srdci Trnavy 
Jedinečný trnavský kvetinový rínok Májový kvet sa uskutoční 13. a 14. mája na Trojičnom námes-
tí. Originálne podujatie už šiesty rok pripravuje pri príležitosti Dňa matiek mestská samospráva.

(eu)

„Hádam niet človeka, ktorý by sa pri pohľade na krásu kvetov ubránil úsmevu,“ 
hovorí ušatý návštevník minuloročného Májového kvetu
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 Telovýchovný pavilón v ško-
le na Ulici Kornela Mahra do-
stal novú strechu
Mestská samospráva pokračuje 
aj tento rok v rekonštrukcii škol-
ských budov. V apríli bola ukon-
čená kompletná výmena strechy 
na telovýchovnom pavilóne 
Základnej školy na Ulici Kornela 
Mahra. Namiesto starej zateka-
júcej plochej strechy, ktorú už 
nebolo možné opraviť, má dnes 
telocvičňa novú ľahkú strešnú 
konštrukciu a strešný plášť vrá-
tane zateplenia. Ďalším krokom 
v zlepšovaní podmienok na te-
lesnú výchovu v tejto škole bude 
výmena športového povrchu 
podlahy veľkej a malej telocvič-
ne v pavilóne G. Po odstránení 
pôvodnej vlysovej podlahy bude 
podklad opravený a vyrovnaný 
samonivelizačnou hmotou. Na-
sledovať bude položenie systé-
mového roštu a veľkoplošných 
parkiet s vyznačením čiar na 
jednotlivé športy. Na fotografiách 
Zuzany Kyselicovej je strecha 
pred a po rekonštrukcii.

 Pokračuje oprava komuniká-
cií a chodníkov
Už vo februári začala mestská 
samospráva zabezpečovať opra-
vy komunikácií poškodených 
mrazom. V marci bolo zrekon-
štruované parkovisko pre šesť 
áut ako súčasť obnovy verej-
ných priestorov pred mestským 
úradom na Trhovej ulici, ktorá 
sa začala v minulom roku. Do 
konca tretieho štvrťroku bude 
zrekonštruovaná aj príjazdová 
komunikácia tak, aby tvorila 
ucelený úsek s napojením na 
pešiu zónu. Začiatkom apríla sa 
v centrálnej mestskej zóne začali 
práce na osádzaní stojanov pre 
bicykle a obnova vodorovného 
dopravného značenia na území 
mesta, v čase uzávierky tohto 
vydania sa uskutočňovali opravy 

a povrchové úpravy chodníkov vo 
vnútri bloku obytných domov na 
Ulici V. Clementisa 55 – 57. Na 
máj je naplánovaná rekonštruk-
cia chodníka na Ulici Jána Bottu 
na úseku od Šafárikovej po Ulicu 
Terézie Vansovej, v júni sa má 
uskutočniť oprava lávky pre pe-
ších, ktorá tvorí prepojenie ulíc F. 
Kráľa a Šípovej cez Trnávku. 

 Upleťte si na Májovom kvete 
košíček na milé drobnosti
Patríte k tým, ktorí milujú vidiecku 
atmosféru interiérov či záhrad 
dotvorenú pletenými košmi či ko-
šíčkami rôznych tvarov a veľkostí? 
Práve pre vás je pripravený kurz 
pletenia košíkov s Ribišškou, ktorý 
organizuje Mesto Trnava v rámci 
podujatia Májový kvet 13. mája od 
9.00 do 13.00 h pred radnicou. 

Kurz je vhodný pre začiatočníkov, 
ktorí sa chcú naučiť pliesť košíky 
z pedigu do pevného sololitového 
dna od A do Z, vrátane techniky 
začínania, samotného pletenia 
a uzatvárania. Absolventi kurzu 
budú vystrojení vedomosťami, 
vďaka ktorým už dokážu upliesť 
košík aj sami. 
Záujemkyne či záujemcovia 
o kurz sa môžu do 5. mája pri-
hlásiť tel. č. 0905 153 181 alebo 
e-mailom na adresu ribisska@-
centrum.sk. 

 Súčasťou Májového kve-
tu bude aj výstava kaktusov 
a sukulentov 
Pohľad na rozmanité sukulenty, 
ktoré v prírode rastú na ťažko 
dostupných miestach púští a hôr 
Mexika a Južnej Ameriky, aj na 

V skratke
(red)

udalosti
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ich nádherné pestrofarebné kvety 
rôznych tvarov ponúkne záujem-
com výstava kaktusov a sukulen-
tov, ktorú pripravuje trnavský klub 
kaktusárov a sukulentárov Islaya 
13. a 14. mája na nádvorí radnice 
v rámci kvetinového rínku Májový 
kvet. „Trnavskí kaktusári budú pri 
tejto príležitosti prezentovať rast-
liny z vlastných zbierok v zaují-
mavom aranžmáne. Pre všetkých, 
ktorí už tieto rastliny pestujú ale-
bo majú o ich pestovanie záujem, 
bude slúžiť aj poradenská služ-
ba,“ informuje predseda klubu 
Islaya Blažej Strašifták. 
Organizátori výstavy nezabudli 
ani na záujemcov, ktorí si budú 
chcieť kúpiť niektorú z týchto 
zaujímavých rastlín do novozakla-
danej zbierky alebo len tak, pre 
radosť. Pre nich budú nachystané 
menšie výpestky na predaj v stán-
ku na Trojičnom námestí pred 
divadlom.

 Sú tu už štvrté Trnavské 
športové hry seniorov
Rodí sa nová tradícia, 23. mája 
o 10. hodine sa v športovom are-
áli na Slávii začnú už štvrté Trnav-
ské športové hry seniorov. „Opäť 
pozývame všetkých aktívnych se-
niorov, ktorí majú chuť si zasúťa-
žiť v nenáročných športových dis-
ciplínach. Pre mužov aj ženy sú 
pripravené behy na krátke a dlhé 
trate (50 m, 60 m, 200 m, 300 m), 
hod granátom na cieľ, pre ženy 
hod valčekom, pre mužov kop na 
bránku cez prekážku a napokon 
streľba zo vzduchovky,“ informuje 
Ingrid Huňavá z kancelárie Zdravé 
mesto Trnava. 
Súťažiť sa bude v troch vekových 
kategóriách, ktoré sa začínajú od 
61 roku a končia vekom nad 70 
rokov. Pre aktívnych účastníkov 
– športovcov bude zabezpečený 
pitný režim. Pre víťazov sú pripra-
vené pekné ceny. 
Prihláška na podujatie bude 
k dispozícii na webovej stránke 
mesta, v denných centrách, na 
radnici u informátora a na mest-

skom úrade v kancelárii Zdravé 
mesto, číslo dverí 168. Termín 
uzatvorenia prihlášok je 15. máj 
2015. Všetky informácie o poduja-
tí môžete získať v kancelárii Zdra-
vé mesto, Mgr. Ingrid Huňavá, tel. 
číslo : 033/32 36 168.
Organizátormi podujatia sú 
Mesto Trnava, Kalokagatia – 
Centrum voľného času a Mestská 
organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Trnava.

 Súťaž mladých zdravotníkov 
Súťaž družstiev prvej pomoci or-
ganizuje 22. mája Územný spolok 
Slovenského Červeného kríža v Tr-
nave v spolupráci so Základnou 
a materskou školou na Atómovej 
ulici, Mestom Trnavou – kance-
láriou Zdravé mesto, Trnavským 
osvetovým strediskom a Trnav-
ským samosprávnym krajom. Sú-
ťaže sa zúčastnia deti základných 
škôl okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany, aby si overili si vedo-
mosti z poskytovania predlekárskej 
prvej pomoci, ktoré nadobudli 
v krúžkoch prvej pomoci na ško-
lách počas školského roka. 
Súťažné disciplíny budú pozo-
stávať z vedomostí o Slovenskom 
Červenom kríži, hnutí Červeného 
kríža / Červeného polmesiaca 
a o bezpríspevkovom darcov-
stve krvi, teoretických zdravot-
níckych vedomostí, poznatkov 
o kardiopulmonálnej resuscitácii 
a z praktického poskytovania 
prvej pomoci.

 Chcete ponúkať svoj tovar 
na júnovom Trnavskom rínku?
Prvý tohtoročný mestský trh Tr-
navský rínek sa uskutoční 13. 
júna opäť na krásnej Kapitulskej 
ulici. Organizátori rínku už teraz 
plánujú celodenný sprievodný 
program pre deti i dospelých 
a oslovujú potenciálnych predaj-
cov. Záujem je najmä o ponuku 
ovocia, zeleniny a kvetov. Ak máte 
prebytky ovocia alebo zeleniny 
v záhrade, môžete sa aj vy pri-
hlásiť na júnový Trnavský rínek. 

Stačí, ak do 10. mája napíšete na 
e-mail trnavsky.rinek@gmail.com.

 Západné krídlo radnice bude 
otvorené v stredu a v nedeľu
Vzhľadom na požiadavky záu-
jemcov o návštevu výstav aj sa-
motného západného krídla rad-
nice, ktoré je jedným z klenotov 
mestskej pamiatkovej rezervácie, 
budú jeho priestory sprístupnené 
každú stredu a nedeľu od 15.00 
do 18.00 h. Dôvodom na úpravu 
otváracích hodín je snaha vyjsť 
v ústrety aj tým záujemcom, 
ktorým pracovné povinnosti 
nedovoľovali navštíviť západné 
krídlo radnice, ktoré bolo otvo-
rené vždy v utorok a vo štvrtok 
len do 17. hodiny. Organizované 
skupiny môžu požiadať o vstup 
aj v inom čase, treba sa však 
ohlásiť minimálne dva pracovné 
dni vopred, telefonicky na číslach 
033/32 36 351 a 033/32 36 159 
alebo e-mailom na adrese mi-
chal.zitnansky@trnava.sk. 

 Vďaka trnavským „esemká-
rom“ opäť rozkvitnú slnečnice
Informačný deň o sclerosis mul-
tiplex sa uskutoční pri príležitosti 
Svetového dňa ľudí so sclerosis 
multiplex – World MS day v pia-
tok 22. mája od 8. do 14. hodiny 
pred radnicou, na Trojičnom ná-
mestí a pred obchodným centrom 
na Clementisovej ulici. Členovia 
Klubu Sclerosis Multiplex Trnava 
(esemkári), ich priaznivci a dob-
rovoľníci v spolupráci s mestom 
Trnavou a pod záštitou primátora 
Petra Bročku budú ozdobovať 
okoloidúcich slnečnicami, ktoré 
sú symbolom ľudí s diagnózou 
skleróza multiplex na Sloven-
sku, rozdávať informačné materi-
ály o tejto nevyliečiteľnej chorobe, 
a tiež o 22-ročnej existencii klubu 
SM a jeho činnosti. Súčasťou 
podujatia bude verejná zbierka 
za účelom získania finančných 
prostriedkov na rekondičné po-
byty pre pacientov s diagnózou 
sclerosis multiplex. Cieľom pod-
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ujatia je dostať do povedomia 
verejnosti slnečnicu ako symbol 
diagnózy sclerosis multiplex 
a poukázať na to, že chorí ľudia = 
esemkári chcú žiť s nami, nielen 
vedľa nás. Členovia klubu veria, 
že zdraví ľudia vyjadria spolupat-
ričnosť s nimi pripnutou slnečni-
cou a touto cestou im odkazujú: 
„Hoci si navzájom pomáhame ako 
najlepšie vieme, bez pomoci vás, 
sociálne cítiacich ľudí, sa nezao-
bídeme.“

 Pozvánka na Deň rodiny 
„Rodina tvorí dôležitú súčasť 
života každého z nás. V prostredí 
rodiny sa delíme so svojimi ra-
dosťami, ale aj bolesťami a sme 
schopní prekonávať životné 
prekážky. V rodine dozrieva-
jú predstavy mladého človeka 
o živote a formuje sa základný 
rebríček hodnôt dôležitý pre celý 
život. Rodina je školou ľudskosti, 
v ktorej sa učíme vzájomnej láske 
a úcte a službe slabším. Preto je 
rodina nenahraditeľná.“ 
Takto znie vyhlásenie Dňa rodi-
ny, ktoré už po šiestykrát zaznie 
v Trnave v sobotu 23. mája na 
podujatí, ktoré pripravuje Mesto 
Trnava v spolupráci s Centrom 
pomoci pre rodinu a pripája sa 
tak k ďalším štyridsiatim mestám 
na Slovensku, ktoré si pravidelne 
v máji tento deň pripomínajú. 
Nad podujatím prevzal záštitu 
Arcibiskupský úrad v Trnave a fi-
nančne ho podporuje aj Trnavský 
samosprávny kraj.
Program sa začne o 15. hodine 
sv. omšou pre rodiny v jezuit-
skom kostole, pokračovať bude 
o 16. hodine v Mariánskej sále 
pri kostole jezuitov kultúrnym 
predstavením, kde budú účin-
kovať detské tanečné skupiny, 
mladí speváci a umelci. Na záver 
je pripravené predstavenie kúzel-
níka. Hostkou tohto ročníka bude 
aj Paulína Ištvancová s kapelou. 
Na nádvorí pred Mariánskou 
sálou bude sprievodný program 
pre deti, mládež a celé rodiny. 

Nebudú chýbať nafukovacie 
atrakcie, ukážky historického 
šermu, maľovanie na tvár, jazde-
nie na koníkoch a iné zaujímavé 
aktivity. Novinkou tohto ročníka 
je súťažná šou 5-členných rodin-
ných družstiev. Na nádvorí budú 
mať priestor aj neziskové orga-
nizácie, ktoré zameriavajú svoju 
činnosť na pomoc rodinám.

 Trnavský FoTTofest sa sťa-
huje z amfiteátra na korzo 
Populárna súťažná parková výstava 
FoTTofest sa sťahuje z amfiteátra, 
kde sa uskutočnilo päť predchádza-
júcich ročníkov, do nového prostre-
dia. Miestom tohtoročného stret-
nutia všetkých milovníkov a priaz-
nivcov fotografie pod šírym nebom 
bude v sobotu 30. mája o 13. hodine 
po prvý raz samotné centrum nášho 
mesta, pešia zóna na Hlavnej ulici. 
Organizátormi podujatia sú Mesto 
Trnava a fotoklub Iris.
Rovnako ako v predchádzajúcich 
rokoch budú pre vystavujúcich 
autorov pripravené závesné siete, 
na ktorých môže ktokoľvek pre-
zentovať svoju tvorbu. Vstup na 
podujatie je voľný. Na záver akcie 
budú vyhlásení tí najúspešnejší 
na základe hlasovania návštevní-
kov, aj na základe výberu odbor-
nej poroty. „Prihlásiť sa môžete aj 
vy, možno sa stanete prekvapu-
júcim objavom šiesteho ročníka. 
Dúfame, že vás priláka výstava 

fotografií v tomto exponova-
nom a zároveň veľmi príjemnom 
prostredí,“ pozýva Trnavčanov 
a návštevníkov mesta podpredse-
da fotoklubu Iris Jiří Svoboda.

 Celomestská deratizácia 
Za účelom predchádzania vzniku 
a šíreniu prenosných ochorení 
odporúča Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Trnave 
vykonať v zmysle zákona č. 355/
2007 Z. z. do 20. mája celomest-
skú deratizáciu (reguláciu živo-
číšnych škodcov). 
Deratizáciu by mali vykonať fy-
zické a právnické osoby – pod-
nikatelia, ako aj právnické osoby 
v objektoch určených na podni-
kanie, predovšetkým v školských 
a zdravotníckych zariadeniach, 
zariadeniach sociálnych slu-
žieb, bytových a polyfunkčných 
domoch, v suterénnych a piv-
ničných priestoroch, v areáloch 
živočíšnej výroby, potravinárskej 
výroby a potravinárskych pre-
vádzkach, v reštauračných za-
riadeniach a v skladoch. Fyzické 
osoby – občania by mali vykonať 
deratizáciu v pivničných priesto-
roch pri chovoch hospodárskych 
zvierat, v rodinných a bytových 
domoch. Objekty, v ktorých sa 
bude deratizácia vykonávať, mu-
sia byť upratané, zbavené mate-
riálov a nečistôt, ktoré prispieva-
jú k množeniu škodcov. 
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V škole na Atómovej otvorili zbierku kníh 
(red)
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„Prečo sme sa rozhodli urobiť tento 
krok? Po zrušení miestnej pobočky 
Knižnice Juraja Fándlyho všetkým 
chýbali jej služby. Preto sme v ok-
tóbri 2014 vyhlásili cieľ zriadiť 
v škole zbierkový fond kníh. Žiaci, 
rodičia, kamaráti, učitelia aj celé 
rodiny nosili do školy knihy, s kto-
rými sa dokázali rozlúčiť. Čoskoro 
ich boli plné kabinety, a tak sme 
v škole postupne začali upravovať 
miestnosť ponúkanú pôvodne 
knižnici. Evidenciu kníh a ich 
členenie podľa žánrov uskutočňo-

vali vyučujúce slovenského jazyka 
a žiačky športovej triedy 8. A. Do 
bývalej spoločenskej miestnosti 
okrem kníh pribudla aj interaktív-
na tabuľa, ktorú využijú učitelia 
nielen na prezentácie, ale aj na 
rozvoj kompetencií žiakov v práci 
s informačnými a komunikačnými 
technológiami. Príjemné prostre-
die, farebnosť, výzdoba, to všetko 
pôsobí nielen na oči, ale aj na sr-
diečka detí,“ hovorí učiteľka Mária 
Hrnčíriková. Zmenou prístupu od 
tradičného vyučovania k inovatív-

nemu chcú v škole na Atómovej 
naučiť žiakov učiť sa, podporiť ich 
samostatnosť, podnietiť ich osobný 
rozvoj a posilniť osobnú zodpo-
vednosť. Pozitívny vzťah žiakov 
k učeniu budú podporovať inova-
tívnymi metódami ako daltonské 
vyučovanie, Vennov diagram, 
insert, cinquain, čitateľská dielňa, 
pisateľská dielňa, štruktúrované 
čítanie, zhlukovanie, inscenačné 
metódy, zážitkové metódy, hranie 
rolí, voľné písanie, rotácia a klade-
nie otázok.  

Slávnostné otvorenie zbierky kníh sa uskutočnilo 1. apríla v Základnej škole s materskou školou 
na Atómovej ulici v Trnave. Cieľom tohto počinu je okrem iného rozvoj kľúčových rečových kom-
petencií a čitateľskej gramotnosti žiakov aj s pomocou inovatívnych metód.

Po dlhej zime konečne prichádza 
čas na plánovanie výsadby letných 
kvetinových záhonov a balkónových 
kvetináčov. V našom meste, kto-
rému chýba prírodné zázemie, je 
dvojnásobne cenná snaha občanov, 
ktorí venujú svoj čas zveľaďova-
niu predzáhradiek či letničkovým 
kompozíciám skrášľujúcim balkóny 
obytných domov. S cieľom podpo-
rovať tieto aktivity vyhlasuje Komisia 
životného prostredia a prírodných 
hodnôt mestského zastupiteľstva 
už tradične každú jar súťaž o naj-
krajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 
a najkrajšiu predzáhradku, ktorú 
pred tromi rokmi rozšírila o kategó-
riu najkrajšej vertikálnej zelene. 
Fotografie vašich rozkvitnutých 
balkónov, predzáhradiek alebo 
múrov, plotov či altánkov s popí-
navou zeleňou môžete aj s meno-
m, adresou a číslom telefónu po-
sielať do 10. októbra 2015 na ad-
resu Mestský úrad v Trnave, odbor 
stavebný a životného prostredia, 
Trhová 3. Komisia vyhodnotí sú-
ťažné návrhy do 20. novembra. Do 
úvahy sa pri hodnotení bude brať 

najmä zdravotný stav a kompakt-
nosť porastu, výber kvetov a ich 
farebná kompozícia, v kategórii 
vertikálnej zelene bude hodnotený 
aj spôsob jej využitia.
Prvé miesto v súťaži o najkrajšiu 
kvetinovú výzdobu balkóna bude 
honorované sumou 100 eur, druhé 
70 a tretie 40 eur.
Výherca v súťaži o najkrajšie upra-
venú predzáhradku získa 150 eur, 

druhý v poradí 100 eur, tretí 80 eur. 
V kategórii O najkrajšiu vertikálnu 
zeleň komisia vyberie jeden naj-
krajší objekt a jeho autora odmení 
sumou 120 eur. 
Komisia si vyhradzuje právo niek-
torú z cien neudeliť. V prípade 
udelenia ceny sa výherca zaviaže 
dať súhlas na propagáciu odmene-
ného objektu v miestnych komuni-
kačných prostriedkoch. 

Vyhlasujeme tradičnú súťaž o najkrajšiu 
kvetinovú výzdobu balkóna a predzáhradky

(eu)
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IQ olympiáda sa doteraz usku-
točňovala len v rámci základ-
ných škôl v Námestove. Postup-
ne sa dostala aj do Trnavy, pres-
nejšie povedané, do trnavského 
regiónu. „Na našej škole sme 
mali žiakov s nadaním, preto 
sme hľadali možnosti, ako to vy-
užiť ďalej. Našli sme informáciu, 
že Mensa organizuje v Námes-
tove IQ olympiádu. Pozvali nás k 
nim a ponúkli nám, že môžeme 
také niečo zorganizovať aj u 
nás. Rozšírili sme to napokon 
na celý okres, hoci spočiatku 
sme si mysleli, že by bol dobrý 
aj celý kraj, no kapacitne by sa 
to nedalo zrealizovať. Bol to tiež 
zámer, aby sme sa otvorili verej-
nosti a aby k nám prišli aj žiaci 
z iných škôl a videli, ako sa u 
nás pracuje,“ hovorí zástupkyňa 
riaditeľky školy Besst Beáta Bo-
janovová. 
Do prvého ročníka IQ olympiády 
v Trnave sa zapojilo 63 žiakov 
z jedenástich škôl, sedem z 
Trnavy, ďalšie z Cífera, Šintavy, 
Dechtíc a Križovian nad Dud-
váhom. Po školských kolách sa 
dostali až na IQ olympiádu v 
Trnave. „Niekoľko mesiacov sme 
komunikovali medzi Mensou a 
našou školou, vymieňali sme si 
požiadavky a možnosti, aby ta-
kýto pilotný projekt vyšiel hlad-
ko na prvýkrát. No mne z otázok 
pre žiakov nič neprezradili. To 
je také tajomstvo, ktoré si Men-
sa necháva pre seba,“ hovorí s 
úsmevom jedna z pedagogičiek 
školy Besst Katarína Nagyová. 

Na tejto olympiáde súťažili žiaci 
v dvoch kategóriách, piataci až 
siedmaci v jednej a ôsmaci a 
deviataci v druhej kategórii. 
V spomínanej škole v Trnave to 
vyzeralo ako v úli, všetci hľadali 
svoje úlohy a premiestňovali sa 
zase za inými. „Vybrali nás do 
tejto súťaže, boli tam pamäťové 
aj logické otázky, mnohé otázky 
sú smerovacie, teda museli sme 
ich vyriešiť, aby sme sa dostali 
ďalej. V postrehových otázkach 
nám napríklad pustili film a 
my sme museli v ukážke nájsť 
nejaké informácie. Je to nielen 
dobré precvičenie pamätí, ale aj 
zábava,“ hovoria zhodne žiaci 
základnej školy Besst Timotej 
Čambál a Peter Krajčovič. 
„IQ olympiáda by mala pokrý-
vať celú škálu inteligenčných 
schopností. Mali sme tu úlohy 
na odhad, priestorovú pred-
stavivosť, precvičenie slovnej 

zásoby slovenčiny, matematické 
a logické úlohy. Celá súťaž je 
koncipovaná ako tímová hra, a 
práve v takomto type hry môžu 
deti rozvíjať schopnosti, o kto-
rých možno ani netušili. Máme 
všetko online, takže priebežne 
vidíme všetky výsledky,“ hovo-
rí jedna z organizátoriek celej 
olympiády Daniela Metesová 
z Mensy Slovensko. Práve ona 
pochádza z Námestova a prvé 
olympiády ponúkla do svojho 
regiónu.
Oslovili sme aj jej kolegyňu 
Agátu Juráškovú, ktorá práve 
vyhodnocovala jednu zo súťaží. 
„V tejto sekcii mali odhadnúť 
objem tekutiny, váhu telesa a 
dĺžku kábla. Bolo to vtipné, 
pretože mnohé deti neverili, že 
tá úloha môže byť jednoduchá. 
Napríklad, ten elektrický kábel 
mal presne desať metrov, mnohí 
v tom hľadali chyták a hádali 

Postreh a dôvtip si na IQ olympiáde prvýkrát 
vyskúšali aj trnavské deti 
Dnešné deti majú rovnaké IQ ako generácie pred nimi. No sú oveľa smelšie a dravšie. A pomáha 
im to aj pri riešení niektorých logických úloh. Potvrdilo sa to zástupcom neziskovej organizácie 
Mensa združujúcej nadpriemerne inteligentných ľudí. Práve tá pripravila okresné kolo IQ olympi-
ády. Spolu jedenásť škôl z Trnavy a regiónu sa zapojilo do tohto projektu v Anglicko-slovenskej 
bilingválnej škole Besst v Trnave na Limbovej ulici. Možno sa takto vytvorí tradícia súťažného 
zápolenia žiakov. Projekt v Trnave podporil aj primátor Peter Bročka.

Martin Jurčo, foto: autor
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Konečne teda má takéto zaria-
denie aj univerzita, ktorej fakulty 
podľa hodnotení Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentú-
ry patria medzi najlepšie na Slo-
vensku. Podľa pôvodného plánu 
mali byť v internáte ubytovaní 
študenti už v roku 2007, no tí 
dnes už dávno svoje štúdiá ab-
solvovali. Výstavba trvala dlhých 
desať rokov. Prešla cez niekoľ-
kých rektorov univerzity, mi-
nistrov školstva i ministerských 
úradníkov. „Plány sa datujú ešte 
do roku 2004. Výstavba sa za-
čala v roku 2005 a ukončili ju 
koncom roka 2014. Bolo to tým, 
že ministerstvo školstva nemá 
vždy k dispozícii dostatočný 
objem finančných prostriedkov. 
Univerzita musela z vlastných 
prostriedkov financovať vnútor-
né vybavenie internátu. Teraz je 
tu ubytovaných sto študentov, 
od nového akademického roka 
by mal byť plný stav,“ hovorí 
rektor univerzity Marek Šmid. 
Problém s dlhými lehotami vý-
stavby internátu súvisí s odsú-
hlasenými, no nevyplácanými fi-
nančnými prostriedkami zo stra-
ny ministerstva, preto musela 
byť stavba niekoľkokrát pozasta-

vená. Stroje museli dodávateľské 
stavby presunúť inde, a keď boli 
financie, zasa sa pokračovalo. „V 
tých časoch, teda pred takmer 
desiatimi rokmi, sme mali prob-
lémy so získaním finančných 
prostriedkov. Dostávali sme ich, 
ale neboli dostatočné na to, aby 
sa internát dokončil. Stavba bola 
zakonzervovaná, platili sa rôzne 
náklady súvisiace so zastavením 
a opätovným spustením výstav-
by, preto bola cena vyššia ako 
pôvodne rozpočtovaná,“ hovorí 
bývalý rektor Martin Mišút. 
Prečo teda ministerstvo odsúhla-
silo výstavbu, a potom ju nebolo 
schopné financovať? „Nie je to 
dobré a nie je to ekonomické, 
aby sa za desať rokov s predra-
žením postavil internát. Ale je 
pozitívne, že sa ho podarilo 
dokončiť. Za posledné roky sa 
zintenzívnili práce a našli sme 
vhodný pomer financovania zo 
štátneho rozpočtu a európskymi 
prostriedkami,“ hovorí štátna 
tajomníčka ministerstva Romana 
Kanovská. 
„V korunách boli pôvodné ná-
klady asi 180 miliónov korún 
a 3,78 milióna eur z európskych 
fondov, čiže celá stavba stála 

spolu zhruba 9 miliónov eur,“ 
odpovedá rektor Marek Šmid 
na otázku, koľko stála výstavba 
internátu. 
Nový študentský domov stojí na 
Rybníkovej ulici, neďaleko hlav-
nej budovy Trnavskej univerzity, 
a vlastne aj neďaleko od histo-
rických budov tejto univerzity. 
Riaditeľ nového domova Juraj 
Marko pripomína, že neposky-
tuje len jednoduché ubytova-
nie, ale má byť pre študentov 
aj spoločenským a sociálnym 
zázemím. „Internát má kapa-
citu 316 lôžok, tvoria ho dvoj-
lôžkové izby, každá z nich má 
samostatné sociálne zázemie. 
Máme aj izby pre imobilných 
študentov, na každom poschodí 
je kuchynka, máme samostatnú 
práčovňu, ale aj samostatné 
práčky najmä pre zahraničných 
študentov, telocvičňu, kaviareň, 
výdajňu jedla, či služby kopíro-
vania, Univerzitné pastoračné 
centrum, jazykové centrum 
a centrum pomoci študentom,“ 
hovorí Marko. V budove je aj 
polyfunkčná miestnosť, ktorú 
môže univerzita využiť pri kon-
ferenciách alebo na podobné 
účely. 

Študenti Trnavskej univerzity konečne 
dostali dlho očakávaný nový internát
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia vznikli v Trnave až dve univerzity. Na oboch študova-
lo niekoľko tisíc študentov. Ubytovacie kapacity však boli prakticky nulové. Školy využívali voľné 
miesta internátov stredných škôl, no časť študentov bola odkázaná aj na drahé priváty. Ich cena 
totiž stúpala primerane k veľkému záujmu o ubytovanie. Časť študentov Trnavskej univerzity si 
konečne môže vydýchnuť – po dlhých desiatich rokoch konečne dostavali a spustili do prevádzky 
Študentský domov Petra Pázmáňa. 

Martin Jurčo, foto: autor

o niečo viac či menej,“ hovorí 
s úsmevom Agáta Jurášková a 
odpovedá aj na otázku, či je 
dnešná generácia detí inteli-
gentnejšia, alebo len vie lepšie 
rozvíjať svoje skryté schopnosti: 
„Myslím, že sú šikovní, ale sú aj 
omnoho sebavedomejší a otvo-

renejší, neboja sa povedať svoj 
názor a prejaviť sa. Je to úplne 
iná generácia.“ 
V prvom ročníku IQ olympiá-
dy boli okrem základnej školy 
Besst úspešní aj mladší žiaci z 
trnavských základných škôl na 
Gorkého ulici a na Námestí Slo-

venského učeného tovarišstva 
a starší žiaci zo škôl na Gorké-
ho, Vančurovej a Bottovej ulici. 
Úspešní boli aj žiaci zo základ-
nej školy v Šintave. Možno tento 
pilotný trnavský ročník olym-
piády inšpiruje aj školy v iných 
regiónoch.  

udalosti
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Nové domy sa stavajú v štvrti 
Trnava – západ pri Kamennom 
mlyne. V našom hlavnom mes-
te sú už obyvatelia zvyknutí, že 
v jednotlivých mestských lokali-
tách sú komplexy ulíc pomenú-
vané podľa istých okruhov, buď 
podľa tém alebo osobností z istej 
oblasti života. Podľa odborní-
kov sa cez pomenovanie ulíc po 
rodákoch udržuje aj kultúrna 
pamäť mesta. Tak sa to rysuje aj 
v Trnave. V spomínanej lokalite je 
už pomenovaná ulica napríklad 
po hercovi Martinovi Gregorovi. 
Najnovšie pomenovania sú tiež 
z radu predstaviteľov umenia 
a spoločenských vied. Dve ulice 
budú nazvané po rodákoch z ob-
lasti hudobnej kultúry a jedna po 
historikovi, ktorý sa síce v našom 
meste nenarodil, no spojil s ním 
významnú časť svojich historic-
kých výskumov. 
Hudobný skladateľ a publicista, 
autor mnohých dejinných pre-
hľadov o slovenskej populárnej 
hudbe Pavol Zelenay je rád, že 
skladateľ a klavirista Karol Elbert 
(1911 – 1997) bude mať konečne 
aj takéto pripomenutie. Jeho ži-
vot nemal totiž len svetlé stránky 
v podobe úspechov jeho piesní. 
Celý aktívny život po vojne si so 
sebou niesol traumu z čias slo-
venského štátu, počas ktorého 
bol internovaný v koncentračnom 
tábore. Dodnes stojí aj rodný 
dom Karola Elberta na Hlavnej 
ulici oproti radnici. Možno by 
bolo dobrým gestom pripomenúť 
si ho pamätnou tabuľou alebo 
aj vydaním CD platne s jeho 
najznámejšími melódiami. Patril 
k uznávaným a plodným au-
torom. Dlhé roky pôsobil ako 

klavirista a neskôr bol aktívny aj 
ako skladateľ. Písal populárne 
pesničky (Až bude pokosená 
tráva, Môj manžel, Očarená bý-
vam, Dozajtra čakaj, Či sa môj 
milý pamätáš a mnohé ďalšie), 
dve úspešné operety Z prístavu 
do prístavu a Dovidenia, láska. 
Je autorom cyklov komorných 
piesní, rapsódie, suity, ale aj kon-
certných valčíkov. Viac ako 160 
populárnych pesničiek asi najviac 
preniklo do vrstvy poslucháčov 
a občas znejú z rádia aj dnes. 
Jeho skladby z priečinka klasickej 
hudby odzneli napríklad aj na 
spomienkovej akcii v Hudobnom 
múzeu SNM a minulý rok aj na 
Trnavskej hudobnej jari. 
Je príjemnou zhodou, že spe-
váčka Eva Kostolányiová (1942 
– 1975) spievala viaceré skladby 
práve od Karola Elberta (Epizó-
da, Na prahu noci, Len ja dúfam) 
a často sa s ním stretávala ako 
s autorom aj na skladateľských 
súťažiach. Začínala ako speváčka 
v kultúrnom dome Kovosmaltu, 

v Bratislave pôsobila v SĽUK-u, 
vo Vojenskom umeleckom sú-
bore, v Tatra revue a napokon 
účinkovala s vlastnou skupinou 
a viacerými hudobnými telesami, 
napríklad s rozhlasovým taneč-
ným orchestrom a s Orchestrom 
Gustava Broma. Hrala v rôznych 
televíznych programoch (muzikál 
Mamzelle Nitouche, grotesky Keď 
si sám či Športová balada) a na-
hrala zhruba 150 piesní, z kto-
rých mnohé znejú dodnes. 
V tomto roku pri príležitosti 40. 
výročia jej úmrtia si speváčku 
pripomíname viackrát. Koncom 
apríla v Knižnici Juraja Fándlyho 
prezentovali 3. diel spomienkovej 
publikácie na dvanásť osobností 
Nezostalo po nich ticho. Popri Vi-
lamovi Polónyim, Slávovi Záhrad-
níkovi, Ivanovi Rajniakovi, Tatiane 
Hubinskej či Jánovi Roháčovi je 
kapitolka venovaná aj Eve Kosto-
lányiovej. V čitárni knižnice o nej 
hovoril nielen jej synovec Mikuláš 
Vermeš, ale aj autorka kapitoly, 
novinárka Alena Horváthová-Či-

Názvy troch nových ulíc pripomenú troch 
významných Trnavčanov
Trnava sa opäť rozširuje, stavajú sa nové domy a vznikajú nové ulice, ktoré treba pomenovať. 
O návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy troch nových ulíc, mali po-
slanci hlasovať po uzávierke tohto vydania na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. 
apríla. Ulice majú byť nazvané po Eve Kostolányiovej, Karolovi Elbertovi a Hadriánovi Radvánim. 

