Nestratiť človeka
V druhej polovici leta sa v Trnave skúšobne spustila zmena liniek mestskej
hromadnej dopravy. Projekt na základe prieskumu
vypracovala odborná firma s cieľom zredukovať nevyťažené linky.
Zmena priniesla i stovky podnetov a pripomienok. Časť z nich sa v priebehu
mesiaca zapracovala do systému, ďalšie zmeny ešte prídu. Nie je možné uspokojiť všetkých, no je potrebné nastaviť autobusové spojenia tak,
aby dopravu mohlo používať čo najviac ľudí. Preto je dôležité,
že po odbornom vypracovaní systému nastúpila fáza pripomienkovania.
Tento prípad má však i širšie dimenzie. Patrí k tým skúsenostiam,
ktoré potvrdzujú, že život je viac ako model či definícia odborníkov.
Nechcem ich spochybňovať. Prirodzene ich potrebujeme, no celé dvadsiate storočie naznačuje, že život nemožno obmedziť iba do definičného rámca
príslušného odvetvia. Zoberme si iný príklad, ktorý sa nás bezprostredne
dotýka. Roky sme boli presviedčaní o tom, že väčšinu problémov
v hospodárstve či štáte vyrieši trhový mechanizmus.
Ekonomická kríza naznačuje, že spoliehať sa iba na teórie trhu či expertov
je nerozumné. Nejde len o ekonomiku. I v iných oblastiach si to uľahčujeme.
Nechávame plynúť veci bez vlastného premyslenia spoliehajúc sa
na odborníkov. V medicíne, spracovaní potravín, architektúre, školstve
či vo výskume. Neznamená to, že všetci môžeme o všetkom rozhodovať.
Ani to, že najlepšie rozhodne väčšina.
No mali by sme uchrániť podstatu každého odboru. Žiadne odvetvie
nemôže slúžiť samo sebe, ani utkvelej predstave, ale ľuďom.
Trh, lekárstvo, školstvo, architektúra, výskum i politika tu majú byť
v prospech spoločenstva.
Žiadny z týchto odborov nie je mysliteľný bez človeka a ten, našťastie,
ešte nie je tovarom či voľne disponovateľným číslom.
I keď v mnohých prípadoch sa tak správame aj medzi sebou.
Namýšľame si, že tomu či inému rozumieme najlepšie.
Ihneď sme odborníkmi na futbal, politiku, ekonomiku, na partnerské vzťahy
a ľubovoľne si môžeme dopĺňať oblasti, v ktorých sme lepší ako ten,
s kým sme v spore. No ak ide naozaj o vec a chceme dobré riešenie,
musíme sa počúvať. Musíme porovnávať vlastnú či odbornú pravdu
s realitou života. Tak, aby výsledok bol v jeho prospech.
Nie pre zbohatnutie jednotlivca, ale predovšetkým v prospech podmienok
pre dobrý život spoločenstva. Má predpoklady tam,
kde sa vieme navzájom rozprávať a vzájomne sa počúvať.
Pavol Tomašovič
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Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice
Dôvodom, prečo sa mesto rozhodlo pre komplexnú obnovu verejného priestoru Hlavnej ulice, je jej celkové opotrebovanie a v súčasnosti už aj nezodpovedajúci vzhľad. V roku 2006 sme privítali možnosť zapojiť sa do projektu
ADHOC, ktorý sa financoval z prostriedkov Európskej únie. Jeho cieľom bola
rehabilitácia historických jadier európskych miest a ich častí. Pri realizácii
projektu, podporeného v rámci Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG
IIIB CADSES, spolupracovala Trnava s ďalšími dvanástimi partnerskými subjektmi z Rakúska, Nemecka, Poľska, Slovinska a Chorvátska.

V rámci projektu sa uskutočnili viaceré ankety, v ktorých mali obyvatelia možnosť vyjadriť svoj názor na
budúci verejný priestor. Výsledky
ankiet sa vyhodnotili a zapracovali
do riešenia návrhu už v roku 2007.
Vzhľadom na vysoký finančný náklad, ktorý predstavoval projekt
z roku 2007, bol tento v roku 2012
aktualizovaný s cieľom výraznejšie
znížiť náklady celej pripravovanej
investície. Úspora bola dosiahnutá
hlavne ponechaním ostrovčekov
v strede priestoru na pôvodnom
mieste, realizáciou menej nákladných podkladových vrstiev dlažieb, kombináciou prírodnej dlažby v mieste komunikácie s betónovou dlažbou v mieste chodníkov pri fasádach objektov ako aj tým,
že od roku 2007 zrealizovali všetci hlavní správcovia inžinierskych sietí (SPP, ZEZ
a TAVOS) potrebné opravy v rámci riešeného priestoru.
Keďže funkcia pôvodného priestoru ostáva zachovaná, cieľom projektu bola optimalizácia súčasných priestorových vzťahov a posilnenie spoločenského významu
pešej zóny, a to vytvorením kultúrnych a spoločenských mikrocentier. Nové funkcie
dajú miestu iný rozmer a pritiahnu ľudí, čo je významným krokom k prehĺbeniu kultúrnej identity a spolupatričnosti k určitému prostrediu.
Návrh sa snaží o prehĺbenie komerčno-reprezentatívneho a oddychovo-relaxačného charakteru priestoru v heterogénnom slohovom prostredí. Prioritou z hľadiska
vnímania tohto exponovaného priestoru je vyzdvihnutie urbanistickej jedinečnosti
a architektonickej hodnoty jednotlivých objektov. K celkovej obnove sa pristupovalo
formou náznakovej rekonštrukcie.
Hlavná ulica je riešená bezbariérovo – v jednej úrovni. Priestorovo sa rozčleňuje
do troch línií a nadväzuje na plastickosť urbanistického priestoru. Dve línie, situované pozdĺž uličných parterov, sú vyčlenené na peší pohyb. Stredom vedie náznaková
komunikácia, v ktorej sú navrhnuté ostrovčeky zelene s priestormi na oddych, umelecké diela, fontány a iné.
Súčasťou pešej zóny sú spoločenské priestory, doplnené jednotným mobiliárom.
Projekt rieši dizajn plôch letných sedení a sedení s možnosťou celoročnej prevádzky,
so zreteľom na fasády budov a peší pohyb. V rámci pešej zóny boli vytipované miesta na uplatnenie umeleckých diel.
Filozofiu konceptu dopĺňajú vodné prvky a zaujímavý nočný svetelný program,
prítomný vo všetkých podobách osvetlenia. Nezabudlo sa ani na cestovný ruch. Svo-
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je miesto tu majú informačné panely s geografickými údajmi mesta, vlajkosláva s erbmi partnerských miest, orientačný plán historického jadra a dve kinetické plastiky.
Súčasťou projektu je celková obnova zelene, ktorá spočíva vo výmene obojstranného stromoradia, ako aj v zmene tvaru plôch nízkej zelene v strede priestoru. Tá by
mala byť modelovaná vo forme zelených ostrovčekov s oddychovými mikropriestormi, doplnenými drobnou architektúrou. Zeleň v ostrovčekoch je navrhnutá tak, aby
ani v budúcnosti neprekrývala priehľady na objekty a mestské dominanty. Rastlinný
materiál, ktorý sa vyberal s dôrazom na geografickú a historickú príslušnosť, má
zabezpečiť estetické pôsobenie, farebnosť a premenlivosť počas celého roka.
Samotná realizácia projektu obnovy Hlavnej ulice sa začne na budúci rok po výbere vhodného dodávateľa prác.
Spracoval: Ing. arch. Peter PURDEŠ

Celodenné parkovanie v centre za euro sa končí
Namiesto dane 1 eura za vstup a zotrvanie v centrálnej mestskej zóne budú
vodiči v Trnave od 1. októbra opäť platiť úhradu za dočasné parkovanie.

Dôvodom je najmä snaha mestskej samosprávy o regulovanie statickej dopravy.
V súčasnosti množstvo áut stojí v centre celý deň za 1 euro a mnohí ďalší občania,
prípadne aj návštevníci Trnavy, často nemajú šancu nájsť voľné miesto. Hodinové
parkovanie by tomu malo predísť.
Mestské komunikácie budú rozdelené do troch zón A, B a C. K pôvodným 35
parkovacím automatom pribudne 14 nových, nový samostatný závorový systém na
Starohájskej ulici a nové dopravné značenie. Aktuálne parkovacie automaty sa budú
využívať aj naďalej a softvérovo sa upravia. Vodič po zakúpení parkovacieho lístka
získava 10 minút navyše, v ktorých je započítaný presun od auta k automatu. Za
parkovanie budú vodiči platiť iba počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny. V sobotu,
nedeľu a cez štátne sviatky bude parkovanie zadarmo. Parkovací lístok si je možné
zakúpiť aj formou SMS správy. Všeobecne záväzné nariadenie č. 400 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy je v platnosti od
1. októbra, ale v zónach B a C sa zatiaľ vykonávať nebude.
Zóna A
Je v historickom centre, ohraničená komunikáciami Hlboká, Kollárová, Hospodárska
a Rybníková. Hodinové parkovanie tu bude stáť 50 centov, neprenosná ročná parkovacia karta 400 eur, polročná 210 eur a štvrťročná 110 eur.
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa v zóne
A pripočíta 12 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od
50 centov až do 10 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu A zaslaním
SMS na číslo 2200 v tvare TTA medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania
od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 60 centov.
Zóna B
Patria sem parkoviská na Sladovníckej, Hospodárskej, Rybníkovej a Kollárovej ulici
vrátane parkoviska oproti bývalým parným kúpeľom. Výška úhrady v tejto zóne bude
20 centov za hodinu. Neprenosná ročná parkovacia karta bude stáť 150 eur, polročná
80 eur a štvrťročná 45 eur.
Parkovací automat peniaze nevydáva. Za každých vhodených 10 centov sa v zóne
B pripočíta 30 minút parkovania. Vodič si môže zakúpiť parkovací lístok v hodnote od
20 centov až do 5 eur.
Parkovací lístok si je možné zakúpiť aj formou SMS správy. Pre zónu B zaslaním
SMS na číslo 2200 v tvare TTB medzera EČV vozidla medzera počet hodín parkovania
od 1 do 10. Cena za takto zakúpenú hodinu parkovania je 30 centov.
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Zóna C
Je tvorená parkoviskom na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu
Trnavského samosprávneho kraja a budove daňového úradu. Parkovanie bude prvú
hodinu zadarmo, začatá druhá hodina bude stáť 20 centov a od začatej tretej hodiny
bude platba 50 centov za hodinu.
Plné znenie nového VZN o dočasnom parkovaní nájdete na webstránke mesta
Trnavy.
Jana GMITTEROVÁ

Namiesto kopy odpadu zelená lúka a stromy
Skládka odpadu v Boleráze na ploche
sedem a pol hektára sa čoskoro zmení na trávnatú lúku s vtáčím zobom
a hlohom, obkolesenú javormi, višňami, orechmi a dubmi.
Práce na rekultivácii skládky sa začali v júni
tohto roku. Na spodnej hrane skládky bol
sanovaný oporný múr a zemná hrádza. Po
vykonaní terénnych úprav a vytvarovaní telesa skládky sú postupne navážané a zhutňované jednotlivé rekultivačné vrstvy, ktoré
majú zabrániť kontaminácii zrážkových vôd
a ich kontaktu s odpadom. Zároveň bola v spodnej časti skládky vybudovaná zberná
nádrž priesakových vôd, ktoré budú prečerpávané výtlačným potrubím do hornej
veľkoplošnej akumulačnej nádrže, kde sa budú odparovať. Odvádzanie skládkových
plynov bude zabezpečené približne dvadsiatimi piatimi šachtami. Zatrávnenie plochy
a výsadba spomínaných stromov a kríkov tvoriacich izolačnú zeleň na obvode skládky sa uskutoční po jej celkovom prekrytí. Zloženie priesakových vôd a skládkového
plynu bude naďalej monitorované.
Na realizáciu projektu Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia získalo Mesto Trnava
nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie. Celkové oprávnené
výdavky na rekultiváciu predstavujú sumu 3 665 467,42, eur. Mesto sa na spolufinancovaní projektu podieľa sumou vo výške 5 % z oprávnených výdavkov a úhradou
-luk-, foto: autor
všetkých prípadných neoprávnených výdavkov projektu.

www.opzp.sk – Investícia do Vašej budúcnosti / Kohézny fond

Veľtrh pre seniorov chce spájať generácie
Štvrtý ročník obľúbeného trnavského Veľtrhu pre seniorov sa uskutoční pri
príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a Mesiaca úcty k starším 17. a 18. októbra 2012 v Mestskej športovej
hale v Trnave a 19. októbra v kine Hviezda. Vstup je voľný, v duchu výzvy
Mosty medzi generáciami pozýva Mesto Trnava na toto podujatie všetkých
záujemcov bez ohľadu na vek.
Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz. Život sa nekončí v šesťdesiatke, preto by spoločnosť mala počítať aj s hodnotami, ktoré jej môžu ponúknuť starší ľudia. Aktívne starnutie znamená
naplno sa zapájať do diania bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej
komunite. Práve tieto idey chce trnavská mestská samospráva postupne uvádzať do
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života aj prostredníctvom festivalu zameraného na propagáciu a implantáciu aktívneho životného štýlu starších ľudí známeho pod názvom Veľtrh pre seniorov.
Novinkou štvrtého ročníka je skutočnosť, že toto podujatie prekračuje hranice
nášho mesta. Pozvanie do Trnavy prijali seniori zo štyroch miest zapojených do projektu Mosty medzi generáciami – Žilina, Nitra, Spišská Nová Ves a Brezno, ktorí sa
predstavia so svojím programom. V rámci tohto projektu budú na Veľtrhu pre seniorov vystupovať aj deti so svojimi starými rodičmi, napríklad v úlohe modeliek na
módnej prehliadke pre vnučku a starú mamu.
Na pohybovú aktivitu budú zamerané ukážky cvičenia pre seniorov, beh a chôdza
reumatikov a súťaž o najrýchlejšieho seniora na stacionárnych bicykloch, o hudbu
a zábavu sa postarajú hudobné skupiny Májovanka, Bojnická kapela, Pramene a folklórny súbor Konopa z Dohnian, aktuálny program prichystalo trnavské Fórum humoristov, čerešničkou na torte bude stretnutie s muzikálom a operetou v podaní Karola
Čálika, Jozefa Benedika a Márie Eliášovej a príde aj kúzelník so svojou magickou šou.
Na relax a propagáciu zdravého životného štýlu sú v ponuke masáže, ochutnávka
čajov, zdravých jedál, meranie tlaku a poradenstvo v oblasti zdravia a služieb.
Bodku za veľtrhom pre seniorov dá 19. októbra v kine Hviezda divadelné predstavenie Ticho lieči v podaní súboru Dino z Hornej Stredy.
-eu-

Pravda vo víne, taje krýpt a čaro Katarínky
Po úspešných a žiadaných letných tematických prehliadkach Trnavy pod názvom Potulky Malým Rímom, na ktorých sa zúčastnilo vyše osemsto záujemcov, pripravila mestská samospráva ich jesenné pokračovanie. Dve októbrové nedeľné popoludnia budú patriť dvom témam so silnou trnavskou
tradíciou a zázemím – trnavskému vinohradníctvu a vinárstvu a kryptám
v historickom centre mesta, tretia – novembrová nedeľa bude venovaná minulosti a súčasnosti kláštora a Kostola sv. Kataríny v Dechticiach.
Účastníci prvej z nich 7. októbra o 14.30 h sa vo vínotéke Dobrý pocit dozvedia
od riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku Martina Hrubalu nielen zaujímavosti
z histórie vinárstva a vinohradníctva v Trnave, ale získajú aj základné poznatky o degustácii vín.
Posledná októbrová nedeľa, ktorá pripadne na 28. deň v mesiaci, bude venovaná
kryptám v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a Bazilike sv. Mikuláša. Vzhľadom na veľký
záujem verejnosti o túto tému v minulých rokoch sa prehliadka uskutoční súčasne
v dvoch skupinách a trasách, jedna z nich pôjde od katedrály až po karner pri bazilike, druhá v opačnom smere. V období „dušičiek „ si individuálni záujemcovia môžu
pozrieť už bez výkladu aj krypty pod Kostolom sv. Jakuba a Kostola sv. Anny, ktoré
sprístupňujú správcovia kostolov.
Deň sv. Kataríny 25. novembra bude patriť Katarínke, presnejšie ruinám starobylého Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej s františkánskym kláštorom, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných ciest a turistických chodníkov Malých Karpát. Účastníci sa
zoznámia s ich tajomstvami aj s projektom Katarínka na ich záchranu pred zrútením.
V letnom období sa účastníci tematických prehliadok zoznámili so životom židovskej
komunity v našom meste, navštívili historické priestory Spolku sv. Vojtecha, zistili, čo
sa skrýva za divadelnou oponou, dozvedeli sa zaujímavosti o zvonoch a zvonolejároch,
prezreli si areál najstaršieho cukrovaru, spoznali život rádu klarisiek i heraldické pamiatky, objavovali čaro trnavských sôch a poodhalili tajomstvá krytov civilnej ochrany.
Priaznivá odozva a veľký záujem Trnavčanov o tieto aktivity motivuje snahu mestskej
samosprávy pokračovať v ich organizovaní aj na budúci rok. O budúcoročných témach
-reda termínoch budeme včas informovať.
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V SKRATKE
Požiadavky občanov na zmeny
v mestskej autobusovej doprave
sú postupne uvádzané do praxe
Od 1. augusta 2012, kedy Mesto Trnava so
spoločnosťou Slovenská autobusová doprava (SAD) Trnava spustili projekt Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy,
bolo na základe postrehov a pripomienok
občanov zapracovaných do cestovných
poriadkov viacero zmien. Prvé občianske podnety boli do praxe uvedené 27.
augusta. Týkali sa najmä ranných spojov
z Modranky, Bieleho Kostola a Hrnčiaroviec nad Parnou. Ďalšie zmeny, v platnosti
od 10. 9. 2012, sa premietli do upravenej
autobusovej linky č. 11, ktorá obsluhuje
aj letisko, ŠM Dolinu a Veľký dvor. Najnovšie úpravy sa dotkli všetkých nosných
liniek, troch doplnkových č. 12, 15, 16
a oboch školských. Linka č. 1 už nebude naďalej obsluhovať železničnú stanicu,
linka č. 16 bude premávať cez Ulicu Štefana Moyzesa, linka č. 4 bude zachádzať na
Strojárenskú ulicu pred a po pracovných
zmenách, a na linke č. 2 dochádza k úplnej zmene trasy.
Proces pripomienkovania a následného zapracovávania zmien do projektu
Optimalizácie mestskej autobusovej dopravy prebieha do konca decembra 2012,
pripomienky a podnety treba posielať na
e-mailovú adresu optimalizacia@trnava.
sk. Požadované zmeny, ktoré sú technicky
realizovateľné, sú postupne uvádzané do
praxe a informácie o nich priebežne zverejňujeme aj na internetovej stránke mesta trnava.sk.
Stretnutie členov Kooperačnej siete
stredne veľkých európskych miest
Dvojdňové stretnutie členských miest
Kooperačnej siete stredne veľkých európskych miest sa uskutoční v Trnave 17.
a 18. októbra 2012. Témou jesenného rokovania bude Podpora a rozvoj inovačnej
infraštruktúry v regiónoch. Počas prvého
dňa odznie príspevok štátneho tajomníka
Ministerstva školstva Slovenskej republiky Štefana Chudobu s názvom Inovácie

vo vzdelávacom systéme a ich vplyv na
regionálny rozvoj, po ňom prednesie zástupkyňa odboru priemyselného parku
a inovačných procesov Mestského úradu
v Trnave Viera Vančová referát na tému
Podpora podnikania a inovačného rozvoja v podmienkach Trnavského regiónu.
Druhý deň bude venovaný Priemyselnému
parku Trnava a spoločnému workshopu.
Dar Trnavčanky Marty Geis
pre Svetlo
V čase organizovania Trnavských dní, počas svojej návštevy v rodnej Trnave, priviezla Trnavčanka Marta Geis žijúca v nemeckom Aalene spolu s manželom dar pre
zariadenie opatrovateľskej služby Svetlo
na Františkánskej ulici – zdvíhacie elektrické zariadenie pre imobilných pacientov
v približnej hodnote 2 500 eur. Zdvihák
nie je nový, je však repasovaný a plne
funkčný. Nie je to jej prvý dar. Marta Geis
doteraz darovala zariadeniu Svetlo okrem
iného štyridsať polohovateľných postelí
s nočnými stolíkmi, a tiež s hrazdami na
postele v hodnote cca 25 000 eur.
Marta Geis nezabúda na rodné mesto.
V roku 2010 sa stala i členkou Klubu priateľov Trnavy. Bývalá vedecká pracovníčka, ktorá sa teraz na dôchodku venuje
cestovnému ruchu, propaguje Slovensko
v zahraničí, a keďže má mimoriadne morálne a etické cítenie, zabezpečila z nemocníc v Mníchove a Regensburgu zdravotnícke pomôcky a uhradila ich prepravu
do Trnavy. Za hlboko ľudský a citlivý prístup a za sponzorské dary pre Svetlo pani
Marte Geis úprimne ďakujeme.
Dni nezábudiek aj v uliciach Trnavy
Pri príležitosti Svetového dňa duševného
zdravia, ktorý si pripomíname 10. októbra, organizuje Liga za duševné zdravie edukačnú kampaň o duševnom zdraví.
Súčasťou tejto kampane je aj celonárodná zbierka Dni nezábudiek. Modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného
zdravia, si budú môcť zakúpiť ľudia po celom Slovensku od 10. až do 13. októbra.
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Vyzbierané peniaze budú rozdelené do
slovenských regiónov na projekty, ktoré
pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.
Zbierku môžete podporiť aj zaslaním SMS
na krátke číslo 833 v sieti všetkých operátorov v hodnote 2 € alebo finančným príspevkom zaslaným na účet LDZ SR.
Liga za duševné zdravie je záujmové
združenie občanov a právnických osôb
a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Je strešnou organizáciou
34 členských organizácií pacientov a príbuzných spolu s odborníkmi. Organizuje
rôzne workshopy, mediálne kampane, celoslovenskú zbierku, zriaďuje Galériu Nezábudka, internetovú Poradňu Nezábudka
a vydáva informačné letáky o rôznych duševných ochoreniach.
Týždeň proti rakovine
v znamení prevencie
Preventívno- edukačnú kampaň s cieľom
zamerať pozornosť verejnosti na prevenciu rakoviny pripravila Liga proti rakovine
v spolupráci s Mestom Trnavou v rámci
Týždňa proti rakovine od 8. do 12. októbra.
Súčasťou kampane zameranej tento
raz na prevenciu rakoviny u žien, bude
prednáška MUDr. Milana Piknu s témou
Rakovina prsníkov, rakovina krčka a tela
maternice, ktorá sa uskutoční v stredu
10. októbra 2012 o 16. hodine na trnavskej radnici.
Vyvrcholením kampane bude v piatok
12. októbra štrnásty ročník Dňa jabĺk, počas ktorého budú dobrovoľníci Ligy proti
rakovine v Trnave na Trojičnom námestí
i na uliciach v ostatných mestách Slovenska rozdávať jabĺčka ako symbol zdravia
a zdravej výživy. Dňa jabĺk na trnavskom
Trojičnom námestí sa zúčastní aj onkogynekológ MUDr. Vladimír Červenka, ktorý
bude záujemcom odpovedať na otázky týkajúce sa rakoviny žien a jej prevencie.
Aktuálne informácie na www.lpr.sk,
facebooku i blogu centier pomoci.
Ponuka športových
a tvorivých aktivít v Kalokagatii
Trnavská Kalokagatia – Centrum voľného
času aj v tomto školskom roku ponúka
deťom a mládeži možnosť prihlásiť sa do

krúžkov záujmovej činnosti v oblastiach
kultúry, techniky a športu. V októbrovom
programe Kalokagatie je aj viacero podujatí, napríklad turistická vychádzka okolo
Rače pri Bratislave, výlet pre deti a rodičov zábavného Family Parku s množstvom atrakcií, tradičnú Farebnú sobotu,
počas ktorej si záujemcovia budú môcť
vlastnoručne vyrobiť batikovanú šatku,
alebo predajno-výmennú burzu detského oblečenia, doplnkov, hračiek, kníh,
atď. Okrem toho sú na Streleckej ulici od
pondelka do štvrtka od 9. do 12. hodiny
a od 13. do 15. hodiny pripravené klubové
ponuky – stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry, tvorivé dielne, zábavné hry
a súťaže. Na Limbovej ulici pokračujú aktivity Mama klubu pre mamičky s deťmi na
materskej dovolenke. Podrobnejšie informácie dostanete denne priamo v K-CVČ.
Jesenná deratizácia –
regulácia živočíšnych škodcov
Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu
prenosných ochorení vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave
v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
celomestskú deratizáciu od 1. 10. do 15.
11. 2012. Vykonajú ju fyzické i právnické
osoby – podnikatelia v objektoch určených na podnikanie – školských a zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach
sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných
priestoroch, v areáloch živočíšnej výroby, v potravinárskych a reštauračných
prevádzkach, v skladoch, v pivničných
priestoroch rodinných a bytových domov,
pri chovoch hospodárskych zvierat.
Deratizácia sa uskutoční buď prostredníctvom špecializovaných firiem alebo svojpomocne komerčne dostupnými
prípravkami, ktoré sú určené a schválené na tento účel. Objekty musia
byť upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
Nevykonanie deratizácie je považované za priestupok a postihuje sa pokutou
do výšky 1 659,70 eur, v blokovom konaní
sumou 99,58 eur.
-jg, vm, eu-

7

Vychádza nová poštová známka Anton Bernolák
Po nedávnych inauguráciách známok Ján Sambucus a Ján Krstiteľ sa v Trnave uskutoční ďalšia: Slovenská pošta, a.s., vydáva 3. októbra poštovú známku poprednej osobnosti slovenského národného hnutia prelomu 18. a 19.
storočia, rímskokatolíckeho kňaza, jazykovedca Antona Bernoláka. Inaugurácia známky sa uskutoční v deň vydania v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Jej
súčasťou bude aj kladenie venca pri Bernolákovom súsoší od sochára Jána
Koniarka s Bernolákovými pamätnými slovami: Slováci, píšte po slovensky!
Tu máte slovo moje o reči vašej.
Poštovú známku vydáva Slovenská pošta ako poštový
hárček nominálnej hodnoty 1,10 eura s jeho dobovým
portrétom Antona Bernoláka a otvorenou knihou – základným dielom Gramatica slavica na pozadí lipových
listov. Poštový hárček ďalej prináša aj ostatné Bernolákove jazykovedné diela a miesta spojené s jeho
štúdiami a pôsobením kňaza. Na prítlači obálky prvého
dňa (FDC) je jeho rodný dom z dnes už zatopenej oravskej obce Slanica. Autorom
výtvarného návrhu známky je akad. mal. Marián Čápka a rytcom známky a hárčeka
je František Horniak. Náklad známky je 50 000 ks.
Anton Bernolák sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici na Orave v zemianskej rodine.
Po gymnaziálnom štúdiu v Ružomberku a v Bratislave sa orientoval na povolanie kňaza. Teológiu študoval dva roky na trnavskom seminári, dva roky vo Viedni a po troch
rokoch na bratislavskom generálnom seminári teologické štúdia zakončil roku 1787.
Ako kňaz pôsobil v Čeklísi (dnešné Bernolákovo), od r. 1791 bol tajomníkom vikariátu
v Trnave a od r. 1797 farárom v Nových Zámkoch. Zomrel 15. januára 1813.
Bernolák v túžbe po literárnej činnosti si uvedomoval, že jej predpokladom je
ustálená reč, že treba utvoriť sústavu gramatiky a pravopisu, a preto sa dal do štúdia
slovanských gramatík. Po dôkladnej príprave napísal a vydal r. 1787 v Bratislave návod k slovenskému pravopisu Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum s návrhom pravopisu – Orthographia. Západné Slovensko 17. – 18. st. bolo s Trnavou kultúrnym aj hospodárskym centrom (univerzita, tlačiareň), preto za základ spisovnej
reči navrhol prijať západoslovenské nárečie, odmietol etymologický pravopis a zaviedol fonetický. Tento zámer musel podoprieť gramatikou – vydal ju r. 1790 s názvom
Grammatica slavica.
Mgr. Ján MIČKA