Martin Jurčo, foto: Danica Rumanová

udalosti
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sáriková. Navyše, veľký sláčikový 
orchester Art Music Orchestra, 
ktorý sa predstavil v minulosti 
koncertným programom venova-
ným speváčke, uvedie začiatkom 
júna v Divadle Jána Palárika nový 
program venovaný výročiu úmrtia 
speváčky. Okrem sólistov sa v no-
vých naštudovaných piesňach 
z repertoáru speváčky predstaví 
v nevšednej kombinácii aj ume-
lecký súbor Lúčnica. 
Hadrián Radváni (1918 – 2014) 
sa narodil v Spišskej Kapitule, 
ale významnú časť života prežil 
v Trnave. Za všetky jeho knihy 
spomeňme Trnavské tlačiarne 
a Baziliku sv. Mikuláša. Obe 
napísal už skôr, no najprv nedo-
voľovalo vydať tituly spoločenské 
ovzdušie, neskôr zasa diktát 
trhu. Je autorom viacej ako 1 400 
bibliografiou zaznamenaných 
článkov a štúdií, z ktorých mnohé 
pred rokom 1989 vyšli pod pseu-
donymom alebo v strojopisných 
samizdatoch. Tlačou vyšlo 30 
monografií a veľkých štúdií, na-
príklad aj tie venované pôvodnej 
Trnavskej univerzite. Hadrián 
Radváni je držiteľom niekoľkých 

ocenení. Pri príležitosti 770. vý-
ročia dostal Čestné občianstvo 
mesta Trnavy, udelili mu aj čestný 
doktorát Trnavskej univerzity. 
A práve univerzita mu v marci pri 
príležitosti prvého výročia úmrtia 
venovala aj spomienkový večer. 
Aj keď by sa mohlo zdať, že na 
pomenúvanie ulíc po osobnos-
tiach druhej polovice 20. storočia 
je teraz ešte priskoro, prax hovorí 
o opaku. V posledných rokoch 
dostalo niekoľko ulíc takéto po-
menovania po osobnostiach, 
ktoré mohli ešte pred niekoľkými 
rokmi stretnúť aj súčasníci: na-
príklad po skladateľovi Gejzovi 
Dusíkovi, novinárovi Karolovi 
Ježíkovi, vynálezcovi rezofonickej 
gitary Johnovi Dopyerovi, tré-
nerovi Antonovi Malatinskom či 
po výtvarníkovi Oskarovi Čepa-
novi. Jazykovedec Juraj Hladký, 
člen predsedníctva Slovenskej 
onomastickej komisie pri Jazy-
kovednom ústave Ľ. Štúra SAV 
a vedúci Katedry slovenského 
jazyka a literatúry na Pedagogic-
kej fakulte Trnavskej univerzity 
odporúča radšej pomenúvať ulice 
po osobnostiach ako všeobec-

nými názvami: „Takéto názvy 
pomáhajú utvárať a prehlbovať 
reprezentatívnu identitu mesta. 
Pritom nemusí ísť len o osobnos-
ti, ktoré v meste žili, ale aj o také 
osobnosti, ktoré sa v meste na-
rodili, získali tu vzdelanie a prí-
padne aj rozvíjali svoje profesijné 
aktivity, ktoré potom naplno 
rozvinuli v inom meste. V prípade 
názvov ulíc a iných urbanoným 
ide o názvy, ktoré by mali zostať 
v platnosti desaťročia a mali by 
reprezentovať historický kontext 
pomenúvanej lokality alebo pri-
pomínať významné (hoci aj na 
prvý pohľad neznáme) osobnosti 
mesta. Mestu Trnava by sme na-
vrhli vytvorenie mestskej názvo-
slovnej komisie, ako je to v prí-
pade ďalších slovenských samo-
správ. Ide o štandardnú pracovnú 
a poradnú komisiu mestského 
zastupiteľstva, ktorá z odborného 
hľadiska odporúča koncepciu 
v pomenúvaní ulíc či iných verej-
ných priestranstiev. Tvoriť by ju 
mali zástupcovia mesta, histori-
kov, ktorí sa zaoberajú dejinami 
Trnavy, a jazykovedcov,“ povedal 
Juraj Hladký. 

Najmä v lesných porastoch je 
potrebné, aby sa ich vlastníci, 
užívatelia aj verejnosť, ktorá často 
podceňuje hrozbu vzniku a roz-
šírenia požiaru, zamerali na pre-
ventívne opatrenia. K základným 
povinnostiam a zásadám, ktoré 
treba dodržiavať v prírode, patria:
Nezakladať oheň na miestach, 
kde je to zakázané, alebo kde by 
sa mohol rozšíriť, využívať len 
oficiálne ohniská, ktoré sú bez-
pečné, neodhadzovať neuhasené 
cigarety, nedovoľovať deťom hry 
so zápalkami, rešpektovať príkazy 

a dodržiavať zákazy umiestnené 
na verejných miestach, najmä pri 
vstupe do lesa (zákaz kladenia 
ohňa, zákaz používania otvorené-
ho ohňa, a pod.).
V prípade spozorovania požiaru 
je potrebné privolať okamžite ha-
sičskú jednotku (č. tel. 150 – ties-
ňová linka č. tel. 112 – linka integ-
rovaného záchranného systému), 
alebo požiar ohlásiť na najbližšiu 
ohlasovňu požiarov, či už v obci, 
alebo u správcu lesa.
Upozorňujeme, že činnosti ako 
vypaľovanie trávy a suchých po-

rastov, spaľovanie odpadov, za-
kladanie ohňov v prírode a úmy-
selné zapálenie sú v zmysle zá-
kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov zakázané. Za poru-
šenie ustanovení tohto zákona 
je možné fyzickej osobe uložiť 
pokarhanie alebo pokutu až do 
výšky 331 eur.
Chráňme spoločným úsilím, opa-
trnosťou a zodpovednosťou náš 
prírodný ekosystém pred požiar-
mi, aby sme ho zachovali aj pre 
ďalšie generácie. 

Zásady prevencie vzniku lesných požiarov
Spolu s jarou, jarnými prácami v záhradách a začiatkom turistickej sezóny sa opäť zvyšuje riziko 
vzniku lesných požiarov. Podľa informácií Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trnave sú medzi ich najčastejšími príčinami práve táborové ohne, vypaľovanie suchých po-
rastov a spaľovanie orezaných konárov. Hasiči preto pravidelne zverejňujú aktuálne odporúčania 
na ochranu lesov pred ohňom.

(red)
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 Ako vznikla vaša myšlienka 
otvoriť v Trnave tržnicu?
- Projekt Trnavskej tržnice vznikol 
v polovici minulého roka po mo-
jom návrate z učiteľského tréningu 
jogy, kde som ešte viac začala vní-
mať dôležitosť pôvodu potravín. 
Uvedomila som si, že mne, ako aj 
mnohým iným aktívne žijúcim ľu-
dom v Trnave, chýba miesto, kde 
pod jednou strechou celoročne 
nakúpime kvalitné, čerstvé, se-
zónne potraviny a rôzne produkty 
s deklarovaným pôvodom. 
 Minulý rok už boli v Trnave 
na Námestí sv. Mikuláša far-
márske trhy...
- Áno, ale len v stredu. V princípe 
sa mi páčili, avšak ich realizácia 
vždy záležala na počasí, a preto 
som si nemohla každú stredu 
nakúpiť čerstvé mäsko alebo by-
linky po 15. hodine, keď som išla 
z práce. A čo keby som si chcela 
kúpiť kvalitnú klobásu vo štvrtok? 
Alebo by som v piatok dostala 
chuť na chutne vypestované mar-
hule s jahodami? Viacero ľudí 
z môjho okolia malo podobné 
myšlienky, že nakupovať kvalitne 
a zdravo chcú celý týždeň. Začala 
som teda s prieskumom aj u ne-
známych ľudí a zisťovala som, ako 
by reagovali na otvorenie celoroč-
nej krytej tržnice. Ohlasy boli viac 
ako pozitívne a preto som prestala 
váhať. Bolo rozhodnuté, treba 
nájsť miesto. 
 Čo rozhodlo pri jeho výbere? 
- Okolo budovy na Zelenom 
kríčku som denne niekoľkokrát 
prechádzala. Raz večer som sa 
zapozerala lepšie, a pred očami 
som zrazu uvidela novú Trnavskú 
tržnicu. Aký priestor by mohol byť 
vhodnejší, ako bývalý sklad potra-

vín? Budova situovaná na križo-
vatke hlavných ulíc za hradbami 
mesta bola v tom čase už niekoľko 
mesiacov nevyužívaná. Prebrali 
sme ju po prevádzke diskotéky, 
našťastie však nebolo nutné robiť 
veľké rekonštrukčné zmeny. Kostra 
zostala v pôvodnom stave, všetko 
sa vyčistilo a vytvorili sa miesta na 
predaj. Otvorenie projektu tohto 
typu vyžaduje aj potrebné množ-
stvo povolení a vyjadrení kompe-
tentných úradov. Preto sa chcem 
všetkým dotknutým inštitúciám 
poďakovať, že podporili projekt 
Trnavskej tržnice. 
 Deň, keď ste ju otvárali, napl-
nil vaše očakávania? 
- Tržnicu sme otvorili 28. februára 
o šiestej ráno. Už od 5.20 h tam 
stáli ľudia a nedočkavo sa pýtali, 
kedy budú môcť vojsť. Prišlo vyše 
osemtisíc ľudí a ja som po troch 
hodinách prišla o hlas, lebo som 
každého chcela privítať. Od toho 
dňa má tržnica svojich verných 
zákazníkov, ktorí si produkty v nej 
veľmi pochvaľujú, a stále prichá-
dzajú noví. 
 Čo všetko tam môžu zákaz-
níci nájsť?
- Momentálne tam môžu nájsť 
desať stálych prevádzok a asi 
dvadsať príležitostných predaj-
cov, ktorí chodia striedavo počas 
týždňa. Denne tam návštevníci 
môžu nakúpiť čerstvé ovocie 
a zeleninu, zdravý chlieb a pe-
čivo, hydinu z domáceho chovu, 
kvalitné mlieko, korenie a bylinky, 
kvety, med, strukoviny, obilniny, 
ryžu a múku predávané „na žu-
fanky“. Syry z podtatranského 
salaša, mäso údené na bukovom 
dreve, pravé kravské a ovčie 
jogurty – kto ich ochutná raz, 

garantujem, že zo supermarketu 
už nekúpi. Počas víkendov tam 
nájdete viacero pekární so svojimi 
špecifickými koláčikmi a inými 
maškrtami, víno, prepeličie vajíč-
ka, čokoládu, rastliny a výrobky 
z aloe vera dopestovaného na 
Slovensku. Nechýba záhorác-
ke bravčové, hovjadzé a telacé 
maso či výborná káva pražená 
na Slovensku, ktorú pripravuje 
nový majster sveta v príprave 
alternatívnej kávy Lukáš Záhrad-
ník. Chystáme tiež rôzne sezónne 
a slávnostné akcie ako zabíjač-
ky, dupanie kapusty, trhy pri 
príležitosti sviatkov, workshopy 
zamerané na zdravú stravu, per-
makultúru, modelovanie z hliny, 
tvorivé dielne pre deti..., a hlavne 
sa stále snažím načúvať, čo ľudia 
chcú. 
 Akým spôsobom monitoruje-
te preferencie kupujúcich? 
- Aby som zistila, čo sa ľudom 
páči a čo nie, zriadila som knihu 
prianí a poznatkov, kde môžu 
vyjadriť svoje nápady, postrehy 
a prípadnú kritiku, za ktorú som 
veľmi vďačná. Oprávnená kritika 
nás posúva vpred, nápadom som 
otvorená. Reakcie a ohlasy zákaz-

Nostalgia obyvateľov miest za vidiekom, návrat k tradíciám, ekologické výpestky farmárov, origi-
nálne výrobky remeselníkov, krása v jednoduchosti obalov a podpora malého slovenského podni-
kania, ktoré je chrbtovou kosťou našej ekonomiky – to sú dôvody rastúceho záujmu spotrebiteľov 
o ponuku malých tržníc a farmárskych trhov. Koncom februára začala svoju činnosť v budove 
bývalej diskotéky neďaleko centra mesta prvá Trnavská tržnica. Na motívy tohto počinu sme sa 
spýtali manažérky tržnice Vanesy Kováčovej. 

(eu), foto: Patrik Zubíček

Nákupy v tržnici – návraty k našim tradíciám

udalosti
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 1. 5. 1935 – V Trnave bolo 
podľa štatistických údajov 
208 344 ovocných stromov 
(80. výročie). 
 3. 5. 1270 – Na Margiti-
nom ostrove v dnešnej Bu-
dapešti umrel uhorský kráľ 
BELO IV., ktorý udelil Trnave 
mestské privilégiá (745. vý-
ročie). 
 4. 5. 1985 – Trnavskí aka-
demickí maliari LADISLAV 
ČECH a KAROL HUČKO do-
stali titul zaslúžilých umelcov 
(30. výročie). 
 4. 5. 1990 – Pred 20 rokmi 
v Trnave slávnostne znovu 
odhalili sochu generála MILA-
NA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
(25. výročie). 
 5. 5. 1605 – Trnava sa 
vzdala hajdúchom sed-
mohradského kniežaťa ŠTE-
FANA BOČKAJA (410. výročie). 
 7. 5. 1885 – V Trnave 
umrel ev. farár, literárny pra-
covník a cirkevný historik 
JÁN KAROL STELCZER (130. 
výročie). 
 7. 5. 1925 – V Šelpiciach 
sa narodil kňaz, náboženský 
spisovateľ, biblista, salezi-
ánsky misionár v Japonsku 
a profesor Pápežskej sale-
ziánskej univerzity v Ríme 
JOZEF HERIBAN, absolvent 
trnavského gymnázia a Čest-
ný občan mesta Trnavy (90. 
výročie). 
 9. 5. 2000 – V Trnave um-
rel novinár MILAN JURINA, 
dlhoročný šéfredaktor okres-
ného týždenníka Trnavský 
hlas (15. výročie). 
 10. 5. 1930 – V Nových 
Zámkoch sa narodil divadelný 
a filmový herec LOTÁR RAD-
VÁNYI, ktorý vyrastal v Trnave 

ľudia 
a udalosti

níkov sú zatiaľ priaznivé, väčšine 
sa projekt páči a podporujú ho. 
 Vaše plány do budúcnosti?
Naše plány nie sú vôbec skromné, 
skôr naopak. Budovu chceme úplne 
zaplniť a rozšíriť sa aj do vedľajšej 
budovy so všakovakými dobrôtkami 
– stálym mäsiarom, samostatnou 
pekárňou, výrobou cukrárenských 
výrobkov a tradičných domácich 
buchiet, lokší, kaviareň a možno 
aj čajovňu. V najbližšom čase nás 

čaká rekonštrukcia vonkajšej fasá-
dy, dobudovanie chodníka a par-
kovacích miest, ako i predajných 
stánkov vonku. Samozrejme, aj 
s úpravou okolia a zelene. 
 Vaša filozofia?
- Myšlienka projektu je spojiť 
ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravý 
životný štýl a milujú kvalitné jedlo. 
Verím, že Trnavská tržnica bude 
miestom harmónie, kde každý 
človek nájde to, čo hľadá. 

Prilákať ľudí do mesta je opäť 
výzvou pre občianske združenie 
Bronco, ktoré organizuje aj ob-
ľúbený Trnavský rínek. Miroslava 
Hlinčíková približuje nové podu-
jatie v meste: „Rozmýšľali sme, čo 
v Trnave chýba a myslíme si, že 
klasický „blšák“ by si mohol získať 
svojich priaznivcov. Prehŕňanie sa 
v starých veciach má svoje čaro 
a poskytuje priestor nielen na zau-
jímavý nákup, ale najmä na rozho-
vor a stretnutie so známymi. Ruch 
do mesta jednoducho patrí.“ 
Tovar na blšom trhu bude 
zmiešaný, svoj tovar bude pred 
radnicou ponúkať asi tridsať 
predajcov. Ľudia si môžu nakúpiť 
oblečenie, dekoratívne a úžitko-
vé predmety, ku ktorým patria 
napríklad aj kuchynské pomôc-
ky, hudobné nástroje, knihy 
a starožitnosti. Pre tých, ktorí sa 
chystajú na blší trh prvýkrát, má 
organizátorka dobrú správu: „Blší 
trh určite poteší svojimi cenami, 
ktoré sú podstatne nižšie ako 
v obchodoch.“ 
Blší trh bude spojený aj s medzi-
národným podujatím Restaurant 
day, ktorý pripadol práve na 16. 

mája. Jednotlivci a združenia si 
na celom svete počas tohto dňa 
na pár hodín otvárajú tzv. pop-
-up reštaurácie. Vďaka tomu 
majú milovníci dobrého jedla 
nielen možnosť ochutnať ori-
ginálne recepty, ale aj spoznať 
z inej strany komunitu, v ktorej 
sa pohybujú. Svoju reštaurá-
ciu „spojazdní“ na jeden deň aj 
občianske združenie Bronco. 
„Návštevníkom našej reštaurácie 
ponúkneme ázijskú polievku Ra-
men, upečieme pravý arménsky 
medovník, bezlepkové cookies 
a budeme podávať aj iné dobro-
ty. Do nášho menu určite zahr-
nieme aj osviežujúce limonády. 
Na všetkých sa už teraz veľmi 
tešíme,“ odkazuje Trnavčanom 
Júlia Č. Oravcová.
Prvý Restaurant day vznikol v ro-
ku 2011 v Helsinkách. Odvtedy sa 
koná asi 4-krát do roka, približne 
každé 3 mesiace. Trnava sa do 
tejto iniciatívy zapája prvýkrát. 
Vyzbierané peniaze budú cez 
účet Dobrej krajiny prerozdelené 
na organizáciu Trnavského rínku 
a ďalších zaujímavých mestských 
podujatí. 

Pravý blší trh s reštauráciou 
bude priamo na korze
Chýbajúci príbor do obedovej sady či cukornička v tvare slona. 
Na blších trhoch ľudia niekedy objavia nevšedné kúsky do svo-
jich domácností. Túto možnosť budú mať aj Trnavčania na tr-
navskom „blšáku“, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. mája od 9.00 
do 15.00 h priamo na korze / Hlavnej ulici pred radnicou. 

(red)

udalosti
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a neskôr v rokoch 1960 – 65 
pôsobil v Krajovom divadle 
(85. výročie). 
 12. 5. 1435 – Po poráž-
ke husitov hajtman BLAŽKO 
z Borotína so svojím vojskom 
opustil dovtedy obsadenú 
Trnavu (580. výročie). 
 12. 5. 1635 – Uhorský 
prímas a kardinál PETER 
PÁZMAŇ vydal zakladajúcu 
listinu Trnavskej univerzity 
(380. výročie). 
 13. 5. 1435 – Trnavu nav-
štívil kráľ ŽIGMUND (580. 
výročie). 
 13. 5. 1905 – V Nemčiciach 
na Morave sa narodil príro-
dovedec, ornitológ a odborný 
publicista FRANTIŠEK MATO-
UŠEK, spoluzakladateľ a pr-
vý riaditeľ Krajského múzea 
v Trnave, kde aj umrel (110. 
výročie). 
 14. 5. 1985 – Na trnavskej 
železničnej stanici sa uskutoč-
nila slávnosť otvorenia elektrifi-
kovanej železničnej trate z Bra-
tislavy do Trnavy (30. výročie). 
 15. 5. 1360 – V Trnave sa 
uskutočnila tzv. porada kráľov, 
mierová porada, ktorej sa zú-
častnili kráľ ĽUDOVÍT I., cisár 
KAROL IV. a rakúsky vojvoda 
RUDOLF IV. (655. výročie). 
 16. 5. 1815 – V Trnave 
umrel hudobný skladateľ a or-
ganista JOZEF FERDINAND 
REHÁK, člen františkánskej re-
hole a autor učebnice gregori-
ánskeho spevu (200. výročie). 
 17. 5. 1725 – V Rakúsku 
umrel univerzitný profesor 
a v rokoch 1710 – 12 rektor 
Trnavskej univerzity JAKUB 
WENNER (290. výročie). 
 17. 5. 1905 – V Ostrihome 
umrel predseda Spolku sv. 

Myšlienku na most môžu podpo-
rovať podobné nálezy v minulosti. 
V knihe Dejiny Trnavy z roku 1988 
sa na str. 27 píše: „Roku 1956 sa 
pri výkope kanalizácie na Hviez-
doslavovej ulici objavili v hĺbke 
1,5 m asi 3 m dlhé brvná, uložené 
v smere ulice a priečne na nich 
boli položené kratšie klady. Išlo 
pravdepodobne o dobre zachova-
né časti stredovekého mosta.“ Bol 
to prieskum Ľ. Kraskovskej, sprá-
va o ňom je uložená v AÚ v Nitre. 
O niekoľko riadkov nižšie sa 
v Dejinách Trnavy spomína po-
dobný nález na Paulínskej ulici: 
„Pri stavbe budovy Tatraskla, 
oproti pavlínskemu kostolu, sa 
v základovej jame našli stopy 
dvoch drevených mostov cez Tr-
návku. Jeden z nich bol azda iba 
lávkou. Starší, oveľa širší most, 
bol vybudovaný ešte pred vzni-
kom kostola.“ Nález sa podaril 
Pavlovi Novákovi, uvedený text je 
citovaný z jeho článku Najstaršia 
história Trnavy vo svetle arche-

ologických nálezov, ktorý vyšiel 
v časopise Kultúra a život Trnavy 
v roku 1974. 
Na Hviezdoslavovej však zatiaľ 
chýba nález vertikálnej časti kon-
štrukcie, bez ktorej most nemôže 
byť mostom. Vzácnosť tohto aj 
minulých nálezov to však nijako 
nezmenšuje. Do súčasnosti sa 
drevo mohlo zachovať iba vďaka 
tomu, že terén je neustále pod-
máčaný. V suchom prostredí by 
po ňom ostal v najlepšom prípade 
iba odtlačok. 
Podľa slov archeológa Michala 
Takácsa bola drevená konštrukcia 
v hĺbke 160 – 180 centimetrov. 
„Datovanie zatiaľ nevieme pres-
nejšie určiť. Nálezové okolnosti 
nepriniesli toľko keramického 
materiálu a kovových nálezov, 
koľko by sme očakávali v centre 
bývalého mesta. Nájdené ke-
ramické fragmenty pochádzajú 
zo stredovekej keramiky, sú to 
dosť hrubostenné zásobnicové 
nádoby, ktoré môžeme rámcovo 

Zisťovacia sonda archeologického výskumu v rámci rekonštruk-
cie Hviezdoslavovej ulice odhalila časti zachovanej drevenej 
konštrukcie. Podobný nález na tejto ulici odhalila minulý rok aj 
prvá sonda pri pošte. Dendrochronologický rozbor potvrdil, že 
drevené časti pochádzajú z 12. storočia. Jasnú odpoveď na otáz-
ku, či išlo v minulosti o súvislé premostenie podmáčaného teré-
nu, alebo len o lávky, aké sa robili aj na podmáčaných cestách 
na hradiskách v Rusku či Nemecku, dnes nepoznáme. Možno ju 
dá posledná, tretia sonda na konci ulice, a možno až budúcnosť. 

(eu), foto: J Gmitterová

Hviezdoslavova ulica 
prezrádza stredovekú históriu

udalosti
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Vojtecha a biskup JOZEF BOL-
TIŽÁR, ktorý v Trnave študoval 
a neskôr pôsobil vo funkcii 
arcibiskupského vikára (110. 
výročie). 
 18. 5. 2005 – V Piešťanoch 
umrel trnavský rodák MIKULÁŠ 
GRAJCAR, hráč prvoligového 
hádzanárskeho oddielu Slávia 
Trnava, tréner a pedagóg (10. 
výročie). 
 20. 5. 2000 – Na budove 
arcibiskupského úradu v Trna-
ve slávnostne odhalili pamätnú 
tabuľu dirigentovi, hudobnému 
skladateľovi a kňazovi JOZE-
FOVI STREČANSKÉMU (15. 
výročie).
 22. 5. 1920 – V Trnave sa 
narodil lekár, vysokoškolský 
pedagóg a odborný publicista 
ŠTEFAN HUPKA, zakladateľ 
odboru nukleárnej medicíny 
v ČSR (95. výročie). 
 28. 5. 1645 – Trnavu obsa-
dilo povstalecké vojsko JURAJA 
RÁKOCIHO (370. výročie). 
 28. 5. 1990 – V Trnave 
umrela dlhoročná riaditeľka 
Hudobnej školy, klaviristka 
a hlasová pedagogička ROZÁ-
LIA ARNOLDOVÁ, ktorej bolo 
roku 2005 udelené Uznanie za 
zásluhy o rozvoj a reprezentá-
ciu mesta Trnavy in memoriam 
(25. výročie). 
 30. 5. 1930 – V Trnave bol 
založený robotnícky spevokol 
Bradlan (85. výročie). 
 30. 5. 1945 – V Trnave 
umrel náboženský spisovateľ, 
redaktor, publicista a cirkevný 
hodnostár NAPOLEON JOZEF 
JANDA, trnavský kanonik, 
rektor seminára a funkcionár 
Spolku sv. Vojtecha (70. výro-
čie).                                  
                                         P.R.

Program sa začne komentovaným 
sprievodom po dvoch najnovších 
výstavách v múzeu otvorených 
v marci a máji. Mgr. Lucia Du-
choňová, autorka výstavy Druhá 
svetová vojna a Trnava, prevedie 
návštevníkov výstavou s vlastným 
komentárom od 17. hodiny. RNDr. 
Miroslav Hornáček, geológ múzea 
a organizátor viac ako štrnástich 
geologických expedícií do Maroka 
predstaví svoju výstavu Maroko 
– raj geológov od 18. hodiny.
Hlavný program sa začne o 19. 
hodine v koncertnej sále múzea 
vernisážou výstavy Suprašliansky 
kódex, ktorú múzeum pripravilo 
v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Bulharskej republiky v Slovenskej 
republike. Suprašliansky kódex je 
jednou z najstarších zachovaných 
slovanských literárnych pamiatok 
bulharskej proveniencie, ktorá 

bola objavená v poľskom kláštore 
Suprašl. Je to rozsiahly cyrilský 
rukopis opísaný v Bulharsku zo 
starších predlôh koncom 10. sto-
ročia. Obsahuje 24 životopisov 
kresťanských svätcov a 23 homí-
lií. Napísaný je na pergamene a 
má výnimočnú grafickú úpravu. 
Predstavuje majstrovské rukopisné 
umenie a je zapísaný do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.
Záver podujatia Noc v múzeu 
bude patriť hodinovej prezentácii 
fotografií komentovanej PaedDr. 
Simonou Jurčovou pod názvom 
Storočie módy na trnavských foto-
grafiách 1880 – 1980. Na autentic-
kých fotografiách z trnavských ro-
dinných fotoalbumov a z múzejnej 
zbierky sa návštevníci zoznámia s 
premenami módnych trendov a aj 
so spoločenským životom v Trna-
ve v sledovanom období. 

Noc v múzeu 
Západoslovenské múzeum pripravilo pre návštevníkov aj tento 
rok podujatie s názvom Noc v múzeu. V sobotu 16. mája zo-
stanú brány múzea otvorené pre záujemcov hneď po ukončení 
bežnej víkendovej prevádzky. V čase od 17. do 22. hodiny bude 
pripravený program pri príležitosti Medzinárodného dňa mú-
zeí a galérií v budove na Múzejnom námestí.