Verejná konferencia o cyklistickej doprave v Trnave
Bolo to klasické letné ráno. Kalendár ukazoval stredu 5. septembra. Bol čas
na Verejnú konferenciu o cyklistickej doprave v meste Trnave. Dopravným
prostriedkom, ktorým som sa dostavil na radnicu, bol, samozrejme, bicykel.
Príjemné prekvapenie v podobe stojanov na bicykle v areáli mestskej radnice bol iba začiatok.
Vypuklo to pár slovami Tomáša Peciara, člena Cyklokoalície z Bratislavy a zároveň spoluorganizátora konferencie. Nasledoval prvý príspevok v podaní Miroslava
Kadlíčka z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave. Oboznámil nás so všetkými typmi cyklotrás v meste. S existujúcimi, s naprojektovanými,
s potenciálnymi či navrhovanými. Jedným z hlavných bodov bolo spojenie okrajových častí Trnavy s centrom za účelom rozvoja cyklistiky a cykloturistiky. Spomenul
aj koncepcie rozvoja, zhodnotil ich aj z finančnej stránky a dal nám do pozornosti
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výskum z roku 2007, v ktorom majú bicyklisti pri percentuálnom zastúpení všetkých
dopravných prostriedkov veľmi pekné číslo 7%. Dnes je to pravdepodobne ešte viac.
Peter Klučka z ministerstva dopravy načrtol pripravovaný návrh Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Hlavnými bodmi
stratégie sú Legislatíva, Infraštruktúra, Financovanie a Osveta. Hoci je zameraná
na cyklistov a pre cyklistov, jej cieľom je zrovnoprávniť všetkých účastníkov cestnej premávky a oslabiť hegemóniu áut a automobilovej dopravy na slovenských
cestách. Predpokladaný dátum predloženia vláde Slovenskej republiky je jar 2013
a dôležitým faktorom je, že nejde o úradnícky výmysel, ale o dielo, pripravené
v spolupráci s ľuďmi z praxe (odborníci, aktivisti, cyklisti).
Po prestávke sa slova ujali Tomáš Peciar, Daniel Ďuriš a Vera Kiseľová z Cyklokoalície, ktorí nám ukázali, ako vyzerá mestská cyklistika vo svete, a pridali svoje
postrehy, návrhy a pripomienky z Trnavy. Účelne nám predstavili koncept „šťastného človeka” a čo všetko by malo fungovať, aby boli ľudia šťastní. V rámci konceptu spomenuli dôležité faktory, ako budovanie cyklotrás a zároveň aj stojanov,
organizovanie cyklistických jázd mestom za účelom pripomenutia sa, zavedenie
tzv. Bikesharingu, čo je požičiavanie mestských bicyklov, obmedzenie rýchlosti áut
na 30, dokonca až na kacírskych 20 km/h, či v neposlednom rade správne vedenú
osvetovú PR kampaň.
Ich príspevok voľne prešiel do plánovanej otvorenej diskusie, v ktorej bol spomenutý aj jeden z najväčších problémov cyklistiky v Trnave – krádeže bicyklov. Je známy
fakt, že ľudia majú bicykle, no boja sa na nich jazdiť, aby si ich po uzamknutí a spustení z očí ešte našli. V neprospech ľudí hovorí aj fakt, že dostihnuteľnosť zlodejov
a návratnosť ukradnutých bicyklov je takmer nulová. Padol zaujímavý návrh, že by sa
malo legislatívne zaviesť to, čo sa stalo pri kukurici. Za krádež dvoch kláskov z poľa
môžete sedieť dva roky. K slovu sa dostali aj policajti, ktorí zhodnotili svoju účasť na
konferencii kladne, no poukázali na to, že majú legislatívne zviazané ruky a robia iba
to, čo im je prikázané. Občania sa sťažovali na nebezpečenstvo, ktoré číha na cestách, a najmä na nedisciplinovaných vodičov áut a nebezpečné úseky trnavských ulíc.
To bol koniec konferencie, ktorá bude mať určite svoje pokračovanie, i keď možno v menej formálnom duchu. Spojenie všetkých zložiek – verejnosť, samospráva,
polícia, ministerstvo – by mohlo napomôcť k ďalšiemu dialógu a spoločnému rozvoju
cyklistiky a riešeniu pridružených problémov.
Plodný deň pre cyklistiku vyvrcholil Bercajglom – večernou cyklistickou jazdou
Trnavou, ktorá bola svojou rekordnou účasťou pomyselnou čerešničkou na torte.
Ďakujeme organizátorom z neziskovej organizácie Bronco a občianskeho združenia
Patrik HUDÁK
Cyklokoalícia.
(Autor článku je člen združenia BackSpace a študent masmediálnej fakulty UCM)

S jeseňou prichádza znova Deň vínnych pivníc
Uzávierky, nielen tie dopravné, majú svoje špecifiká. Prichádzajúci 10. ročník putovania trnavskými vínnymi pivnicami sa zatiaľ ešte veľmi ponáhľať nemusí, ten deň
„D“ vypukne až v sobotu 3. novembra 2012, no vydavateľ a najmä tlačiareň nám už
máva pred očami svojou uzávierkou. Čo iné teda zostáva, ako na základe doterajších faktov si troška zaprognózovať. Aký bude tohtoročný, podotýkam desiaty, teda
jubilejný ročník Dňa vínnych pivníc v Trnave?
Čo je isté, je jeho sfarbenie. Dominovať bude pravá vínová farba – burgundská
červená. Plagáty, pasy, taštičky na degustačné poháriky, i príležitostné šiltovky. Tie
sú novinkou, darom stovkám našich verných účastníkov. Ďalšie novinky a istoty?
Bude o čosi menej degustačných pivníc. Ozaj už sa nedá rok čo rok pridávať ďalšie,
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ten minuloročný nech zostane rekordnou spomienkou. Napriek tomu zasa pribudne
nejaká tá nová, doteraz neznáma a preto aj atraktívna pivnica či pivnička. Samozrejme, pozývame osvedčených vinárov, ale aj takých, čo sa v Trnave ešte neprezentovali. I tento raz zabezpečujeme aj zahraničnú účasť, nemala by byť len z Moravy. Ako vlastne pri každom z doterajších ročníkov, priestor pre ochutnávanie vín
je daný našimi starobylými hradbami. Súčasťou každého pasu je preto plánik pivníc,
takže nik by nemal blúdiť, najmä ak si dopredu zostaví svoju vlastnú vínnu trasu.
Vinári sa tiež chystajú, v ich produktoch, našťastie, žiaden nežiaduci alkohol nebude, ale i tak treba degustovať opatrne, aby chuťové poháriky vydržali v kondícii až
do záverečného „zvonenia“ (nie v hlave). Radšej nech zvonia fľašky, ktoré si domov
ponesieme.
Edo KRIŠTOFOVIČ, Vincech Trnava

Za Mikulášom Blažekom
Vedecká a kultúrna verejnosť sa v Bratislave rozlúčila s fyzikom a pedagógom Trnavskej univerzity doc. Mikulášom Blažekom (*21. november 1932
Trnava †10. september 2012 Bratislava).
Po absolvovaní trnavského gymnázia študoval fyziku na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolutóriu v roku 1957 pôsobil štyri roky na spomínanom pracovisku. Od roku 1961 pôsobil predovšetkým
vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. V roku
1964 získal titul kandidáta fyzikálno-matematických vied
na ČVUT v Prahe, po dvoch rokoch mu Karlova univerzita v Prahe udelila titul doktor prírodných vied. V roku
1978 získal hodnosť doktor matematicko-fyzikálnych vied
a v roku 2000 sa stal docentom na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky UK v Bratislave. Prednášal na viacerých domácich i zahraničných pracoviskách, a to aj počas
svojich krátkodobých a dlhodobých pobytov v zahraničí
(v ústave Nielsa Bohra Kodani, na Univerzite v Glasgove,
v Spojených štátoch amerických na Ústave Enrika Fermiho v Chicagu, v Lawrence Radiation Laboratory v Berkeley a na Carnegie Mellon Institute v Pittsburghu). Ako pripomenul dnešný riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV Stanislav Hlaváč pri rozlúčke s doc.
Mikulášom Blažekom: „Koncom 60-tych rokov boli jeho vedecké výsledky na vtedajšie
pomery výnimočné, čo významným a možno aj nečakaným spôsobom ovplyvnilo jeho
ďalšiu profesionálnu kariéru. Koncom pamätného roku 1968 bol poverený riadením
Fyzikálneho ústavu SAV. Turbulenciu týchto rokov dokumentuje, že v priebehu ďalších
dvoch rokov bol dvakrát menovaný za riaditeľa, raz odvolaný, znovu poverený riadením, aby nakoniec vykonával funkciu riaditeľa až do roku 1983.“ Z neskorších aktivít
spomeňme Blažekov dlhodobý pobyt na Shinshu University v Japonsku.
Profesijne sa venoval najmä riešeniu aktuálnych dynamických a štatistických
problémov fyziky vysokých energií. V roku 1985 v Kjóte predsedal plenárnemu zasadnutiu vyše 700 fyzikov na medzinárodnom sympóziu. Bol členom Komisie pre
častice a polia, pôsobiacej v rámci Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku. Bol hlavným redaktorom uznávaného časopisu Acta Physica Slovaca a členom
redakčnej rady časopisu Czechoslovak Journal of Physics, ktorý vychádza v Prahe.
V neskoršom období sa venoval aj otázkam filozofie prírody, je spoluautorom knihy
Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír (2006). V roku 2000 – 2003 bol prorektorom
-maju-,
Trnavskej univerzity pre informačný systém a edičnú činnosť.
foto: Archív Fyzikálneho ústavu SAV
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy október 2012
3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa
narodil kňaz, jazykovedec a uzákoniteľ
prvého spisovného slovenského jazyka
ANTON BERNOLÁK, ktorý pôsobil ako
tajomník arcibiskupskej kancelárie v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo; jeho pamiatku v Trnave pripomína po ňom pomenovaná ulica a známy
pomník od Jána Koniarka (250. výročie).
4. 10. 1727 – V Slanici sa narodil prírodovedec, teológ a filozof ONDREJ BERNOLÁK, strýko Antona Bernoláka, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej
filozofickej fakulty, ktorý v Trnave aj umrel (285. výročie).
4. 10. 1852 – V Trnave slávnostne otvorili
arcibiskupské gymnázium (160. výročie).
4. 10. 2002 – V Trnave umrel františkán, organista, dirigent spevokolu a zakladateľ Spolku sv. Antona EFRÉM JÁN
HOBLÍK, ktorému Mesto Trnava udelilo
roku 2006 Uznanie za zásluhy o rozvoj
a reprezentáciu mesta in memoriam (10.
výročie).
6. 10. 2007 – V Bratislave umrel univerzitný profesor, odborný publicista a autor učebníc LADISLAV MELIORIS, rodák
z Trnavy, prvý profesor hydrogeológie na
Slovensku a v rokoch 1985 – 90 rektor
Univerzity Komenského v Bratislave (5.
výročie).
7. 10. 1937 – V Trnave sa narodila učiteľka, autorka kníh pre deti a publicistka
EVA KOPÚNKOVÁ (75. narodeniny).
7. 10. 1997 – Po ukončení rekonštrukčných prác na mestskej veži v Trnave sa
uskutočnila sa slávnosť posviacky obnovenej sochy Panny Márie, ktorú vzápätí
upevnili na vrchol veže (15. výročie).
10. 10. 1937 – V rámci celoslovenských
osláv ANTONA BERNOLÁKA v Trnave
slávnostne odhalili jeho pomník, ktorého autorom bol sochár Ján Koniarek (75.
výročie).
13. 10. 2002 – V Trnave umrel reštaurátor
historických a kultúrnych pamiatok DEZIDER ANTON MICHALETZ (10. výročie).