Simona Jurčová

datovať do horizontu 12. – 13. či 
14. storočia. Presnejšie sa to bude 
dať určiť, keď budú fragmenty 
očistené. Pri datovaní nálezu však 
bude smerodajný výsledok den-
drochronologického rozboru. Keď 
sa nám podarí potvrdiť podobné 
dáta, ako boli zistené na ploche 
prvej sondy, tak môžeme potom 
tvrdiť, že tie konštrukcie súvisia 
a pochádzajú z jedného obdobia. 
To by bolo veľmi zaujímavé, lebo 
ide o niekoľko desiatok, možno 
aj sto metrov. Tretia sonda bude 
vykopaná na najvyššom bode 
Hviezdoslavovej ulice. Tam zrej-
me už bude iná terénna situácia, 
ale to uvidíme neskoršie,“ hovorí 
Michal Takács. 
Po zverejnení prvých správ o tom-
to vzácnom náleze mnohí na 
sociálnej sieti nadšene navrhovali 
jeho prezentovanie pod skleným 

prekrytím. Čo si o takej možnosti 
myslí Michal Takács? „Archeolo-
gický výskum je v dnešnej dobe 
deštruktívny. Nemáme také doko-
nalé metódy, aby sme tie nálezové 
okolnosti zachovali na mieste. 
Najlepšie je pre archeologické 
nálezy, hlavne nehnuteľných 
drevených alebo murovaných 
konštrukcií, keď sa zadokumen-
tujú a opäť zasypú. Nie je možné, 
aby ostali otvorené. Behom pár 
rokov by sa to úplne zničilo, lebo 
tam vzniká úplne iná mikroklíma 
a nález napadnú mikroorganizmy. 
Po zasypaní sa zachová na ďalšie 
tisícročia. Keď sa náhodou ne-
zmení klíma alebo neklesne výraz-
ne spodná voda, nálezové situácie 
budú skúmateľné aj neskôr. Veda 
stále pokračuje, takže v budúc-
nosti možno o tom zistia aj niečo 
iné ako dnes my.“ 
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Meno Thalmeiner je dobrá znač-
ka, hoci kaviareň na Hlavnej ulici 
v Trnave ich meno nemala. Spo-
mínané meno sa na Slovensku 
ani v bývalej Československej 
republike okrem tejto rodiny ne-
vyskytovalo.
Otec Ferdinanda František sa 
narodil v roku 1867, do Trnavy 
prišiel v roku 1919 a prevádzko-
val kaviareň s názvom Othon. 
Syn Ferdinand sa narodil v roku 
1909 v Nitre a po smrti otca v 
roku 1929 sa vrátil zo štúdia vo 
Viedni do Trnavy, aby prevzal 
vedenie kaviarne Othon, ktorú 
premenoval na Európu. Trnav-
čania obľúbenú kaviareň však 
nazývali Thalmeiner, alebo dô-
verne U Taliho. Po vyvlastnení a 
prechode do trnavských Reštau-
rácií a jedální bola premenovaná 
na Krym, a pod týmto menom v 
roku 1992 zanikla.
Po vzájomnom dvoj – trojročnom 
hľadaní som sa konečne stretla 
v Trnave na Haulíkovej ulici s 
MUDr. Františkom Thalmeine-
rom, synom Ferdinanda, a mali 
sme si čo povedať. Hlavne on 
mne. Narodil sa v roku 1949, keď 
jeho otec ešte veril politikom, že 
znárodňovanie sa bude týkať len 
veľkých podnikov. Ich rodina, 
otec Ferdinand, matka Anna, 
staršia sestra Anna, ktorú doma 
volali Anita, a on, bývali na prí-
zemí v pasáži, ktorá dnes nesie 
meno Európa. Matka Ferdinanda 
Frieda a jej dcéra Gizela bývali 
na prvom poschodí nad kaviar-
ňou, kde mala byt aj majiteľka 
celej budovy Bogsch Károlyne, 
ako má svoje meno uvedené na 
hrobke cintorína na ulici Terézie 
Vansovej. S rodinou Thalmeine-

rovcov mali nadštandardne dob-
ré vzťahy.
V roku 1953, keď sa do dvadsia-
tich štyroch hodín mali z Trnavy 
odsťahovať, už bývali na Štefá-
nikovej ulici v budove, kde teraz 
sídli jedna z bánk. Najskôr zais-
tili otca v cele predbežného zadr-
žania a prepustili ho až po pod-
písaní „kúpnopredajnej zmluvy“ 
s RaJ-om Trnava, ktorému údajne 
predal celú kaviareň. V tom čase 
sa vyvlastňovalo, znárodňovalo, 
a nie odkupovalo, preto za tento 
údajný predaj nevideli ani halier. 
Matka s deťmi sa mali vysťahovať 
do obce Kľačno na strednom Slo-
vensku, do domu, kde namiesto 
podlahy bola holá zem, bez 
elektriny, aby nemohli počúvať 
nepriateľskú Slobodnú Európu, 
prípadne Hlas Ameriky.
Matkin brat Anton Suchý, mlynár 
v Slovenskom Grobe, na voze s 
koníkmi v noci tajne prevážal ich 
zariadenie do svojho domu. Ne-
vlastný otec matky Anny, bývalý 
partizán, sa za nich zaručil a po-
skytol im v byte na dnešnej La-
zaretskej ulici v Bratislave jednu 
malú izbičku. Otec sa zamestnal 
v Zberných surovinách a často 
si nosil prácu aj domov. V tých 
malých priestoroch celá rodina 
pomáhala čistiť káble od izolácii 
a čisté drôty – farebný kov, otec 
opätovne nosil späť do Zberných 
surovín. 
Matka pracovala doma ako pi-
sárka na stroji, lebo táto práca 
bola zaradená do robotníckej 
kategórie. Zložitá situácia nastala 
v roku 1955, keď František mal 
začať navštevovať základnú ško-
lu. Lenže žiaka s týmto menom 
nesmeli prijať na žiadnej škole v 

Bratislave. Vďaka dobrým ľuďom 
začal školu navštevovať pod iným 
menom.
Trpeli permanentným nedostat-
kom financií, a preto sa rozhodli 
predať Slovenskému múzeu svoj 
vzácny nábytok za zlomok jeho 
ceny. Ku cti múzea slúži, že ne-
skončil v nejakej vile prominenta 
režimu, ale na hrade Červený 
kameň, kde sa dodnes prezen-
tuje ako nábytok grófa Pálfiho. 
Neskôr aj dve vzácne žardiniéry 
z sévreského porcelánu.
Aj napriek vtedajšiemu režimu sa 
podarilo Františkovej sestre vy-
študovať chemickú fakultu. Ing. 
Anna Prugerová, CSc., zomrela v 
Bratislave vo veku päťdesiatosem 
rokov. Pretože František nemohol 
pokračovať v rodinnej tradícii, 
rozhodol sa študovať medicínu 
na Univerzite J. A. Komenského 
v Bratislave. V tom čase zloby a 
nenávisti stretli aj mnohých dob-
rých ľudí, ktorí nezištne pomá-
hali, a boli medzi nimi aj mnohí 
Trnavčania. 
Ferdinand Thalmeiner chodil do 
Trnavy navštevovať matku a ses-
tru Gizelu. Nezabudol navštíviť 
aj pani Bogschovú, a hoci bývali 
nad kaviarňou, jeho noha tam 
nikdy viac nevkročila. Doma sa 
spomínala formou príbehov, kto-
rých bolo neúrekom. Priatelil sa s 
Mikulášom Schneiderom Trnav-
ským a určite mal v kaviarni čest-
né miesto. Jeho otec podporoval 
mladé talenty formou stravy na 
otvorený účet, ktorý bol niekedy 
zaplatený aj formou umeleckého 
diela, často aj nie. Ale to platilo 
k mecenášstvu tej doby. Patril 
medzi nich aj neskorší národný 
umelec Jozef Šturdík, ktorého 

Sága rodu Thalmeinerovcov
Keď som v roku 2012 napísala dva články o známom trnavskom kaviarnikovi Ferdinandovi 
Thalmeinerovi (Zánik niekdajšej kaviarne Thalmeiner v Trnave, Novinky z radnice, marec 2012, 
Príbeh kaviarne Thalmeiner pokračuje, Novinky z radnice, máj 2012), nevedela som, že jeho syn 
žije v Bratislave. Zrejme o jeho existencii nevedel ani majiteľ novej kaviarne rovnakého mena na 
námestí. V opačnom prípade by asi prejavil záujem stretnúť sa s ním a pozvať ho na slávnostné 
otvorenie. 

Margita Kániková

história
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obraz má doma, rovnako ako 
aj portrét otca od Júliusa Balo-
gha.Otec zomrel vo veku šesť-
desiatšesť rokov a matka šesť-
desiatdeväť. Rovnako ako sestra 
Anna sú pochovaní v rodinnej 
hrobke na cintoríne na ulici Te-
rézie Vansovej v Trnave. Raz, 
po návšteve cintorína na sviatok 
Všetkých svätých, chcel František 

vnukovi ukázať Trnavu. Na ná-
mestí ho upozornil, že ich meno 
je nad jednou kaviarňou. Vstúpi-
li, dali si kávu a prečítali niečo z 
histórie kaviarne na Hlavnej ulici, 
kde bola opísaná aj príhoda s M. 
Schneiderom Trnavským, ktorý 
vraj mal u Thalmeinera rezervo-
vané svoje miesto a doživotne 
kávu zdarma. Vnuk v svojej det-

skej hlavičke nevedel pochopiť, 
prečo je na kaviarni jeho meno a 
preto sa starého otca spýtal, či aj 
on má kávičku zadarmo.
MUDr. Františka Thalmeinera 
nezaujímajú materiálne statky. 
Ako onkológ, ktorý denno-denne 
hľadí do očí veľkému ľudskému 
utrpeniu, vie, že dobré slovo v 
pravej chvíli má cenu zlata. 

Bitky, udalosti a vojnové ťaženia, 
ktoré v rokoch 1939 až 1945 preží-
vala celá Európa, bývali v minulosti 
ťažiskom podobne zameraných 
výstav. Zámerom výstavy inštalova-
nej v múzeu je náhľad do regiónu. 
Autori sa sústredili na priblíženie 
spoločenskej, sociálnej a politickej 
situácie v Trnave a v trnavskom 
okrese na pozadí vojnových udalos-
tí. Hlinkova slovenská ľudová strana 
(HSĽS) po voľbách pôsobila v mest-
ských štruktúrach. Po vzniku Slo-
venského štátu 14. marca 1939 sa 
v meste rýchlo vytvorili podmienky 
na založenie jednej z prvých buniek 
Hlinkovej gardy, ktorá negatívne 
zasiahla najmä do života židovskej 
komunity, v tom čase v Trnave po-
merne početnej skupiny (asi 3 000 
obyvateľov). Prijatím arizačných 
zákonov došlo k zrušeniu či vy-
vlastneniu židovských podnikov 
a následne k transportom židovské-
ho obyvateľstva do tábora v Seredi 
a odtiaľ do koncentračných táborov. 
Počas Slovenského štátu však mesto 
Trnava zaznamenalo podstatný 
stavebný vývoj oproti predošlému 
obdobiu. Rekonštrukciou prešla 
napríklad nielen mestská hlavná 
ulica, vtedy nazvaná po Adolfovi 
Hitlerovi, ale nový povrch dostali 
aj viaceré trnavské ulice. Začala sa 
výstavba kanalizácie a vodovodnej 
siete v meste. Vzniklo niekoľko 
nových budov, napríklad Salezián-

sky dom na Kopánke, Kultúrny dom 
Coburgových závodov, opravovala 
sa mestská veža. 
Napriek prítomnosti veľmi inicia-
tívnej Hlinkovej gardy a jej úzkej 
spolupráce s Nemcami prítomnými 
v Trnave sa postupne rozvinula 
odbojová činnosť inak zameraných 
politických strán. Trnavská posádka 
podporovala činnosť partizánskych 
skupín v Malých Karpatoch a na 
moravsko-slovenskom pomedzí. 
Najvýznamnejším momentom 
v národnooslobodzovacom boji 
Slovákov bolo Slovenské národné 
povstanie, s ktorým súviselo or-
ganizovanie dobrovoľníkov a ich 
odchod do povstania. Pôsobeniu 
Slovenskej armády na bojiskách 

v Poľsku, Rusku a Taliansku a pô-
sobeniu trnavskej posádky je veno-
vaný na výstave najväčší priestor. 
Okrem fotografického materiálu sú 
vystavené aj zbrane, munícia a uni-
formy či doplnky a predmety z dru-
hej svetovej vojny. 
Západoslovenské múzeum v Trnave 
na výstave spolupracovalo s ďalší-
mi organizáciami: Štátnym archí-
vom v Bratislave, pobočka Trnava, 
Vojenským historickým ústavom 
– Vojenským historickým archívom 
v Trnave a Vojenským historickým 
múzeom - múzejným oddelením 
v Piešťanoch, Klubom vojenskej 
histórie Slovensko. 
Výstava v múzeu potrvá do konca 
novembra 2015. 

Vojaci Trnavskej posádky na pochode pri Žarnovici

Druhá svetová vojna a Trnava
Celý svet si pripomína tento rok 8. mája sedemdesiate výročie ukončenia druhej svetovej vojny, naj-
väčšieho vojnového konfliktu v histórii ľudstva. Západoslovenské múzeum v Trnave pri tejto príle-
žitosti pripravilo pre návštevníkov tematickú výstavu s názvom Druhá svetová vojna a Trnava pod 
záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 6. mája o 16.30 h 
v budove na Múzejnom námestí.

Mgr. Lucia Duchoňová
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Život Martina Sentivániho bol 
úzko spätý s Trnavou a s jej 
vzdelávacími inštitúciami, hoci 
z Trnavy nepochádzal. Narodil 
sa v Liptovskom Jáne v roku 1633 
do starej zemianskej rodiny. Mal 
iba 20 rokov, keď v štajerskom 
Leobene vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej. Nasledujúce roky strá-
vil striedavo v Trnave vyučovaním 
v nižších triedach gymnázia a vo 
Viedni štúdiom filozofie. Po ná-
vrate do Trnavy vyučoval latinskú 
gramatiku v rehoľnom kolégiu 
a štúdium teológie dokončil vo 
Viedni. Za kňaza bol vysvätený 
v roku 1665. Spočiatku pôsobil 
ako profesor matematiky na ko-
légiu v Košiciach, neskôr aj v Šta-
jerskom Hradci. 
Od roku 1667 sa Sentiváni zdr-
žiaval viac-menej nepretržite 
v Trnave. Na filozofickej a teolo-
gickej fakulte prednášal logiku, 
hebrejčinu a matematiku, od 
roku 1672 až do roku 1705 pô-
sobil na Trnavskej univerzite ako 
profesor hebrejčiny, kazuistiky 
a kontroverzie, s výnimkou nie-
koľkých rokov strávených na uni-
verzite v Mníchove a vo Viedni. 
Výborné organizátorské schop-
nosti predurčili Sentivániho, aby 
sa podieľal aj na organizovaní 
a vedení fakúlt, ba dokonca celej 
univerzity. Dekanom filozofickej 
fakulty sa stal v roku 1679, o tri 
roky neskôr ho vymenovali za 
dekana teologickej fakulty a za-
stával aj najvyššiu akademickú 
hodnosť, post rektora (1691 
– 1693). 

Martin Sentiváni sa stal na pre-
lome 17. a 18. storočia jednou 
z vedúcich osobností Trnavskej 
univerzity a zostal ňou do kon-
ca svojho života. Významným 
momentom v živote univerzity 
i Sentivániho bolo, keď sa roku 
1674 stal správcom kníhtlačiarne. 
V čase, keď bol vo funkcii prefek-
ta trnavskej univerzitnej tlačiarne 
a knižnice, sa jeho novátorské 
snahy osvedčili: zlepšil technické 
vybavenie tlačiarne, zaobsta-
ral nové lisy, dovážal kvalitné 
papiere z liptovských papierní, 
vybudoval pre kníhtlačiareň nové 
priestory v novej budove kolé-
gia. Od roku 1688 ako cisársky 
cenzor kníh zaviedol vydavateľ-
ský program tlačiarne, ktorého 
zámerom bola tlač rôznorodých 
a obzvlášť užitočných kníh pre 
ľudí rôzneho postavenia. V úlo-
he prefekta však musel riešiť aj 

finančné problémy. V prospech 
tlačiarne sa mu podarilo urovnať 
spor s mestom, v zmysle ktorého 
sa tlačiareň považovala za sú-
časť univerzity a nemusela platiť 
mestské dávky. 
Pre Sentivániho literárnu tvorbu 
malo rozhodujúci vplyv vydáva-
nie trnavského kalendára, Ca-
lendarium Tyrnaviense. Ďalšími 
výsledkami jeho redakčnej a vy-
davateľskej činnosti sú jednak 
vedecká ročenka Ephemerides, 
jednak nové vydanie uhorského 
práva v troch zväzkoch Corpus 
Iuris Hungarici, čo jasne ukazuje, 
že Sentiváni sa živo zaujímal aj 
o politické dianie v krajine. Pri 
publikovaní svojich prác našiel 
veľkého podporovateľa v osobe 
kardinála Leopolda Koloniča. 
Aj vďaka jeho pomoci napísal 
a tlačou vydal celkovo 56 diel 
z rôznych oblastí, uverejnil de-

Nicol Sipekiová, Trnavská univerzita, Katedra klasických jazykov
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity III.

Trnavský polyhistor Martin Sentiváni
V máji 2015 uplynie 380 rokov odvtedy, čo kardinál Peter Pázmaň založil Trnavskú univerzitu 
(1635 – 1777), jednu z najvýznamnejších domácich školských ustanovizní. Pre jej novodobú po-
kračovateľku to však nie je jediné výročie hodné pripomenutia v tomto roku. Koncom marca totiž 
uplynulo 310 rokov od smrti jezuitu Martina Sentivániho, v poradí štrnásteho rektora niekdajšej 
univerzity. Okrem pôsobenia v akademických funkciách si však Sentiváni zasluhuje našu pozor-
nosť pre svoju činorodosť v oblasti šírenia vzdelanosti či pre rozsiahle a neobyčajné literárne die-
lo, prostredníctvom ktorého môžeme postupne spoznávať jednu z najpozoruhodnejších a najtvori-
vejších osobností 17. storočia.
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siatky príspevkov v odborných 
ročenkách. Popri početných te-
ologických prácach majú hojné 
zastúpenie najmä kontroverzné 
polemiky s evanjelikmi, ktoré 
vychádzali aj v maďarskom, ne-
meckom a francúzskom prekla-
de. O všestrannosti Sentivániho 
záujmov svedčia jeho práce 
z oblasti exaktných vied. Vydá-
val hvezdárske ročenky, výklady 
úkazov na oblohe, v ktorých ako 
samostatný mysliteľ prezentoval 
aj vlastné stanoviská. Zaoberal 
sa otázkami z geológie, histo-
riografie či hydrogeológie, a za 
pokrokové možno označiť aj jeho 
práce z oblasti optiky, v rámci 
ktorej sa zaoberal predovšetkým 
fyziológiou oka. 
Sentivániho životným dielom 
bola trojzväzková zbierka Cu-
riosiora et selectiora variarum 
scientiarum miscellanea I – III. 
(Miscellanea), ktorá vychádzala 
v Trnave v rokoch 1689 do 1702 
a stala sa známou po celom 
Uhorsku i mimo neho. Je to sú-
hrn rozpráv najmä z rozmanitých 
prírodovedných a spoločensko-
vedných odborov. Medzi Senti-
vániho štúdiami (dissertationes) 
nájdeme rozpravy o logike, noe-
tike, prírodnej filozofii, psycho-
lógii, etike, ekonomike a politike, 
ale aj o stavebníctve či technic-
kých otázkach. Zbierka sa člení 
do troch dekád, každá z nich 
obsahuje 10 rozpráv s príbuz-
nou tematikou: napr. botanické 
sa zaoberajú liečivými rastlina-
mi, štepárstvom, sadárstvom, 
pestovaním okrasných kvetín, 
ochranou pred škodcami a po-
znatkami z poľnohospodárstva. 
Ako nadšený milovník prírody sa 
autor usiloval oboznámiť seba 
i iných so všetkými poznatka-
mi z prírodnej filozofie. Za jej 
najdôležitejšiu časť považoval 
človeka, všímal si jeho zmyslové 
a rozumové poznanie, pamäť, 
temperament a vášne. Venoval sa 
aj anatómii, opisoval biologické 
pochody ľudského tela a osobit-

nú pozornosť venoval zdravove-
de. Téma ľudí postihnutých fy-
zickou odlišnosťou či podobných 
zvieratám a bájnym bytostiam 
ho zaujala natoľko, že ju spraco-
val pod názvom Druhá vedecká 
štúdia s podtitulom Človek. Čita-
teľom predkladá často až neuve-
riteľné informácie o vzdialených 
kmeňoch, ktoré sa vyznačovali 
pre Európana neobvyklým výzo-
rom či spôsobom života. Ponúka 
rôzne predstavy o pôvode člove-
ka, uvažuje o otázkach gréckej 
mytológie a napokon sa zaoberá 
stvorením človeka Bohom. V dru-
hom paragrafe opisuje ľudské 
telo a vzájomný pomer jeho častí 
a vo zvyšných osemnástich sa 
zaoberá jednotlivými anomáliami 
a neobvyklými danosťami ľud-
ského tela, akými sú napríklad 
trpaslíci, obri, kanibali, ľudia 
s hlavou zvieraťa, ľudia s neob-
vyklými končatinami či neobyčaj-
ne rýchli. 
Sentivániho encyklopédia pred-
stavovala vo svojej dobe neoby-
čajnú literatúru s neobyčajným 
obsahom i rozsahom. Na jednej 
strane nám sprostredkovala po-
znatky takých diel, ktoré sa nám, 
žiaľ, nedochovali, na druhej 
strane po jej bohatom súhrne 
informácií ešte dlho siahali aj 
bádatelia 18. storočia.
Na ilustráciu uvádzame úryvok 
z kapitoly Ľudia so zvieracou 
hlavou: „Nezhoduje sa s ľudským 
výzorom, aby človek nosil hlavu 
zvieraťa, hoci podľa celkového 
vzhľadu sa javí ako človek. Pred-
sa však významní historici potvr-
dzujú, že takíto ľudia existovali. 
Vraj aj u Tatárov sa vyskytuje 
akýsi psí kmeň, ktorý je s Tatár-
mi v neustálom nepriateľstve. 
Nemá strach zo šípov a na boj 
s nimi využíva jedinečný spô-
sob: v zime sa totiž ponárajú do 
vôd a hneď potom sa vyváľajú 
v piesku. Takto chránení zľado-
vateným obalom sťaby železnou 
kožou sa pokojne púšťajú do 
boja, lebo dobre vedia, že šípy 

nepreniknú cez ľad. Napádajú 
teda nepriateľov a trhajú ich len 
zubami a nechtami. U tých is-
tých Tatárov bol však objavený aj 
kmeň so psou tlamou, ktorý má 
zvyšok hlavy aj nohy ako vôl, ale 
ostatné údy má ľudské. Nevedia 
rozprávať, dokážu iba brechať. 
A zvláštne je to, že túto psiu po-
dobu majú len muži, ženy majú 
ľudskú tvár rovnako ako ostatné 
ženy na svete. A hoci sa to mno-
hým zdá ako rozprávka, predsa 
však Maiolus cituje významných 
autorov, s ktorými sám súhlasí. 
Vincent z Beauvais uvádza, že 
akási neviestka v ázijskej Albánii 
porodila dieťa, ktoré bolo spredu 
celkom ako človek, odzadu cel-
kom ako pes, avšak všetky jeho 
údy mali obe podoby. Je vhodné 
dodať aj to, čo o nich hovorí 
Aelianus vo svojich Rozmani-
tých príbehoch: „Egypťania učili 
psohlavých čítať, ale aj tancovať 
na zvuk píšťal. V čase, keď vládli 
ptolemajovskí králi, psohlavci im 
prinášali odmenu, ktorú zbierali 
do mešca. Ďalej dodáva: za roz-
ľahlou egyptskou púšťou, ktorá 
sa dá prejsť vraj za sedem dní, 
žijú popri ceste smerujúcej do 
Etiópie psohlaví ľudia, ktorí sa 
živia lovom gaziel a byvolov. Na 
pohľad sú čierni, hlavu a zuby 
majú ako psy. Pravda, nerozprá-
vajú, ale prenikavo škriekajú. Pod 
štetinami majú fúzy také dlhé, že 
sa podobajú hadom. Ich ruky sú 
vyzbrojené silnými a ostrými pa-
zúrmi, podobne ako psy sú zje-
žení po celom tele a majú rýchle 
nohy. Keď psohlaví ľudia objavia 
pokrm v škrupine, ako sú man-
dle, žalude či orechy, vytriedia 
ho, pričom celkom jasne vedia, 
že pokrm je vo vnútri a to, čo je 
na povrchu, treba odhodiť. Ne-
zdráhajú sa ani pitia vína a kŕmia 
sa buď vareným alebo pečeným 
mäsom. A ak bolo mäso vskutku 
náležite a lahodne pripravené, 
napĺňa ich veľký pôžitok; ak však 
nie, veľmi sa pohoršujú. Neoby-
čajne ich teší obliekať sa do šiat. 
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V diele Zrkadlo prírody Vincent 
z Beauvais píše, že takúto ľudskú 
príšeru priviezli do Európy fran-
cúzskemu kráľovi Ľudovítovi. Za 
našich čias priviedli k francúz-
skemu kráľovi Ľudovítovi netvora 
alebo človeka so psou hlavou, 
ktorý mal ostatné údy tela ako 
človek. Nohy, ruky i paže mal 
totiž nezarastené ako ľudia, mal 
bielu hladkú šiju, ale chlpatý chr-
bát. Stál vzpriamene ako človek, 
sedel ako človek, živil sa vare-
ným mäsom, veľmi rád pil, jedlo 
si bral a kládol do úst tak slušne 
a umiernene ako človek. Keď bol 

tento tvor pokojný, správal sa ako 
človek, veľmi láskavo a slušne, 
avšak zmietaný vášňami strašne 
sa zlostil a zúril na ľudí.“ 
Súťažná otázka: Akú najvyššiu 
funkciu zastával Martin Sentiváni 
na niekdajšej Trnavskej univerzi-
te? Správne odpovede zasielajte 
do 20. mája 2015 na adresu: 
Katedra klasických jazykov, Tr-
navská univerzita, Filozofická 
fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 
Trnava alebo emailom na klasja-
z@truni.sk. Z účastníkov súťaže 
vyžrebujeme jedného, ktorý získa 
knižnú cenu. 

Literatúra: 

Martin Szentivany: Curiosiora et 
selectiora variarum et scientiarum mis-
cellanea. Pars tertia. Tyrnaviae Typis 
academicis Societatis Jesu 1702.
Alžbeta Hološová: Rektori Trnavskej 
univerzity. Trnava: Typi Universitatis 
Tyrnaviensis 2009. 
Veronika Hlavatá – Nicol Sipe-
kiová: Polyhistor Martin Sentiváni 
a jeho Miscellanea. In: Erika Jurí-
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crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis. 
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Slovenský biografický slovník. 5. 
zv. Martin: Matica slovenská 1992. 

Prvá prezentácia Prechádzka po 
starej Trnave, ktorej premiéra 
sa uskutočnila 11. apríla, bola 
zameraná na ulice starej Trnavy 
v mestskej pamiatkovej rezervácii 
na starých pohľadniciach a do-
bových fotografiách. Zastavila sa 
najmä pri miestach, ktoré sa od 
počiatku 20. storočia veľmi zme-
nili, alebo sa úplne stratili. 
Druhá prezentácia Storočie módy 
na trnavských fotografiách bude 
venovaná odievaniu od roku 
1880 po rok 1980. Premeny mód-
nych trendov predstaví na au-
tentických dobových fotografiách 
z trnavských rodín a začrie tak 
trochu aj do spoločenského živo-
ta v našom meste v minulosti. 
V tretej prezentácii Zaujímavosti 
z trnavských novín z dvadsiatych 
a tridsiatych rokov 20. storočia 
pripravovanej na mesiac október 
sa autorka bližšie pozrie do no-
vín Nové Slovensko, ktoré počas 
prvej republiky týždeň čo týždeň 
mapovali najmä situáciu v meste. 
Okrem reklám známych podni-
kateľov sa návštevníci zoznámia 

so zaujímavými udalosťami, na 
ktoré reagovali redaktori vo svo-
jich článkoch. 
Novembrová prezentácia Tr-
navskí fotografi a ich produkcia 
1860 – 1940 bude venovaná 
mesiacu fotografie. Autorka na 
nej predstaví všetky doložené 
trnavské fotoateliéry a fotografov 
pôsobiacich v danom období 
v Trnave.  
Veríme, že trnavskú verejnosť 
zaujmú špeciálne vybraté témy 

a historická hodinka vybratého 
sobotného popoludnia s foto-
grafiami a komentárom v mú-
zeu. Reprízu každej prezentácie 
si môžu objednať skupiny nad 
20 návštevníkov aj inokedy po 
premiére a po dohode s autor-
kou. Vstupné na prezentáciu 
je v cene vstupného do múzea: 
dospelí 3 eurá, deti, študenti 
a dôchodcovia 1,5 eura. Všet-
ky zľavy platia podľa cenníka 
(www.zsmuzeum.sk). 

Simona Jurčová

Pohľady na život v Trnave v minulosti
Západoslovenské múzeum v Trnave ponúka v roku 2015 milovníkom starej Trnavy a jej histórie 
cyklus prezentácií fotografií a starých pohľadníc pripravený a komentovaný PaedDr. Simonou 
Jurčovou. Každá prezentácia má svoju premiéru v určenú sobotu v mesiacoch apríl, máj, október 
a november. DVD prezentácie sú tematicky zamerané nielen na to, ako Trnava v minulosti vyze-
rala a čo všetko sa zmenilo, ale aj na bežný život našich predkov približne pred päťdesiatimi až 
sto dvadsiatimi rokmi. 

história
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 Vyrastali ste v Trnave. Keby 
ste sa teraz obzreli späť, ako ži-
vot v tomto meste, jeho vtedaj-
šia atmosféra a zážitky v ňom 
formovali vaše ďalšie profesijné 
smerovanie a osobnosť?
- Trnava – to je predovšetkým 
moje detstvo a mladosť. Teda 
čas, kedy sa najvýraznejšie for-
muje osobnosť človeka, a preto 
navždy zostane mojou súčasťou. 
Je to ako minulosť, ktorú človek 
môže zavrhnúť, ale nie prepí-
sať. V tomto prípade by som ale 
nič prepisovať a tobôž zavrhnúť 
nechcela. Ale Trnava ma naozaj 
sformovala: korene mojich dvoch 
záľub – literatúry a dejín – sia-
hajú práve do čias, keď som v nej 
žila. Mala som šťastie na učiteľku 
dejepisu, ktorá nás na základnej 
škole z vlastnej iniciatívy učila 
dejiny Trnavy, lebo v osnovách 
to určite nebolo. S poznaním 
prišla aj úcta a hrdosť na mesto, 
ktoré ako prvé na území dnešné-
ho Slovenska bolo povýšené na 
slobodné kráľovské mesto. Jeho 
kostoly sú náukou o staviteľskom 
umení, harmónii a kráse. Keď za-
vriem oči, vidím ich pred sebou, 
vlastne, keď zavriem oči, môžem 
sa po starej Trnave aj dnes po-
prechádzať. V srdci som zostala 
Trnavčanka.
 V ktorej časti mesta ste vy-
rastali? Aké spomienky máte 
na tamojšie kamarátstva?
- Bývali sme v mestskej časti 
Kopánka, celkom na konci ulice, 
lebo otec bol včelár a v záhrade 
mal úle. Susedia k nám pravidel-
ne prichádzali, aby si išiel po roj, 
ktorý sa oddelil, a s novou krá-
ľovnou pristál u nich na strome. 
Väčšina mojich spolužiakov a ka-
marátok však bývala na sídlisku 

ČSM (Rybník) a ja som im veľmi 
závidela. Nielenže ich tam bola 
celá kopa, zatiaľ čo ja som bývala 
v rodinnom dome, ale v našej 
štvrti deti v mojom veku neboli. 
Náhradou sa mi stali knihy. Na 
otcov občiansky preukaz som si 
vybavila vstup do knižnice pre 
dospelých, prečo to bolo takto 
striktne delené, som nikdy nepo-
chopila, a čítala som, čo mi prišlo 
pod ruku. 
Ako dvanásťročnú ma však spo-
lužiačka vzala na skúšku do 
mestského divadla, ktoré bolo 
v tom období bez stáleho súboru. 
Vtedajší riaditeľ divadla Rudolf 
Debnárik v ňom preto založil det-
ský divadelný súbor. Skúšalo sa 
trikrát týždenne a neraz aj v so-
botu. Samozrejme, že po skúš-
kach sme nešli priamo domov, 
ale trošku sme sa potúlali po 
úzkych uličkách v centre, vybehli 
na mestskú vežu, prešli sa popri 
hradbách, nakukli do kostolov, 
kde sa v lete dalo posedieť a v zi-
me trochu zohriať. Bolo to krás-
ne a nezabudnuteľné obdobie. 
Divadlo sa od tých čias stalo pre 
mňa miestom, kam pravidelne 
chodievam. Štyri roky, ktoré som 
v divadle hrala, podnietili vo mne 
záujem nielen o divadlo, ale cel-
kovo o kultúru a umenie.
 Kombinácia ruština – fran-
cúzština, ktorú ste vyštudovali 
už na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave v kombinácii 
s neskorším profesijným za-
meraním na literatúru pôsobí 
vznešene. Tieto kultúry dali 
svetu mnohých významných li-
terátov. Kedysi v každej ruskej 
šľachtickej rodine mali učiteľa 
francúzštiny. Čím vám učaro-
vala táto kombinácia?

- Ako mnoho iných, aj som zača-
la v puberte písať. Mojou domé-
nou bola próza, ale občas som 
splodila aj nejakú básničku. Zrej-
me pod vplyvom básnickej zbier-
ky, ktorú som momentálne čítala. 
Na gymnáziu som objavila exis-
tenciu Revue svetovej literatúry, 
Miroslava Válka, Božskú komédiu 
a Jána Stacha. Jána Stacha čírou 
náhodou, jeho dielo sa ocitlo na 
zozname neželaných kníh a pri 
„čistení“ školskej knižnice na-
miesto do koša, som si všuchla 
knižku do tašky. Dodnes neviem 
zahodiť knihu do koša. Pokladám 
to za smrteľný hriech. Najviac ma 
uchvátila poézia Miroslava Válka, 
pokladám ho za nášho najlep-
šieho moderného básnika, a to, 
že je Trnavčan, môj vzťah k jeho 
poézii posilnilo. Mala som po-
cit, že mu preto rozumiem oveľa 
lepšie ako iným. 
Všetky moje plány ohľadom ďal-
šieho štúdia sa krútili okolo his-
tórie, ale keďže v tom roku neo-
tvárali môj vytúžený odbor, volila 
som celkom pragmaticky štúdium 
jazykov. Povedala som si, že 
ak po roku – dvoch prestúpim, 
nič nestratím. Maturovala som 
z francúzštiny, popritom som sa 
učila aj španielsky a so svojou 

Hodiť knihu do koša pokladám za hriech
Dagmar Kinčeková (nar. 26. 3. 1956) je ďalšou rodáčkou, ktorú pre jej životné profesijné za-
meranie i záľuby sformovalo naše mesto. Možno ste jej meno mnohé roky počúvali vo vysielaní 
Slovenského rozhlasu alebo vám znie podozrivo povedome. V rozhovore sa dozviete prečo. Už 
dávno žije a pracuje v Bratislave, no myšlienkami Trnavu nikdy neopustila.

Iveta Pospíšilová, foto: Martin Jurčo 
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voľbou som bola spokojná. Nie 
dlho, kombinácia dvoch západ-
ných jazykov prestala byť odrazu 
žiaduca. Cudzie jazyky sa na od-
bore tlmočníctvo – prekladateľstvo 
otvárali len v kombinácii s rušti-
nou. Hnevalo ma to, v dôsledku 
politiky som ruštinu nemala rada, 
až oveľa neskôr som pochopila, že 
to bola dobrá, až ideálna kombi-
nácia. V oboch jazykoch sa ukrýva 
veľký kultúrny odkaz.
Francúzštinu som sa učila už na 
základnej škole, lebo časť nášho 
príbuzenstva žila vo Francúzsku, 
moja mama tam vyrástla a prvé 
veľké mesto, ktoré som navštívila 
okrem Bratislavy, bol Paríž. Tak 
sa stalo, že moja latka, ako má 
vyzerať hlavné mesto, bola po-
riadne vysoká... Bol to plynulý 
prechod z Trnavy do Paríža bez 
medzipristátia.
 Študovali ste v 80-tych ro-
koch, mali ste možnosť študij-
ných pobytov vo Francúzsku?
- Možnosť študovať na západe 
bola prakticky nulová, ale štu-
denti mali možnosť stráviť se-
mester v Moskve, mimochodom, 
výučbu cudzích jazykov tam mali 
na úrovni, o akej sa nám v Bra-
tislave ani nesnívalo. Po polroku 
sme pomerne plynulo prekladali 
z ruštiny do francúzštiny bez 
toho, aby sme sa potrebovali 
slovenčinu, týkalo sa to najmä 
terminológie. Samozrejme, nič 
netrvá večne, ďalšie štúdium po 
návrate záležalo už iba od nás. 
Do Francúzska som chodievala 
teda len súkromne, pravda, nie 
často, raz za tri roky, aj to len na 
mesiac, ale dôležité bolo, že som 
mala možnosť spoznať Francúz-
sko „zvnútra“. Keď sa otvorili hra-
nice, netrpela som syndrómom 
vytúženého západu a bezhranič-
ného obdivu dobre zásobovaných 
obchodov. 
 Ako vysokoškoláčka ste sa už 
viac zžívali s Bratislavou, alebo 
ste denne dochádzali domov?
- Mala som šťastie, v Bratislave sa 
mi vždy podarilo zohnať nejaké 

ubytovanie, takže domov som 
chodila len cez víkend. V hlav-
nom meste som sa s nadšením 
pohrúžila do kultúrneho diania. 
A opäť som začala divadlom. Po 
treťom ročníku sa mi navyše po-
darilo brigádovať ako tlmočníčka 
vo vtedy jedinej umeleckej agen-
túre Slovkoncert, takže som si 
užila kultúry naozaj dosť. Chodilo 
sa po celom Slovensku a bolo 
tam všetko – balet, divadlo, váž-
na hudba, Bratislavské hudobné 
slávnosti, ba aj folklór. Páčil sa 
mi takýto rušný, i keď kočovný 
spôsob života, no keď sa mi na-
rodil syn, rýchlo som pochopila, 
že ďalej to asi nepôjde. Možnosť 
pracovať v literárnej redakcii Slo-
venského rozhlasu mi prišla ako 
na zavolanie. Veď kto už môže by 
lepší literárny redaktor ako vášni-
vý čitateľ? 
 Dvadsať rokov ste interne 
pôsobili ako redaktorka v Slo-
venskom rozhlase a pripravili 
ste stovky relácií z oblasti lite-
ratúry. Venovali ste sa výlučne 
svetovej literatúre? Prípadne, 
uvádzali ste vo svojich reláci-
ách aj tvorbu trnavských au-
torov?
- Za roky môjho pôsobenia som 
ako redaktorka pripravovala vari 
všetky žánre. Popritom som sa 
realizovala aj ako rozhlasová 
autorka a vo svojej práci som sa 
našla. Písala som dramatizácie, 
pásma, aj relácie o nových kni-
hách, pripravovala som týždne 
francúzskej literatúry, aby som 
aspoň takto využila svoje vzde-
lanie. Naša redakcia mala veľký 
okruh autorov, vyplývalo to naj-
mä z úväzku, ktorý bolo treba 
naplniť. Spoznala som osobne 
mnohých spisovateľov, ale preto-
že som sa viac venovala svetovej 
tvorbe, aj prekladateľov. Nikdy 
som nerobila umelecký preklad, 
ale zo školy som vedela, aký má 
byť – nakoľko verný a nakoľko 
krásny. Umelecký preklad je ná-
ročná práca. Za jednotku v tejto 
branži pokladám svoju bývalú 

pedagogičku, neskôr spolupra-
covníčku a priateľku Michaelu 
Jurovskú, ktorá prekladá z fran-
cúzštiny a taliančiny. Vyberá si 
len skutočných majstrov slova 
a jej preklady sú rovnako kvalitné 
ako originál.
 Prácu s literatúrou vo verej-
noprávnej inštitúcií vystriedalo 
pôsobenie na poste drama-
turga v komerčnej televízii. 
V súčasnosti pôsobíte ako 
knižná editorka vo vydavateľ-
stve. Spájate komerčnú sféru 
s umeleckou. Takže tie roky 
v televízii a skúsenosti sa vám 
určite zišli.
- Po reštrukturalizácii celého roz-
hlasového vysielania v roku 2003, 
keď dovtedajší systém redakcií 
padol a s vaničkou sa vylialo aj 
dieťa, prišla súkromná televízia 
a s ňou nové výzvy. Spolupracova-
la som s ňou aj predtým, takmer 
od jej začiatkov som písala rôzne 
scenáre a chodila na nakrúcanie, 
ale televízne prostredie ma ne-
chytilo. Slovenský rozhlas totiž 
nebola len inštitúcia, to boli aj 
medziľudské vzťahy, úcta, zdvo-
rilosť, tradícia. Na takéto finesy 
na mojom novom dynamickom 
pracovisku nebol čas ani priestor. 
Keď sa mi skončila zmluva, uvíta-
la som možnosť vrátiť sa k práci 
s knihami, tento raz ako editorka 
a redaktorka. Slovo, či už písané 
alebo hovorené, je mi bližšie ako 
obraz a úporná snaha zachytiť 
okom kamery autentické emócie. 
Zdá sa mi, že čím viac silných 
emočných príbehov sledujeme, 
tým viacej otupievame. 
Navyše, som rada, že ako knižná 
redaktorka som opäť nadviazala 
spoluprácu s viacerými bývalými 
kolegami. Za všetkých spome-
niem Romana Brata, prekladateľa 
zo španielčiny a úspešného au-
tora literatúry pre deti a mládež, 
môjho dlhoročného kolegu z roz-
hlasu a dnes dramaturga v RTVS. 
Ale je ich viacero. Svoje skúsenosti 
z rozhlasovej práce som prakticky 
využila len raz: keď som s Mila-
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„Tento ešte ani neskončil, už 
pribehol iný a povedal: „Tvoji 
synovia a dcéry jedli a pili víno u 
svojho najstaršieho brata. Tu sa 
zrazu prihnal ohromný víchor od 
púšte, oprel sa o štyri uhly domu, 
ten sa zrútil na mladých ľudí a oni 
zahynuli. Ja jediný som unikol, 
aby som ti to oznámil. Vtedy Jób 
vstal, roztrhol si odev, oholil si  
hlavu, potom sa hodil tvárou na 
zem a povedal: „Nahý som vyšiel 
z lona matky, nahý sa tam vrátim. 
Jahve dal, Jahve vzal. Nech je zve-
lebené Jahveho meno.“ Vo všet-
kom tomto nešťastí  Jób nezhrešil 
a nedovolil si nijakú neprístojnosť 
voči Bohu. (Kniha Jób, 1, 19-22).
5. novembra 2012 zomrel Karolovi 
Kapellerovi 59 ročný zať Juraj, 22. 
mája 2013 nasledovala zaťova 
manželka Dagmar, 58 ročná dcé-
ra Karola Kapellera. 24. mája 2013 
zomrel v Anglicku syn Karol, 52 
ročný. 23. januára 2014 zomrela 
manželka Alica, 81 ročná. 

To je na koňa!
Deväť básnických zbierok plných 
života a radosti preťali za rok a tri 
mesiace štyri hroby najbližších. 
Inému by zmĺklo varyto, vypadlo 
by pero a duša by stíchla v boles-
ti... Nie však tvrdej náture, synovi 
chtelnického kováča, prof. MUDr. 
Karolovi Kapellerovi, DrSc.
Po krátkom období bezmocnosti a 
samoty vytryskli protuberancie bo-
lesti, smútku a tichého vzlykania. 
Básnik sa vrátil k bielemu papieru 
na písacom stole a elégie zbierky 
dostali kontúry štyroch častí: I. 
Reminiscencie na radosť, II. Poézia 
dolorosa: A. Ouvertúra triste, B. 
Sforzando tragico, C. Lacrimoso, 
D. Finale triste, III. Hľadanie seba v 
sebe a iných, IV. Rozlúčenie.  
Kapeller nadväzuje na Žarnovovu 
zbierku Mŕtvy, ktorá ho kedysi fas-
cinovala, ale tému smútku, bolesti, 
straty rodiny dostal do podstatne 
vyšších polôh. Aj kvantitatívne. 
Elégie sú rozsiahlou analýzou, 

komentárom i najvnútornejším 
vyznaním básnika. V slovenskej 
literatúre niet obdoby. Veď koľko 
tercín potreboval Dante v Božskej 
komédii?
Môj život, mamička, je plný smut-
ných drám. // Som v službe smút-
ku a to ma núti túlať sa bez cieľa. 
// Už ani neviem, či piatok je ale-

Kapeller Karol: Elégie 
Bratislava: Print 2 2014, 204.

Jozef Šimončič

nom Lasicom nahrala zvukovú 
verziu knihy Listy Emilovi, ktorá 
predtým vyšla u nás knižne. 
 Vašim manželom je známy 
hudobný skladateľ Július Kin-
ček. Nemali ste niekedy chuť 
alebo ambíciu napísať mu text? 
Hodnotíte tvorbu textárov, 
s ktorými spolupracuje, z hľa-
diska vašej profesijnej orien-
tácie? Alebo doma do takejto 
miery prácu nepreberáte?
- Môj manžel začínal ako hu-
dobný publicista, a bol v tom 
výborný, keď však začal hudbu 
komponovať, publicistiku zane-
chal. Každý sme sa teda venovali 
umeniu, ale každý z inej strany 
a myslím, že to tak bolo dobré. 
No a či som niekedy nepomýšľala 
napísať text, ktorý by zhudobnil 
či naopak? V časoch najväčšej 
slávy skupiny Team s Paľom 

Haberom bol hlavným textárom 
Daniel Hevier... Čo k tomu dodať? 
Nie, nikdy som o tom nepremýš-
ľala a ani by som si netrúfla. He-
vier je len jeden. Napísať dobrý 
text je nesmierne náročné, okrem 
talentu tam treba veľkú remesel-
nú zručnosť a hudobný sluch. 
Z naozaj dobrých textov som 
pre poslucháčov pripravovala 
výbery ako z dobrej poézie, lebo 
dobrý text obstojí aj bez hudby. 
Vždy som oceňovala kvalitu pred 
kvantitou a obávam sa, že v tom-
to smere súčasné texty krívajú... 
Umenie najlepšie preverí čas, 
ak sa k niečomu vrátite o de-
sať, dvadsať či päťdesiat rokov, 
možno to už nie je provokujúce 
a aktuálne vo svojej výpovedi, 
ale napriek tomu to oceníte, pre-
šlo skúškou. V hudbe sú mojou 
srdcovkou francúzske šansóny, 

v aute mám vždy nejaké CD 
a cestou do práce si ich púš-
ťam. Niektoré opakovane. Takto 
som pre seba objavila pieseň 
od Jacquesa Brela Le plat pays, 
čo v preklade znamená rovina. 
Spieva v nej o svojom rodnom 
Flámsku, no ja som v nej našla 
odozvu na môj vzťah k trnav-
skej rovine. V knihe rozhovorov 
s Emíliou Vášáryovou Prvá dáma, 
ktorá u nás vyšla v decembri 
minulého roka, sa pani Vášá-
ryová priznala, že keď prišla do 
Bratislavy, prekvapilo ju, že slnko 
zapadá aj na rovine. Dovtedy si 
totiž myslela, že slnko zapadá 
len za kopce. U mňa to bolo 
presne naopak, keď som koneč-
ne zavítala do hôr, lámala som si 
hlavu, ako vydržia ľudia žiť v kra-
jine, kde namiesto nekonečného 
obzoru sa odrazu dvíha hora...  
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Popri pozoruhodnej umeleckej 
zbierke Michala Lošonského, 
ktorú predstavil aj Trnavčanom 
v západnom krídle radnice, je 
mimoriadne zaujímavá i jeho 
zbierka listovej korešpondencie 
s významnými osobnosťami 
sveta. V dnešnej dobe rýchlej 
výmeny informácií, keď mobil, 
internet, facebook či email na-
hrádzajú nielen písomný listový 
kontakt, ale i osobné stretnutia, 
sa rukou písané listy stávajú ra-
ritou a mnohé z nich sú vďaka 
rukopisu i samotnému obsahu 
nielen dokumentom doby, ale 
i umeleckým dielom. Nahliadnu-
tie doň nám prináša i najnovšia 
kniha Listy aj pre Teba. 
Začítaním sa do nej vnikáme do 
pomaly miznúceho sveta mys-
lenia, v ktorom rýchlosť nehrá 
rozhodujúcu úlohu, ale čas je 
priestorom zrenia, kryštalizácie 
úvah a prehlbovania viery v po-
rozumenie. Uvážlivé ukladanie 
slov v rytme myslenia, s priesto-
rom pre inšpiračný nápad, kto-
rý sa „deletom“ nedá zmazať, 
zvažovanie tónu v kontexte textu 
a niekoľkodňové, týždňové až 
mesačné odmlčanie, tiché čaka-
nie na odozvu, to všetko vtláčalo 

stopu hodnoty každému slovu 
napísanému na listový papier. 
Čas vsakoval do človeka ako 
atrament do papiera a napriek 
skrčeniu mocou a tlakom doby 
uchovával v sebe chuť života 
a hodnoty ducha. 
Rytmus slov odzrkadľujúci vzťah 
medzi pisateľom a adresátom, 
odmlka spájajúca túžbu s oča-
kávaním, ticho prerušované 
šuchotom dotyku pera a prstov 
s papierom, to nepozorovateľné 
a neuchopiteľné, čo sa skrýva za 
každým slovom, to je to, čo sa 
vytráca s miznúcimi listami písa-
nými vlastnou rukou.
Kniha Michala Lošonského Listy 
aj pre Teba vracia čitateľa späť 
a pripomína mu atmosféru sveta, 
v ktorom čas zanechával stopu 
v človeku a každá jeho minúta 
vrstvila v ňom skúsenosť spojenú 
s myslením. Odkrýva nám ducha 
doby, pozadie úsilia a myslenia 
ľudí odlúčených od pozemskej 
vlasti, ktorú však nosili v sebe. 
V knihe preto nejde len o osobnú 
korešpondenciu, ale i o pokus 
myšlienkového spojenia toho, 
čo bolo násilne oddelené. Akoby 
nám samotný autor chcel na-
značiť, že to podstatné, čo spája 

našu kultúru, ducha a myslenie, 
spája i nás osobne. Fyzické roz-
delenie či násilná moc nás ne-
môžu prinútiť zabudnúť, ani sa 
vnútorne rozdeliť. Veď Koloman 
Sokol, Hana Ponická, Dominik 
Tatarka, Vincent Hložník, Karel 
Kryl vstúpili nielen do korešpon-
dencie Michala Lošonského, ale 
aj do života národa, z ktorého 
kultúry a myslenia čerpáme 
dodnes. Myslenie a listy týchto 
osobností sú tak dnes adresova-
né nielen Michalovi Lošonskému, 
ale každému z nás. Aj preto buď-
me vďační autorovi tejto knihy, 
že nám ich ponúka.   

Kniha k životnému jubileu Michala Lošonského
Domov si nosia ľudia v sebe. Aj Trnavu nosia mnohí z nás, ktorých očarila a poznamenala, vo 
svojom srdci i v svojej mysli. Patrí k nim i Michal Lošonský, ktorý napriek emigrácii v roku 1949 
a odlúčenosti od rodného Slovenska až do novembra 1989 má dodnes Trnavu rád a často na ňu 
spomína. Známy redaktor Slobodnej Európy, spisovateľ a priateľ umenia sa v týchto dňoch dožíva 
deväťdesiatky. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 2. mája 2015 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Pa-
lárika prezentácia jeho novej knihy Listy aj pre Teba.

Pavol Tomašovič

bo už aj nedeľa.   
Komu doterajšie Kapellerove zbier-
ky prinášali vôňu chleba, buket 
vína, poéziu malokarpatského 
kraja, farebné spomienky na pria-
teľov, na malé i veľké lásky, je pre-
kvapený i dojatý veľkosťou bolesti. 
Je to však bolesť decentná. Nepa-
suje sa za absolútne odovzdaného 
veriaceho v Božie riadenie či do-
pustenie, ale nerozumie mu (str. 

137). Nie je však jediný...
Rodina, manželka, deti, vnuč-
ky boli pre Kapellera najvyššou 
hodnotou, pre ktorú žil celým 
svojim bytím. Aj záver jednej z 
najkrajších Kapellerových básní 
Vnučkám to vyjadril:
Nech pamäť vnúčat zachová 
// všetko to pekné odznova, // 
najmilšie deje domova. // Zvoň 
ďalej – rodná nákova.

Otcova kováčska nákova tu pre-
žíva nielen ako existenčné výcho-
disko a postať, ale aj ako jedineč-
ný a trvalý rodinný erb, ako „dym 
rodnej Itaky“.
A tak sa vydávajú Kapellerove 
Elégie do sveta. Nevnucujú sa, 
len plačú. A toto vzlykanie do-
jíma v nemom úžase veľkosťou 
všeľudskej bolesti. 
Potom už zmĺkol človek Jób. 
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Jeho prednes spolu s hudobným 
vystúpením Iky Kraicovej tvoril 
inšpiráciu pre pohybové prejavy 
performistu tanca butho M. G. 
Mirinofa. Živý obraz, ktorý spon-
tánne vznikal priamo pred očami 
divákov, pôsobil veľmi silným 
dojmom. 
Tanec butho je ako každý 
iný tanec náročný na telesnú 
kondíciu, avšak butho pracuje 
s fyzickou únavou zvlášť 
tvorivo. Jednou z metód je 
postup pomenovaný „znič, 
otup a vďaka tomu pochop“. 
Keď je telo unavené, ľahšie sa 
zbavuje zažitých nevedomých 
stereotypov. Všetky techniky 
a metódy tanca butho, ktorých 
je nespočetne veľa, učia ľudské 
telo vnímať priestor a čas. Pokiaľ 
sa tanečníkovi podarí odrezať sa 
od hlavy, čím sa myslí nadvláda 
mozgu nad fyzickou stránkou, 
priblíži sa k podstate butho.
Diváci na Praku, ktorí 
mali odvahu sledovať 
tento alternatívny 
hudobno-poeticko-tanečný 
počin, mali možnosť ochutnať 
hranice svojho vlastného vnútra 
a vidieť podstatu tanca. A o to 
išlo. Meniť v nás zaužívané 
postupy a stereotypy, ktoré 

prináša každodennosť života. 
V tomto duchu sme Romanovi 
Beňovi položili niekoľko otázok.

 Básnická zbiera Vrstvenie, 
ako už naznačuje jej samotný 
názov, je zložená z vrstiev, 
dalo by sa povedať z nánosov, 
ktoré navrstvil čas. Poodhaľ 
nám toto delenie na vrstvy. 
Čo znamenajú pre teba a čo si 
z nich môže zobrať čitateľ?
- Názov Vrstvenie vychádza zo 
štruktúry zbierky, z jej členenia. 
Skladá sa z troch základných 
okruhov. Prvý s názvom terra 
intacta obsahuje básne okom 
pozorovateľa nezúčastneného 
na deji, druhý okruh naľavo 
od nej básne na tému vzťahov, 
teda intímnu lyriku, tretí okruh 
s názvom na opačnej strane 
tváre tvoria introspektívne 
básne, v ktorých som zároveň 
subjektom. Čitateľ postupne 
prechádza týmito okruhmi, 
vrstvami, hlbšie, akoby od 
povrchu až k jadru. Názov knihy 
teda nie je len samovoľnou 
slovnou hračkou. Básne sú 
akýmsi pohľadom mojimi očami, 
srdcom a, predovšetkým v treťom 
okruhu, zároveň tak trochu aj 
mojou spoveďou. Potešilo by 

ma, keby si každý, kto sa do 
básní v zbierke začíta, v nich 
našiel čosi, čo ho oslovuje, s čím 
sa môže stotožniť, alebo čo 
mu odpovie na niektoré z jeho 
otázok. 
 Od chvíle, keď vyšla tvoja 
debutová zbierka, uplynul už 
nejaký čas. Aké pocity v tebe 
prevládajú v týchto dňoch, keď 
sa v tebe rodí ďalšia báseň?
- Kniha je na svete už viac 
ako rok a začala si žiť svojím 
vlastným životom. Dostala sa 
medzi rôznych ľudí, aj mimo 
Slovenska. Samozrejme, 
pokračujem v písaní, i keď naň 
mávam menej času ako pred 
pár rokmi. Zatiaľ ťažko povedať, 
či sa z nich časom stane ďalšia 
básnická zbierka. Básne by 
mali tvoriť kompaktný celok, 
ucelenú myšlienku. Myslím si, že 
nasledujúca kniha by vždy mala 
byť posunom k ďalším témam 
a polohám. Je to náročná cesta 
a výzva zároveň. 
 Okrem toho, že píšeš básne, 
hráš divadlo a venuješ sa aj 
ďalším záľubám. Akým? 
- Asi 10 rokov som členom 
divadla Na strnisku z Trnavy 
– Modranky. Momentálne 
s režisérom Kamilom Žiškom 

A o to išlo: Meniť v nás stereotypy, 
ktoré prináša každodennosť

Ika Kraicová

Roman Beňo (1977) pochádza z Trnavy. Študoval učiteľstvo na 
Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, pracuje v redakcii ča-
sopisu Historická revue. S písaním poézie začal počas vojenskej 
služby. Je členom Trnavského literárneho klubu a bratislavského 
klubu BRAK. Svoje verše publikoval napríklad v časopisoch Do-
tyky, Liter, Mädokýš, v denníku Pravda, v Orlovi Tatranskom, 
v Slovenských pohľadoch, vo viacerých zborníkoch, v rozhlase 
a na internete. Získal desiatky ocenení v literárnych súťažiach 
ako Wolkrova Polianka, Literárny Zvolen, Literárna Senica, 
Krídla Ivana Laučíka, Literárne Šurany, Básne, Cena Rudolfa 
Fabryho a v mnohých ďalších. Rukopis jeho debutovej zbierky 
bol ocenený v literárnej súťaži Debut 2011, samotná zbierka 
s názvom Vrstvenie, z ktorej prednášal na aprílovom PRAK-u 
(prednášky, rozhovory a koncerty) v Berlineri DKP, vyšla kon-
com roka 2013.
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pracujeme na novej autorskej hre, 
kde som spoluautorom scenára. 
Venujem sa však aj mnohým 
ďalším veciam, napríklad histórii, 
čo súvisí aj s mojou prácou 
v redakcii časopisu Historická 
revue. Vo voľnom čase je to 
najmä história Trnavy. Zbieram 
staré fotografie a pohľadnice 
z nej, zaujímam sa o jej minulú 
podobu, o udalosti a príbehy jej 
obyvateľov. Veľa fotografujem, 
v podstate všade, kam cestujem, 
a všetko, čo zažijem. Napríklad 
aj veterány – historické 
automobily, z ktorých mám vo 
fotoalbumoch už hotový archív 
všetkých možných značiek od 
A po Ž. Zbieram aj staré hračky 
z čias socializmu, ktoré sú pre 
mňa akousi spomienkou na 
detstvo. Ďalej mám rád napríklad 
klasický film, čítam, kreslím, 
chodím na túry, hrady, zámky, 
počúvam hudbu, najmä rockovú, 
cestujem. Je toho pomerne veľa, 
ale, samozrejme, nedá sa stále 
a súčasne venovať všetkým 
záľubám. Skôr vždy trochu 
jednej, potom druhej... Pravdou 

však je, že už dávno nemám 
dôvod povedať si – nudím sa.
 Čo pre teba samotného 
znamená umelecky sa 
vyjadrovať, čo ti to prináša? 
Akú úlohu by podľa teba 
malo zastávať umenie vo 
všeobecnosti?
- Neviem, či by som to nazval 
práve umelecky sa vyjadrovať. 
Povedzme, že skôr vyjadrovať 
sa prostredníctvom veršov, 
básnických obrazov, metafor... 
Pomáhajú mi vyjadriť to, na 
čo myslím, čo cítim, iným 
spôsobom, mne vlastnejším. 
Predovšetkým vtedy, keď mám 
pocit, že bežný jazyk na to 
nestačí. Myslím si, že poézia, 
ako aj iné umenie, dokáže byť 
univerzálnym jazykom, osloviť 
rôznych ľudí, na rôznom mieste, 
v rôznom čase. Alebo aj nie. 
To by som práve zaradil medzi 
tie úlohy umenia – dokázať 
byť univerzálnym jazykom. 
Tiež svojou viacznačnosťou 
by malo umožniť, nech si ho 
každý vysvetlí a precíti podľa 
seba, vezme si z neho to, čo tam 

nachádza, a nech ho inšpiruje 
k hľadaniu a pýtaniu sa na to, čo 
v ňom, naopak, nenachádza.
 Aké sú tvoje umelecké plány 
do najbližšej budúcnosti?
- Keďže umenie ako také nie je 
práca, ktorú si možno presne 
naplánovať, vždy je tak trocha 
v rovine zbožných prianí. Písanie 
a ďalšie umelecké prejavy 
potrebujú nápad, inšpiráciu, a tá 
na seba niekedy necháva čakať. 
Ako som spomínal, aj naďalej 
píšem a čas ukáže, kedy a či 
novšie z básní budú tvoriť nejaký 
myšlienkový celok, z ktorého by 
mohla vzniknúť kniha. Občas ich 
aj debutovú zbierku prezentujem 
na verejnosti, napríklad 
v aprílovom PRAK-u v Berlineri, 
a tiež v rámci akcií literárneho 
klubu BRAK z Bratislavy, ktorého 
som tiež členom. Medzi také 
plány patrí aj dotvorenie scenára 
a naštudovanie novej hry 
v našom ochotníckom divadle. 
Verím, že oboje sa podarí a na 
týchto stránkach sa o tom 
čoskoro dočítate.
Ďakujem za rozhovor 

V skratke 
Koncert nielen pre Makara

Prvého mája uplývajú už dva 
roky od nečakanej smrti zná-
meho trnavského hudobníka, 
speváka, skladateľa, spisovateľa 
a novinára Mariána „Makara“ 
Mrvu. Podobne ako v minulom 
roku, priatelia a známi si pripo-
menú jeho pamiatku na koncerte 
v Cafe Music na Hlavnej ulici. No 
keďže medzičasom sa k Maka-
rovi pripojili aj ďalší hudobníci, 
bude to vlastne spomienka na 
trnavských muzikantov, ktorí 
už nie sú medzi nami. „Potom, 
čo v marci umrel Bubo Nemeš, 
uvedomil som si, že by sa patrilo 
pripomenúť aj ďalších trnavských 
muzikantov, ktorí už vyhrávajú 
niekde tam hore,“ povedal hlav-
ný organizátor koncertu Bonzo 
Radványi a dodal: „Preto sme po 

dohode s ostatnými účinkujúcimi 
nazvali toto spomienkové podu-
jatie Koncert nielen pre Makara.“ 
Spomienkový koncert, na ktorom 
vystúpia Bonzo & the Resonators, 
saxofonista Rudo Macko a Or-
chester Ivana Tomoviča, sa usku-
toční vo štvrtok 7. mája v Cafe 
Music na Hlavnej ulici v Trnave. 
Začiatok o 19. hodine.

Deň detí na Hlavnej – zábava 
pre malých aj veľkých 

Veselý a netradičný program pre 
deti vo veku od nula do sto ro-
kov pripravili Správa kultúrnych 
a športových zariadení a Mesto 
Trnava pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí 31. mája 
o 17.00 h na trnavskom korze / 
Hlavnej ulici. Predstaví sa v ňom 
unikátne hudobné zoskupe-

nie HEVI DUBI KOMIKS BAND 
– ktoré vzniklo pod záštitou 
Daniela Heviera. Jeho členovia 
sú profesionálni hudobníci, 
herci a speváci vrátane obľú-
benej finalistky prvej Superstar 
Petry Humeňanskej, ktorá bude 
okrem spevu hrať na basovú 
gitaru. Skupina má v repertoári 
veselé, dynamické a energické 
pesničky pre deti, tínedžerov 
aj dospelých. Okrem skvelých 
hudobných výkonov zaujme aj 
unikátnym päťhlasom. Hráči 
využívajú aj netradičné hudobné 
nástroje ako trombón či ukule-
le. A naozajstným bonbónikom 
bude účinkovanie dvoch akté-
rov nového cirkusu – Slovenky 
Helenky a Francúza Guillauma 
s cirkusovými kúskami, pri kto-
rých sa zatajuje dych. 

kultúra



26 Novinky z radnice 27máj 2015

kultúra

Miroslav Trubač študoval na 
Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave na Katedre Socha / 
Objekt / Inštalácia. Ešte predtým 
absolvoval Školu úžitkového vý-
tvarníctva Josefa Vydru v  Brati-
slave, odbor kamenosochárstvo. 
Pôsobil aj na stáži v poľskom 
Poznani a dodnes má za sebou 
obdivuhodný rad kolektívnych 
výstav. Okrem Bratislavy, Nitry, 
Piešťan, Trenčína, Bratislavy či 
Banskej Bystrice mohli jeho diela 
vidieť aj v  Prahe, Zlíne či v poľ-
skom Orońsku. 
Výstava Miroslava Trubača v Cen-
tre súčasného umenia je jeho 
druhou samostatnou, no prvou 
skutočne veľkou výstavou. Ako 
pripomenul kurátor výstavy Ro-
man Popelár, autor je síce náš, 
trnavský, no jeho tvorba výrazne 
presahuje rámec regiónu. Námety 
čerpá z nedávnej minulosti, ale 
i súčasnosti a rád sa hrá s viac-
významovosťou týchto tém. „V 
rámci irónie využil aj ponúknutú 
skratku JRD, v tomto prípade Je 
robené doma, ale aj jednotné roľ-
nícke družstvo, teda dnes už skoro 
zabudnutý názov štátnych organi-
zácií, ktoré ešte v čase narodenia 
autora pôsobili ako regionálne 
poľnohospodárske centrá fungu-
júce aj na báze vzájomne koope-
rácie členov, resp. ich vzájomnej 
pracovnej previazanosti,“ hovorí 
Roman Popelár. 
Výstava ponúka ešte neprezen-
tované diela, zväčša rôzne figúry, 
ktoré autor vytvoril v posledných 
dvoch rokoch. Dynamika figúr 

je zamrznutá v čase a zároveň 
kolorovaná, čo zvýrazňuje nie-
kedy až provokujúcu expresivitu. 
V dolnej časti výstavy nájdeme 
figúry, v hornej koncepty rôz-
nych diel v podobe fotografií, 
videodokumentov a počítačovej 
animácie. „Miroslav Trubač končil 
štúdium v roku 2011 u docenta 
Patrika Kovačovského. Prvé moje 
významnejšie výstavy spred dva-
nástich rokov boli venované práve 
Patrikovi Kovačovskému. Môžem 
teda sledovať zaujímavý prenos 
myšlienok od pedagóga k žiakovi. 
Primárnym znakom jeho tvorby je, 
že sa snaží do sochárstva priniesť 
humor, ľahkosť, niekedy až ko-
miks. Jeho figúry sú nevinné, zá-
bavné, niekedy sú tam narážky na 
rôzne témy, väčšinou sociálne, ale 
aj politické. V týchto jeho dielach 
vidíme iróniu, ale aj zveličenie. 
Mnohí z renomovaných sochá-
rov, ktorí majú výstavy napríklad 

na Bienále v  Benátkach, sú ešte 
provokatívnejší. Miro tieto podnety 
sleduje, nasáva, prispôsobuje na 
tento región a svojím spôsobom 
ich interpretuje,“ hovorí Roman 
Popelár.
A ako sa dostal Miroslav Trubač 
k sochárstvu? „Som si kreslil, fas-
cinovala ma vždy figúra, nebavili 
ma vôbec autá, len vtedy, ak sa do 
auta dal panák. Začal som chodiť 
na základnú umeleckú školu, po-
tom na strednú školu umeleckého 
smeru a odvtedy som si nevedel 
predstaviť nič iné. Významným 
momentom pre mňa bol výlet do 
Kališťa. Videl som tam sochu od 
profesora Jankoviča Obete varu-
jú, ktorá tam bola premiestnená 
z Múzea SNP, pretože profesor 
Jankovič nebol vtedy veľmi žiadu-
ci. Povedal som si, že tohto sochá-
ra chcem spoznať. Dostal som sa 
na VŠVU a táto túžba sa mi spl-
nila. Bola to taká prirodzená cesta 

Centrum súčasného umenia, ako nazýva Galéria Jána Koniarka svoj výstavný priestor v synagóge, 
bude počas tohto roka rekonštruovaný. Aj preto bolo zámerom kurátorov pripraviť pred touto, pre 
galériu významnou udalosťou, rozlúčku v podobe výstavy mladého domáceho výtvarníka. Je ním 
Miroslav Trubač (nar. 14. marca 1986 v Trnave), ktorý žije a tvorí v Modranke, aj keď jeho diela 
už obleteli svet. Venuje sa najmä sochárskej tvorbe. Jeho výstava J.R.D. (Je robené doma) má svoje 
spoločenské, ironicky vyznievajúce konotácie. 