14. 10. 1927 – V Trnave sa narodil historik, archivár a odborný publicista JOZEF
WATZKA (85. výročie).
17. 10. 1902 – V Trnave sa narodil básnik a publicista DOMINIK JÁN VALKO,
františkánsky misionár v Argentíne, kde
aj umrel (110. výročie).
20. 10. 1997 – V Trnave slávnostne
otvorili Univerzitu sv. Cyrila a Metoda
(15. výročie).
21. 10. 1737 – V Tábore v Čechách sa
narodil lekár a pedagóg VÁCLAV TRNKA,
profesor Trnavskej univerzity a dekan jej
lekárskej fakulty (275. výročie).
22. 10. 1952 – V Zelenči sa narodil
predseda Trnavského samosprávneho
kraja TIBOR MIKUŠ, politik, odborník pre
jadrovú energetiku, viacnásobný majster
Slovenska i bývalého Československa
v karate, tréner a medzinárodný rozhodca (60. narodeniny).
24. 10. 1797 – Vo Veselom sa narodil
národnokultúrny dejateľ, pedagóg a biskup ŠTEFAN MOYZES, zakladateľ a prvý
predseda Matice slovenskej, ktorý študoval na gymnáziu a na bohosloveckom seminári v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na Hollého ulici
(215. výročie).
27. 10. 1572 – Trnavský mešťan a obchodník SEBASTIÁN získal zemiansky
titul s predikátom de Tekelháza a stal
sa zakladateľom známeho šľachtického
rodu Tököli (440. výročie).
27. 10. 1932 – V Trnave sa narodil tvorca krížoviek, redaktor časopisu Krížovkár
a hádankár a dlhoročný šéfredaktor Lišiaka JÁN BELIČKA (80. výročie).
28. 10. 1932 – V Mojtíne sa narodil historik, pedagóg, politik, diplomat a odborný publicista MATÚŠ KUČERA, profesor
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(80. narodeniny).
30. 10. 1947 – V Malženiciach sa narodil
dlhoročný primátor mesta Trnavy ŠTEFAN BOŠNÁK (65. narodeniny).
P.R.
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Dokumenty nájdené vo veži Kostola sv. Jakuba
(Pokračovanie článku v NzR august /september 2012)
3. Záznam o oprave veže františkánskeho kostola v Trnave v roku 1921
Trnava 30. augusta 1921
P. Nichael Knechta, kvardián františkánskeho kláštora v Trnave, opisuje krátko osadenie kríža na vežu ich kostola v roku 1921.
Orig., imitácia pergamenu 23,7x41 cm, popísaná obojstranne, lat.
Kríž bol daný na pôvodné miesto staviteľom pánom Bílkom. Všetko, čo sa pohlo
v roku 1875, zostalo nedotknuté na svojom mieste. Práce vykonal majster Kanovič.
Nasledujú mená predstaviteľov štátu, cirkvi, mená 5 pátrov trnavského kláštora, 4 teológov, 10 novicov, 8 bratov laikov.
4. Záznam o oprave veže františkánskeho kostola v Trnave v roku 1939
Trnava júl 1939
P. Iluminát Šmíd, kvardián františkánskeho kláštora v Trnave, krátko zaznamenáva
opravu kríža a gule na veži ich kostola v roku 1939.
Originálny zápis na štvrtej stane pergamenu 23.7x41 cm z roku 1875, lat.
Celá veža s krížom a guľou bola opravená v júli 1939 (nasleduje zoznam 6 pátrov).
Na osobitnej prílohe Alexander Szapu, stavebné klampiarstvo, Trnava, Františkánska
38 (podpis i pečiatka) potvrdzuje 19. júla 1939, že veža františkánskeho kostola bola
pokrytá pozinkovaným plechom 0,65 mm tabuľami 50x30 cm, natretá 1x podkladovým
náterom mínium, 1 x rezorovom, 1x pancerovou farbou. Guľa bola pozlátená, kríž natretý 3x čiernou lakovou farbou, namontovaný hromozvod. Tieto práce vykonával v júli
1939 Alexandre Szapa, klampiarsky majster. Ako vedúci pracoval Juraj Szapu, pomocníci Imrich Valach, učni Etzel a Štefan Horina. Tesárske práce: lešenie bolo urobené
od galérie až po kríž. Stendler, kde bol kríž osadený, musel sa vymieňať, pri tej práci
sa musel celý rozobrať, znovu zostaviť, zašalovať a vymeniť viac trámov. Práce vykonal: Ján Jančovič, František Šidlík, Ján Dudáš, Gustáv Zvolenský, František Švehla,
Anton Turčina. V prílohe je plán lešenia hornej časti veže a 7 čsl. drobných mincí.
5. Záznam o oprave veže františkánskeho kostola v Trnave v rokoch 1953 – 1954
Trnava november 1954
P. Anatol Vincent Baran, správca františkánskeho kostola v Trnave, opisuje pád kríž
a poškodenie veže, následnú opravu veže a osadenie kríža v roku 1953 –1954.
Rotulus zo zlepených častí imitovaného pergamenu 23,5 x 138 cm popísaný po jednej
strane, uložený v tube z tvrdého papiera s uzáverom a povrázkom. Orig., lat.
V jarných dňoch roku 1953 sa kríž naklonil smerom k budove Spolku sv. Vojtecha.
Prv, než sme mohli zistiť príčinu u majstrov a robotníkov, ktorí roku 1939 pracovali
na oprave veže a kríža, na Bielu sobotu o 15. hod. popoludní kríž aj s guľou (meral
7 m a vážil 3,5 q) padol na pravú stranu za veľkého rachotu i zdeseného plaču veriacich. Kríž sa rozlámal na kusy, guľa zostala celá – dopadli na strechu kostola, poškodili
ju. Príčina: kríž bol osadený v drevenom brvne, spevnenom plechovými obručami, do
rohov prenikla voda, drevo úplne zhnilo a kríž nemalo čo držať.
Stav veže v našich dňoch bol taký, že si vyžadoval totálnu opravu. Lenže pre množstvo prác, súvisiacich s prípravou, mohli sme začať s opravou len v letných mesiacoch
nasledujúceho roku. Nový kríž bez ornamentov a z pevného železa (ferrum tenacum?)
vyhotovil Priemyselný kombinát v Trnave (železiarsky majster Vittek z Dolnej Krupej
a jeho tovariš PhDr. Stegmann z Trnavy, zlievač) podľa návrhu P. Anatola Vincenta
Barana OFM a výtvarnú formu mu dal zámočnícky majster Jozef Slámka. Pre súčasnú
potrebu označiť vysoké budovy, pridali na kríž neónové osvetlenie (propter necessitatem illuminationis sublimiorum aedificiorum nostri temporis) bratia Rizi v Priemyselnom kombináte v Bratislave a celé dielo pozlátil majster Dezider Michaletz z Trnavy so
svojimi odborníkmi.
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Kríž podobný predchádzajúcemu, len predĺžený 1 m tyčou a upevnený v železnej
trubici s guľou, bol vystavený v sanktuáriu kostola a večer na sviatok povýšenia Sv. Kríža
ho posvätil JE. Dr. Ambróz Lazík za účasti mnohých kňazov. Prítomní boli: Msgr. Ján Pöstényi, správca Spolku v. Vojtecha, vdp. Dr. Čížik, sudca prosynodálneho súdu, dp.Truc,
biskupský ceremoniár, dp. Dr. Packa, administrátor fary v Trnave, dp. Dr. Veigel, administrátor na Tulipáne, P. Justín Hrčka OFM, správca fary v Hlohovci, P. Quido Zámečník,
kaplán v Cíferi, P. Timotej Povrazník OFM, kaplán v Rači, P. Aurel Gecik OFM, administrátor v Borskom sv. Mikuláši, P. Teodor Tekel, kňaz v kostole, dp. Obrokta, kňaz v kostole,
P. Anatol Vincent Baran, správca kostola a P. Emil Masár, administrátor v Šaštíne, potom p. Mikuláš Schneider Trnavský, cirkevný skladateľ, okrem menovaných aj p. Pavol
Mokrý, tzv. biskupský „zmocnenec“ so svojím sprievodcom zo štátnej bezpečnosti, tiež
množstvo veriacich, celý akt sprevádzala hudba a spev organistu p. Ernesta Schumeru.
Odbornú prácu vykonal p. Matúš, klampiar z Trnavy. Rozhodli sme sa opraviť všetky
plechy, poškodené za poslednej vojny aj celú vežu natrieť tzv. „pancierovou farbou“,
tiež vymeniť všetky poškodené dosky.
Peniaze na tieto práce nám poskytla
Štátna poisťovňa.
Naším plánom je v budúcom roku – ak
nám to odsúhlasí cirkevná a štátna vrchnosť – opraviť steny veže s priečelím kostola, dlážku na chóre a pod lavicami v kostole, steny sakristie vlastným nákladom
kostola – a veríme, že sa nám to podarí.
A nadovšetko urguje nás oprava celej
strechy kostola a vonkajších múrov.
Naši veriaci milujú kostol, návštevnosť
je hojná, ich štedrosť je príkladná, cirkevná Záver latinského dokumentu z r. 1954,
a štátna vrchnosť nám ochotne pomáha, podpis biskupa dr. A. Lazíka
a úprimné plány nášho srdca náš Pán všemohúci Boh požehná a dovolí ich vykonať. Teba
Boha chválime! (Text tohto dokumentu napísal kaligraficky na pergamen Vincent Hreusík).
V prílohe: rukopisný text Msgr. Jána Pőstényiho, správcu SSV o dejinách františkánskeho kostola, datovaný 6. októbra 1954. (Orig., imitovaný pergamen 21x17 cm,
slov.) a 20 fotografií 8x12,5 cm (konvent, veža, lešenie, robotníci, biskup Lazík, kríž,
akt posvätenia kríža).
V Štátnom archíve Trnava je uložený súbor dokumentov, ktoré sa našli vo veži
Dolnej brány (v priestore Okresného súdu a Evanjelického domu), keď ju roku 1820
zbúrali. Nebola to osamelá akcia. Bolo dobrým zvykom dávať do glóbusu pod kríž na
veže odkazy budúcim. A bol to zároveň najbezpečnejší archív.
Ako predchodca terajšieho františkánskeho kostola spomína sa už roku 1325 kostol
sv. Jakuba staršieho poškodený požiarom, roku 1363 gotický chrám a roku 1590 kostol
zničený zemetrasením. Roku 1633 kardinál Peter Pázmaň nechal zbúrať starý kláštor,
postaviť nový a prestavať aj kostol; stavba sa dokončovala po jeho smrti v rokoch
1642 – 1650, ale pri veľkých požiaroch mesta v rokoch 1666 a 1683 kostol zhorel. Arcibiskup Pohronec Slepčiansky roku 1689 financoval jeho prestavbu, tá trvala do roku
1712. Vežu dokončili až roku 1717. V kostole je 14 bočných oltárov, Obraz na hlavnom
oltári maľoval trnavský maliar Jozef Zanussi roku 1794.
Kardinál Peter Pázmaň vydal 9. februára 1632 rozhodnutie, ktorým ustanovil františkánsky kostol kostolom pre slovenskú národnosť v Trnave (Nemci a Maďari mali
bohoslužby v dóme), kde by vo svojej rodnej reči (nativa lingua slavonica) počúval
kázne, modlil sa a spieval. Tento charakter si kostol zachoval, bol to vždy najnavštevovanejší kostol a v dejinách mesta a pre dejiny slovenskej národnosti má svoje nezastupiteľné miesto.
prof. Jozef ŠIMONČIČ, foto: P. František Olbert OFM
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Život klarisiek v Trnave

3. časť

Nepokojná politická a sociálna situácia v prvej polovici 16. storočia spôsobila vznik
nových náboženských združení žien, ktoré sa venovali charitatívnym aktivitám – vzdelávaniu chudobných dievčat a sirôt, starostlivosti o chorých. Niektoré z nich sa postupne pretransformovali do rehoľných komunít. Tridentský koncil, ktorý sa konal v roku
1563, reagoval na úpadok stredovekých rádov a na rýchlo rastúci počet náboženských
združení. Konciloví otcovia sa rozhodli týmto trendom čeliť v podobe návratu k tradičnej podobe rehoľného života. Všetkým ženským stredovekým rádom bolo nariadené
prísne dodržiavanie observancie, ktorá zahŕňala klauzúru, pevnú väzbu k jednému
kláštoru, spoločný majetok a stravovanie, jednotný odev, seba umŕtvovanie a striktné dodržiavanie kanonických hodiniek. Prísne dodržiavanie klauzúry malo vytvoriť
ochranný štít pred nežiaducim vplyvom vonkajšieho sveta, ochrániť nevinnosť a česť
rehoľníčok. Trnavské klarisky sa s týmito
reformnými myšlienkami zoznámili počas
svojho úteku do mesta Wiener Neustadt
pred vojskami Gabriela Bethlena v roku
1619. Pre trnavský kláštor novú regulu
vypracoval v roku 1635 generálny komisár Mariánskej provincie františkánov Michael Chmuer.
V duchu týchto reformných myšlienok
sa po návrate z mesta Wiener Neustadt
pustili do prestavby kostola a celého kláštorného komplexu, ktorú finančne podporil kardinála Peter Pázmáň. Hlavným cieľom prestavby bolo zabezpečiť prísnejšie Oratórium
dodržiavanie klauzúry. Za tým účelom sa predelil i kláštorný kostol. Gotická loď klariského kostola bola zaklenutá a predĺžená na západ dvojpodlažnou prístavbou s predstúpenou vežou. Na prízemí prístavby vznikli priestory na komunikáciu smerom z kostola – vnútorné parlatórium, na poschodí zasa chór mníšok – oratórium. Oratórium,
kde sa mníšky stretávali kvôli bohoslužbám a pobožnostiam, bolo súčasťou klauzúry
a od kostola ho delila stena so zamrežovaným oknom, cez ktoré obyvateľky kláštora,
zvonka nevidené, počúvali celebrujúceho kňaza.
V roku 1628 žiadali podporu na úplné dokončenie stavby kostola a obnovu kláštora. V lodi kostola s vtiahnutými opornými piliermi klenby vytvorili niky, v ktorých bol
priestor pre bočné oltáre. Biskup Ján Pyber vysvätil v roku 1629 bočný oltár Svätej
Alžbety, do ktorého vložili lebku svätého Hypolita a svätej Ľudmily, a tiež bočný oltár
svätej Anny, do ktorého vložili pozostatky svätej Uršuly a svätého Sebastiána. Keď boli
v roku 1635 zabití traja košickí mučeníci, klarisky boli poverené strážením ich pozostatkov v rakvách. V kostole Nanebovzatia Panny Márie boli uložené až do roku 1784,
kedy ich dal ostrihomský arcibiskup previesť do kostola uršulínok. Situácia sa opäť
vyhrotila v roku 1644 počas vojnového ťaženia Juraja I. Rákociho, keď klarisky mesto
znovu opustili a utiekli do mesta Kismarton v Rakúsku. V tom istom roku sa 8. októbra
vrátili a pod vedením abatiše Františky Anny Jakušicovej dali obnoviť budovu kláštora
a vytiahnuť jeho múry na úroveň druhého poschodia. K pôvodnej budove dali postaviť
nové krídlo, ktoré vtiahlo predĺženú loď kostola s vežou a vytvorilo základ pre nové
západné nádvorie kláštora. Stavba bola uskutočnená za finančnej pomoci jej príbuzného Jána Drugeta z Humenného, kráľovského radcu a zemplínskeho župana. No v roku
1645 boli klarisky opäť nútené uchýliť sa do Rohožníka. Po návrate našli kláštor a kostol značne poškodený, preto žiadali v roku 1650 finančnú dotáciu od panovníka „pro
restaurando templi choro modo in dies ruinam minante“. V roku 1655 bolo pristavené
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ďalšie krídlo západného nádvoria, ktoré pohltilo pôvodne samostatný gotický dom.
Vnútorné priestory kláštora museli tiež zodpovedať regule rádu. V prízemnej časti boli
skladové priestory, sýpky, vínne pivnice, ale aj miestnosti na pečenie chleba, nakladanie kyslej kapusty, výrobu masla a syra. Miestnosti boli priechodné a nachádzal sa tu
aj sklad dreva. Vľavo od hlavného vchodu do kláštora boli v osobitnom krídle za sebou
umiestnené dolné parlatórium s rotou, horné parlatórium s rotou, vnútorná sakristia
a kostol. Sakristiu oddeľovala od kostola stena s oltárom Najsvätejšej Trojice. Napravo
bolo kovové okienko, cez ktoré mníšky prijímali eucharistiu. Chodbu, ktorá spájala dolnú rotu a sakristiu, zdobilo päť oltárov s obrazmi. V zadnej časti traktu sa nachádzala
kaplnka Sv. Františka z Assisi. V trakte oproti bola umiestnená práčovňa a kuchyňa.
Centrálnu časť tejto časti kláštora tvoril refektár – jedáleň. Vieme, že sa v ňom okrem
iného nachádzala veľká zelená pec, dvanásť stolov s lavicami a pultom na predčítanie
kníh počas jedla. Oproti refektáru bolo dormitórium – zimná spálňa pre laické sestry, ktoré nemali vo svojich celách pece. Od refektára sa prechádzalo do infirmária
– priestoru slúžiaceho ako nemocnica. Viedli odtiaľ veľké dvere do kaplnky s oltárom
Svätého Kríža. Na poschodiach sa nachádzali cely a kaplnky na domáce pobožnosti.
Cely vytvárali bloky; osobitne boli umiestnené izby pre mníšky, ktoré mali v rehoľnej komunite privilegované postavenie, inde sa nachádzali cely ostatných obyvateliek
kláštora. Cely sa od seba líšili veľkosťou a počtom okien. Regula rádu predpisovala
klariskám skromnú výbavu interiéru. Abatiša bola povinná pravidelne kontrolovať cely
a odstrániť z nich všetko, čo by odporovalo chudobnému spôsobu života. Napriek tomu
niektoré príbytky trnavských klarisiek zariadením a výzdobou pripomínali šľachtické
salóny. Z dobových prameňov vieme, že mníšky z popredných šľachtických rodín, ako
napr. Terézia Forgáčová, Viktória Festičová, Barbara Matiašovská, Katarína Čapodiová
a Klára Klobušická si dali vybudovať na vlastné náklady elegantné pece. Na hornom
poschodí sa okrem ciel mníšok nachádzala miestnosť pre spovedníka a dve kaplnky zasvätené Sv. Antonovi Paduánskemu a Márii Magdaléne. Jedna z miestností sa používala
ako kláštorné väzenie.
Ďalší stavebný vývoj kláštora bol pozastavený, pretože v roku 1683 vošiel do mesta so svojim vojskom Imrich Tököly a klarisky boli znovu nútené opustiť kláštor. Odišli
do Brna a v Trnave zostali len choré sestry so svojimi opatrovateľkami. 8. augusta
1683 zasiahol kláštor rozsiahly požiar. Kráľ Leopold oslobodil majetky mníšok a ich
poddaných od platenia daní a iných poplatkov, aby mohli financovať opravy. Klarisky sa
vrátili naspäť do budovy až v roku 1685. Vďaka finančnej podpore arcibiskupa Juraja
Séčéniho dali v roku 1694 opraviť kláštor a obnovili výzdobu kostola. Štuková výzdoba
oratória s motívom ikonografie Arma Christi (nástroje mučenia Krista) datovaná rokom
1690 a signovaná CAN je dielom talianskeho majstra Carla Antonia Neurone. V roku
1717 bolo zrenovované najstaršie pôvodné krídlo západného nádvoria a v roku 1718
bolo postavené frontálne krídlo, ktorým bolo západné nádvorie uzavreté. V 18. storočí bol zmenený aj interiér kostola. V roku 1721 dala rodina Beréniová zhotoviť nový
hlavný oltár zasvätený Nanebovstúpeniu Panny Márie. V tom istom roku sa františkáni
vzdali duchovnej ochrany rádu a nástrojom na dodržiavanie klauzúry sa stali vizitácie
kontrolované ostrihomským arcibiskupom. V rokoch 1740 – 1741 dala abatiša Klára
Beréniová opraviť barokové zaklenutie kostola a do ník boli osadené štyri bočné oltáre:
oltár svätej Anny, oltár svätej Alžbety, oltár Bolestnej Panny Márie – alebo oltár Piety,
oltár svätého Jozefa. Pôvodne sa v kostole nachádzal aj oltár sv. Petra z Alkantary – po
pravej strane presbytéria, kde boli uložené pozostatky sv. Januária a Celestína. Menší,
sarkofágový oltár sv. Jána Nepomuckého bol osadený na južnej stene lode medzi oltármi sv. Piety a sv. Anny. V roku 1740 sa spomína vznik krypty v suteréne pod hlavnou
loďou kostola. Do vstupného gotického portálu bola osadená kovová brána. Budova
kláštora bola zrenovovaná a zo západu bolo pristavané nové krídlo, tzv. šľachtický
trakt (tractus nobiliores). Kláštor tak získal obdĺžnikový pôdorys.
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Po Tridentskom koncile sa postupne rozširuje
aj zvýšená úcta k svätým obrázkom a relikviám.
V kláštornej hierarchii získali väčšiu úctu sestry
agnus dei, ktoré sa venovali vyšívaniu kláštorných
prác. Ako ústredný prvok používali maľbu, tlač, koláž, odliatky z vosku (Agnus dei), relikvie v podobe
kostí alebo klinca z kríža. Devocionálne práce boli
zdobené polionovou výzdobou, ktorá pozostávala
zo strieborných alebo zlatých kovových nití, textilných, papierových či kovových kvetiniek, plieškov
a pod. Uplatnili sa ako dekorácie oltárov a zvyšovali
účinok oltárnej architektúry. Z roku 1633 pochádza
nariadenie pápeža Urbana IV. vydané pre trnavský
kláštor o vykonávaní liturgických hodiniek. Rukopis liturgických piesní, ktoré spieval svätý František a učebnica zborovej hudby obsahovali základy
najstaršej formy chórového spevu. Chórové sestry
sa venovali spevu liturgických piesní v sprievode
hudobných nástrojov. Podľa archívnych dokumentov sa v kláštore už v roku 1715 nachádzal jeden
organ, ale aj päť trombónov, 2 medené tympany
Oltár Jána Nepomuckého
a klavichord. Okrem toho tu pôsobili majsterky ako
učiteľky hudby, spevu, hry na organ pre dievčatká od 4 až 6 rokov, ktoré dávali do
kláštora na výchovu rodiny zo vznešených rodov. Dievčatá sa naučili pokore, hre na
hudobné nástroje a chórovému spevu. Časť chovankýň sa mohla neskôr vrátiť do svetského života a vydať sa, no väčšina zostala a stala sa mníškami.
Nariadenie Jozefa II. o zrušení kláštorov vyšlo 12. januára 1782. Trnavským klariskám ho prečítal podžupan Michal Ambro 18. apríla 1782. Komisári Kráľovskej komory následne spísali podrobné inventárne zoznamy zariadenia kostola, kláštora a ciel.
Na súpise boli všetky bohoslužobné predmety, kláštorné knihy, textílie, oltáre, sochy,
obrazy, hudobné nástroje, riad v kuchyni a nábytok v celách. Svoj súkromný majetok: knihy, obrazy, malé kusy nábytku a súkromné oltáre si rehoľníčky mohli zobrať
so sebou. Spoločný majetok kláštora, jeho zariadenie a umelecké diela pripravili na
dražbu. Jedinú výnimku tvorili rakvy košických martýrov pôvodne umiestnené od r.
1635 v oratóriu kostola, ktoré previezli a umiestnili do kostola uršulínok v Trnave.
Trnavské klarisky navždy opustili kláštor 18. septembra 1782. Cez bránu kláštora
odišlo 34 sestier, 10 laických sestier a 3 novicky. Mnohé vstúpili do iných rádov, iné sa
vrátili do civilu. Budovu adaptovali pre potreby vojenskej nemocnice.
Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ
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Pozvánka na piaty a capella festival ZOOM+
Trnavská vokálna skupina Kruhy v spolupráci s Mestom Trnavou opäť pripravili na začiatok októbra pre Trnavčanov a návštevníkov mesta malé kultúrne občerstvenie. Piaty ročník medzinárodného a capella festivalu ZOOM+ sa
uskutoční 5. a 6. októbra 2012 v kine Hviezda.