Martin Jurčo, foto: autor

Miroslav Trubač uzatvára
jednu z etáp výstav v trnavskej synagóge

kultúra



26 Novinky z radnice 27máj 2015

kultúra

na katedru sochárstva a k nemu 
do ateliéru, čo sa mi nakoniec aj 
podarilo,“ hovorí Miroslav Trubač. 
Jeho rodičia neboli umelci, nemal 
teda umelecké zázemie ako jeho 
kolegovia, výtvarníci. Ale vplyv 
profesora Jankoviča bol veľmi sil-
ný, orientoval Miroslava Trubača 
správnym smerom ako uvažovať 
o figúre a jej zobrazení v priestore. 
Jedno z vystavených diel nazval 
Sviečkový pochod. Vystreté nohy 
v podobe sviec na konci s ho-
riacimi knôtmi s pomyselným 
stečeným voskom. „Venoval som 
sa jogínskej téme a jeden cvik 
tam bol sviečka. Vždy som sa nad 
touto témou zamýšľal. Škoda, že 
nebola vyhlásená súťaž na po-
mník takejto dejinnej akcii, ktorá 
predchádzala štrnganiu kľúčov. 
Sú to nohy, ktoré trčia, svieti na 
nich svetlo a akoby sa roztápali, 
akoby zanikali. Išlo mi o ironické 
zobrazenie toho, kam sa naša 
spoločnosť za obdobie vyše dvad-

siatich rokov posunula, čo nám to 
obdobie prinieslo, alebo skôr ne-
prinieslo,“ hovorí Miroslav Trubač. 
Výstava Miroslava Trubača (potrvá 
do 10. mája) uzatvára jednu viac 
ako dvadsaťročnú etapu vysta-
vovania v synagóge. Priestor to 
už potreboval, prevádzkovanie 
objektu je pre galériu energeticky 
náročné, nie je tam bezbariérový 
vstup a trápi ich už aj zatekajúca 
strecha. Navyše, neraz ani vy-
stavujúci umelci neboli s týmto 
priestorom spokojní – aj pre 
rušivé prvky ako nevhodné osvet-
lenie, ale napríklad aj nevkusne 
umiestnené radiátory či zatemne-
nie okien. V rámci Regionálneho 
operačného programu vyčlenilo 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka na rekonštrukciu 
viac ako milión eur. 
„Výtvarníkom síce občas vy-
hovovala surová jednoduchosť 
priestoru, no výstavný priestor 21. 
storočia je už iný. Rekonštrukcia 

sa prejaví najmä na exteriéri, vy-
menia sa okná, vykurovanie bude 
v podlahe, pristaví sa výťah a ram-
pa pre návštevníkov so zmenenou 
schopnosťou pohybu. Súčasťou 
bude profesionálne osvetlenie 
a pribudne aj malé pódium na 
organizovanie hudobných podu-
jatí,“ hovorí riaditeľ galérie Robert 
Němeček. 
Obnova celého objektu synagógy 
by sa mala stihnúť do pred-
vianočného obdobia, pretože 
vianočný koncert chce Galéria 
Jána Koniarka organizovať už 
v nových priestoroch. V súvis-
losti s rekonštrukciou synagógy 
bude tohtoročné jesenné Triená-
le plagátu Trnava v náhradných 
priestoroch. Okrem Kopplovej 
vily aj v západnom krídle tr-
navskej radnice, v priestoroch 
mestskej veže, ale napríklad aj 
v bratislavskej Galérii Medium 
pri VŠVU a v inštitútoch vo Vied-
ni a vo Varšave. 

Komédia je pre dnešného diváka 
vďačným žánrom, pretože ten si 
neraz vyberá z oddychovej ponu-
ky. Aj v tomto prípade sa potvr-
dzuje, že nemusí ísť len o lacnú 
zábavu. Nádej, že sa nový titul 
trnavského divadla stane úspeš-
ným (ako mnoho podobných 
komediálnych titulov uvedených 
na tomto javisku, z ktorých 
jednoznačne vedie hra Vrátila 
sa raz v noci) má aj najnovšia 
inscenácia britského dramatika 
a scenáristu Petra Shaffera Čierna 
komédia. 
Shaffer vyštudoval históriu na 
Trinity College v Cambridgei 
a kým objavil svoj talent, vy-
striedal mnoho povolaní (okrem 
iného bol aj baník, úradník 

alebo predavač). „Schaffer bol 
označený ako autor najlepšieho 
komediálneho nápadu. Keď je na 

javisku svetlo, je v skutočnosti 
tma a naopak. Môžeme sa teda 
pozerať na to, ako ľudia na seba 

Tma odhaľujúca charaktery v novej komédii
Martin Jurčo, foto: René Mika

Peter Shaffer: Čierna komédia. Preklad: Miloš Pietor, dramaturgia a úprava Juraj Bielik; scéna Ján 
Zavarský; kostýmy Kateřina Bláhová; réžia Jiří Seydler; hrajú Michal Jánoš, Petra Blesáková, Kris-
tína Tóthová, Tibor Vokoun, Tomáš Vravník, Tomáš Mosný, Silvia Holečková a Ján Topľanský. 
242. premiéra Divadla Jána Palárika 25. apríla 2015.
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reagujú, keď si myslia, že ich 
nikto nevidí. Teda, hráme sa na 
niečo, a keď sa zhasne, sme zra-
zu iní,“ hovorí režisér Jiří Seydler. 
Tento model vychádza vraj z čín-
skeho divadla a Peter Shaffer sa 
s ním zoznámil v roku 1955, keď 
videl výstup Pekingskej opery. 
Dvaja bojovníci predvádzali sú-
boj potme pri plných svetlách. 
Shafferovi napadlo rozšíriť po-
stavy a použiť tento model pre 
komédiu. Po desiatich rokoch 
dostal ponuku Londýnskeho ná-
rodného divadla pripraviť novú 
hru. Zámena svetla a tmy sa 
mu sama osebe nezdala nosná, 
a tak si vymyslel, že tento model 
doplní situáciou, v ktorej hlavná 
postava má potrebu ostatných 
držať v tme, teda v obraznom 
pomenovaní i doslova. A tak sa 
zrodila myšlienka ukradnutého 
nábytku a hlavná myšlienka hry 
– pretvárka. Uvedenie hry bolo 
spojené s obrovským úspechom 
a o dva roky nato ju uviedli aj 
na Broadwayi. V šesťdesiatych 
rokoch sa postupne dostala aj 
do Československa, dokonca ju 
hneď aj preložil a upravil známy 
režisér Miloš Pietor. A táto verzia 
sa stala predlohou pre viaceré 
uvedenia na slovenských javis-
kách. Najvýraznejšie rezonovalo 
jej uvedenie v roku 1968 na Malej 
scéne SND v réžii Miloša Pietora 
v hereckom koncerte Ladisla-
va Chudíka, Františka Zvaríka, 
Sone Valentovej, Evy Polákovej 
a Hany Meličkovej. O rok na to 
hru uviedli aj v Divadle Joná-
ša Záborského v Prešove, pred 
desiatimi rokmi ju premiérovali 
v Divadle Andreja Bagara v Nitre, 
len nedávno ju hralo aj divadlo 
LAB pri VŠMU alebo aj Malá scé-
na STU v Bratislave. Podobne je 
hra často uvádzaná aj u našich 
západných susedov, napríklad 
pred desiatkami rokov ju uviedli 
v Mestských divadlách praž-
ských, v roku 1993 v pražskom 
Divadle pod Palmovkou a v roku 
2011 v Městskom divadle v Zlíne. 

„Text bol už pripravený, pretože 
som túto komédiu pred piatimi 
rokmi naštudoval v olomouckom 
divadle. Dramaturgia divadla 
v Trnave vedela, že mám už 
s týmto textom skúsenosť. Mys-
lím si, že ten výsledok je asi aj 
lepší ako v Olomouci, pretože 
sa mi veľmi dobre spolupracuje 
s  tunajším hereckým súborom. 
Sú citliví a myslím si, že vedia 
robiť humor,“ hovorí režisér Jiří 
Seydler, ktorý pôsobil v Prahe, 
Olomouci, Jihlave, Českom Těší-
ne, no najmä v Pardubiciach, kde 
vytvoril vyše 40 titulov. Spolupra-
coval už vtedy so scénografom 
Jánom Zavarským a  v  Divadle 
Jána Palárika pred niekoľkými 
rokmi režíroval komédiu Benátky 
pod snehom. V najnovšej trnav-
skej inscenácii stavil na mladých 
trnavských hercov.
Hrá má celkom jednoduchú zá-
pletku. Mladý sochár Brindsley 
Miller (Michal Jánoš) a jeho snú-
benica Carol Melkettová (Petra 
Blesáková) očakávajú návštevu. 
Miliardár, zberateľ umenia Georg 
Bamberger (Ján Topľanský) si má 
prísť pozrieť Brindsleyho práce. 
Stretnúť sa má aj s Caroliným 
otcom, plukovníkom Melkettom 
(Tibor Vokoun), ktorý má prísť 
posúdiť Brindsleyho ako poten-
ciálneho zaťa. Aby na nich pár 
urobil dojem, z bytu ich suseda 
Harolda Gorringeho (Tomáš 
Vravník) si požičajú vzácny sta-
rožitný nábytok. Avšak bez jeho 
vedomia. Zrazu vypadne prúd, 
Harold sa predčasne vracia 
a zjaví sa aj Brindsleyho bývalá 
priateľka Clea (Silvia Holečková). 
Všetkých zahalí tma, no tá odhalí 
viac, než by sme čakali. Takýto 
nevšedný model prináša ne-
všedné situácie. Model výmeny 
svetla a tmy imponuje aj hercom, 
pre nich je to nová skúsenosť. 
„Tento princíp umožňuje tvorcom 
narábať s prostriedkami, ktoré 
sa za bežných okolností veľmi 
využívať nedajú. Veľmi ľahko sa 
odhaľuje divákom pretvárka ale-

bo aj odporujúca si reakcia mi-
miky a slova. Herec môže zahrať 
niečo nonverbálne a textom to 
negovať, prípadne naopak. Naj-
ťažšou úlohou bolo pre nás zžiť 
sa s pocitom tmy, napriek tomu, 
že všetko vidíme. Človek sa musí 
viac sústrediť na ostatné zmysly, 
najmä na sluch. A nemôže na 
danú okolnosť, že nič nevidí, 
ani na sekundu zabudnúť. Prá-
ve moja postava alternatívneho 
sochára Brindsleyho má v sebe 
najväčšiu ambíciu tváriť sa stále 
tak, aby ho ostatní akceptovali. 
Tma odhaľuje a obnažuje jeho 
doterajší život až na kosť. Zrazu 
sa musí konfrontovať s ostatný-
mi, pravdou, ale aj sebou samým 
vo svetle, v akom to doteraz ne-
zažil. A už táto samotná okolnosť 
ponúka pre hercov a divákov 
veľkú možnosť na vznik rôznych 
komických situácií, ktoré dráždia 
divákovu pozornosť najmä v tom, 
že v určitých momentoch diváci 
vidia a vedia viac ako postavy 
na javisku,“ hovorí herec Michal 
Jánoš. Jeho kolegyňa Petra Ble-
sáková dodáva, že takýto model 
hrania je náročnejší nielen na 
texty, ale aj hereckú akciu. Ako 
túto úlohu trnavskí herci zvládli, 
si treba prísť pozrieť do divadla. 
Anglický dramatik a scenárista 
Peter Shaffer nie je prvýkrát uvá-
dzaný na javisku Divadla Jána 
Palárika. V roku 1990 tu uviedli 
jeho hru Equus (1973) v réžii 
Jozefa Pražmáriho, ktorá sa za-
oberá mentálne postihnutým 
mladým mužom posadnutým 
koňmi. Je to jedna z autorových 
najúspešnejších hier. Druhú 
z úspešných hier – Amadeus 
(1979), si pre svoj filmový príbeh 
zvolil aj Miloš Forman v Oscarom 
ocenenom filme. Peter Shaffer 
je nositeľom mnohých divadel-
ných ocenení, je profesorom 
súčasného divadla na univerzite 
v Oxforde a členom Siene slávy 
amerického divadla. V roku 2001 
bol britskou kráľovnou pasovaný 
za rytiera. 
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Vyrastala v trnavskej časti Špígl-
sál. Po absolvovaní Strednej 
všeobecnovzdelávacej školy 
v Trnave študovala aprobáciu 
slovenský jazyk – ruský jazyk na 
Pedagogickej fakulte UK v Trnave. 
Potom bola učiteľkou v Smoleni-
ciach (1968 – 72), v Trakoviciach 
a v Špačinciach (1975 – 77) a na 
dlhé roky ako učiteľka profesio-
nálne zakotvila na VI. ZŠ na Ulici 
M. Gorkého v Trnave (od roku 
1977 až do odchodu do dôchod-
ku v roku 2002). V rokoch 1972 
– 75 pôsobila na odbore školstva 
a kultúry MsNV v Trnave ako od-
borná referentka. 
Ako dieťa chcela byť buď hereč-
kou, učiteľkou, alebo novinárkou. 
Všetko sa jej splnilo. Učiteľkou 
bola profesionálne, herečkou dlhé 
roky v súbore na Kopánke a novi-
nárkou tiež. Aj vďaka jej článkom 
v časopise Kultúra a život Trnavy 
(zo začiatku 70. rokov) môžeme 
dnes vstúpiť do vtedajšieho zá-
kulisia spomínaného divadelného 
súboru. Jej články uverejňovali aj 
v Trnavskom hlase a dokonca aj 
v Pravde. S divadelným súborom 
Kopánka išla ako herečka takmer 
dvadsať rokov. Je držiteľkou via-
cerých vyznamenaní a troch cien 
za herecký výkon. 

 Mali ste v rodine divadelné 
alebo aspoň umelecké záze-
mie, ktoré vás ovplyvnilo? 
- Korene budú niekde v rodine 
mojej mamy, lebo jej brat, môj 
ujo Rudo, bol skvelým ochotníc-
kym hercom – komikom. Ja som 
ho síce hrať nevidela, ale celá ro-
dina o tom vždy hrdo rozprávala. 
Traduje sa, aj si to pamätám, ako 
som ako štvorročná všade reci-
tovala básne z mojej obľúbenej 

knižky Vianočné balady. Ovládala 
som ich všetky naspamäť. Naj-
radšej som však mala Ježiškove 
topánočky. 
 Nejaké gény ste teda zdedili, 
asi bolo len otázkou času, kedy 
dostanú šancu, aby sa prejavi-
li. Bolo to relatívne skoro.
- Musím sa vrátiť do puberty. My, 
deti z Kuzmányho a Hurbanovej 
ulice, sme si problémy tohto kri-
tického obdobia života vyriešili 
svojsky. Založili sme si divadlo. 
Jeho sídlo bolo pod veľkým ore-
chom na dvore u Klampárikovcov 
a do dejín našej trnavskej štvrte 
vošlo logicky pod názvom Di-
vadlo pod orechom. Hrali sme 
slovenskú klasiku a každoročne 
na sklonku prázdnin bola pre-
miéra. Z dnešného pohľadu je to 
neuveriteľné, ale veľký dvor bol 
divákmi vždy zaplnený do po-
sledného miestečka. Hrala s nami 
aj neter ochotníckeho herca Eda 
Noruláka, a tá ho pozvala na 
jednu z našich premiér. Mali sme 
veľkú trému, lebo pre nás to bol 

veľký režisér z veľkého divadla. 
Pochválil nás, že naozaj nepozná 
v širokom okolí deti, ktoré by 
niečo podobné dokázali. Nám už 
v tej chvíli bolo jasné, že keď do-
spejeme, pôjdeme za divadlom. 
A tak sa aj stalo. Začiatkom 
februára 1964 sme spolu s Pet-
rom a Lidkou Klampárikovcami, 
Martou Rijakovou a neskôr Beou 
Vargovou prekročili prah Divadel-
ného súboru Kopánka. Navyše, 
na strednej škole som každoroč-
ne vyhrávala súťaž v umeleckom 
prednese prózy. Soňa Valentová 
tam vyhrávala v prednese poézie. 
Úspešne sme obe postupovali 
do obvodných, okresných a kraj-
ských kôl, no ja som sa ďalej už 
nedostala. Vždy ma porazili Jožo 
Bednárik a Stano Štepka. Hnevalo 
ma to, lebo vtedy som ešte ne-
tušila, že raz budem na to hrdá 
(smiech). 
 Čo na vás čakalo, keď ste 
prišli z vášho divadielka na 
Kopánku? Vtedy ešte súbor 
nebol známy pod skratkou 

V našom seriáli k šesťdesiatročnému jubileu divadelného súboru na Kopánke – trnavského 
DISK-u sa dnes pristavíme pri hereckej kariére Vlasty Škapurovej rodenej Hrabovskej (nar. 21. 
septembra 1945 v Trnave). 

Martin Jurčo, foto: autor a archív DISK-u

Vlasta Škapurová-Hrabovská: „Režisér Kuffel 
odhadol podstatu môjho charakteru“
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DISK, ale pod plným názvom 
Divadelný súbor Kopánka... 
- V tom čase tam mali už ro-
zohraného Jánošíka s Jankom 
Rampákom v hlavnej úlohe. Aby 
sme nenosili len kulisy, tak sme si 
my, mladí pod vedením „starého“ 
Fricka Holeca nacvičili rozprávku 
Zdenky Horynovej Skúšky čerta 
Belinka. Na dosky Kopánky som 
teda vstúpila ako princezná Ru-
jana. Bolo to nenáročné a milé. 
V novej sezóne 1965/66 nás a ce-
lý súbor postretlo veľké šťastie. 
Do nášho divadla prišiel profe-
sionálny režisér Vendelín Kuffel 
a začala sa nová, slávna éra, ktorá 
urobila z Kopánky značku, na 
ktorej sa stavia dodnes. Vendelín 
bol zázrak. Priniesol do súbo-
ru vysokú profesionalitu, ale aj 
obrovskú ľudskosť. Pri ňom sme 
lúskali divadelnú abecedu a zá-
roveň rástli charakterovo i osob-
nostne. Napriek úspechom, ktoré 
sme pri ňom zažívali, nás učil 
aj skromnosti. Hovoril nám, že 
musíme vidieť umenie v sebe, nie 
seba v umení. Jeho slová počujem 
doteraz.
 Vendelín Kuffel prišiel 
s vlastnou koncepciou a hneď 
aj vedel, ktorú inscenáciu s va-
mi naštuduje. Bola to Levočská 
biela pani od Móra Jókaiho. Bol 
to začiatok vašej veľkej herec-
kej kariéry v malom divadle. 
- Náš nový režisér mi ponúkol 
titulnú postavu. Mohla som si 
priať viac? Hltali sme každé jeho 
slovo a snažili sa priblížiť jeho 
predstave, lebo sme vnútorne 
zreteľne cítili, že je to ono. Len 
z nás nevychádzal hneď ten 
správny tón, gesto nebolo také 
prirodzené, ako sme chceli. Ale 
bavilo nás to, veľmi nás to ba-
vilo! To zas povzbudzovalo re-
žiséra a skúšky sa neraz končili 
v hlbokej noci. Všetci sme vní-
mali, že sme naladení na jednu 
strunu. Do ďalšej sezóny sme išli 
s istotou. John Patrick: Opalu má 
každý rád. Znova titulná postava. 
Mala som sa tešiť, ale nebolo to 
tak. Vo svojich 21 rokoch som 

mala hrať vyše 50-ročnú posta-
vu. Hrôza (smiech)! Ale išla som 
do toho. Koľko som sa s touto 
postavou natrápila! Na skúš-
kach som nosila otcove papuče, 
dlhú sukňu, no nech som robila, 
čo som robila, Kuffel opakoval, 
že stále vyzerám nanajvýš na 
tridsať. S tým som išla aj do 
premiéry. Až tam sa zrodila tá 
pravá Opala, a jej sláva pretrvala. 
Vyhrali sme s ňou prvý, a teda 
najvzácnejší Zlatý veniec Samu-
ela Jurkoviča na krajskej súťaži 
v Modre. Bola to búrka nadšenia, 
ktorá sa na nás valila z hľadis-
ka. Práve cez túto postavu som 
sa dostala do povedomia nášho 
malého ochotníckeho sveta 
a každá moja ďalšia postava bola 
porovnávaná s Opalou. Navždy 
však budem Kuffelovi vďačná, že 
mi túto úlohu doslova nanútil. 
Veľakrát som rozmýšľala, kde 
vzal odvahu mi takúto postavu 
zveriť. Čím som staršia, tým mi 
je to jasnejšie. Odhadol podsta-
tu môjho charakteru, hoci bola 
navonok skrytá pod maskou 
mojej mladosti. Hru uvádzali ako 
príbeh o dobráckej Opale, ktorá 
v každom človeku videla dobro, 
aj keď bol v ňom ten najpodlejší 
úmysel. V záverečnom prípitku 
Opala hovorí, že ak má človek na 
tomto svete skutočných priate-
ľov, nič zlé sa mu stať nemôže. 
A s týmto sa absolútne stotožňu-
jem. Láska, priateľstvo a vzťahy 
medzi ľuďmi sú tým najväčším 
životným bohatstvom. 
 Nasledovali ďalšie veľké di-
vadelné aj životné roly...
- Nádherné hlavné postavy som 
stvárňovala s mojím skvelým he-
reckým partnerom Jankom Ram-
pákom v hrách Nemý rytier od 
Jenö Heltaiho (Zillia Duca), Plaka-
lo baby od Maurice Hennequina 
(Ketty Herrisonová), či v Arbuzo-
vovom Irkutskom príbehu (Vaľka). 
V Stodolovom Kráľovi Svätoplu-
kovi som hrala vedľajšiu postavu 
– Svätislavu, ženu Mojmírovu.
 Ján Rampák v predchádza-
júcom čísle Noviniek z radnice 

spomínal aj celý rad situácií 
z divadelných zájazdov, ktoré 
si zapamätal na celý život. 
- S Jankom Rampákom sme 
dostali celoslovenskú cenu za 
mužský a ženský herecký výkon, 
k čomu patril aj zájazd do Soviet-
skeho zväzu. Ja som tam mala 
kamarátky, s ktorými som si od 
detstva písala, no nikdy sme sa 
nevideli. Preto som každej napí-
sala číslo nášho zájazdu, podľa 
čoho mohli zistiť, kde sa v ktorom 
čase nachádzame. Navečerali sme 
sa v Moskve na letisku Šereme-
tevo a pomaly sme pred odletom 
išli na povinnú kontrolu. Tesne 
pred vstupom do letiskovej budo-
vy ktosi vyslovil ruským prízvu-
kom moje meno. Zahmlilo sa mi 
pred očami a keď sa mi vyjasnilo, 
podľa fotografie som v ženskom 
hlase spoznala moju priateľku 
Annušku. Ani sme sa ešte poriad-
ne neobjali, keď ona vykríkla: „Á, 
Sergéj, Irkútskaja istórija!“ Spo-
znala Janka Rampáka podľa foto-
grafií, ktoré som jej z inscenácií 
posielala. A keď je v spoločnosti 
veľmi veselá atmosféra, Janko ne-
zabudne vtipne rozpovedať, aký 
je on slávny, keď ho spoznávali aj 
v Sovietskom zväze (smiech). 
 Vráťme sa k slávnej ére di-
vadelného súboru v sedemde-
siatych rokoch. Éra Vendelína 
Kuffela netrvala večne, aj keď 
pre vás to bola aj najdlhšia 
a veľmi úspešná etapa pôsobe-
nia v divadle. 
- Náš milovaný režisér Vendelín 
Kuffel sa stal krajským inšpekto-
rom kultúry Krajského národného 
výboru v Bratislave. Odišiel, no 
my sme sa s divadlom nerozlúčili. 
To, čo nás naučil, sa nemohlo 
len tak rozplynúť. Zúročili sme 
to hneď v najbližšej inscenácii 
Ostrovského Pozdnej lásky pod 
režijným vedením bývalého člena 
Krajového divadla v Trnave Emila 
Adamíka. Zvodnú a prefíkanú 
Lebedkinovú som v porovnaní 
s inými postavami až tak rada 
nemala, a predsa mi priniesla 
najväčší úspech. Dostala som za 
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ňu krajskú i celoslovenskú cenu 
za herecký výkon. Vidíte, to sú tie 
paradoxy... 
 V divadelnom súbore ste 
popri škole trávili asi najviac 
času. Nielen vy, ale aj vaše 
rovesníčky, napríklad aj v diva-
delnom súbore Vysokoškolák, 
si našli svojich partnerov prá-
ve v divadelnom súbore. Váš 
manžel Tomáš začínal tiež na 
Kopánke v divadle.  
- Práve v spomínanej sezóne 
Emila Adamíka prišiel do súboru 
ako nový člen Tomáš Škapura. 
A o rok z nás boli manželia. Pre 
nezainteresovaného sa to môže 
javiť ako rýchlovka, ale my sme 
sa takmer každý deň stretávali 
na skúškach, robili sme zájaz-
dové predstavenia, chodili sme 
na viacdňové súťaže. Videli sme, 
ako sa ten druhý správa k iným 
ľuďom, ako sa stavia k práci, ako 
rieši hraničné situácie. Zhodne 
sme pocítili, že ak nie tento člo-
vek, tak nikto iný. V nasledujúcej 
sezóne sme išli hrať Zelenko-
vu Košieľku, a tak nás to akosi 
chytilo (smiech), že sme takmer 
všetky herečky, prípadne man-
želky hercov otehotneli a tú det-
skú košieľku sme potrebovali aj 
v súkromí. Moju úlohu prevzala 
Marika Ďurková, vtedy už matka 
dvoch synov, tak s ňou sa išlo 
na istotu. Napokon aj ona ote-
hotnela, ale hru sa jej podarilo 
ešte dohrať. Kontakt s divadlom 
sme však nechceli stratiť. Tomáš 
účinkoval aj naďalej v menších 
úlohách, za mixážnym pultom, 
či s gitarou v ruke. V roku 1979 
som si odskočila z druhej ma-
terskej dovolenky a zahrala som 
dopálenú ženu v rovnomennej 
hre Johna Vanbrugha pod režij-
ným vedením Mikuláša Fehéra. 
Bola to ďalšia cenná skúsenosť, 
ktorú som si však až tak neužila. 
V podvedomí som bola doma pri 
svojich deťoch, hoci som vedela, 
že sa o ne vzorne stará môj To-
máš.
 Napokon ste asi aj vy pocítili, 
že buď musí divadlo ustúpiť 

rodinnému životu, alebo na-
opak. Rozhodli ste sa pre ro-
dinu. 
- Ďalšie tri sezóny účinkoval na 
Kopánke zasa len Tomáš. V roku 
1983 sme sa po zrelej úvahe roz-
hodli, že obaja spolu oslávime na 
javisku 10. výročie svadby a uro-
bíme za ochotníčením definitívnu 
bodku. Prijali sme od režiséra 
Mikuláša Fehéra menšie postavy 
v Čechovovom Ivanovovovi. S to-
uto inscenáciou sme sa úspešne 
zúčastnili krajskej prehliadky 
v Modre, celoslovenskej v Spišskej 
Novej Vsi, Scénickej žatvy v Mar-
tine a Festivalu ruských a soviet-
skych hier vo Svitavách. Bola to 
dôstojná rozlúčka. V tom čase už 
aj mladšia dcéra nastupovala do 
školy, bolo načase stať sa rodič-
mi na plný úväzok. Naše dcéry 
ovplyvnilo aj divadlo, veď s nami 
chodievali na skúšky, premiéry, 
stretávali sa aj v súkromí s našimi 
divadelnými priateľmi a ich deťmi. 
Dajana a Natália idú svojou ces-
tou a nesú si so sebou aj herecký 
a hudobný talent. Boli úspešné 
na recitačných súťažiach, účinko-
vali pri uvítaniach detí do života, 
hudobno-dramatických pásmach 
a konferovali rôzne programy. 
Túžili si zahrať aj na doskách 
DISK-u, ale autorské divadlo ich 
neláka. Umelecké sklony pozoru-
jeme aj u našich štyroch vnúčat. 
Som na svoje deti hrdá a som 
presvedčená, že zásluhu na tom 
má aj skutočnosť, že sme s Tomá-
šom dokázali z divadla včas odísť.
 Dlhé roky ste pôsobili ako 
učiteľka slovenčiny a ruštiny. 
Ako ste využívali skúsenosti 
z divadla za školskou kated-
rou? Občas vás vaši žiaci aj 
spoznávali, že vás už videli na 
javisku?
- Skôr ma spoznávali rodičia 
mojich žiakov, aktívnu kariéru so 
mnou prežívali len moji prví žiaci 
zo Smoleníc. Ako slovenčinárke 
a ruštinárke mi moje divadelné 
skúsenosti pomáhali najmä na 
hodinách literatúry, pri príprave 
žiakov na Hollého a Puškinov pa-

mätník, pri nácvikoch školských 
akadémií. Vo všeobecnosti však 
možno povedať, že úlohou herca 
i učiteľa je zaujať a odovzdať po-
solstvo, rozdiel je len v skladbe 
publika. Ani herec, ani učiteľ však 
nemôže „hrať hranie“, musí tam 
byť kus úprimnosti, inak vášmu 
výstupu nik neuverí, a to platí 
dvojnásobne, ak s plnou zodpo-
vednosťou stojíte pred triedou 
plnou mladých ľudí.
 Aj keď ste z divadla napokon 
odišli, isto vo vás kus z tejto 
životnej skúsenosti ostal a na-
pokon vás viedol aj ďalej. 
- Divadlo mi poskytlo priestor 
na sebarealizáciu, naučilo ma 
disciplíne a, paradoxne, napriek 
úspechom, pokore. Na javisku 
herec jasne cíti, ako veľmi je odká-
zaný na všetkých ľudí okolo. Mô-
žete mať rolu prepracovanú s re-
žisérom do najmenších detailov. 
Ak vás však partneri na scéne ne-
podržia, ak zvukár nepustí v pra-
vej chvíli zvuk, ak vás osvetľovač 
v kľúčovej scéne nenasvieti, ak 
šepkár nenahodí vypadnutú repli-
ku, ak rekvizitár nepripraví všetko 
tam, kde má byť, je znehodnotený 
celý umelecký dojem. Preto ch-
cem s vďakou a láskou spomenúť 
aspoň dve mená: Milanko Černý 
a Jožko Machálek. Za úspechmi 
stáli aj oni, i keď boli so svojimi 
rekvizitami v anonymite. Divadlo 
je výsostne tímová práca, niet 
miesta na osobné vyvyšovanie.
 Ako vnímate jeho súčasnú 
pozíciu?
- Hoci časom DISK získal vysoké 
ocenenia, vplyv divadla na široký 
okruh divákov, ktorí zapĺňali sály 
našich predstavení, sa zúžil na 
odborne úzko špecializovanú ko-
munitu nadšencov alternatívneho 
divadla. A aj doba sa zmenila. 
Zo všetkých médií sa na nás tlačí 
kultúra (alebo „kultúra“?) priamo 
v pohodlí nášho domova. Kto sa 
už z domu ponáhľa za umením, 
a ešte k tomu za amatérskym? 
Ale ono stále žije a prináša ra-
dosť tvorcom i všetkým, ktorí o to 
stoja. 
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Siedmy ročník bienále medziná-
rodnej súťaže nahrávok folklórnej 
hudby Grand Prix Svetozára Strači-
nu sa uskutočnil v apríli v budove 
RTVS – Slovenského rozhlasu na 
Mýtnej ulici v Bratislave. Nadvä-
zuje na tradíciu súťaže medziná-
rodného festivalu Prix de Musique 
Folklorique de Radio Bratislava. 
Cieľom je obohatiť rozhlasové 
vysielanie o nahrávky folklórnej 
hudby a zároveň podporiť produk-
ciu tejto hudby vo verejnoprávnych 
médiách. 
Predstavilo sa 55 nahrávok, ktoré 
za posledné dva roky vyproduko-
vali a do súťaže prihlásili aktívni 
a pridružení členovia Európskej 
vysielacej únie z 18 krajín. Cena 
Spolku hudobného folklóru pri 

Slovenskej hudobnej únii za 
najlepšie umiestnenú nahrávku 
zo slovenskej produkcie dostala 
skladba Ivorie. Je to ľudová pie-
seň z Terchovej pre ženské hlasy 
a organ v interpretácii speváckej 
skupiny Trio z chotára z Terchovej 
a trnavského organistu Stanislava 
Šurina z produkcie RTVS Sloven-
ský rozhlas Bratislava. Cenu odo-
vzdal predseda únie a dlhoročný 
rozhlasový redaktor Ondrej Demo. 
Skladba Ivorie vznikla na objed-
návku festivalu Staré nôty mladých 
strún v Habovke. Jej základ vytvoril 
terchovský muzikant Rudolf Patrn-
čiak. Vychádza z trávnice z obce 
Terchová na severnom Slovensku. 
Ide o piesňový typ, ktorý sa spieval 
pri práci vo voľnej prírode a mal aj 

signálnu funkciu s často lyrický-
mi, ľúbostnými textami. Spevácke 
zoskupenie Trio z chotára tvoria 
uznávané ľudové speváčky z rázo-
vitej obce Terchová, v ktorej sa do-
teraz pestuje typický starosvetský 
štýl viachlasného spevu. Stanislav 
Šurin starobylou metódou orga-
novej improvizácie vystaval z tejto 
ľudovej piesne nový, originálny 
hudobný tvar. Skladba bola na-
hratá na jednom z najväčších stre-
doeurópskych organov vo Veľkom 
koncertnom štúdiu Slovenského 
rozhlasu v Bratislave. 
Hlavnú cenu Grand Prix Svetozára 
Stračinu 2015 získala nahrávka 
skupiny Flair s názvom Ej láska, 
láska z produkcie Českého rozhla-
su Ostrava. 

Slovenská cena S. Stračinu do Trnavy
(maju)

Aktivity speváckeho zboru Bradlan 
sa začali 30. mája 1930 v hos-
tinci u Starej strelnice, kde bola 
ustanovujúca schôdza vtedajších 
zamestnancov Vozovky. Zvolal ju 
Jozef Bachratý a prvým dirigentom 
spevokolu sa stal Rudolf Slezáček, 
ktorého o rok neskôr nahradil 
Miroslav Jaura. O dva roky na to 
jeho aktivity presiahli hranice re-
giónu a stal sa členom Združenia 
robotníckych speváckych spolkov 
so sídlom v Bratislave. Koncom 30. 
rokov hrozil spevokolu zánik, no 
proti jeho rozpusteniu sa postavil 
Mikuláš Schneider Trnavský. Preto 
9. decembra 1938 prijal funkciu 
doživotného čestného predsedu 
spevokolu. Bradlan to výrazne 
potiahlo vpred a  viac-menej aj 
zachránilo. Práve Mikuláš Schnei-

der Trnavský a Anton Cíger veno-
vali spevokolu viac ako 30 rôznych 
autorských skladieb a aj úprav 
diel iných autorov. Nielen Mikuláš 
Schneider Trnavský, ale aj aka-
demický maliar Emil Paulovič či 
medailér William Schiffer sa stali 
neskôr čestnými tohto zboru. 
V štyridsiatych rokoch začal zbor 
spolupracovať s rôznymi profesi-
onálnymi spevákmi ako boli na-
príklad M. Kišoňová-Hubová, M. 
Škarohlídová, J. Heriban a ďalší. 
Spevácky zbor Bradlan sa stal sú-
časťou Zväzu slovenských spevác-
kych spolkov so sídlom v Martine. 
V roku 1944 na Celoslovenských 
speváckych pretekoch v Martine 
získal v kategórii vyspelých muž-
ských spevokolov 1. miesto a pu-
tovný pohár Ministerstva školstva 

a národnej osvety. Prvenstvo ob-
hájil aj v rokoch 1947 a 1949. 
Po druhej svetovej vojne sa 
pre Bradlan rozšírili možnosti. 
Nadviazal kontakty s ostatný-
mi súbormi v Československu 
a koncertoval v Hodoníne, Hradci 
Králové či v Prahe. Aj na podnet 
vtedajšieho ministra zahraničia 
Vladimíra Clementisa sa od roku 
1946 uskutočnila akcia Mať volá. 
Túto akciu pre Slovákov, aby sa 
presťahovali do svojej vlasti, pod-
poril aj spevácky zbor Bradlan, 
ktorý v Maďarsku odspieval 25 
koncertov. Možno aj vďaka tomu 
sa niektorí Slováci odtiaľ presťa-
hovali do Trnavy. 
Z kroniky speváckeho zboru 
Bradlan sa dočítame napríklad, 
že v kultúrnom dome trnavského 

Nie je veľa súborov, ktoré prežijú nielen spoločenské a politické udalosti, ale aj veľké turbulen-
cie v oblasti kultúry a umenia. Navyše, ak sú aktívni v oblasti komorného umenia, ktoré nie je v 
priazni väčšinového publika. Aj preto je obdivuhodné, že mužský spevácky zbor Bradlan si pri-
pomína tento rok 85. výročie od začiatku svojho pôsobenia. V jubilejnom roku sa chcú predsta-
viť novým programom a zároveň prezentovať knihu mapujúcu ich aktivity. Najnovšie si môžete 
pozrieť výstavu o dejinách zboru v Západoslovenskom múzeu a v júni budú mať svoj slávnostný 
program aj v Divadle Jána Palárika. 

Bradlan má osemdesiatpäť a mladého ducha
Martin Jurčo, foto: archív autora a Bradlanu 
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Kovosmaltu odznel 18. júna 1949 
stý koncert Bradlanistov. Dvojstý 
koncert odspievali pri príležitosti 
25. výročia založenia pod vede-
ním zakladajúceho dirigenta Ru-
dolfa Slováčka a hlavného dirigen-
ta Daniela Bullu. V rozhlasovom 
dokumentačnom fonde nájdeme 
aj dnes súbor ôsmich nahrávok 
Robotníckeho spevokolu Bradlan 
z 28. augusta 1952, čo sú asi dnes 
najstaršie zachované záznamy 
tohto telesa. 
Bohatá podpora kultúry zo strany 
štátu priala aj Bradlanu a  odrazila 
sa v  jeho úspechoch. Z historic-
kých medzníkov spomeňme, že 
v kategórii pokročilých speváckych 
zborov na Slovensku sa v tomto 
období Bradla umiestnil štyrikrát 
na 1. mieste, čím sa zaradil do 
kategórie Zlatého venca. V roku 
1954 vystúpenia mužského spe-
váckeho zboru obohatili aj vystú-
penia ženského vokálneho tria. 
Ich piesne mali vysokú umeleckú 
hodnotu a niektoré nahrali aj pre 
Československý rozhlas. V roku 
1959 dostali napríklad uznanie 
Ministerstva školstva a kultúry 
a mnoho ďalších dobových oce-
není (medzi inými v r. 1961 naprí-
klad aj Rad práce). Svoju činnosť 
trio ukončilo v roku 1966.
Nová etapa súboru sa začala 
v polovici 60. rokov, keď do zbo-

ru nastúpil ambiciózny dirigent 
Ivan Luknár. Umelecká úroveň 
produkcie sa zvýšila aj novým 
repertoárom s náročnými zbormi. 
Úspech sa dostavil, napríklad aj 
v roku 1970 na 5. Medzinárod-
nom festivale zborového spevu 
v Medzyzdrojoch v  Poľsku, kde 
získali hlavnú cenu a Cenu poľ-
ského rozhlasu. 
V roku 1971 vzniklo slovenské hu-
dobné vydavateľstvo Opus. A me-
dzi prvými titulmi katalógu v ob-
lasti komornej hudby sa objavila 
aj EP platňa so štyrmi skladbami 
speváckeho zboru pod vedením 
Ivana Luknára. Vydanie hudobné-
ho nosiča nebolo v tom čase bež-
nou záležitosťou. Nahrávky vznikli 
v Koncertnej sieni Čs. rozhlasu v  
Bratislave a  platne, ktoré mali na 
obale fotografický pohľad z  výšky 
na historickú Trnavu, si so sebou 
vozili Bradlanisti na vystúpenia, 
aby  aj týmto atraktívnym spôso-
bom propagovali naše mesto. 
Ďalšiu etapu zbor rekapituloval 
v roku 1980 pri príležitosti päťde-
siatky. Viedol ich vtedy mladý Pa-
vol Baxa a v tom čase mali dvoch 
dirigentov, 64 aktívnych spevákov 
a 14 čestných členov. Podľa spo-
mienok členov sa túto priaznivú 
situáciu nepodarilo udržať. Hoci 
Bradlan koncertoval na domácej 
i zahraničnej scéne, jeho členská 

základňa sa zmenšovala a prichá-
dzalo k častej výmene dirigentov. 
Napriek tomu zbor žal naďalej 
úspechy. Veď spieval v rozhlase, 
televízii, v budove Slovenskej 
filharmónie, vo filharmónii vo 
Vilniuse, v Slovenskom národnom 
divadle, vo svetoznámom Ge-
wandhause v Lipsku či v múzeu 
milánskej La Scaly. Z množstva 
dirigentov, ktorí sa zapísali do 
dejín zboru, spomeňme aj M. 
Jauru, J. Lauka, D. Bullu, V. Bró-
sa, J. Potočára, B. Juhaňákovú, S. 
Mironova, S. Gálika, I. Konečného 
a H. Borbélyovú.
Po politickej zmene a novom 
formálnom usporiadaní inštitú-
cií bolo v roku 1994 vytvorené 
združenie Trnavských mestských 
zborov so zakladajúcimi zbormi 
Bradlan, Cantica nova a Tirnavia. 
Predsedom a hlavným dirigen-
tom sa stal Gabriel Kalapoš. Po 
príchode mladej dirigentky Viery 
Hovancovej v roku 1997 zazna-
menali Bradlanisti oživenie. Pod 
jej vedením zaradili do svojho 
repertoáru národné, ľudové a kla-
sické piesne, ale i diela sakrálnej 
a renesančnej polyfónie. V júni 
v spomínanom roku získal zbor 
na Medzinárodnej speváckej sú-
ťaži v Olomouci Svátky písní strie-
bornú medailu v kategórii svetskej 
aj sakrálnej tvorby. 
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Záujem o túto súťaž každý rok 
potešiteľne rastie a v tomto ročníku 
predstihol všetky očakávania. Mladí 
klaviristi súťažili v piatich a huslisti 
v troch vekových kategóriách, tri 
kategórie mala aj súťaž v komornej 
hre. Jednotlivé výkony súťažiacich 
pozorne hodnotili trojčlenné od-
borné poroty zložené z popredných 
hudobných pedagógov konzerva-
tórií z Bratislavy, Žiliny a Banskej 
Bystrice a z banskobystrickej Aka-
démie umenia.
Na základe umeleckej kvality 
svojich výkonov boli súťažiaci 
každej kategórie zadelení do 
troch pásiem: zlatého, striebor-
ného a bronzového, súčasne bol 
v každej kategórii vyhlásený jej 
absolútny víťaz. Udelené boli 
tiež špeciálne ceny (za najlepšiu 
interpretáciu konkrétnej skladby, 
cena mesta Trnavy, cena Rady 
rodičov pri trnavskej ZUŠ a iné). 
Ocenení boli i najlepší korepetítori 
sprevádzajúci malých huslistov 
a diplomami boli ocenení aj všetci 
učitelia, ktorí svojich zverencov na 
súťaž pripravovali.
Súťaž Schneiderova Trnava je 
každoročne dobrou príležitosťou 

nielen zúročiť výsledky svojej 
práce či získať nové skúsenosti, 
ale tiež nadviazať nové, či prehĺbiť 
staršie priateľstvá tých, ktorí sa 
jej zúčastnia. Je súčasne vhodnou 
štartovacou dráhou pre budúcich 
mladých umelcov, ktorí si inter-
pretáciu hudby zvolia za svoje 
celoživotné poslanie. Veď dnes už 
nejeden z účastníkov jej minulých 
ročníkov si vybral práve hudbu za 
svoju profesiu a úspešne študoval 
alebo študuje na niektorom z na-

šich konzervatórií. A z toho by 
mal určite veľkú radosť i sám náš 
a ich vzor – Mikuláš Schneider. 
Tradične skvelými organizátormi 
súťaže Schneiderova Trnava boli 
vedenie, pedagógovia a zamest-
nanci umeleckej školy, nesúcej 
meno nášho veľkého rodáka. 
Spoluorganizátormi boli Mesto 
Trnava, Rada rodičov pri miestnej 
ZUŠ, Ministerstvo vnútra SR a  
odbor školstva Okresného úradu 
v  Trnave. 

Štyristodvadsaťdeväť prihlásených účastníkov, z toho dvestopäťdesiatsedem aktívnych súťažiacich 
mladých hudobníkov zo šesťdesiatich ôsmich základných umeleckých škôl od Stupavy až po Sninu. 
Takéto sú strohé štatistické údaje 15. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na klavíri, 
husliach a v komornej hre Schneiderova Trnava, ktorá sa v našom meste konala 16. a 17. apríla. Po 
celé dva dni od rána do večera znela pod trnavskou mestskou vežou hudba doslova z každého okna. 

Stanislav Hochel, foto: 4F

Pod mestskou vežou znela dva dni hudba 

Autor je pedagóg, hudobný skladateľ a umelecký garant súťaže Schneiderova Trnava

Pri príležitosti 70. výročia založenia 
zboru pred pätnástimi rokmi oce-
nilo prácu Bradlanu mestské zastu-
piteľstvo v Trnave udelením Ceny 
mesta Trnavy a neskôr ich ocenil aj 
Trnavský samosprávny kraj. 
Zbor sa stále snaží priblížiť aj 
širšiemu publiku, v repertoári 
má nielen komorné, ale aj ľudové 
a populárne piesne a v poslednom 
období sa predstavil napríklad 
v Nórsku, Francúzsku a Taliansku. 
V súčasnosti pracujú pod tak-
tovkou dirigenta Mariána Pavlíka 

a predsedom zboru je jeho dlho-
ročný člen Daniel Daniš. 
Dnes má Bradlan 24 členov, medzi 
najstarších patria napríklad Stani-
slav Gálik, František Čambál, Mi-
lan Čižnár či Milan Masare. Všetci 
sú v zbore viac ako päťdesiat ro-
kov. „Žiaľ, v Bradlane je teraz oveľa 
menej členov ako kedysi a zamýš-
ľať sa môžeme aj nad tým, či je 
ešte vôbec robotníckym spevoko-
lom, pretože je vlastne koncertným 
amatérskym spolkom rovnako ako 
ostatné podobné spevácke telesá. 

No i napriek tomu, že zloženie sú-
časnej členskej základne to nepo-
tvrdzuje, Bradlan bol, je a zostane 
robotníckym spevokolom, pretože 
tento názov vychádza z jeho viac 
ako osemdesiatročnej tradície,“ 
hovorí podpredseda Bradlanu 
Dušan Kupec.
Prezentácia Almanachu Bradlanu, 
v  ktorom budú spomienky na 
celých 85 rokov jeho existencie, 
sa uskutoční v  júni na spomien-
kovom programe v Divadle Jána 
Palárika. 
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Každý národ si nesie dejinami svo-
je významné osobnosti. Ľudí, ktorí 
národ viedli, vzdelávali, ktorí boli 
nositeľmi jeho charakteristických čŕt. 
Aj Slovensko má „tých svojich“. Je 
však asi v našej národnej povahe, že 
aj keď nám ich často závidí celý svet, 
my o nich mnohokrát vieme veľmi 
málo. K jednej z týchto osobností 
nesporne patrí prvý slovenský pro-
fesionálne vyškolený hudobný skla-
dateľ, dirigent, regenschori, pedagóg 
a organizátor hudobného života , 
trnavský rodák Mikuláš Schneider 
Trnavský (24. 5. 1881 – 28. 5. 1958).
Od počiatku svojej profesionálnej 
dráhy sa venoval slovenským ľudo-
vým piesňam, mnohé z nich upravil 
a boli mu inšpiráciou na skompono-
vanie svojich vlastných piesní. Práve 
tieto mu svojou poetikou priniesli aj 
prívlastok „slovenský Schubert“. Sám 
o svojej práci s ľudovou piesňou na-
písal: „Mňa hnala túžba zapnúť sa do 
práce, ktorou poslúžim svojmu náro-
du. Tak som sa zapnul do slovenskej 
ľudovej hudobnej tvorby – do piesne 
slovenskej, a tú som kultivoval.“
V tejto súvislosti je potrebné pripo-
menúť aj jeho azda najväčšie dielo, 
ktoré nemá obdobu v rámci celej 
Európy. Je to Jednotný katolícky 
spevník, ktorého skvostné piesne 
denne znejú v stovkách chrámov po 

celej našej vlasti. Trnavský komorný 
orchester myšlienku šírenia piesní 
M. Schneidera Trnavského uchopil 
so snahou ukázať ich v novej ne-
obvyklej forme. Požiadal mladého 
slovenského skladateľa Petra Špiláka 
o úpravu piesní z klavírnej podoby 
do podoby orchestrálnej. Prvýkrát 
zazneli v tomto prevedení na sláv-
nostnom novoročnom koncerte 1. 1. 
2013. Ich úspešné uvedenie na pó-
diu však ponúklo aj ďalšie možnosti 
ako prezentovať tieto skvosty širokej 
verejnosti, a to nielen na Slovensku. 
Trnavský komorný orchester v sep-
tembri 2014 zrealizoval CD nahrávku 
devätnástich piesní pre dva hlasy 
a komorný orchester, ktoré sú výbe-
rom zo zbierok Drobné kvety, Slzy 
a úsmevy a Zo srdca. Úlohy dirigen-
ta sa zhostil Štefan Sedlický, ktorý 
spolupracoval s Trnavským komor-
ným orchestrom už na viacerých 
projektoch, zväčša vokálno-inštru-
mentálnych (napr. predvedenie jedi-
ného Rekviem v slovenskom jazyku 
súčasného slovenského skladateľa 
Pavla Kršku, Händlovo oratórium 
Mesiáš, omša Missa Assumpta est 
Maria od M. A. Charpentiera a i.). 
Ako sólisti sa prezentovali – rovna-
ko ako pri prvom uvedení v januári 
2013 – sopranistka Hana Friedová 
a barytonista Daniel Čapkovič. Oba-

ja počas doterajšej kariéry nadobudli 
skúsenosti nielen ako operní sólisti, 
ale venujú sa vo veľkej miere aj 
koncertnému spevu a piesne nášho 
rodáka majú vo svojom stálom re-
pertoári. 
Nahrávka sa uskutočnila v produkcii 
projektovej manažérky TKO Andrey 
Bendovej v priestoroch Hudobného 
múzea v kaštieli v Dolnej Krupej. 
O zvukovú réžiu sa postaral Rado-
slav Marko a pod výsledným dielom 
je podpísaná známa slovenská re-
žisérska osobnosť Emil Nižňanský. 
Práve pieseň Ružičky, ktorá takmer 
zľudovela, bola 7. decembra 2014 in-
špiráciou na slávnostný akt uvedenia 
nového CD do života. Zasypané bolo 
lupeňmi ruží a ľahké krídla z vtáčích 
pier mu ku šťastnému letu hudob-
ným svetom pripol pravnuk majstra 
Mikuláša Schneidera Trnavského 
hudobník Štefan Bugala. 
„Ďaleko, široko,“...tak sa nazýva 
jedna z piesní, ktoré nájdete na spo-
mínanom CD. Takto ďaleko a široko 
by členovia Trnavského komorné-
ho orchestra chceli rozviať piesne 
svojho rodáka. Aby sa ich novému 
odevu potešili tí, ktorí ich poznajú, 
aby skrze ne spoznali ich tvorcu tí, 
ktorí ho nepoznajú a aby vstúpili do 
otvorených sŕdc ako svetlo, ktoré ich 
rozžiari šťastím a krásou. 

Alžbeta Ševečková, foto: Ján Ševeček

Ďaleko a široko chce Trnavský komorný 
orchester rozviať piesne svojho rodáka

kultúra
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Trnavčan Karol Holovič (26. 10. 1949 
– 20. 3. 1991) sa ako hráč aj mládež-
nícky tréner výrazne zapísal do boha-
tej histórie ľadového hokeja vo svojom 
rodnom meste. Výborníci HK Gla-
diators koncom leta 2012 uviedli jeho 
meno in memoriam do Siene slávy 
trnavského hokeja. Plným právom. 
„Manžel ma v Trnave každé ráno 
vozil do práce. Naša cesta viedla 
okolo staveniska zimného štadióna. 
Často mi pripomenul, ako veľmi 
sa teší na jeho zakrytú podobu. 
Vtedy ešte trénoval domáce ho-
kejové nádeje v improvizovaných 
podmienkach, keďže za umelým 
ľadom museli z Trnavy cestovať do 
Skalice a Topoľčian. Žiaľ, otvorenia 
tohto zastrešeného areálu zimných 
športov sa už nedožil,“ smutne po-
vedala pani Eva Holovičová. „Kajo 
bol povahovo veľmi dobrý chalan. 
Výborne hral nielen hokej, ale aj 
hádzanú. Niekedy sa stávalo, že na 
ten istý deň mu pripadli tréningové 
alebo zápasové povinnosti v oboch 
odvetviach. Vždy sme to nejako 
vyriešili,“ uviedol Ľubomír Kobetič, 

jeho tréner v Spartaku a vojenskej 
Dukle Trnava. 
K. Holovič náhle zomrel vo veku 41 
rokov. Na uctenie si pamiatky tejto 
športovej legendy sa každoročne 
koná v Trnave spomienkové podu-
jatie žiackych družstiev. Naša partia 
okolo bývalého brankára Ota Majbu 
ho založila v predjarí 1992. V uspo-
riadateľskej tradícii pokračujú ďalšie 
štáby doteraz bez jedinej odmlky. 
Dobre známy a špičkovo organizo-
vaný mládežnícky turnaj už privítal 
aj početnú účasť klubov spoza hra-
níc: z Česka, Kazachstanu, Maďar-
ska, Poľska, Rakúska, Rumunska, 
Slovinska, Švajčiarska a Ukrajiny. 
Naostatok sa na ľade hlavnej aré-
ny mestského zimného štadióna 
predstavilo počas troch dní šesť 
tímov vekovej kategórie do 15 rokov. 
Tiež prijali účasť dva kluby z ČR, 
moravský kolektív HC Bobři a se-
veročeský HC Krkonoše. V druhom 
prípade išlo o výber troch spolu-
pracujúcich hokejových subjektov 
(Trutnov, Dvůr Králové nad Labem 
a Vrchlabí). Rodinní príslušníci Kaja 

Holoviča, zástupcovia turnajového 
štábu a domáce nádeje z kategórie 
U-15 položili kvety na jeho hrob 
pri pietnej spomienke na cintoríne 
v Kamennom mlyne. 
Poradie 24. ročníka Holovičovho me-
moriálu: 1. MsHKM Žilina (13 bodov, 
skóre 45:11), 2. HC Bobři Valašské 
Meziříčí (12 b., 24:17), 3. Výber stre-
doslovenského regiónu (10 b., 24:
19), 4. HK Gladiators Trnava (7 b., 
18:18), 5. HC Krkonoše (3 b., 16:21), 
6. HK Levice (0 b., 9:50). 

V 24. dejstve víťazní Žilinčania o bod pred moravskými rovesníkmi z Valašského Meziříčí, domáci 
gladiátori spomedzi šiestich celkov na štvrtej priečke

Jaroslav Lieskovský, foto: archív eh

Memoriál Karola Holoviča na žiackom ľade

Nie je umenie byť mladý s dvad-
siatimi odžitými rokmi. Poruke sa 
však núkajú aj príklady z opačného 
pólu životnej zemegule. Marec, 
poberaj sa starec. Odveká pove-
dačka i teraz medzi športovcami 
platila. Amália Zambojová, Eugen 
Nemeš a Štefan Kaluža sú už po 
smrti. Konaním boli výnimoční. Aj 
v pokročilom veku mali k stareckej 
rezignácii priďaleko. 
„Nemôžem umrieť, lebo za penia-
ze, čo mi boli odložené na truhlu, 
som si kúpil tento nový synteti-
zátor,“ ukázal rukou na klávesový 
nástroj, keď som po jednom vy-
stúpení muzikantskej formácie Old 
Boys Jazz Band v trnavskej knižnici 

pochválil mladícky vzhľad, tvár 
bez vrások a bystrú myseľ nestora 
Eugena Nemeša (25. 12. 1921 – 17. 
3. 2015). Vzácny človek, medzi 
kamarátmi s familiárnou prezýv-
kou Bubo, mal viacero záľub. Tri 
dominovali: hory, hudba a fotogra-
fovanie. Rovné polstoročie (1946 
– 1996) viedol aktívnu horolezec-
kú partiu Slávie Trnava. Na jeseň 
sedemdesiateho štvrtého roku sa 
pohyboval okolo zrodu Trnavskej 
stovky, diaľkového pochodu v ma-
lokarpatskom teréne. Náročná 
trasa dodnes populárnej turistickej 
akcie s 24-hodinovým limitom 
vedie z Bratislavy do Brezovej pod 
Bradlom. Teraz, v marcovom čísle 

Noviniek z radnice, som si s pô-
žitkom prečítal Nemešov rozhovor, 
ktorý pripravil kolega Martin Jurčo. 
Čitateľa zaujal nielen preto, že išlo 
o posledné interview s touto vý-
znamnou osobnosťou. 
Trnavčanka Amália Zambojová (14. 
4. 1925 – 18. 3. 2015) sa zúčastnila 
šiestich celoštátnych spartaki-
ád v období 1955 – 1985. Nebyť 
zrušenej CSS 1970, zapríčinenej 
vpádom vojsk Varšavskej zmluvy 
dva roky predtým, mala by cíferská 
rodáčka aj siedmu finálovú účasť 
na Strahove. Ďalšia žena s podob-
ným telovýchovným domicilom sa 
tak skoro nenarodí. „Pani cviči-
teľka Amálka nás všetky prežije,“ 

Amália Zambojová, Eugen Nemeš a Štefan Kaluža nás v marci predišli do večnosti, no posolstvo 
o ich mimoriadne aktívnom prístupe k životu naďalej zotrváva medzi nami 

Aj v pokročilom veku zostali mysľou mladí
Jaroslav Lieskovský
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Pri mapovaní telovýchovných ak-
tivít zaujímavých ľudí z Trnavy, 
ktorí v istom časopriestore tu žili, 
pokračujeme profilom Jána Pintera. 
O jeho pretekárskych a čiastočne 
organizátorských aktivitách v mo-
tocyklovom prostredí sme sa zmie-
nili v aprílovom čísle nášho me-
sačníka. Na staré kolená však tento 
obdivuhodný matador vhupol aj 
do inej kategórie z oblasti telesnej 
kultúry. Pinterove životné mantine-
ly mali májovú podobu (2. 5. 1913 
– 14. 5. 1997). Ako prezrádza prvý 
dátum, nezabudnuteľný Trnavčan 
sa z celoročného pohľadu narodil 
v najkrajšom mesiaci. Aj cezeň 
odišiel na večnosť. 
Športovému životopiscovi sa teda 
aktuálne ponúkajú do pozornosti 
oprášené príhody dôchodcovského 
nezmara J. Pintera, okrem iného 
66-ročného debutanta v poli kon-
dičných bežcov pri Špačinskom 
trojuholníku. Urobme teda prestrih 
do onoho letného popoludnia. 
Skraja júla sedemdesiateho devia-
teho roku sa nás šesťdesiatosem 
postavilo v strede Špačiniec na 
štartovú čiaru masového behu 
zdravia. Div mi sánka nespadla, 
keď s účastníckym číslom na hru-
di som v pelotóne zbadal nového 

vytrvalca, inak veľmi dobre zná-
meho Janka Pintera (TJ Štart Tatra-
chema Trnava). Bývalý motocyklový 
pretekár v teréne aj na ceste tajil 
pred nami svoju bežeckú premiéru 
do ostatnej chvíle. Vyše desaťkilo-
metrovú trať v tvare trojuholníka, 

s obrátkou na konci Trnavy, zvládol 
veteránsky začiatočník bez väčších 
problémov. Úspešná premiéra mu 
naliala z čaše elánu do ďalších 
masových ponúk vtedy už naplno 
pulzujúceho džogingu. Nasúkal ich 
poriadnu hŕbu. Ako keby chcel do-

Okrem pretekárskych motoriek sa na staré kolená upísal bežeckej vášni, ako šesťdesiatšesťročný si 
odkrútil debut v maratónkach

Ján Pinter sa v máji narodil aj zomrel 
Jaroslav Lieskovský, foto: mp

Ján Pinter po krajskom kole Behu denníka Práca v rekreačnom areáli OSP na 
Výtokoch. V odborárskom krose neďaleko Moravian n. V. bol Trnavčan najstarším 
účastníkom. Na snímke spred rovných tridsiatich rokov vidno aj Oľgu Mrvovú z tr-
navských Pozemných stavieb, ktorá vtedy vo svojej kategórii nenašla premožiteľku.

úsmevne pred časom ocenila jej 
obdivuhodnú nepoddajnosť trnav-
ská cvičenka Elena Reháková. Zo 
záplavy originálnych nápadov A. 
Zambojovej uvediem aspoň síd-
liskovú spartakiádu na Vodárni, 
priamo medzi činžiakmi. Úžasné 
telovýchovné divadlo a ostrapco-
vané balkóny diváckej náklonnosti. 
Takýto obraz natrvalo utkvel žur-
nalistovi v pamäti.
Vrbovčan Štefan Kaluža (22. 12. 
1938 – 12. 3. 2015) nám v Trnave 
bol zasa blízky bezhraničnou be-
žeckou záľubou aj bezkonfliktnou, 
kamarátskou povahou. A pritom 
prvý zo sto maratónov absolvoval 
tucet sezón po prekonaní mozgo-
vej mŕtvice. Tragédiu vtedy spôso-

bila prasknutá cievka. Päť týždňov 
preležal v bezvedomí. Neodradilo 
ho ani vyše osem rokov psychicky 
ubíjajúceho ničnerobenia s nálep-
kou invalidného dôchodcu. Debut 
na 42 195 metrov dlhom okruhu 
pod Malými Karpatmi, so štartom 
a cieľom v Trnave, si zapísal v ok-
tóbri osemdesiateho tretieho ako 
45-ročný. Stú maratónsku tortúru 
zvládol začiatkom septembra 2002 
na trati pod Javorinou, z Nového 
Mesta n. V. do Krakovian a späť. 
Naposledy. „Manželke som sľúbil, 
že po okrúhlom 100. maratóne 
dám definitívne zbohom tomuto 
bláznovstvu, ako ona nezriedka 
pomenovala moju bežeckú vášeň,“ 
okomentoval na dôvažok.