Cieľom festivalu už od jeho vzniku je priblížiť a cappella spev širšiemu publiku, poukázať na nekonečné možnosti ľudského hlasu a na široký žánrový záber, ktorý a cappella hudba zahŕňa. Hostia festivalu nie sú jednosmerne zameraní, každá skupina
má svoj špecifický repertoár, spieva v iných akustických podmienkach, čerpá z už
napísanej literatúry, alebo sa špecializuje na vlastné aranžmány. V rovnakom duchu
sa ponesie aj piaty ročník so zaujímavou a neobvyklou ponukou z Lotyšska, Španielska a Maďarska.
Zo spevavého Lotyšska pochádza ženská a cappella formácia Latvian Voices.
Sedem profesionálnych speváčok, takmer všetky s diplomom z Lotyšskej hudobnej
akadémie v obore zborové dirigovanie, popri štúdiu absolvovali početné dirigentské
a vokálne kurzy v celej Európe. Ich repertoár sa sústreďuje na univerzálnu zbierku
lotyšských ľudových piesní, ktoré sa počas vystúpenia obratne menia na piesne
rôznych epoch a žánrov. Okrem toho zahŕňa široký záber od gregoriánskeho chorálu a romantiky k dielam súčasnej hudby a samozrejme aj ich vlastné kompozície;
klasické skladby sú interpretované popri populárnej a gospelovej hudbe. Takmer
všetky skladby sú aranžované členkami skupiny, ktoré sa zdokonaľovali na majstrovských kurzoch svetových vokálnych legiend The King’s Singers a The Hilliard
Ensemble a spolupracovali so známym aranžérom a capella skladieb a skladateľom Bobom Chillcotom. Latvian Voices už získali počas svojho krátkeho pôsobenia
niekoľko významných ocenení, napríklad prvú cenu pre umeleckú vedúcu Lauru
Jēkabsone na Prvej medzinárodnej súťaži a cappella aranžmánov v Lipsku, Ward
Swingle Award – prvé miesto a zlatý diplom – a cena publika v klasickej kategórii na
A cappella súťaži vocal.total v rakúskom Grazi a tento rok sa k ich úspechom pridala
prvá cena na Medzinárodnom festivale vokálnej hudby v nemeckom Lipsku.
Lytos (Carlos Vidal) je španielsky umelec venujúci sa beatboxu. Hudbe sa upísal už ako dieťa. Svoj talent rozvíjal na uliciach, kde strávil veľa času rapovaním
a tancovaním break-dance. Ako šestnásťročný začal vystupovať v rôznych nočných
kluboch a koncertoval v Anglicku, USA, Rusku, Francúzsku a Rakúsku. Zúčastnil sa
rôznych prestížnych beatbox stretnutí: East pack Hipnotik Festival, Battle of the
year and Mallorca Surf Action a v roku 2009 sa stal šampiónom Španielska v beatboxe. Krátko nato vyhral Xtreme BCN beatbox majstrovstvá, za ktorými nasledovalo víťazstvo v Európskych majstrovstvách a titul Cisár mikrofónu 2010.
Spolupráca Latvian Voices a Lytosa sa začala v lete 2011 na a cappella festivale
vokal.total v rakúskom Graci a pokračuje plánmi prezentovať ešte nepočuté hudobné prekvapenia.
Skupina Fool Moon – Spln mesiaca sa sformovala v septembri 2001 v meste Szeged a stala sa propagátorom pop a cappella hudby v Maďarsku. V roku 2003 im vyšiel
debutový album Stars, na ktorom uviedli aj päť vlastných a cappella aranžmánov maďarských hitov. Okrem maďarských popových a ľudových piesní ich repertoár zahŕňa
vianočné piesne, ktoré vyšli aj na CD pod názvom Merry Christmas, viacero anglických a talianskych piesní, a cappela verzie skladieb Stinga, Erica Claptona, Paula Simona, Michaela Jacksona, Georgea Michaela, atď.V roku 2008 im vyšlo CD Acappelland, na ktorom sú aj medley tradičných maďarských piesní, nominované na CARA
cenu. V tomto roku Fool Moon vydali ďalšie CD pod názvom GeorgeMichaelJackson5.
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Vokálna skupina Fool Moon spolupracovala ako vokálny sprievod na koncertoch
a nahrávkach viacerých maďarských umelcov a skupín (Gábor Presser, Péter Szolnoki, Andrea Malek, Edvin Marton), vystupovala na rôznych európskych festivaloch a má
za sebou aj turné po Taiwane a Kórei. Ich kvality boli ohodnotené v roku 2005 prvou
cenou v kategórii pop na Medzinárodnej Ward Swingle a cappella súťaži vokal.total
v Grazi, čo ich posunulo medzi najlepšie a cappella formácie v Európe. V roku 2006 si
prvú cenu odniesli aj zo Šiesteho medzinárodného festivalu zborových telies v Taipei.
S úmyslom spopularizovať a cappella hudbu organizuje vokálna skupina Fool
Moon každú jeseň vlastný a cappella festival v rodnom meste Szedeg, na ktorý pozýva skupiny, ktoré stretáva počas svojich vystúpení po svete.
Srdečne pozývame!
Lucia Duchoňová a Marian Remenár

Slávnostný večer k výročiu divadla Na strnisku
Ochotnícke divadelné združenie Na strnisku slávi tento rok okrúhle jubileum
svojho vzniku. Počas desiatich rokov existencie jeho členovia vykonali vo
svojom voľnom čase kus práce, postupne herecky rástli a ich predstavenia
navštívili tisíce divákov. Akých bolo tých desať rokov na „doskách, ktoré
znamenajú svet“? V krátkosti si ich pripomenieme.

Na jar roku 2002 sa stretlo niekoľko nadšencov, ktorých spájala láska k divadlu
a túžba byť nielen jeho divákom, ale aj hercom. Ich prvým predstavením bola krátka
hra pre deti s názvom Zvieratká v zime, ktorú hrali v niekoľkých materských školách
v predvianočnom období. Počet členov súboru rástol a hľadala sa nová, náročnejšia
hra, ktorá by pod vedením skúsených profesionálov posunula ochotníkov o krok ďalej.
Tými profesionálmi sa stali režisér Kamil Žiška a dramaturgička z Divadla Jána
Palárika v Trnave Mirka Čibenková. V roku 2003 sa začal nácvik hry Amoriáda alebo
Slovenský dekameron z pera Jozefa Lenharta. Po viacerých miestach, kde sa hra
nacvičovala, sa stali domovom súboru dosky Domu kultúry v Modranke, kde funguje
dodnes. Hra tu mala premiéru v apríli 2004 (v tomto období sa Na strnisku stalo občianskym združením) a ďalší rok sa úspešne reprízovala predovšetkým v kultúrnych
domoch v mestách a obciach okolitého regiónu. V roku 2006 Kamil s Mirkou siahli
po náročnejšej hre Materské znamienko, ktorú v 90. rokoch inscenovalo Radošinské
naivné divadlo. Jednu z úloh si zahrala aj Mirka.
Na premiéru v júli 2007 v Modranke zavítal aj autor hry Stanislav Štepka, ktorý
o jej nácviku i úpravách od začiatku vedel a jej, ako to sám nazval, civilnejšou podobou bol milo prekvapený. Hra sa opäť úspešne reprízovala v kultúrnych domoch
a dokonca i na doskách trnavského divadla, ktoré bolo počas tohto predstavenia vypredané. V decembri roku 2008 mohli Trnavčania prvýkrát vidieť súbor Na strnisku
v altánku mestského amfiteátra, kde každý víkend podvečer hrali tzv. Betlehemské
hry – krátky príbeh o narodení Ježiša pre deti aj dospelých. Tento vianočný príbeh ste
v ich podaní mohli vidieť počas prvých troch decembrových víkendov už piaty rok.
Medzitým sa zloženie súboru, samozrejme, čiastočne zmenilo, herci prichádzali
a odchádzali, no dodnes je jeho jadrom niekoľko dlhoročných členov a aj tých, ktorí
stáli pri jeho samom zrode. Združenie si zriadilo aj svoju webstránku www.nastrnisku.page.sk a skupinu v sieti facebook. V roku 2009 sa začal nácvik ďalšej hry,
aj tentoraz od Stanislava Štepku, s názvom Konečná stanica. Hra bola pre ochotníkov opäť výzvou, pretože bola náročnejšia nielen herecky, ale aj v otázke scény,
kostýmov, hudby a rekvizít. Výzvou bola aj pre Mirku Čibenkovú. Kamil Žiška bol
zaneprázdnený vlastnými projektmi, a tak sa Mirka okrem roly dramaturga ujala aj
réžie. Premiéra v júli 2010 sa konala tradične v Modranke a aj tentoraz za účasti
jej autora, ktorého opäť nesklamala. Bohužiaľ, z dôvodu odchodu niekoľkých členov
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nebolo možné hru reprízovať, kým sa za nich nenašla adekvátna náhrada. V júni 2011
sa preto konala obnovená premiéra Konečnej stanice už s niekoľkými novými členmi. Po letných divadelných prázdninách prišlo vytúžené obdobie takmer rok trvajúcich úspešných repríz, ktoré budú mať pokračovanie aj po tohtoročných divadelných
prázdninách. A aké sú plány ochotníkov Na strnisku do budúcnosti? Samozrejme,
patrí do nich aj nová hra, ale zatiaľ nepredbiehajme.
Práve spomínané 10. výročie sa stalo impulzom na usporiadanie večera, venovaného divadlu, hudbe, všetkým, ktorí so súborom spolupracovali, a predovšetkým
vám – divákom. Dvere Domu kultúry v Modranke budú pre vás 13. októbra 2012 od
17.30 otvorené. Divadelné združenie Na strnisku si pre vás pripravilo pestrý program,
ktorého súčasťou bude úspešná divadelná hra Drápačky v podaní súboru DINO z Hornej Stredy, vystúpenie trnavskej hudobnej skupiny L.P.S, krátke vystúpenia jednotlivých členov súboru Na strnisku s vlastným programom a rozhovory s nimi, ktoré
bude moderovať, ako aj celý slávnostný večer, Mirka Čibenková.
Prijmite preto naše pozvanie, posaďte sa do hľadiska a zažite spolu s nami príjemnú atmosféru večera, ktorého spoločným menovateľom nebude len ochotnícke
divadelné združenie Na strnisku, ale aj láska k divadlu a umeniu vôbec.
Roman BEŇO