„Pasivita kradne roky,“ uviedol 
mi kedysi do novinárskeho dik-
tafónu iný deväťdesiatnik, môj 
bývalý vysokoškolský pedagóg 
Jozef Hagara (9. 11. 1920 – 22. 2. 
2014), popri svojom rovesníkovi 
Toni-báčim Malatinskom azda 
druhá najvýraznejšia osobnosť 
celej histórie trnavského futbalu. 
O docentovi Hagarovi, ktorý po-
stretol smrť pred vyše rokom, jeho 
najbližšie okolie vedelo, že aktivi-
tami v dôchodcovskom prostredí 
nešetril ani s deviatimi krížikmi 
na pleciach. Tiež A. Zambojová, 
E. Nemeš a Š. Kaluža sa snažili 
o pozitívny pohľad na tento svet 
do samého záveru mimoriadne 
plodného života. Chvála im. 
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Klub amerického futbalu Trnava 
Bulldogs jestvuje od 26. novembra 
2007. V pomerne krátkom čase 
potvrdil svoju životaschopnosť. 
Podarilo sa sformovať základné 
štruktúry, ktoré sú potrebné na 
úspešné jestvovanie takéhoto 
široko rozvetveného športového 
subjektu. 
Žlto-modrý kolektív v atypickom 
hráčskom výstroji už dosiahol 
viacero cenných zásahov na slo-
venskej aj medzinárodnej scéne. 
S jedlom rástla chuť. Po úvodnom 
oťukávaní sa buldogov z malého 
Ríma v súťažiach na úrovni SR pri-
šli dve vydarené sezóny v A-skupi-
ne Českej ligy amerického futbalu. 
Ani v treťom majstrovskom kolo-
toči na medzinárodnej scéne ne-
mienia Trnavčania ubrať z ambícií. 
Športových priaznivcov v našom 
meste hodlajú o tom presvedčiť 
mierou vrchovatou. Sídlisko Zátvor 
totiž ožije tento mesiac lákavými 
konfrontáciami v americkom fut-
bale až štyrikrát. Tamojší telový-
chovný areál SOŠ elektrotechnic-
kej, stále majúci fazónu starostlivej 
údržby, uvidí súboje trnavských 

borcov s najlepšími mužstvami 
ČLAF. Pôjde o merania síl v rám-
ci desaťkolovej základnej časti. 
Niet pochýb, že konečné ambície 
buldogov sú v medailovej tónine. 
Tobôž ak po roku sa vrátil do tr-
navského kolektívu John Booker a 
novou zahraničnou akvizíciou v 
defenzíve je Kobie Hamm.
Program domácich zápasov KAF 
Trnava Bulldogs v elitnej 1. divízii 
Českej ligy amerického futbalu 
2015 (ihrisko Energo na Olym-

pijskej ulici): 1. mája s Prague 
Lions, 8. mája s lanským finalis-
tom Příbram Bobcats, 23. mája 
s obhajcom majstrovského titulu 
Prague Black Panthers (vlani v 
Trnave po veľkej dráme 14:17), 30. 
mája s juhomoravským tímom 
Brno Alligators. Všetky trnavské 
duely štvrtého až siedmeho kola 
základnej časti majú začiatok o 
14.00 h. Semifinále play off ČLAF je 
naplánované na 4. – 7. júla, finále 
na 20. júla. 

Športový areál Strednej odbornej školy elektrotechnickej na trnavskom Zátvore uvidí v máji štyri 
majstrovské konfrontácie domáceho klubu s hráčmi českej a moravskej elity

Jaroslav Lieskovský, foto: archív klubu

Trnavským buldogom zachutil americký futbal

Dramatický okamih z lanského semifinálového zápasu play off medzi mužstvami 
Prague Black Panthers a KAF Trnava Bulldogs.

hnať zameškané. Pri cieľovej méte 
sa starkému s hustou šedivou 
hrivou pravidelne dostávali počet-
né divácke obdivy. Alebo iná milá 
spomienka. Rozhlasová redak-
torka Viera Horáková ma spolu 
s Jankom Pinterom pozvala na 
verejnú nahrávku do Bratislavy. 
Z hereckého prostredia prišla 
Mária Hájková, vtedy populárna 
najmä vďaka televíznemu se-
riálu Spadla z oblakov, ale i jej 
nemenej propagovaní kolegovia 
Eduard Bindas, Dušan Blaškovič 
a pezinský rodák Milan Mlsna, 
obľúbený aj ako ľudový rozprá-
vač strýco Marcin. V spoločnosti 
účinkujúcich zo sveta Tálie sa 

Pinter vôbec nestratil. Bez akej-
koľvek trémy vedel bezprostred-
ne zabaviť prítomné publikum 
svojimi športovými príhodami 
v trnavskom nárečí. Mal som 
dojem, že plné hľadisko ho od-
menilo za dlhý dialóg s moderá-
torkou o čosi väčším aplauzom 
než spomínaných hercov.
Keď sa J. Pinterovi priblíži-
lo sedemdesiatpäť prežitých 
rokov, na originálnu oslavu 
v Kamennom mlyne si pozval 
sedemdesiatpäť ctiteľov džogin-
gu zo Slovenska i Moravy, od 
Zvolena po Olomouc. Z vitríny 
vybral sedemdesiatpäť vecných 
cien. Nazbieral ich najmä počas 

úspešného pretekárskeho obdo-
bia v sedle rýchlych motoriek. 
„Do hrobu si ich nevezmem,“ 
ozrejmil rozhodnutie o darovaní 
cenných trofejí svojim pozvaným 
bežeckým kamarátom. Všetci 
aktéri s rovnakým štartovým 
číslom 75 absolvovali pospolu 
7,5 km. Osud však zariadil veci 
trochu inak. Jubilant sa s takou 
nedočkavosťou tešil na sviatoč-
nú bežeckú chvíľu, že krátko 
predtým musel byť hospitali-
zovaný kvôli náhlej nevoľnosti. 
Ako naschvál, ďalší deň po vý-
nimočnej športovo-spoločenskej 
udalosti ho zdravotníci poslali 
domov. 

šport
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Trnavský cyklistický strom má 
pevné korene. Zasadili ho v se-
zóne 1893. Medzi najvýraznej-
šími postavami celej histórie na 
dvoch kolesách sa v našom mes-
te výrazne hlási o slovo Ľuboš 
Malovec (nar. 10. februára 1994), 
odchovanec CK Olympik Trnava, 
jazdil dva roky (2013, 2014) za 
Duklu Trenčín Trek. Teraz má 
príležitosť potvrdiť svoj nesporný 
talent pod krídlami nového za-
hraničného zamestnávateľa. Od 
rodáka z nášho mesta sa do-
zvedám ďalšie podrobnosti: „Ide 
o Cycling Academy International 
Team. Zameriava sa na výchovu 
mladých pretekárov. S touto myš-
lienkou prišla dvojica Giovanni 
Lombardi a bývalý profesionálny 
cyklista Ran Margaliot. Na zrode 
projektu sa veľkou mierou podie-
ľal Peťo Sagan. Stal sa ambasá-
dorom našej profesionálnej zo-
stavy. Začínali sme dvanásti: piati 
Izraelčania, štyria Poliaci, dvaja 
Slováci a jeden Čech. Momentál-
ne je nás desať. Okrem mňa sa 
do výberu dostal zo Slovenska aj 
Mário Daško. S chlapcami tvo-
ríme veľmi dobrý kolektív. Rolu 
športového riaditeľa prevzal Ján 
Valach z Trenčína, ktorý má na 
svojom konte dvojnásobnú pre-
tekársku účasť v olympijských 
hrách (1996, 2008). Technické 
zabezpečenie akadémie je na 
vysokej úrovni.“ 
Do profesionálneho chlebíka 
v drese zahraničného subjektu 
si Ľuboš schuti zahryzol od 19. 
do 25. januára 2015 v Argentíne. 
Ako jediný Slovák dostal česť 
predstaviť svoj talent v šesťčlen-
nom výbere Cycling Academy 
Teamu pri 9. dejstve 7-etapo-
vých prestížnych pretekov Tour 
de San Luis. Z hviezdneho ob-

sadenia (Mark Cavendish, Daniel 
Diaz, Nairo Quintana, Michal 
Kwiatkowski, Adriano Malori, 
Daniel Moreno, Fernando Gavi-
ria, Joe Dombrowski a iní) sa mu 
hlava nezakrútila. Hneď v úvod-
nej etape to dal na vedomie, keď 
v čelnej skupine špurtoval dva-
násty. Do záverečnej listiny vpí-
sali 144 mien a Trnavčan skončil 
na päťdesiatej tretej priečke. Ba 
dokonca získal skalpy slávnych 
profesionálov Kwiatkowského 
(celkovo 66. miesto) a Caven-
disha (86.). Vydarený zámorský 
debut ho povzbudil. V marcovom 
predjarí odcestoval na tri chor-
vátske podujatia (Umag, Poreč, 
Istria). Z jednej etapy tretích 
pretekov vydoloval zelený dres. 
„Klubový tréner Bohuslav Kujo-
vič nám v trnavskom Olympiku 
vštepil cyklistickú všestrannosť. 

Aj ja som začal s dráhou, k nej 
pribudol cyklokros a napokon 
cesta,“ prezradí môj hosť. Vďaka 
dobrým základom je teraz Malo-
vec výborný i v kopcoch. Potvr-
dil to napríklad v tohtoročných 
pretekoch Istrian Spring Trophy. 
Po dvojkilometrovom prológu sa 
stal najlepším vrchárom 1. etapy 
a celkovo mu v horskej súťaži 
patrilo piate miesto. 
To nebolo všetko. Malovec v so-
botu 28. marca vyparatil početnej 
konkurencii husársky kúsok, 
keď v juhomoravskom Hlohovci, 
dedine neďaleko Valtíc, sa stal 
absolútnym víťazom úvodného 
podujatia novej česko-slovenskej 
sezóny (Elite, U-23, juniori). Tra-
dičné preteky na cestách v okolí 
Břeclavi mali názov Trofeo Cinelli 
– Veľká cena Hlohovca 2015 
a na štart hlavnej konfrontácie 

Cyklista Malovec v Saganovej akadémii 
Mladý Trnavčan úspešne jazdí prvú sezónu v zahraničnom profi-projekte Cycling Academy Team, 
v januári na argentínskych cestách získal cenné skalpy hviezdnej dvojice Kwiatkowski – Caven-
dish, teraz sa teší na júnové preteky Okolo Slovenska a na spoločný šampionát SR / ČR

Jaroslav Lieskovský, foto: portál ľm

V profesionálnom drese nového medzinárodného projektu Cycling Academy 
Team P. Sagana absolvoval Ľuboš Malovec úspešnú ouvertúru tejto zimy počas 
sedemetapových argentínskych pretekov Tour de San Luis. Cyklista z trnav-
ského Prednádražia sa nezľakol na juhoamerickom kontinente ani takýchto 

šport
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 BASKETBAL: V telocvični 
Strednej priemyselnej školy sta-
vebnej na trnavskom Prednádraží 
hrali nonstop zápas tamojší tre-
tiaci so štvrtákmi. Stredoškolský 
maratón pod deravými košmi trval 
osemnásť hodín. Ide o pozoru-
hodnú tridsaťročnú tradíciu. Pri 
jej zrode (1985) stál vychovávateľ 
v internáte stavebnej priemyslovky 
Jozef Lukačovič. Pôvodne sa hrala 
24-hodinovka. Športový projekt je 
z celoslovenského pohľadu do-
teraz ojedinelý. Usporiadateľskú 
štafetu aktuálneho jubilea nieslo 
trio Štefan Boleček (známy fyzio-
terapeut), Elena Hrebíčková (bý-
valá reprezentantka ČSSR v bas-
ketbale, viacero sezón pivotka 
extraligového Slovana Bratislava) 
a Michal Gašparík st. (svojho času 
prvoligový útočník futbalového 
Spartaka Trnava). „Stretnutie sa 
začalo vo štvrtok 9. apríla o 14. 
hodine a záverečný hvizd zaznel 
na druhý deň o ôsmej ráno. Do 
tohto originálneho zápasu sa za-
pojili triedy 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 
4.C a 4.D. Výsledok vôbec nebol 
prvoradý. Symbolickými víťazmi 

sa stali všetci aktéri,“ uviedol uči-
teľ telocviku Boleček. 
 CYKLISTIKA: Masový seriál 
Trnavská cyklistická liga sa jazdí 
od sezóny 1995 a prvý ročník 
vyhral Bohuš Kondla z domá-
ceho CK Olympik. Tohtoročný 
program potrvá do 2. septembra. 
Dvadsiatu prvú mestskú ligu na 
dvoch kolesách organizuje Ob-
čianske združenie Cyklisti Trnava. 
V úvodnej časovke na 9,9 km, za 
účasti 54-členného menoslovu, 
bol najrýchlejší Daniel Pápež 
z Vrbového (člen klubu Dema 
Senica). V redukovanom poradí 
podľa vekových koeficientov sa 
však pred neho dostal Ivan Pašek 
(PROefekt Bratislava). Jazdu proti 
chronometru si vyskúšali aj pri-
mátor mesta Trnavy Peter Bročka, 
člen mestskej rady Adam Peciar 
a vedúci odboru organizačného 
a vnútornej správy MsÚ Norbert 
Halász. „Pre primátora aj pre mňa 
to bol veľký zážitok, veď išlo o na-
šu premiéru na oficiálne organizo-
vanej cyklistickej súťaži. Verím, že 
pracovné povinnosti nám dovolia 
zúčastniť sa aj niektorých ďalších 

kôl TCL-ky,“ prezradil tretí z mest-
ských štatutárov.
 TENIS: Vrcholný sviatok žen-
ského tenisu v celej krajine pod 
Tatrami, trnavský ITF Empire 
Slovak Open 2015, má vyhradený 
termín od 4. do 10. mája. Hlav-
nému zápoleniu predchádza od 
soboty 2. 5. trojdňová kvalifikácia. 
Atraktívny festival bieleho špor-
tu o body do svetového rebríčka 
môžu diváci bezplatne sledovať 
v hľadisku antukových dvorcov TC 
Empire Trnava na Ulici Jána Haj-
dócyho. Opäť pôjde o medziná-
rodné majstrovstvá SR žien (dvoj-
hra, štvorhra). Vlaňajší singlový 
primát obhajuje popredná fedcu-
pová reprezentantka SR, odcho-
vankyňa košickej tenisovej liahne 
Anna Karolína Schmiedlová, ktorá 
sa minulý mesiac po katovickom 
triumfe v turnaji WTA premiérovo 
posunula do elitnej päťdesiatky. 
Štvorhra v Trnave bola pred rokom 
korisťou čínsko-luxemburskej 
dvojice Saj-saj Čengová – Stepha-
nie Vogtová. Turnaj v športovej 
lokalite Na rybníku je prvý raz 
dotovaný sumou 100-tisíc USD. 

Šport v skratke
(lies)

(104 km) nastúpilo 209 cyklis-
tov z ČR, Maďarska, Poľska, 
Rakúska, SR a Talianska. Po ne-
celých štyroch mesiacoch jestvo-
vania tohto pozoruhodného pro-
jektu išlo o premiérové prvenstvo 
člena Cycling Academy Teamu na 
európskom kontinente.
Ľuboš Malovec, napriek rastúcej 
popularite, stále zostáva rovnako 
skromným, akého sme poznali 
napríklad z vyhlasovania laure-
átov rôznych športových ankiet, 
našu mestskú nevynímajúc. Cie-
ľavedomosť, nepoddajnosť a ge-
netické predpoklady dávajú uňho 
prísľub. Vrcholová cyklistika je 
náramná drina. Dvadsaťjeden-
ročný odchovanec trnavského 
Olympiku pred ňou necúva. Má 
svoje sny. Aj vzdialené. Napríklad 

ten o účasti na Tour de France. 
Dobre vie, že za naplnením po-
dobných rojčivých dumiek mu 
z tela ešte načim vyžmýkať litre 
tréningového potu. 
V aktuálnom ročníku vidí pred 
sebou viaceré výzvy. Zriedkavú 
profesionálnu ponuku jazdiť 
v zahraničnom kolektíve si veľ-
mi váži, veď môže na vlastnej 
koži skúsiť doteraz nepoznaný 
projekt pre mladých cyklistov. 
„Po skončení sezóny príde skla-
danie účtov a rád by som, aby 
vedenie akadémie bolo s mojím 
účinkovaním spokojné,“ povie. 
A Ľubošove slovenské vrcholy 
termínovo nahustenej sezóny 
2015? „Teším sa na Okolo Slo-
venska. Záverečná, piata etapa 
59. ročníka povedie 14. júna 

z Nového Mesta nad Váhom do 
Bratislavy. Budem rád, ak trnav-
skí kamaráti aj ďalší priaznivci 
cyklistiky z okolia prídu k trati 
povzbudiť náš medzinárodný 
tím,“ pokračuje. Tiež spoločné 
majstrovstvá SR a ČR, v termí-
ne 24.– 28. 6. s centrom pod 
severoslovenským Dubňom, sa 
dostanú do zorného uhla našich 
skalných. Minuloročný šampi-
onát oboch susediacich štátov 
zorganizovali v Slavkove pri Brne 
a Ľ. Malovcovi priniesol dva 
medailové zásahy, zlato v pre-
tekoch jednotlivcov do 23 rokov 
a striebro v časovke. „Ani tento 
rok v Žiline by som nechcel vyjsť 
naprázdno,“ dodá mimoriadne 
talentovaný Trnavčan zo Saga-
novej akadémie. 
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Šachové turnaje sa usporadúvajú 
v rôznych mestách sveta. V minu-
lom storočí boli veľmi populárne 
turnaje, ktoré sa konali v kúpeľných 
mestách (Monte Carlo 1901 – 04, 
Ostende 1905 – 07, San Sebastian 
1911 – 12, Karlove Vary 1907, Tren-
čianske Teplice 1930, Sliač 1932, 
Poděbrady 1936). Riaditelia kúpeľov 
si takýmto spôsobom robili rekla-
mu a popularitu, ale aj šachisti si 
tu mohli liečiť rôzne svoje choroby. 
Prišlo sa tiež pozrieť na šachistov 
veľa divákov a novinárov. Uplynulo 
už viac ako 100 rokov, čo sa konal 
(20. 5. – 6. 6. 1912) ešte za Ra-
kúsko-Uhorska v kúpeľnom meste 
Piešťany turnaj s účasťou 18 hráčov. 
Pred skončením turnaja Piešťany 
1912 sa šachisti dohodli, že sa opäť 
o rok zídu znova, ale nestalo sa tak. 
Potom sa rozpútala 1. svetová vojna 
(1914 – 1918). Nakoniec sa šachisti 
opäť stretli, ale až v r. 1922 (6. – 29. 
apríla), teda o desať rokov neskôr 
ako plánovali, ale aj v inej zostave. 
Z predchádzajúceho turnaja prišli 
len štyria: Spielmann, Balla, Hro-
mádka a Johner. Chýbal aj J. Breyer, 
ktorý v r. 1921 umrel, a tak turnaj 
pomenovali po ňom ako Breyerov 
memoriál. Na štartovacej listine 
sa objavili mená a priezviská 19 
hráčov, ktorí opäť hrali systémom 
„každý s každým“. Nakoniec zvíťazil 
Ukrajinec Jefim Bogoljubov (15 b.). 
Na 13. priečke skončil Čech Karel 
Treybal so ziskom 8 bodov (päť 
výhier, šesť remíz a sedem prehier), 
keď porazil Holanďana Euweho, 
ale aj legendárneho Opočenské-
ho a Rétiho. Záštitu nad turnajom 
prevzal vtedajší prezident T. G. 
Masaryk.
Tohto roku v máji si svetová miero-
vá verejnosť pripomína 70. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. Medzi 
obeťami nemeckých fašistov boli 
aj priaznivci kráľovskej hry. Jeden 
z nich Karel Treybal (2. 2. 1885 - 2. 
10. 1941) patril medzi popredných 
československých šachistov. Šach 
ho naučil hrať jeho starší brat. 

Titul šachového majstra dosiahol 
v r. 1923. V tom istom roku pora-
zil významných šachistov sveta: 
Aljechina, Bernsteina, Nimcoviča, 
Spielmanna, Thomasa a Chajesa; 
remizoval s Rétim, Tartakoverom, 
Taraschom a Rubinsteinom. Re-
prezentoval Československo na 
šachových olympiádach v Haagu 
(1928), Hamburgu (1930), Folkesto-
ne (1933), a Varšave (1935). Bol 
nadšeným propagátorom šachu 
prostredníctvom simultánnych par-
tií. Skladaním šachových problémov 
sa nezaoberal. Pri šachovej partii 
sa prejavujú aj psychické vlastnosti 
človeka. Karel musel byť dobrosr-
dečnej povahy, lebo rád prijal po-
nuku remízy aj od šachistu slabšie-
ho od neho. V civilnom živote bol 
právnikom. Titul doktora práv mu 
bol udelený r. 1921. V r. 1930 bol 
vymenovaný za prednostu Okres-
ného súdu vo Velvaroch. V budove 
súdu bol 30. mája 1941 zatknutý 
nemeckým gestapom a väznený 

v Prahe, Kladne a Terezíne. Vojen-
ský stanný súd v Prahe ho odsúdil 
na trest smrti 2. októbra 1941 (vraj 
kvôli ilegálnemu držaniu strelnej 
zbrane) a toho istého dňa bol aj 
popravený. Jeho telo nemeckí fašisti 
rodine však nikdy nevydali, možno 
aj preto, aby sa nedali zistiť ich mu-
čiace praktiky pri jeho vypočúvaní. 
V 1. svetovej vojne bol záložným 
poručíkom 30. Pešieho pluku v Ha-
liči. V r. 1915 prebehol do ruského 
zajatia a krátko na to sa stal čes-
koslovenským legionárom. Okrem 
šachu bola vrcholom jeho záujmu 
rodina a občianske povolanie. Jeho 
príbuzní udržiavajú rodinný ša-
chový odkaz, lebo v každej ďalšej 
generácii sa narodil minimálne 
jeden aktívny šachista. Tohto roku 
2. februára uplynulo 130 rokov od 
jeho narodenia. Na turnaji v Piešťa-
noch r. 1922, odkiaľ je naša ukážka, 
sa v 17. kole stretol za šachovnicou 
s budúcim víťazom turnaja Jefimom 
Bogoljubovom, ktorý sa ako čierny 

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice
Záver šachovej partie: Treybal – Bogoljubov, Piešťany 1922, postavenie po ťahu 30. - Kc7 (10 - 9)

GK

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

EXPOZÍCIE .............................
Archeológia, Gotická Trnava, Dejiny 
Trnavy, Umelecké remeslo v Číne 
a Japonsku, Kampanologická expo-
zícia, Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného Sloven-
ska, Príroda Malých Karpát, Krása 
zašlých čias, Štefan Cyril Parrák 
– pocta kráľovi zberateľov, Sakrálne 
pamiatky

VÝSTAVY ..................................

 6. mája o 16.30 h DRUHÁ 
SVETOVÁ VOJNA A TRNAVA
vernisáž výstavy k výročiu ukonče-
nia II. svetovej vojny
 16. mája o 19.00 h SUPRASĽ-
SKÝ KÓDEX
vernisáž výstavy o jednej z naj-
starších slovanských literárnych 
pamiatok bulharskej proveniencie 
v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Bulharskej republiky v SR
 EVEREST – výstava prevzatá zo 
Slovenského olympijského a špor-
tového múzea v Bratislave, do 30. 
6. 2015
 TRNAVSKÝ OBJEKTÍV – sú-
ťažná prehliadka neprofesionál-
nych fotografov, v ZsM organizuje 
Trnavské osvetové stredisko
Výstava do 18. mája 2015

 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
sprístupnenie geologickej výstavy 
do 28. 2. 2016
 ZBIERKOVÝ PREDMET 
MESIACA
k výročiu konca II. svetovej vojny
PODUJATIA ..............................

16. mája od 17.00 do 22.00 h 
NOC V MÚZEU
 17.00 h DRUHÁ SVETOVÁ 
VOJNA A TRNAVA – komentova-
ný sprievod výstavou, Mgr. Lucia 
Duchoňová
18.00 MAROKO – komentovaný 
sprievod výstavou, RNDr. Miroslav 
Hornáček
 19.00 h SUPRASĽSKÝ KÓDEX 
– vernisáž výstavy v koncertnej 
sále
 20.30 h 
STOROČIE MÓDY NA TRNAV-
SKÝCH FOTOGRAFIÁCH 1880 
–1980 – komentovaná prezentácia 
v koncertnej sále, PaedDr. Simona 
Jurčová, Mária Kuššová

CYKLUS PREDNÁŠOK ............
 v sobotu 16. mája o 20.30 h
PRECHÁDZKA PO STAREJ TR-
NAVE 
Komentovaná prezentácia fotogra-
fií – PaedDr. Simona Jurčová
Ďalšie prezentácie na objednanie 
pre skupiny nad 20 osôb, vstupné 
podľa platného cenníka vstupov do 
múzea
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
Maroko – raj geológov, komen-

tovaný sprievod výstavou – na 
objednanie, sprevádza RNDr. M. 
Hornáček
 vo štvrtok 21. mája o 16.00 h 
BESEDA S ÚČASTNÍKMI EXPE-
DÍCIE MOUNT EVEREST 1984 
– sprievodné podujatie k výstave 
EVEREST

DOM HUDBY 
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9. 
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h na objednanie 
13.00 – 14.30
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte návštevy cez pracov-
né dni u lektorov v hlavnej budove na 
tel .č. 033/ 5512 913

EXPOZÍCIE ...............................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera 
Trnavského, Dejiny Cirkevného 
hudobného spolku, 
Dvorana slávy dobra

VÝSTAVY .................................
 HISTÓRIA POPULÁRNEJ 
HUDBY V TRNAVE 
DO R. 1989
 POZNÁTE HUDOBNÉ 
NÁSTROJE?
Výstava potrvá do 31. 3. 2016
 BRADLAN – Výstava k 85. výročiu 
trnavského speváckeho zboru

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
Námestie sv. Mikuláša 10
LETNÁ SEZÓNA 1. 4. – 30. 9.
ut. – pia. 8.30 – 12.30 h 

Západoslovenské múzeum

pozvánky

bránil voči „dvojkroku“ pešiaka 
pred kráľom Škandinávskou obra-
nou (B01): 1.e4 d5 2.e:d5 Jf6 3.d4 J:
d5 4.c4 Jb6 5.Jc3 e5 6.d:e5 D:d1+ 
7.J:d1 Jc6 8.f4 Se6 9.b3 0-0-0 10.Je3 
Sc5 atď. Nakoniec dospela partia po 
ťahu 30. - Kc7 do pozície na šacho-
vom diagrame, kde si chcel K. Trey-
bal uvoľniť svoju vežu zo zovretia 
pešiakov: 31.c5? Jc6 32.c:b6+ a:b6 
33.Se6 V:e6 34.Jd5+ Kb7 35.V:b6+ 
Ka7 36.Kc4 Je5+ 37.Kd4 V:b6 38.J:b6 
K:b6 39.K:e5 V:g2 40.Kf4 V:h2 41.K:
g4 Sh5+ a prehral. Nechávame na 
domácu analýzu našim čitateľom 
– riešiteľom, ako mal správne biely 
hrať v 31. ťahu?
Pri najbližšej návšteve Piešťan si 

spomeňte, že sa v minulom storočí 
prechádzali popri Váhu v tomto 
kúpeľnom meste aj významné sve-
tové šachové osobnosti. Škoda, že 
tak rýchlo a skoro zanikla tradícia 
kúpeľných turnajov na Slovensku. 
Nech je tento krátky článok aj tichou 
spomienkou na ich minulú slávu.
Riešenie koncovky Ujtelky vs. Bá-
ňas: 40.Dd7+ Vf7 41.Dg4 Jf6 42.J:f6 
K:f6 43.Kf3 h5 44.Dc8 Kg7+ 45.Ke3 
Vfe7 46.Dc6 Kf7 47.Kf4 V:e4+ 48.D:
e4 V:e4+ 49.K:e4 Ke6 50.a4 a6 51.Kf4 
Kd5 52.Kg5 b5 53.a:b5 a:b5 54.K:
g6 c4 55.b:c4+ b:c4 56.K:h5 c3 -+; 
34.Dd2 V:e4 35.Dd5+ De6 36.Db7 
Jf5 37.h5 Vg4 38.h:g6 h:g6 39.Vd3 
De5 40.Dd5+ D:d5+ 41.V:d5 V:g3+ 

42.Kh2 Vg5 43.Vdd2 Kf7 44.Vg2 
Vh8+ 45.Kg1 Jg3 46.Ja3 Ke6 47.Jc4 
b5 48.Ja3 Ke5 49.Vd7 Vh1+ 50.Kf2 
Je4+ 51.Kf3 Vh3+ 52.Ke2 V:g2+ -+; 
34.Ve2 V:e4 35.D:e4 D:e4 36.V:e4 
V:e4 37.Ve3 V:e3 38.J:e3 Jf5 39.Jd1 
Kf7 40.Kf3 Ke6 41.Kf4 h6 42.Jc3 Je7 
43.Ke4 Jg8 44.Jb5 Jf6+ 45.Kf3 a6 
46.Jc3 Ke5 47.Je2 Jd5 -+. Uvedené 
varianty ukazujú, že vo výhode bol 
čierny aj po inom pokračovaní. Zá-
ver partie je dôkazom toho, že dve 
veže s pešiakom navyše môžu byť 
silnejšie ako dáma. Pre úplnosť uvá-
dzame, že v Tatranskom pohári 1978 
skončil Báňas na 11. mieste a Ujtelky 
na predposlednom z trinástich ša-
chistov. 
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pozvánky

13.00 – 15.00 na objednanie
so. – ne. 11.00 – 17.00 h
Prosíme, ohlasujte víkendové návštevy 
cez pracovné dni u lektorov v hlavnej 
budove na tel .č. 033/ 5512 913

 WILLIAM SCHIFFER 
Život a dielo sochára a medailéra
 SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLO-
VENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia 
A. Bernoláka
do 31. 12. 2015
 KNIŽNÁ KULTÚRA NA 
ZNÁMKACH – filatelia zo zbier-
ky Severína Zrubca 
Výstava potrvá do 31. 5. 2015

PODUJATIA ............................
 v stredu 13. mája o 19.00 h 
NOC LITERATÚRY
Robert Menasse: Blažené časy, 
krehký svet
Číta: Pavel Dvořák

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

Synagóga – Centrum 
súčasného umenia

 Miroslav Trubač: J.R.D. 
(Je robené doma)
Výstava mladého slovenského 
sochára (*1986, Trnava). Prevaž-
ne komorná tvorba je založená 
na spoločenských paradoxoch, 
dynamika figurálnych kompo-
zícií je „zamrznutá“ v čase. Dej 
je podporený výrazným kolo-
rovaním námetov, v ktorých je 
samonosné ich stvárnenie: gestá, 
grimasy, rozloženie kompozície, 
celkový výraz
Kurátor: Roman Popelár
do 10. mája

Kopplova vila

Stále expozície ........................