Súsošie sv. Cyrila a Metoda ozdobí Trnavu
Každý nový projekt má kdesi na počiatku svoj incipit,
ktorý podmieňuje jeho opodstatnenosť a poslanie. Je
samozrejmé, že v tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť už samotný fenomén a dejinnú dimenziu misie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. V súčasnosti sme na
začiatku veľkého roku osláv 1 150. výročia príchodu
týchto solúnskych bratov na naše územie. Vari niet
na Slovensku regiónu, kde by sa počas rokov 2012/13
nekonala udalosť, podujatie, či duchovná oslava tejto
udalosti. Aj v našom meste i v celom Trnavskom samosprávnom kraji, či jednotlivých regiónoch bežia viaceré
festivaly, koncerty, špecifické kultúrno-výchovné podujatia, uvádzania nových publikácií, ale najmä kresťanské duchovné slávnosti, ktoré budú kulminovať do
termínu celonárodných osláv – v júli 2013. Nás môže
iba tešiť, že na túto historickú udalosť sa dôstojne pripravila aj Trnava.
Kde bol teda skutočný začiatok a motív samotnej
myšlienky ? Mohli by sme zájsť do roku 1987, do času
prípravy publikácie Mosty z medailí (autori: P. Horváth – Z. Šimko), keď sa podarilo
naposledy hovoriť s vynikajúcim človekom, umelcom, slovensko-francúzskym sochárom a medailérom Williamom Schifferom v jeho trnavskom ateliéri. Umelec sa neraz
často nostalgicky vyjadroval, že slovenská, ale najmä trnavská verejnosť nepozná
okrem jeho medailí toho veľa z jeho tvorby. Zmienil sa aj o jednom z významných
okamihov svojho života, keď 2. októbra 1988 pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme odhalili na nádvorí jeho súsošie
týchto vierozvestcov. Sochy Wiliam Schiffer vymodeloval a odlial v životnej veľkosti
počas predchádzajúcich dvoch mesiacov v spolupráci s ateliérom DOMUS DEI. Slávnosti odhalenia sa zúčastnilo šesťsto hostí, prevažne Slovákov z celého sveta. Slávnostným celebrantom bol Jozef kardinál Tomko. Autor diela bol prijatý na audiencii
pápežom Jánom Pavlom II. a prevzal náležité uznanie.
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Slúži ku cti, že význam tohto diela našiel spoločenské docenenie aj v rodnom meste
umelca – v Trnave. A akoby zhodou historických súvislostí sa odrazu podarilo skĺbiť
viaceré myšlienky do jedného celku – splniť odkaz umelca a vytvoriť odliatok jeho
súsošia pre Trnavu (uvažovalo sa o umiestnení do Galérie Jána Koniarka). No dejinné
udalosti rozhodli inak. Myšlienku realizácie získania kópie súsošia posunuli na vyššiu
úroveň Ing. arch. Jozef Danák a Mgr. Rastislav Danák, ktorí vypracovali niekoľko vizualizácií jeho perspektívneho umiestnenia v historických zákutiach Trnavy. V týchto
súvislostiach sa konzultovalo na odbornej úrovni s predstaviteľmi Mesta Trnavy, Trnavského samosprávneho kraja i Arcibiskupským úradom v Trnave. No akoby šťastena
osudu tomuto projektu priala – s projektom bol oslovený aj rektor Univerzity sv. Cyrila
a Metoda doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor, ktorý po posúdení návrhu
zaradil ideu vyhotovenia odliatku tohto diela z Ríma a jeho umiestnenie – do prípravy
osláv 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Po vyriešení autorských a dedičských práv s manželmi Magdalénou Šimkovou a jej
manželom sa získal oficiálny súhlas disponovať s odliatkom súsošia vierozvestcov, ktorý mal byť vyhotovený priamo z rímskeho originálu. S nesmiernou ochotou prijali
ponuku na spoluprácu aj predstavitelia Cyrilometodského ústavu v Ríme a prostredníctvom osobnej zainteresovanosti prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD. – rektora Trnavskej
univerzity a Mons. Vendelína Plevu, riaditeľa Spolku sv. Vojtecha, bol udelený súhlas
na technickú realizáciu. Práce súvisiace s vytvorením foriem pre odliatok prebiehali
priamo vo „večnom meste“ v máji a v júni t. r.
Priebežne sa podarilo vypracovať a posúdiť aj viacero variantov s vizualizáciou osadenia súsošia. Mesto uvažovalo o variante „X“ – umiestnení súsošia v prostredí areálu
univerzity na Bučianskej ceste. Toto prostredie je však veľmi rušné, nehostinné a navyše, pred vstupom do ešte nie celkom ukončenej budovy univerzity či areálu sú nevhodné svetelné podmienky. Variant „Y“ poskytoval možnosť osadenia súsošia aj v rámci
umelo vytvoreného existujúceho pahorku popri tejto škole na Bučianskej ceste. Vzhľadom na skutočnosť, že replika diela je iba v reálnej ľudskej veľkosti, bol aj tento variant nevhodný. Ďalšie úvahy sa spájali s myšlienkou umiestniť toto dielo do prostredia
historického jadra, čo presadzovala aj samotná agentúra. Po rokovaní s predstaviteľmi
mesta sa uvažovalo o lokalizácii pri parkovisku – plánovanom zelenom ostrovčeku
oproti pôvodnej polygrafickej tlačiarni Spolku sv. Vojtecha, pri Františkánskom kostole
– v smere k Bernolákovej bráne. Táto poloha bola pôvodne aj v predstavách autora
súsošia W. Schiffera. Záverečný súhlas Mesta Trnavy sa však v konečnom rozhodnutí
stotožnil s navrhovaným riešením investora Univerzity sv. Cyrila a Metoda – umiestniť
dielo v bezprostrednom kontakte s budovou univerzity na Námestie Jozefa Herdu 2.
V súčasnosti v rámci ekonomických možností investora je súsošie vyhotovené
vo variante patinovaného epoxidu. Ukončené je urbanistické, výtvarné a technické
riešenie vrátane zabezpečenia diela. V tomto čase prebieha zabezpečenie pandantu
pod dielo, jeho technické osadenie spolu s následným osvetlením a riešením zelene
či sadových úprav. Na sklonku septembra sa vykonajú záverečné technické úpravy
a v prvej dekáde októbra sa začnú práce spojené s fixovaním súsošia a skrášľujúcou
úpravou okolia.
Deň „D“ sa uskutoční 15. októbra 2012 v rámci slávnostného zasadnutia vedeckej
rady UCM, ktoré bude z príležitosti 15. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. Želaním tvorcov a realizátorov projektu odhalenia súsošia týchto vierozvestov v našom meste je, aby toto dielo prijali úprimne a s pokorou aj občania Trnavy.
Nech pretrváva ich geniálne dielo a činy, ktoré zanechali na našom území a zanechá
odozvu aj v srdciach mladej generácie. Snáď v budúcnosti vzniknú možnosti aj na jeho
konečnú realizáciu – v ušľachtilom bronzovom stvárnení tohto diela a jeho možného
optimálneho umiestnenia. Umelecký rozmer a autorské stvárnenie súsošia už v súčasnosti plnia aj tie najnáročnejšie kritériá.
Pripravil Dr. Peter HORVÁTH

20

Svetovo, no s otáznikom nad životom plagátu
Galéria Jána Koniarka v Trnave od roku 1991 organizuje medzinárodnú prehliadku plagátov Trienále plagátu Trnava. Pod záštitou medzinárodnej Rady
asociácií grafického dizajnu ICOGRADA so sídlom v kanadskom Montreale
sa toto podujatie zaradilo medzi významné európske kultúrne akcie umenia
komunikačného dizajnu. Za vyše dve desaťročia existencie Trienále vznikli
v Galérii Jána Koniarka špecializované umelecké zbierky plagátu a grafického umenia, ktoré patria k nezanedbateľným výtvarným hodnotám. Vernisáž výstavy tohto, v poradí ôsmeho ročníka Trienále plagátu Trnava, bude
9. novembra v Centre súčasného umenia GJK.
Okrem iných cien budú udelené ocenenia v troch kategóriách (profesionál, študent a junior), súčasťou bude
aj špeciálna cena – Grand Prix. Tá by
mala byť pripomenutím pamiatky Jozefa Dóku ml., zakladateľa prehliadky
a trnavského tvorcu plagátov. Po zaslaní príspevkov od tvorcov bola prizvaná
päťčlenná medzinárodná porota, ktorú
vedie fínsky grafický dizajnér Pekka Loiri. Zišla sa začiatkom septembra, navrhla ocenenia a vybrala plagáty, ktoré
postúpili do finále a budú vystavené
v expozíciách trienále. Tomuto aktu predchádzala výstava ?PLAGÁT: POSTER! – výber
sto najlepších plagátov z minulých ročníkov. Výstava bola v lete Trnave a potom sa
presunula do Košíc v rámci podujatí projektu Európske hlavné mesto kultúry. Z užšieho kola, ktoré bude predstavené formou výstavy, vzídu víťazi aktuálneho ročníka.
Tento rok sa prihlásilo 1 240 plagátov od 389 autorov z 33 krajín sveta. Kvalita
príspevkov bola vyrovnaná, no podľa koordinátora a kurátora Trienále plagátu Trnava
2012 Róberta Parša zaznamenali už aj silnejšie ročníky. „Celá spoločnosť sa vyvíja
a mnoho umelcov sa orientuje na novšie médiá, ktoré majú väčší dosah. V tomto
ročníku nás prekvapilo množstvo plagátov z Číny a Iránu. Tam je momentálne veľký
záujem o plagát. Snažia sa posielať na súťaže aj „silné“ krajiny z minulých ročníkov,
napríklad Poľsko, či ostatné krajiny V4,“ hovorí Róbert Paršo a pripomína významnú
tradíciu našich severných susedov v plagátovom umení. Ako konštatoval Pekka Loiri,
mnohých autorov európski grafickí dizajnéri poznajú cez ich tvorbu. Ich prihláška do
Trienále plagátu Trnava znamená aj ocenenie samotnej prehliadky. Aj to potvrdzuje,
že trienále je najväčším podujatím tohto typu v stredoeurópskom priestore.
Úspešné plagáty sú už vybraté, návštevníci galerijných priestorov Galérie Jána Koniarka budú môcť vidieť až do 4. februára 2013 celkom 445 plagátov od 237 autorov z 30
krajín. Okrem troch hlavných kategórií a ceny Grand Prix budú udelené aj čestné uznania,
ocenenia krajín V4 a spoluorganizátorov. Mená úspešných sa dozvieme až na vernisáži.
Nielen tento ročník však postupne naznačuje, že plagát ako médium komunikačného
dizajnu u časti tvorcov akoby ustupoval do úzadia. „Zdá sa, že plagát sa opotreboval nielen
po stránke obsahovej. Ale nemusí to tak byť. To, čo poroty odsudzovali, povedzme, pred
tridsiatimi rokmi, je dnes všeobecne prijímané. Niekedy je to len o generačnom posune.
Je dobré, že aj v tomto ročníku trienále sa počet vybraných plagátov do konečnej expozície neobmedzuje na presné číslo päťdesiat alebo sto. Pri takomto veľkom počte prihlásených príspevkov by sa ťažko dala predstaviť šírka umeleckých prístupov k plagátu,“
hovorí Jan Reilich z Brna, ktorý ako porotca bol účastníkom všetkých ročníkov podujatia.
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Posun nastáva napríklad aj v modernizácii technológií. V minulosti sa celý plagát
robil ručne, dnes je to naopak – aj klasická kresba prejde počítačovou technológiou.
V minulých desaťročiach vraj v európskom plagáte prichádzalo k rôznym moderným
prúdom v technológiách, no nakoniec sa akoby stratili. „Kedysi sme videli všeličo, napríklad zvukový plagát. Ten reagoval na svetlo alebo teplo. Predstavovali sme si vývoj
plagátového umenia tak, že pôjdeme po ulici a plagát sa nám sám bude prihovárať.
Je síce pravda, že plagát hovorí aj dnes, ale vizuálnou rečou,“ pripomína Jan Reilich.
Hodnotenie podľa člena poroty spočíva nielen v remeselnom zvládnutí diela, ale najmä
v jeho schopnosti zaujať na prvý pohľad. Devízou navyše je niečo, čo by príjemcu malo
pritiahnuť, a tak akoby otvorilo druhú, vyššiu fázu interpretácie.
Jedným z významných porotcov, ktorí zastupujú Slovenskú republiku na trienále,
je aj grafický dizajnér, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Stanislav
Stankoci. Ako sa on pozerá na budúcnosť plagátového umenia? „Je to aktuálna téma,
o ktorej sa stále diskutuje, modernými a súčasnými médiami je plagát vytesňovaný
na perifériu záujmu, no stále má pevné miesto napríklad na našej domácej scéne
i vo svete. Príkladom toho je i rozsah plagátov, ktoré prišli do jednotlivých kategórií,
mrzí ma slabá účasť v kategórii B a C, čo sú študenti a juniori, kde sme očakávali
vyššie zastúpenie od nás a zo sveta. Je to tým, že mladá generácia používa iný komunikačný jazyk, plagát je u nich akosi na okraji. Som však presvedčený, že plagát
bude stále dôležitým médiom. Len má nedostatočný priestor. Pokiaľ ide o Slovensko, u nás je napríklad málo výlepových plôch. Sčasti ich zastupujú niektoré iné
nosiče, plagát dnes plní skôr funkciu komorného komunikačného média. Na druhej
strane je to dobré, pretože v tejto situácii sa zvyšuje jeho atraktívnosť. Vidieť dnes
dobrý plagát je skutočne vzácnosť,“ hovorí Stanislav Stankoci. Všetky prihlásené príspevky do Trienále sa stanú majetkom galérie a obohatia tak súčasnú zbierku z minulých ročníkov.
Martin JURČO, foto: gjk

Známka Ján Sambucus oslovila odbornú verejnosť
Slovenská pošta a Zväz slovenských filatelistov vyhlasujú každoročne anketu o najkrajšiu poštovú známku uplynulého roka. Za rok 2011 vydala Slovenská pošta, a. s.,
21 výplatných a príležitostných známok, medzi ktorými v emisnom rade Umenie bol
aj portrét trnavského rodáka, učenca európskeho formátu, polyhistora Jána Sambuca.
Na základe zverejnených výsledkov 19. ročníka ankety možno povedať, že poštová
známka Ján Sambucus, ktorú rytecky spracoval akad. mal. Rudolf Cigánik v podobe
upraveného tlačového listu so štyrmi známkami, odbornú verejnosť oslovila, keďže
v ankete skončila na peknom šiestom mieste.
Zvíťazil poštový hárček Metercia tabuľovej maľby neznámeho maliara z 15. storočia Sv. Anny Samotretej z farského kostola Nanebovzatia P. Márie z Rožňavy. Poštový
hárček so Sv. Meterciou bol na prvom mieste aj medzi obálkami prvého dňa (FDC), ale
tu, potešiteľne a vcelku prekvapujúco, na druhom mieste skončila obálka so známkou
Ján Sambucus a s prítlačou ďalšieho trnavského motívu zo Sambucových Emblemát –
s jazdcami, vychádzajúcimi z brány v mestských hradbách.
V tomto roku sú medzi poštovými známkami dve známky bezprostredne súvisiace
s naším mestom. Už bola vydaná známka spoločnej emisie so Srbskom Sv. Ján Krstiteľ
od sochára Jána Koniarka, ktorá bola uvedená v Galérii J. Koniarka. V októbri je naplánované vydanie známky prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.
Veríme, že aj obe tieto známky oslovia verejnosť, a práve Trnavčania im dajú svoje
hlasy, aby sa v ankete o najkrajšiu známku roka 2012 dobre umiestnili aj pre svoj
nepochybný kultúrny a spoločensko-historický význam.
S vydanými známkami Slovenskej pošty sa môžete zoznámiť na www adrese
pofis.sk
Mgr. Ján MIČKA
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Sochár Štefan Belohradský a Trnava
Kultúrna verejnosť sa rozlúčila s významným výtvarným umelcom Ing arch. Štefanom Belohradským, akademickým sochárom (1930 – 2012). Rodák z Preselian vyrastal v Trnave od svojho 7. roku
až po ukončenie vysokoškolského štúdia u starých
rodičov a Trnava mu prirástla k srdcu. V Trnave chodil do gymnázia a úspešne maturoval. Na gymnáziu
pôsobil v študentskom Samovzdelávacom krúžku Sv.
Hurbana Vajanského a bol jeho posledným predsedom. V školských súťažiach dostal ocenenia za svoju maliarsku a fotografickú tvorbu. Pri výročí mesta
v roku 1948 bola vypísaná umelecká súťaž pre študentov a Š. Belohradský získal prvú cenu v kategórii
výtvarné umenie. Navštevoval ateliér Jána Koniarka,
bol jedným z jeho najmladších žiakov. Pre ďalšiu profesijnú orientáciu mala
Trnava významný vplyv svojimi pamiatkami i kultúrnym životom.
V Bratislave vyštudoval dve vysoké školy, Fakultu architektúry Slovenskej vysokej školy
technickej a po kratšej praxi absolvoval šesťročné štúdium na Vysokej škole výtvarných
umení. Sochárstvo študoval u prof. Štefunku a prof. Pribiša. Takmer desať rokov pedagogicky pôsobil na Strednej škole umeleckého priemyslu, kde viedol keramickú triedu.
Vo svojej sochárskej tvorbe spájal myslenie architekta a sochára. Boli to najmä
monumentálne plastiky dotvárajúce verejné priestranstvá i interiéry architektúry.
V 60. rokoch sa v umení obnovil záujem o geometrickú abstrakciu a konštruktivizmus. Tento spôsob tvorby bol sochárovi a architektovi v jednej osobe mimoriadne
blízky. V roku 1967 stál Štefan Belohradský pri založení Klubu konkretistov ako umelec využívajúci neokonštruktivistické tendencie. Vo svojej tvorbe využíval priestor,
do ktorého dielo umiestnil, svetlá a tiene, kontrasty a zrkadlenia ktoré vznikali,
ale aj charakter materiálu. Pracoval s kameňom, pohľadovým betónom, glazovanou
keramikou, ale aj s duralom, antikorom, plexisklom. Ručné sochárske modelovanie
nahradili technické výkresy, konštrukcie, strojové spracovanie.
Mnohé monumentálne diela vznikli najprv ako komorné sochárske štúdie a po
rokoch sa stali podkladom pre rozmerné plastiky. Najznámejšia je realizácia sochárskeho objektu nazvaného Na počesť archeológie, ktorá vznikla z mramorového diela
Kyvadlo času. Tento sochársky komplex Štefana Belohradského situovaný pri diaľnici
už z diaľky upozorňuje na neolitickú osadu pri Bučanoch, datovanú do 4. tisícročia
pred Kristom. Monument je vysoký trinásť a pol metra, a ryha tiahnuca sa v rozmernom kyvadle času je zobrazením momentu dôležitého pre sledovanie pohybu Slnka
a jeho lúčov, použitého v kruhovej plošine osady, identifikovanej ako svätyňa Slnka.
Nachádzajú sa tu paralely s anglickým Stonehengom, ktorý je historicky mladší.
Belohradského objekt dopĺňa zväčšená socha Venuše v klobúčiku, ktorá sa na tomto
mieste našla.
V sochárskej tvorbe menej tradičný betónový materiál využíval Š. Belohradský aj
ako materiál vhodný na realizáciu opakovaných priestorových modulov s možnosťou
ich opakovaného radenia – najmä rastlinných vzorov. Tieto princípy rozvinul pri tvorbe
monumentálneho symbolu Klas pre vstup do Stálej poľnohospodárskej výstavy v Nitre.
Početné práce, ktoré počítajú s pohybom diváka a ťažia z kinetického prejavu
sochárskeho diela, vystavoval doma i v cudzine. Vyvrcholením bol objekt pre náš
pavilón na Svetovej výstave EXPO Osaka v roku 1970. Závesný otáčavý objekt Slnko nádeje tvorili dve sústavy rovnobežne uložených lamiel v kruhu. Väčší kruh bol
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z lešteného hliníka a menší z leštenej mosadze. Dielo v návštevníkoch evokovalo
rozžiarenú slnečnú guľu a vzbudilo nevšedný záujem návštevníkov z celého sveta,
najmä Japoncov.
Medzi figurálnymi plastikami mimoriadne miesto zaujíma socha spodobujúca
Martina Luthera, ktorá je z neskoršieho tvorivého obdobia. Ako spomínal autor, najmä zahraniční teológovia spoznali originálne mäkké slovanské spodobenie – Luther
drží na srdci bibliu a gestom odporúča pokračovať na ceste k Bohu.
Svoj obdiv k zakladateľskému dielu Jána Koniarka prejavoval po celý život. V Galérii
Jána Koniarka je uložený mramorový kváder, ktorý sprostredkoval ako dar kamenárskej
firmy a veľkosťou je predurčený na vyhotovenie kópie Koniarkovho diela Hlas povstania.
Belohradského vzťah k Trnave trval po celý život. Zúčastňoval sa kultúrnych akcií
v našom meste, najmä s výtvarnou orientáciou. V trnavskej galérii debutoval v roku
1994 samostatnou výstavou, ďalšiu výstavu mu tu usporiadala Slovenská poisťovňa.
Žiaľ, jeho tvorba je v zbierke Galérie J. Koniarka iba skromne zastúpená. Realizácie
viacerých návrhov sa neuskutočnili, v návrhu zostala originálna medaila, gobelín pre
sobášnu sieň radnice znázorňujúci trnavské historické pamiatky, ako aj pamätná doska s portrétom riaditeľa trnavského gymnázia. Celoživotný vzťah sochára Štefana
Belohradského k Trnave možno naplniť umiestnením čo len jednej plastiky z umelcovej pozostalosti v našom meste a umelcovo úmrtie by malo urýchliť prípravu výstavy
– prehliadky jeho celoživotnej tvorby.
Štefan Belohradský patrí k predstaviteľom generácie slovenských umelcov, ktorí
vyšli z trnavského prostredia povojnových rokov, patrí k významným reprezentantom trnavskej sochárskej školy, ktorej základ svojim dielom položil Ján Koniarek.
Bohumil CHMELÍK, foto: archív autora

Odišiel prvý slovenský dobrista a dobrý človek
Tohtoročné horúce leto nebolo len obdobím veselých prázdninových či dovolenkových zážitkov, ale prinieslo aj riadnu porciu smútku. V stredu 25. júla
sa pobral vo veku 77 rokov do hudobníckeho neba známy trnavský muzikant
August „Gusto“ Bleščák.
Je to veľká strata nielen pre trnavskú ale aj pre celoslovenskú
hudobnú scénu. Gusto bol prvým známym hráčom na rezofonickú gitaru – dobro na Slovensku. Už v 60. rokoch ponúkal
jedinečný zvuk dobra, keď hrával modernú country s kapelou
Carawell Western. Tá pod jeho vedením slávila veľké úspechy
aj na dnes už legendárnom českom country a trampskom festivale Porta. Kapela si odtiaľ odniesla viacero ocenení. Z nich
najvýznamnejšou bola strieborná Porta z roku 1969, ktorú
získala v kategórii modernej country.
Gusto Bleščák bol nielen výborným všestranným hudobníkom a spevákom, ale aj textárom a považuje sa za priekopníka slovenských textov v country hudbe. Okrem toho bol aj
rodeným zabávačom a ku každej piesni vedel pridať zaujímavú historku. Aj keď najviac obľuboval americkú country, vedel
zahrať aj trampské pesničky, staré dobové šlágre, blues a nebola mu cudzia ani havajská hudba. Začiatkom 90. rokov sa spolupodieľal aj na založení trnavského Dobrofestu a v rokoch 1995 – 96 bol jeho riaditeľom. A hoci sa neskôr
kvôli zdravotným problémom utiahol do ústrania a hudbe sa už aktívne nevenoval,
navždy zostane v našich spomienkach a patrí mu vďaka za príjemné chvíle strávené
s ním a s jeho hudbou.
P. R.
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V divadelnej zrkadlovke predstavila Margita Kániková novú knihu

O piatej u Thalmeinera

A je to tu! V poradí piata kniha Margity Kánikovej – zbierka poviedok O piatej
u Thalmeinera – sa rozhodne nestratí medzi viacerými novými publikáciami
rôzneho obsahu a zamerania, ktoré dostali Trnavčania k dispozícii na konci
leta 2012. Šťastlivci, ktorí ju mohli „zhltnúť“ ešte v rukopise, zhodne konštatujú stále vyzrievanie trnavskej prozaičky. Inak povedané, z jej doteraz
vydaných sa táto kniha „číta najlepšie“.
Každý z pätnástich príbehov vťahuje čitateľa do deja ľahko a nenásilne, bez dlhých
rečí a úvodov. Nevyžaduje si žiadnu prípravu a hravo prebúdza zvedavosť, kreslí realitu v celej stupnici tvrdosti, ale i zabáva,
poúča, provokuje k zamysleniu. Pútavé reminiscencie zo životov obyčajných ľudí spätých so svojou prítomnosťou, ktorá ich formovala, maznala i kvárila, sú jednoduchými,
a predsa veľmi výrečnými svedectvami doby.
Relatívne dávnej i tej, ktorú žije súčasník.
Cez osud jednotlivca možno nazrieť do celej spoločnosti, pripomenúť si, či spoznať jej
charakteristické črty, fakty, plusy i mínusy.
Alebo sa pousmiať či zažialiť nad fiktívnymi
príhodami, ktoré sa stali v istom čase a prostredí inšpirujúcim osobám.		
Margita Kániková odjakživa inklinuje k histórii. Aj tentokrát uvádza časť svojich
hrdinov v jej kontexte, avšak s prioritným dôrazom na duševný svet ľudí. Či už je to
mnohotvárna hlavná ženská postava titulnej poviedky O piatej u Thalmeinera a jej
lásky Miro a Ondrej, neprávom odsúdený gróf Albert so svojím nájdeným synom
v príbehu Poľné cesty, vykonštruovaným procesom rozdelení manželia v rozprávaní
Žena z parku, kde víťazí ľudskosť nad pokrvným príbuzenstvom. Krehký a nežný
je vzťah Žofky a rómskeho virtuóza v poviedke Dalibor a husle, začínajúci v útlom
detstve na školskom výlete. Dojímavé je Tajomstvo tety Maduly, poučný osud a trest
rozmarnej a pyšnej Leony pod titulkom Žena, ktorá sa nevedela prispôsobiť. Úsmevno-strašidelné súvislosti pobavia v spomienke na záhadnú dedinčanku Johanu Verte,
alebo neverte. Raz sa vyberáme s hlavnou hrdinkou Evou do kúpeľov, kde stretne
Jána, inokedy s Irenou a jej manželom na dovolenku na sovietsku Picundu, či do
bytu a myšlienok zrelých manželov zranených tragickou smrťou syna. A tak ďalej.
Netreba prezradiť všetko. Živé dialógy, úvahy, postrehy i závery jednému z prvých
posudzovateľov tohto príťažlivého dielka pripomenuli vraj pero Arthura Haileyho.
Prečo nie?
Približne stovka priateľov autorky a literatúry po prvýkrát vzala do rúk novú knihu
na jej prezentácii na sklonku štvrtka 13. septembra 2012 v Zrkadlovej sieni Divadla
Jána Palárika. V prostredí úpravou pripomínajúcom kaviareň z názvu knihy atmosféru
nenapodobiteľne utvrdzovali hudobníci Old Boys Jazz Band. Všetko pamätníci a aktéri hudobného života v časoch najväčšej slávy miesta, kde sa stretávala trnavská
smotánka. Nové dielo predstavil predseda Klubu priateľov Trnavy Pavol Tomašovič
s autorkou. Scenár prezentácie obsahoval všetko, čo bolo možné o knihe O piatej
u Thalmeinera povedať po prvom prečítaní. Margita Kániková v odpovediach moderátorovi pootvorila dvere aj do trinástej komnaty svojej tvorby.
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„Kniha nie je nekritická k dnešnému smerovaniu. Nie je len čiernobielym zobrazením, ktoré má jasno v tom, že minulosť bola celá zlá a dnešok je bez problémov
a chýb. Svojimi postrehmi a poznámkami práve v príbehoch, ktoré už reflektujú nové
časy, autorka naznačuje, že i nové smerovanie po roku 1989 nie je ideálnou cestou.
Ako nie je nik z nás ideálny. Hrdinovia nemôžu byť všetci. No v mene tušenia toho
dobrého v živote by každý z nás mal odovzdať deťom a priateľom vedomie a skúsenosť, ktoré rozlišujú dobro a zlo. Kniha je pokusom sprostredkovať nažité generáciou, ktorá prešla útrapami vojen i nadšením z novej budúcnosti, ale i sklamaniami
z reálneho života a ľudských omylov,“ zhodnotil Pavol Tomašovič. Podujatie zastrešili
Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Knižnica Juraja Fándlyho, Divadlo Jána Palárika
a Klub priateľov Trnavy (KPT). Vydanie knihy finančne podporili TTSK, KPT, Nadácia
Trnava Trnavčanom a príbuzní autorky.
„Mladí ľudia sa nezaujímajú o históriu,“ povedala v jednom rozhovore autorka.
Možno aj preto ich bolo na prezentácii ako šafranu. Snáď v budúcnosti pritiahne niečím iným aj mladých. Pokiaľ viem, spisovateľkino „písičko“ ukrýva ešte rozpracované
cestopisy zo Sahary a Austrálie. A snáď aj čosi iné, čo zatiaľ neprezradila. Možno ešte
stále premýšľa o pokuse spracovať životopis Báhončana Jozefa Vavroviča. Lebo – písať ju naozaj baví. Tvorivá práca ju oslobodzuje od všetkých problémov, cíti sa pri
nej voľná a spokojná. „Skrátka mi to robí dobre. Aj keď potom polovicu vyškrtám.
Potrebujem to pre svoj život,“ priznáva.
I keď si dnes po rokoch opäť môžeme dať v Trnave rande o piatej u Thalmeinera,
ako hrdinovia titulnej poviedky, žiada sa mi podotknúť, že knižka ani poviedka nemá
okrem zhodného názvu nič spoločné s novou kaviarničkou na Trojičnom námestí.
Necítim sa kompetentná, netrúfam si porovnávať a vyhlásiť za najlepšiu ani jednu
z pätnástich nových Kánikovej poviedok. Rovnako žiadnu zatratiť. Iste, každá z nich si
nájde adresáta, ktorému prednostne zaklope na srdiečko, či zarezonuje v mysli. Veď
otvorte zbierku, začítajte sa a posúďte sami.
Janka PEKAROVIČOVÁ,
foto: autorka