 JÁN KONIAREK 
(1878 – 1952)
Zakladateľ moderného sloven-
ského sochárstva – stála expozí-
cia sochárskej tvorby 

 KLENOTY DOMOVA – slo-
venské klasické umenie 20. sto-
ročia
 GALÉRIA PORTRÉTOV – vý-
ber diel z kolekcie portrétneho žán-
ru reprezentujúce vývoj portrétne-
ho maliarstva od konca 18. storočia 
po súčasnosť zo zbierok GJK

AKCIE / AKTIVITY ...................
 5. mája o 18.00 h 
v Synagóge – Centre 
súčasného umenia
KOMENTOVANÁ PREHLIAD-
KA spojená s neformálnou dis-
kusiou pre širokú verejnosť k ak-
tuálnej výstave J.R.D. (Je robené 
doma) za účasti kurátora výstavy 
Romana Popelára a autora Miro-
slava Trubača 
Vstup voľný
 ART Laboratórium 2015
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba 
nielen k aktuálnym výstavám pre 
MŠ, ZŠ, SŠ podľa záujmu škôl
 16. mája od 13.00 do 23.00 h 
v Kopplovej vile
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – deň 
otvorených dverí v rámci XI. roč-
níka Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií, vstup voľný
 24. mája o 18.00 h 
v Kopplovej vile
Trnavská hudobná jar 2015
VARGA QUARTET / Slovensko
Sólista: Gottfried Boisits – hoboj 
/ Rakúsko
Program: J. Haydn, W. A. Mozart
Vstupné: 5 € študenti, 3 € dô-
chodcovia 

 13. – 14. mája na Trojičnom 
námestí 
MÁJOVÝ KVET – stretnutie pri 
knižke s mamičkami a ich deťmi 
 13. mája NOC LITERATÚRY
Európska literatúra v Trnave – 7. 
ročník čítania textov európskych 
autorov na Slovensku. Hlavný 
organizátor České centrum 
18.00 h Knižnica Juraja Fándlyho 
– záhrada, Rázusova 1

19.00 h Múzeum knižnej kultúry, 
Námestie sv. Mikuláša 10
20.00 h Divadlo Jána Palárika, 
Trojičné námestie 2 
21.00 h Západné krídlo radnice, 
Hlavná 1
22.00 h Rotunda Spiegelsaal, 
Kalinčiakova 14
Čítať budú: Bohumil Chmelík, 
Pavel Dvořák, Tomáš Mosný, 
Pavol Tomašovič, Dušan Vančo. 
Hudba: Beáta Kuracinová Vargová
Účastníci putovania za 
literatúrou budú zaradení do 
žrebovania o knižné ceny
 18. mája o 10.00 h 
v oddelení pre deti 
VODNÍK VENČEK – stretnutie 
detí s jubilujúcim spisovateľom 
Jánom Navrátilom. V spolupráci 
so Združením vydavateľov 
a kníhkupcov Slovenska
 21. mája o 17.00 h v čitárni 
KĽÚČ KU ŠŤASTIU – stretnutie 
s Marcelou Laiferovou
V spolupráci s vydavateľstvom Ikar
 26. mája o 10.00 h 
v študovni
SÚŤAŽ V ČÍTANÍ A PÍSANÍ 
V BRAILLOVOM PÍSME 
Krajské kolo – v spolupráci 
s Krajským strediskom Únie 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska na počesť 25. výročia 
vzniku ÚNSS
 28. mája o 17.00 h v záhrade 
MAKAROVE MÁJE II.
Prezentácia nového programu 
Fóra humoristov spojená so 
záhradným piknikom. Moderujú: 
Eva Jarábková a Peter Roháč
 SLÁVME TO SPOLOČNE
Výstava k 100. výročiu narodenia 
a 30. výročia úmrtia básnika 
a kňaza Janka Silana v spolupráci 
so Slovenskou národnou 
knižnicou. Výstava trvá do 30. mája
 

VEĽKÁ SÁLA ...........................
 4. pondelok 19.00 ČIERNA 
KOMÉDIA 
 5. utorok 19.00 KAMENNÝ 
CHODNÍČEK /

Knižnica J. Fándlyho

Galéria Jána Koniarka 

Divadlo Jána Palárika
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 6. streda 10.00 ZLATÝ KĽÚČIK 
 7. štvrtok 10.00 ZMIERENIE 
alebo DOBRODRUŽSTVO PRI 
OBŽINKOCH 
11. pondelok 19.00 MEŠTIAK 
ŠĽACHTICOM 
 12. utorok 19.00 TRI LETUŠ-
KY V PARÍŽI 

 14. štvrtok 19.00 MANDRA-
GORA 
 15. piatok 10.00 TRAJA 
TUČNIACI 
 17. nedeľa 16.00 OPICE 
Z NAŠEJ POLICE – Bratislav-
ské bábkové divadlo
 18. pondelok 19.00 BOŽÍ 
VTÁK 
 19. utorok 10.00 BOŽÍ VTÁK 
 20. streda 19.00 ČIERNA 
KOMÉDIA 
 21. štvrtok 19.00 VRÁTILA 
SA RAZ V NOCI 
 22. piatok 18.00 ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT – Súk-
romné tanečné konzervató-
rium Dušana Nebylu 
 23. sobota 19.00 TRI LE-
TUŠKY V PARÍŽI 
 24. nedeľa 16.00 ZLA-
TOVLÁSKA – HARRY TEATER 
Banská Bystrica 
 25. pondelok 19.00 KAMEN-
NÝ CHODNÍČEK 
 26. utorok 19.00 HERCI SÚ 
UNAVENÍ 
 27. streda 10.00 ZLATÝ 
KĽÚČIK 
 29. piatok 19.00 OPICA 
A ŽENÍCH 
 30. sobota 19.00 HOMMA-
GE á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ 
– ART MUSIC ORCHESTRA 

ŠTÚDIO ...................................
 12. utorok 10.00 
JAZYKOVÁ RÍŠA
...............................................  
Západoslovenské múzeum, Galéria 
Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika 
a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja

Hlavná 17, fb.com/artklubtrnava, 
artklub@gmail.com, 0948 393 290 

 2. mája o 16.00 h Divadlo 
DEMOscéna: NOČNÉ 
NÁVŠTEVY
Príbeh o Marekovi Nedbajovi, 
ktorý má pred sebou príjemnú 
víziu večera stráveného v pokoji. 
Ale zaslúži si ho vôbec?
Scenár a réžia: Daniel Domorák
 6. mája o 20.00 h MIME SHOW
Jedinečný zážitok v podaní herca 
– míma Adriana Kobetiča a jeho 
hostí. Pohybové etudy bude 
sprevádzať na klavíri hudobný 
hosť Tomáš Köppl, ktorý sa 
predstaví aj samostatne 
 13. mája o 19.30 h Stand up: 
NO DAVAJ!
Trnava má rada inteligentný 
humor. O zábavu sa postarajú 
dobre známi a ostrieľaní 
„standupisti“. Neoddeliteľnou 
súčasťou akcie je aj kategória 
OpenMic, ktorá dáva príležitosť 
amatérskym standupistom 
vystúpiť pred rozohriatym 
publikom a otestovať svoje 
schopnosti. Šou bude moderovať 
Martin Fojtú – Tajfún
 14. mája o 19.00 h Divadlo 
DEMOscéna: POZITÍVNA 
DYCHOVÁ SKÚŠKA – hra 
o človeku, ktorý myslel pozitívne, 
zhlboka sa nadýchol a skúsil to – 
nasadnúť a dostať sa z podsvetia 
priamo pod perinu. Pod parou. 
Pod policajným dozorom. 
Pozitívne vydýchol. A potom 
stratil dych, pozitívne myslenie 
aj chuť ďalej niečo skúšať. Lebo 
potom to už nie je o tom, ako 
kto myslí, či ako sa komu dýcha. 
Potom je to už len o...
Scenár: Daniel Domorák
 15. – 16. mája o 20.00 h 
MILK FEST – štvrté 
pokračovanie úspešného 
multižánrového festivalu
 18. mája o 21.00 h 
SHANGHAI POSTMAN LIVE

Rádio Bunker v spolupráci 
s ArtKlubom pozývajú na 
jediné sólové elektro-rockové 
vystúpenie Francúza menom 
Shanghai Postman Orkestar na 
Slovensku v rámci jeho European 
Spring Tour 2015 
 20. mája o 19.00 h Na 
ceste: KRÁSY PORTUGALSKA 
s ochutnávkou portského vína
 27. mája o 19.00 h Na ceste: 
ROMAN VEHOVSKÝ – CESTOU 
OSUDU A NÁHODY. Vyraziť do 
sveta bez jasného cieľa a nechať 
sa len tak unášať náhodou? Pre 
jedného nepredstaviteľný počin, 
pre druhého životný sen, ktorý 
sa ale málokomu podarí splniť. 
Roman Vehovský si ho splnil. 
Z roku na cestách sa stali dva, 
z dvoch štyri.... Aké je žiť na 
cestách sedem rokov svojho 
života?
 28. mája o 21.00 h JANA 
RUŽIČKOVÁ & CROSS THE 
LINE + SEVENTH WEAPON 
LIVE – Radio Bunker 
v spolupráci s ArtKlubom 
pripravili návrat dámy trnavského 
bluesu Jany Ružičkovej & Cross 
The Line na domácu scénu 
podporený mladou nádejnou 
rock’n’rollovou kapelou Seventh 
Weapon z Považskej Bystrice 

 23. mája o 10.00 h v športo-
vom areáli Slávia 
TRNAVSKÉ ŠPORTOVÉ HRY 
SENIOROV
Pozývame všetkých aktívnych 
seniorov, ktorí majú chuť zasúťa-
žiť si v nenáročných športových 
disciplínach 
 22. mája od 8.00 do 14.00 
h pred radnicou, na Trojičnom 
námestí, na uliciach v centre 
mesta a pred obchodným cen-
trom na Clementisovej 
DEŇ SLNEČNÍC
Pri príležitosti Svetového dňa ľudí 
so sclerosis multiplex – WORLD 
MS DAY si členovia trnavského 
Klubu Sclerosis Multiplex, ich 

ArtKLUB

Zdravé mesto

pozvánky
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priaznivci a dobrovoľníci v spo-
lupráci s mestom Trnavou budú 
rozdávať informačné materiály 
o tejto chorobe a ozdobovať 
okoloidúcich slnečnicou – sym-
bolom ľudí s diagnózou skleróza 
multiplex. Súčasťou podujatia je 
verejná zbierka na rekondičné 
pobyty pre pacientov 

 5. mája o 9.00 h na ihris-
kách FK Lokomotívy Trnava
FUTBAL – majstrovstvá kraja Mc 
Donald’s Cup žiakov a žiačok ZŠ 
 6. mája o 14.00 h 
v západnom krídle radnice
MOJA TRNAVA – vernisáž sú-
ťažnej výstavy výtvarných prác 
detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ v spolu-
práci s Mestom Trnavou
 6. mája o 9.00 h na Strelec-
kej ulici
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍ-
ČEK – tretie kolo šachovej súťa-
že žiakov ZŠ
 7. mája o 9.00 h 
na Streleckej ulici
TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍ-
ČEK – tretie kolo šachovej súťa-
že študentov SŠ
 11. mája o 13.30 h na Stre-
leckej ulici
RIO DE JANEIRO – vernisáž 
výtvarnej výstavy určenej deťom 
MŠ, žiakom ZŠ a SŠ
 12. mája o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale
VYBÍJANÁ – majstrovstvá okre-
su najmladších žiačok ZŠ 
 12. mája o 9.00 h 
na Streleckej ulici
SLÁVIK SLOVENSKA 2015 
– okresné kolo speváckej súťaže 
žiakov ZŠ
 13. mája o 8.00 h v Mestskej 
športovej hale
VYBÍJANÁ – majstrovstvá okre-
su najmladších žiakov ZŠ
 14. mája 9.00 h v kine 
Hviezda
DANCE FREE STYLE – okresné 
kolo tanečnej súťaže  ZŠ a SŠ
 16. mája od 10.00 h 

na Streleckej ulici
TÉTÉ MODEL 2015 – súťažná 
výstava plastikových modelov
 19. mája o 9.00 h 
na MAŠ A. Hajmássyho
ATLETIKA – majstrovstvá okre-
su žiakov ZŠ
 21. mája o 9.00 h
SLÁVIK SLOVENSKA 2015 
– krajské kolo speváckej súťaže 
žiakov ZŠ
 26. mája o 9.00 h na ihris-
kách FK Lokomotívy Trnava
FUTBAL – majstrovstvá kraja 
Jednota Cup žiakov ZŠ
 27. mája o 9.00 h na ihris-
kách FK Lokomotívy Trnava
FUTBAL – majstrovstvá kraja 
Jednota Cup žiačok ZŠ 

máj – október 2015
 KATEDRÁLA SV. JÁNA KRS-
TITEĽA 
máj – október: 
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
máj, jún, september, október: 
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 16.00 h
sobota – nedeľa:13.00 – 17.00 h
júl – august: 
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. JAKUBA – fran-
tiškánsky
máj, jún, september:
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL NAJSV. TROJICE 
– jezuitský
máj, jún, september:
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené

štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. ANNY – uršulínsky
máj, jún, september:
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
máj, jún, september:
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok– piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
 KOSTOL SV. HELENY
máj, jún, september:
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h
júl – august:
pondelok – streda: zatvorené
štvrtok – piatok: 10.00 – 12.00 h, 
13.00 – 17.00 h
sobota – nedeľa: 13.00 – 17.00 h

 1. 5. o 15.30 MALÝ PÁN 
17.30 EX MACHINA
19.30 AVENGERS 2: VEK 
ULTRONA – 2D
 2. 5. o 15.30 MALÝ PÁN 
17.30 AVENGERS 2: VEK 
ULTRONA – 3D
20.15 EX MACHINA
 3. 5. o 15.30 MALÝ PÁN 
17.30 EX MACHINA
19.30 AVENGERS 2: VEK 
ULTRONA – 2D
 4. 5. o 17.00 AVENGERS 2: VEK 
ULTRONA – 2D
19.30 DAJTE MI POKOJ!
 5. 5. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 MARTIN ČORBA
20.00 CHOĎ DO PEKLA
 6. 5. o 17.30 EX MACHINA
19.30 AVENGERS 2: VEK 
ULTRONA – 2D
 7. 5. o 17.30 TO DIEVČA MUSÍŠ 
MILOVAŤ – slovenská premiéra
19.30 NEUTEČIEŠ – slovenská 

Otvorenie kostolov

Kalokagatia

Kino Hviezda

pozvánky
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premiéra
 8. 5. o 17.30 DAJTE MI POKOJ!
19.15 TO DIEVČA MUSÍŠ 
MILOVAŤ
21.00 NEUTEČIEŠ
 9. 5. o 15.30 KONEČNE DOMA
17.30 TO DIEVČA MUSÍŠ MILOVAŤ
19.30 NEUTEČIEŠ
 10. 5. o 15.30 KONEČNE 
DOMA!
17.30 DAJTE MI POKOJ!
19.30 TO DIEVČA MUSÍŠ 
MILOVAŤ
 11. 5. o 17.30 DAJTE MI POKOJ!
19.30 TO DIEVČA MUSÍŠ 
MILOVAŤ 
 12. 5. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 IDA
20.00 PROTI PRÍRODE
 13. 5. NEPREMIETAME
 14. 5. o 17.30 MAD MAX: 
ZBESILÁ JAZDA – 3D – slovenská 
premiéra
19.40 ZABIJACI – slovenská 
premiéra
 15. 5. o 17.30 MAD MAX: 

ZBESILÁ JAZDA – 2D
19.40 ZABIJACI
 16. 5. o 19.30 ZABIJACI
 17. 5. o 15.30 OVEČKA SHAUN
17.30 LADÍME 2
 19.30 MAD MAX: ZBESILÁ 
JAZDA – 2D
 18. 5. NEPREMIETAME
19.00 KONCERT KATARÍNY 
KOŠČOVEJ 
 19. 5. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 FUTUROLOGICKÝ 
KONGRES
20.00 MOTÝLE
 20. 5. o 19.30 LADÍME 2
 21. 5. 19.30 ŽIVOT JE ŽIVOT 
– slovenská premiéra
21.15 POLTERGEIST – 3D
 22. 5. o 17.30 ŽIVOT JE ŽIVOT
19.30 DEŇ BLBEC
21.30 POLTERGEIST – 2D
 23. 5. o 15.30 OVEČKA SHAUN
17.30 ŽIVOT JE ŽIVOT
19.30 DEŇ BLBEC
21.30 POLTERGEIST – 2D
 24. 5. o 15.30 OVEČKA SHAUN
17.30 ŽIVOT JE ŽIVOT

19.30 DEŇ BLBEC
 25. 5. NEPREMIETAME
19.00 KONCERT SZIDI TOBIAS
 26. 5. FILMOVÝ KLUB 
NAOKO
18.00 HOLY MOTORS
20.00 DIVOKÉ HISTORKY
 27. 5. NEPREMIETAME
19.00 TRI TVORIVÉ TVORY
 28. 5. o 17.30 DIVOKÁ 
DVOJKA– slovenská premiéra
19.30 SAN ANDREAS – 3D 
– slovenská premiéra
 29. 5. NEPREMIETAME
19.00 DIVADLO – SĽÚBILI 
SME SI LÁSKU alebo 
REVOLÚCIA V MANŽELSTVE
 30. 5. o 15.30 SEDEM 
ZHAVRANENÝCH BRATOV
17.30 TOMORROWLAND
19.45 DIVOKÁ DVOJKA
 31. 5. o 15.30 SEDEM 
ZHAVRANENÝCH BRATOV
17.30 TOMORROWLAND
19.45 SAN ANDREAS – 2D
 1. 6. o 17.30 DIVOKÁ DVOJKA
19.30 SAN ANDREAS – 2D

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 2. mája o 18.00 h v Zrkadlo-
vej sieni Divadla Jána Palárika
LISTY AJ PRE TEBA 
Prezentácia novej knihy Michala 
Lošonského pri príležitosti 90. 
narodenín autora
Účinkujú: Michal Lošonský, Pavol 
Tomašovič, skupina Brisk
Organizátor: Klub priateľov Tr-
navy v spolupráci s Krajskou 
odbočkou Spolku slovenských 
spisovateľov v Trnave
Vstup voľný

 3. mája o 18.00 h 
v Evanjelickom kostole
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 
2015
VOX AURUMQUE
Hana von Schlosser, zbormaj-
sterka
Johannes Schimbrackius Orga-
nista Waralii
Svetová premiéra

 4. mája o 11.00 h pri Pomní-
ku M. R. Štefánika 
na Námestí SNP
PIETNA SPOMIENKA pri príle-
žitosti 96. výročia úmrtia generá-
la Milana Rastislava Štefánika 
Organizátori: Mesto Trnava, 
Trnavský samosprávny kraj, Cir-
kevný zbor Evanjelickej cirkvi a. 
v. Trnava, Miestny odbor Matice 
slovenskej v Trnave, Okresný 
úrad Trnava, Slovenský zväz pro-
tifašistických bojovníkov a Vojen-
ský archív v Trnave
Program: Hymna Slovenskej re-
publiky, báseň, slávnostné prího-
vory a položenie vencov v sprie-
vode hymnickej piesne 

 6. mája o 14.00 h 
v západnom krídle radnice
MOJA TRNAVA 
Vernisáž výstavy výtvarnej súťaže 
deti z materských škôl, žiakov 
základných, špeciálnych škôl, 

osemročných gymnázií a študen-
tov stredných škôl 
Výstava bude otvorená každú 
stredu a nedeľu 

 6. mája o 16.30 h 
v Západoslovenskom múzeu
DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA 
A TRNAVA
Vernisáž výstavy k výročiu ukon-
čenia II. svetovej vojny

 6. mája o 19.00 h – Berliner 
DKP, Pekárska 40
Očúvadlo: JAZZ MEDZI TE-
LOM A DUŠOU 
Tretie vydanie interaktívnej pred-
nášky o hudbe sa tentoraz pozrie 
na žáner s viac ako storočnou 
tradíciou – jazz. Hudbu vyberajú 
a pomedzi pesničky konferujú 
Juro Kovalčík a Michal Lipták

 6. mája o 20.00 h 
v ArtKlube na Hlavnej 17

pozvánky
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MIME SHOW – jedinečný zá-
žitok v podaní herca – míma 
Adriana Kobetiča a jeho hostí. 
Pohybové etudy bude sprevádzať 
na klavíri hudobný hosť Tomáš 
Köppl

 7. mája o 19.00 h v Cafe 
Music na Hlavnej ulici 
KONCERT 
NIELEN PRE MAKARA
Spomienkový koncert venovaný 
hudobníkovi, spevákovi, sklada-
teľovi, spisovateľovi a novinárovi 
Mariánovi „Makarovi“ Mrvovi. 
Účinkujú Bonzo & the Resona-
tors, saxofonista Rudo Macko 
a Orchester Ivana Tomoviča

 12. mája o 19.00 h – Berli-
ner DKP, Pekárska 40
O SCHRÁNKOVÝCH FIRMÁCH 
S MARIÁNOM LEŠKOM
O tom, prečo schránkové firmy 
smrdia korupciou a ako proti nim 
bojovať, budú diskutovať Marián 
Leško a jeho hostia. Organizuje 
Nadácia Zastavme korupciu

 13. mája NOC LITERATÚRY
Európska literatúra v Trnave – 7. 
ročník čítania textov európskych 
autorov na Slovensku. Hlavný or-
ganizátor České centrum 
18.00 h Knižnica Juraja Fándlyho 
– záhrada, Rázusova 1
19.00 h Múzeum knižnej kultúry, 
Námestie sv. Mikuláša 10
20.00 h Divadlo Jána Palárika, 
Trojičné námestie 2 
21.00 h Západné krídlo radnice, 
Hlavná 1
22.00 h Rotunda Spiegelsaal, Ka-
linčiakova 14
Čítať budú: Bohumil Chmelík, 
Pavel Dvořák, Tomáš Mosný, 
Pavol Tomašovič, Dušan Vančo. 
Hudba: Beáta Kuracinová Var-
gová
Účastníci putovania za literatú-
rou budú zaradení do žrebovania 
o knižné ceny

 13. a 14. mája 
na Trojičnom námestí
MÁJOVÝ KVET 2015 – obľúbe-
ný trnavský kvetinový rínok pri 
príležitosti Dňa matiek spojený 
s kultúrnym programom, tvori-
vými dielňami, výstavami a pred-
náškami pre záhradkárov 

 13. mája od 10.00 do 15.00 
h na Hlavnej ulici
KURZ PLETENIA KOŠÍČKOV 
S RIBIŠŠKOU v party stane na 
pešej zóne – súčasť podujatia 
Májový kvet. Začiatočníci, ktorí 
sa chcú naučiť základy pletenia 
z pedigu a vytvoriť svoj prvý ko-
šíček, sa môžu do 5. mája hlásiť 
na tel. č. 0905 153 181 

 13. mája o 18.00 h 
v kine Hviezda 
KONCERT PRE MAMU 
V podaní Art music orchestra 
a Jany Hubinskej zaznejú obľú-
bené šansóny, evergreeny a po-
pulárne piesne
Organizátor: Mesto Trnava. Vstup 
na koncert je zdarma, lístky sa 
vydávajú od 4. mája na mest-
skom úrade, č. dv. 168 

 14. mája o 15.30 h 
na radnici
AKO DOPESTOVAŤ KRÁSNE 
A ZDRAVÉ OVOCIE 
Na prednáške v réžii Okresného 
výboru Slovenského zväzu zá-
hradkárov sa dozviete o nových 
odrodách ovocných drevín, o ich 
odbornom chemickom a ekolo-
gickom ošetrovaní a o metodike 
starostlivosti o dopestované pro-
dukty. Súčasť podujatia Májový 
kvet 

 16. mája od 9.00 do 15.00 h 
pred radnicou 
TRNAVSKÝ BLŠÁK – blší trh 
spojený s medzinárodným pod-
ujatím Restaurant day, na ktorom 
môžu záujemcovia ochutnať 
ázijskú polievku Ramen, pravý 
arménsky medovník, bezlepkové 
cookies, osviežujúce limonády 

a iné dobroty. Vyzbierané penia-
ze budú cez účet Dobrej krajiny 
prerozdelené na organizáciu 
Trnavského rínku a ďalších zaují-
mavých mestských podujatí
Organizátor: n. o. Bronco v spo-
lupráci s Mestom Trnavou

 16. mája od 6.00 do 14.00 h 
v Trnavskej tržnici
BURZA KNÍH a VÍŤAZNÁ 
KÁVA 
Výmena, predaj, darovanie – prí-
ležitosť pre všetkých zberateľov 
a milovníkov literatúry. Účasť 
prisľúbili aj viacerí antikvári. Kni-
hy vhodne doplní vôňa koláčikov 
a kávy, ktorú bude pripravovať 
nový majster sveta v príprave al-
ternatívnej kávy Lukáš Záhradník. 
Podujatie vonku doplní ponuka 
zeleniny, priesad a grilovačka

 16. mája od 17.00 do 22.00 h 
v Západoslovenskom múzeu
NOC V MÚZEU
17.00 h DRUHÁ SVETOVÁ 
VOJNA A TRNAVA – komen-
tovaný sprievod výstavou, Mgr. 
Lucia Duchoňová
18.00 MAROKO – komentovaný 
sprievod výstavou, RNDr. Miro-
slav Hornáček
19.00 h SUPRASĽSKÝ KÓDEX 
– vernisáž výstavy v koncertnej 
sále
20.30 h – STOROČIE MÓDY NA 
TRNAVSKÝCH FOTOGRAFIÁCH 
1880 –1980 – komentovaná 
prezentácia v koncertnej sále, 
PaedDr. Simona Jurčová, Mária 
Kuššová

 16. mája od 13.00 do 23.00 
h v Galérii Jána Koniarka 
– Kopplovej vile
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ v rámci 
XI. ročníka Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií, vstup voľný

 16. mája od 12.00 h 
v Kamennom mlyne
COUNTRY DEŇ 
12.00 h reprodukovaná hudba, 
atrakcie pre deti: vozenie na po-
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níkoch, maľovanie na tvár, ská-
kací hrad, trampolínky
16.00 h Divadlo Neline: 
Rytier Bajaja 
16.40 h Sunny Shell – dogdancing 
17.00 h COUNTRY TIP
17.50 h Maryland 
18.00 h ARION 
19.00 h BYSTRÍK BAND 
20.00 h Maryland 
20.20 h KAMELOT (CZ) 
21.20 h Maryland, tanečná škola 
21.40 h NÁVRAT
Moderuje Anka Ulrichová

 18. mája o 19.00 h 
v kine Hviezda
NEŘEŽ 
a KATARÍNA KOŠČOVÁ
Najznámejšie pesničky a novin-
ky legendárnej českej folkovej 
kapely, piesne Katky Koščovej 
z jej posledného autorského CD 
Oknom

 18. mája o 21.00 h 
v ArtKlube na Hlavnej 17
SHANGHAI POSTMAN LIVE
Rádio Bunker v spolupráci s Ar-
tKlubom pozývajú na jediné 
sólové elektro-rockové vystúpe-
nie Francúza menom Shanghai 
Postman Orkestar na Slovensku 
v rámci jeho European Spring 
Tour 2015

 19. mája o 19.00 h – Berliner 
DKP, Pekárska 40
iShorts: ČESKÉ TALENTY! 
Súboj filmových škôl je späť. Kde 
sa nakrúcajú najlepšie filmy, kde 
sa rodia najlepšie talenty v Čes-
kej republike?

 20. mája o 19.00 h – Berli-
ner DKP, Pekárska 40
Kukadlo: ZÁVISLOSTI
V Očúvadle sa počúva, v Kukadle 
sa pozerá. Predstavíme vám te-
matické výbery krátkych filmov, 
ukážok z filmov, reklamných 
spotov, videí a iných pohyblivých 
obrázkov. Komentujú a diskutujú 
(aj s návštevníkmi) Dominik Hlu-
bina a Juraj Kovalčík

 21. mája od 17.00 do 21.00 h 
v hoteli Holiday Inn 
ÚŽASNÉ BYŤ ŽENOU – pod-
ujatie zamerané na motiváciu, 
inšpiráciu a reštart žien vo 
všetkých životných pracovných aj 
súkromných oblastiach, v oblasti 
životného štýlu a vizáže. Súčas-
ťou programu bude etikoterapia 
ako cesta k celistvosti, šťastiu 
a zdraviu, prezentácia zdravých 
potravín, taiji, metódy osobného 
rozvoja, koučing, výživové pora-
denstvo, atď. 

 24. mája o 18.00 h v Galérii 
Jána Koniarka – Kopplovej vile
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 
2015
VARGA QUARTET
Sólista: Gottfried Boisits – hoboj 
/ Rakúsko
J. Haydn, W. A. Mozart

 28. mája o 17.00 h v záhrade 
Knižnice Juraja Fándlyho
MAKAROVE MÁJE II.
Prezentácia nového programu 
Fóra humoristov spojená so zá-
hradným piknikom. Moderujú: 
Eva Jarábková a Peter Roháč

 28. mája o 21.00 h 
v ArtKlube na Hlavnej 17
JANA RUŽIČKOVÁ & CROSS 
THE LINE + SEVENTH WE-
APON LIVE – Radio Bunker 
v spolupráci s ArtKlubom pripra-
vili návrat dámy trnavského blu-
esu Jany Ružičkovej & Cross The 
Line na domácu scénu podpore-
ný mladou nádejnou rock’n’rol-
lovou kapelou Seventh Weapon 
z Považskej Bystrice

 30. mája od 6.00 do 15.00 h 
pred Trnavskou tržnicou
FARMÁRSKY FRIŠTUK v pikni-
kovom duchu – zdravé lahôdky, 
hydina, mäso, zelenina, ovocie, 
kvetinová výzdoba, syry a grilo-
vacie korenia, na grile budú roz-
voniavať hermelíny, ryby, burgery 
a klobásky. Nebude chýbať ani 
program pre deti s divadielkom 

 30. mája od 13.00 h 
na korze / Hlavnej ulici
FoTTofest – populárna súťažná 
parková výstava sa sťahuje z am-
fiteátra na pešiu zónu. Aj vy mô-
žete prezentovať svoje fotografie 
na závesných sieťach v historic-
kom centre mesta a možno sa 
stanete prekvapujúcim objavom 
šiesteho ročníka tohto podujatia. 
Všetkých milovníkov a priazniv-
cov fotografie srdečne pozývame
Organizátori: fotoklub IRIS 
a Mesto Trnava

 30. mája o 19.00 h 
v Divadle Jána Palárika
HOMMAGE á EVA KOSTOLÁ-
NYIOVÁ – ART MUSIC OR-
CHESTRA
Cyklus koncertov ako pocta 
legendárnej speváčke pri spo-
mienke na 40. výročie jej úmrtia. 
Hudobné naštudovanie a dirigent 
– Marek Bielik, zbormajsterka 
– Elena Matušová. Piesne Evy 
Kostolányiovej odznejú v inter-
pretácii Jany Hubinskej, Kristíny 
Belčíkovej, Magdalény Lekárovej, 
Júlie Vlčkovej a Zdena Sychru
Moderujú Nora Turancová 
a Martin Jurčo

 31. mája o 17.00 h 
na korze / Hlavnej ulici
HEVI DUBI KOMIKS BAND 
– nevšedný program nielen pre 
deti pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí. Hudba, spev, ta-
nec, netradičné hudobné nástroje 
a cirkusové kúsky, pri ktorých sa 
tají dych... 

 31. mája o 20.00 h 
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JAR 
2015
KATARÍNA HANZELOVÁ 
Organová hudba 17. a 18. sto-
ročia na najstaršom trnavskom 
organe

pozvánky



MÁJOVÝ KVET 2015

Trojičné námestie
Streda 13. mája 

 10.30 – slávnostné 
otvorenie podujatia

 9.00 – 18.00 h 
PREDAJ KVETOV 
A DOPLNKOV 

 10.00 – 11.30 h 
VYSTÚPENIA DETÍ 
Z MATERSKÝCH ŠKÔL

 10.00 – 17.00 h 
MALIČKÍ A MAMIČKY 
Stretnutie s knihou venova-
né mamičkám a najmenším 
čitateľom Knižnice Juraja 
Fándlyho

 10.00 – 17.00 h 
KERAMICKÉ SRDIEČKO
Keramické dielne, v ktorých 
si deti môžu vyrobiť darček 
pre mamičku

 15.00 h SPIRIT 
hudobné evergreeny

 16.00 h RANČ 
country hudba

 17.00 TRNAVSKÉ 
MATERSKÉ CENTRUM 
Program k 15. výročiu za-
loženia 

 17.30 h ROMANIKA 
od šansónu 
po tragickú komiku 

 18.00 h v kine Hviezda 
KONCERT PRE MAMU
Art music orchestra 
a Jana Hubinská – 
šansóny, evergreeny 
a populárne piesne

Štvrtok 14. mája 

 9.00 – 18.00 h 
PREDAJ KVETOV 
A DOPLNKOV 

 10.00 – 11.30 h 
VYSTÚPENIA DETÍ 
Z MATERSKÝCH ŠKÔL

 10.00 – 17.00 h 
MALIČKÍ A MAMIČKY 
Stretnutie s knihou venova-
né mamičkám a najmenším 
čitateľom knižnice

 10.00 – 17.00 h 
KERAMICKÉ SRDIEČKO 
Detské keramické dielne, 
v ktorých si deti vyrobia 
darček ku Dňu matiek

 14.00 h HEJ, ROMALE
Vystúpenie detského róm-
skeho súboru

 15.00 h ZUŠ M. 
Schneidera Trnavského 
spevácky a tanečný odbor

 16.00 h 
ZUZANA SUCHÁNKOVÁ 
NIELEN BLUES

 17.00 h ĽUBOŠ BEŇA 
& BONZO RADVÁNYI 
hosť: Mike Kramár

Sprievodné 
podujatia:
 MOJA MAMA
Prehliadka najkrajších vý-
tvarných prác žiakov ZŠ 
v Trnave v spolupráci zo 
základnými školami na ná-
dvorí radnice

 3. mája na pešej zóne 
TVORIVÉ DIELNE 
S RIBIŠŠKOU – jednodu-
chý kurz pletenia košíkov 
od A do Z

 14. mája na pešej zóne 
UKÁŽKY ARANŽOVA-
NIA – študenti SOŠ Rako-
vice 

 14. mája na pešej zóne 
KOZMETICKÉ SLUŽBY 
študentov Strednej 
odbornej školy obchodu 
a služieb 

 14. mája o 15.30 h 
na radnici 
AKO DOPESTOVAŤ 
KRÁSNE A ZDRAVÉ 
OVOCIE – prednáška 
Okresného výboru Sloven-
ského zväzu záhradkárov 

 13. a 14. mája 
na nádvorí radnice
VÝSTAVA KAKTUSOV 
A SUKULENTOV v spolu-
práci s klubom kaktusárov 
a sukulentárov ISLAYA v Tr-
nave, spojená s predajom 
kaktusov v stánku pred Di-
vadlom Jána Palárika 
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