Big beatoví veteráni The Breakers majú nové CD
Live 2011 – záznam ich vystúpenia na minuloročnom koncerte Pocta slobode
Najznámejšia trnavská big beatová skupina The Breakers, ktorá pred dvomi rokmi
oslávila 45. výročie svojho založenia, je raritou na slovenskej hudobnej scéne. Pravdepodobne ako jediná hrá ešte stále v pôvodnom zložení v akom začínala v polovici
60. rokov a dodnes ponúka na koncertoch pre nostalgických pamätníkov svoj autentický a archaický big beat.
Piati big beatoví veteráni na svojom septembrovom koncerte na Trojičnom námestí, ktorý sa uskutočnil v rámci Trnavského jarmoku, opäť dokázali, že ani pribúdajúce
rôčky nič neubrali na ich umení a chuti rozdávať pozitívnu energiu a svojou večne
mladou hudbou očarili stovky poslucháčov. Počas svojho hudobného výletu do minulosti predstavili návštevníkom aj nové CD. Novinka s jednoduchým názvom – Live
2011 je záznamom vystúpenia The Breakers na minuloročnom koncerte Pocta slobode na hrade Devín, kde skupina hrala v spoločnosti Vladimíra Mišíka, Richarda Műllera
a legendárnej britskej skupiny Eric Burdon & the Animals. The Breakers na svojom
novom „živáku“ ponúkajú okrem cover verzií známych hitov zo 6. dekády aj dve vlastné skladby hrané v rovnakom duchu – anglicky spievanú Haven’t Got A Penny a slovenskú Spomienky na časy, ktorú zložil gitarista Laco Bartoš k 45. jubileu skupiny.
A kto sú tí The Breakers? Okrem už spomínaného sólového gitaristu Laca Bartoša,
jeho brat František, ktorý hrá na basovej gitare, ďalej spevák, gitarista a hráč na ústnu
harmoniku Peter Bonzo Radványi, bubeník Marián Remenár a organista Mike Kramár.
(b)
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V hre Malé peniaze bude hrať Soňa Valentová
Divadlo Jána Palárika v Trnave vstúpilo do svojej 39. sezóny. Okrem inscenácií, ktoré si našli svojho diváka v minulej sezóne, pripravuje divadlo uvedenie šiestich premiér, z toho dve v štúdiu divadla a štyri vo veľkej sále. Dramaturgia vybrala známych i menej známych európskych autorov, ktorých
bežne na našich scénach nemožno vídať, k tomu pridali obľúbenú klasiku.
Prvá premiéra sa uskutočnila už 29. septembra v Štúdiu DJP, hru Borisa
Viana Budovatelia ríše uviedli nevšedne pod režijnou taktovkou scénického
výtvarníka Jána Zavarského.
„Funguje to veľmi jednoducho, keď divák stratí záujem, sa inscenácia stiahne. Naopak, v repertoári zostávajú inscenácie aj veľmi dlho. Napríklad Rovnerova hra Vrátila
sa raz v noci v hlavnej úlohe s Božidarou Turzonovovou je mimoriadne úspešným
titulom. Podobne 800 míľ po Amazonke, Gavranova inscenácia Všetko o mužoch,
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch a ďalšie. Dnes už vieme, že podobný
úspech bude mať i hra Parva Roma. Pokiaľ ide o rozprávky, tie sa vždy dlho držali na
repertoári, pretože deti dorastajú,“ hovorí umelecký šéf Divadla Jána Palárika (DJP)
Ján Zavarský.
Výhodou štúdia je možnosť pripraviť aj inscenácie komorného typu, ktoré by sa
v prípade veľkej sály dlho na repertoári neudržali. „Štúdio DJP s osemdesiatimi piatimi miestami je veľmi kontaktné, uvádzame tam najmä činoherné inscenácie, ktoré
sú trocha exkluzívne. Hrali sme tam napríklad úspešnú Jelinekovej hru Motorest, čo
nehralo žiadne iné divadlo u nás, podobne Egona Bondyho Mášu a Betu. A na túto
tradíciu sme nadviazali novou inscenáciou Budovatelia ríše. V profesionálnom divadle
ju nikto nerobil, ak nepočítame inscenáciu Sone Ferancovej na VŠMU pred niekoľkými
rokmi. Nechcem hovoriť, že je to veľký objav, ale Boris Vian sa často nehrá. Je to kultový francúzsky autor, a jeho dielo je celé preložené do češtiny a slovenčiny,“ hovorí
Ján Zavarský o už uvedenej čiernej komédii. V októbri divadlo v hlavnej sále predstaví titul fínskej autorky Sirkku Peltoly Malé peniaze. Je to poetická hra o každodennom
živote ľudí na hranici chudoby, ďaleko od luxusu a možností veľkomesta. Je to súčasná hra súčasnej autorky, ktorá opisuje ľudí v slabých ekonomických podmienkach
vo Fínsku, v krajine, ktorá je v EÚ skôr ekonomickým lídrom. V hre režiséra Viktora
Kollára bude účinkovať ako hostka členka činohry SND v Bratislave Soňa Valentová.
Tým divadlo pokračuje v tradícii angažovania známych bratislavských hercov. Okrem
spomínanej Božidary Turzonovovej tu hosťovala Anna Javorková, Dušan Jamrich, ale
aj Leopold Haverl.
V predvianočnom čase uvedú v DJP hru Marca Camolettiho Tri letušky v Paríži.
Je to dverová komédia francúzskeho autora, ktorá sa hrávala najmä v 60. rokoch
20. storočia v takmer vo všetkých divadlách v Československu. Režisér Juraj Bielik,
podobne ako v prípade inscenácií Traja tučniaci či Parva Roma, obohatí inscenácie aj
piesňami. Ako hovorí umelecký šéf Ján Zavarský, táto komédia má šancu stať sa u divákov hitom. Podtitul inscenácie bude pripomínať časy, keď neboli na svete mobily,
pripomenie aj časť hitov The Beatles, The Shadows, či Abby.
Začiatkom roka 2013 divadlo uvedie Moliérovu komédiu Meštiak šľachticom. Oslovili režiséra úspešného Divadla Buran z Brna Michala Zetela. V minulosti v Brne inscenovali a dodnes uvádzajú Moliérovho Mizantropa, podobný posun by chcel spomínaný
režisér uplatniť v trnavskom naštudovaní hry Meštiak šľachticom, ktorú v porovnaní
s inými Moliérovými hrami veľmi režiséri nevyhľadávajú. Jedno z úspešných naštudovaní predstavil pred rokmi režisér Jozef Bednárik v Divadle Andreja Bagara v Nitre
v hlavnej úlohe s Mariánom Slovákom. Dramaturgia predpokladá, že to bude aktualizované uvedenie klasiky, kde bude Moliére odpovedať na otázky súčasnej doby.
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V máji 2013 sa na dosky DJP dostane dánsky autor Line Knutzon s hrou Remeselníci. Inscenácia sa úspešne uvádza v Prahe v Švandovom divadle. Ide
o komédiu o prestavbe bytu, keď remeselníci zničia byt a nájomníkov a nájomníci remeselníkov. Réžie sa ujal Viktor Kollár a do postáv obsadí mladú generáciu súboru DJP. Poslednou premiérou tohtoročnej sezóny, na konci školského roka, bude štúdiové uvedenie inscenácie Benjamína Škreka Jazyk nazývať.
Ide o experimentálnu hru, ktorej podoba ešte nie je známa. Je to text o písmenkách a skladaní slov. Hra pre deti bude uvedená v štúdiu a pôjde o zoznámenie
sa s gramatikou, so slovnými tvarmi a väzbami.
Martin JURČO

Na scéne Trnavských dní tentoraz dvaja vedci
Už po devätnásty krát sa na Trnavských dňoch stretli osobnosti, ktoré dosiahli svetové úspechy v zahraničí a zároveň cítia svoju príslušnosť k tomuto
mestu. Pomyselným vyvrcholením podujatia bol Galakoncert Trnavských dní
v Divadle Jána Palárika. Rokmi postupne v omladzujúcom sa a civilnom duchu podujatia sa v hudobnej časti uviedli napríklad Ika Kraicová so skupinou
Romanika, či gospelová skupina Spektrum. Okrem výročí inštitúcií sa opäť
predstavovali osobnosti, ich životné i pracovné peripetie. Tento rok to bol
diplomat „štyroch kontinentov“ Ján Dömök (predstavili sme vám ho v minulom čísle Noviniek z radnice), a dvaja vedci svetového významu – biológ na
Stavovskej univerzite v Mississippi, trnavský rodák Tibor Pechan a kardiológ
a vedecký pracovník Jozef Bartunek, ktorý našiel svoj domov v Belgicku.
Na srdce so srdcom
Jozef Bartunek (nar. 20. septembra 1963 v Senici) je
lekárom, ktorý sa špecializuje na kardiológiu, najmä
pacientov so zlyhávajúcim srdcom, a venuje sa aplikácii nových vedeckých systémov do praxe. Po štúdiu na
trnavskom gymnáziu pokračoval na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave. Potom až do roku 1991 pôsobil na internej klinike Lekárskej fakulty UK na Bezručovej ulici
v Bratislave, potom odišiel na študijný pobyt do Kardiovaskulárneho centra v belgickom Aalste. Tam pôsobí
dodnes. Okrem toho pôsobil na podobnom odbornom
pracovisku na Harvard Medical School v Bostone. Jozef
Bartunek je autorom približne 75 odborných publikácií
a dnes okrem spomínaného Aalstu pôsobí aj ako profesor na Technickej univerzite v Eindhovene v Holandsku. To je len stručný sumár z jeho odborných aktivít.
„Povolanie, to bola romantická voľba. Ako študent gymnázia som mal tú smolu, že
som trávil mesiac v nemocnici s ochrnutím tvárového nervu. Sledoval som sestry
a lekárov, ako pacientom pomáhali vrátiť sa späť do života. Hovoril som si, toto je
niečo pre mňa. Slúžiť ľuďom, mať k nim rešpekt a mať povolanie ako poslanie,“ hovorí
Jozef Bartunek.
Počas štúdia medicíny ho kardiológia uchvacovala aj konštrukciou srdca, energiou,
významom a symbolikou, že ide o centrálny ľudský orgán, bez ktorého by nemohlo
nič fungovať. A tak jeho odborná orientácia logicky smerovala ku kardiológii. „Interná
klinika na Bezručovej ulici v Bratislave dávala na kardiológiu výrazný akcent. Pôsobil
som u profesora Stanislava Cagáňa a myslím, že to bolo v mojom ďalšom smerovaní
rozhodujúce. To ma vychovalo k tomu, čím som – aký som lekár, ako pristupujem
k pacientovi, že sa snažím vidieť nie diagnózu, ale človeka. Cagáňova škola bola známa tým, že viedla k otváraniu nových horizontov, učeniu a novým technikám.“
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Po novembrovej revolúcii bolo pre človeka plného ambícií, no najmä snahy po napredovaní, len otázkou času, kedy si vyskúša aj pracoviská v zahraničí. „Prvá ponuka
bola na rok do Belgicka. Potom z toho boli tri roky, potom ďalšie tri roky v Spojených
štátoch v Bostone, a potom ma do Belgicka nasledovala rodina. Teraz som dozrel do
štádia, keď na práca napĺňa a členovia rodiny si tiež v Belgicku našli svoje uplatnenie,“ hovorí Jozef Bartunek a zároveň sa zamýšľa nad odchodom zo Slovenska pred
viac ako dvadsiatimi rokmi, čo ani preňho nebolo jednoduché. „Keď ste mladý, tak to
vidíte ako výzvu a túžbu, nepozeráte sa, čo sa stane, aké to bude mať následky. No
bez rodinného zázemia by som sa nedokázal dostať tam, kde som,“ hovorí. Na špecializovanom pracovisku v belgickom Aalste pracuje na tom, čo si vysníval, teda na
aplikovaní vedeckých poznatkov do praxe. Môže sa venovať molekulárnej kardiológii,
ale aj liečbe pacientov. „Ide napríklad o zisťovanie nových markerov, ktoré by pomohli
pacientom po infarkte srdca. Venujeme pozornosť potenciálu kmeňových buniek. To je
síce stále kontroverzný horizont. No sú tu základy, ktoré podporujú teóriu, že kmeňové
bunky sa môžu terapeuticky využiť aj u slabého srdca. Venujem sa najmä tomu, ako
zlepšiť ich potenciál, ale aj technickému aspektu ako zvýšiť účinnosť podania týchto
buniek do srdcového svalu. Máme patent na katéter, ktorý zvyšuje zadržanie buniek
po podávaní. Samozrejme, nie sú to len moje aktivity, ale je to najmä tímová práca,“
hovorí s úsmevom Jozef Bartunek. A aj keď sa vymazaním hraníc vzdialenosti skrátili,
Trnava je preňho miestom, kde sa, aj keď nie často, ale rád vracia.
Narodil sa v Senici, mestom jeho detstva bola Trnava, do ktorej sa presťahovali rodičia za prácou. Otec začal pracovať v trnavskej TAZ-ke a Jozef Bartunek až
do vysokej školy vyrastal na Prednádraží. Bol teda sídliskové dieťa. „Bol som veľký fanúšik futbalu, no fascinovala ma Bernolákova brána. Denne som tadiaľ prechádzal na gymnázium. Túto atmosféru s koloritom súsošia Bernoláka si uvedomujem
až po rokoch. Teší ma, že mesto sa mení, sprístupňuje a stáva sa atraktívnym. Na
Trnavu sa nedá zabudnúť, mám tu rodičov, snažíme byť v kontakte rôznymi cestami. Dôležití sú aj ľudia, ktorí vám fandia a držia palce. To je tá väzba, ktorá vás
drží k Trnave a k Slovensku,“ dodáva Jozef Bartunek.
Od biologických krúžkov až ku genetickým modifikáciám
Tibor Pechan (nar. 1. júla 1965 v Trnave) je biológ
a publicista. Po absolutóriu gymnázia v Trnave pokračoval v špecializácii génové inžinierstvo v odbore biochémia
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1993
bol na študijnom pobyte v dánskej Aarhuskej univerzite.
Od roku 1995 pôsobí na Stavovskej univerzite v Mississippi v USA, kde je vedeckým pracovníkom a projektovým riaditeľom. Ako sám v Galaprograme Trnavských
dní povedal, v jeho živote bolo viacero príčin, prečo sa
začal venovať biológii. „Starý otec bol profesionálny lesník a otec vášnivý turista. Neraz sme sa vybrali vlakom
niekam do Malých Karpát. Takto som získal blízky vzťah
k prírode. Na gymnáziu zase moje smerovanie ovplyvnili
profesorky chémie Daniela Šulcová a Mária Vandorová a profesor biológie František
Klotton. To boli učitelia, ktorí nielen dokázali naučiť a motivovať, ale vedeli pochopiť,
čo je to študentské huncútstvo,“ hovorí Tibor Pechan, ktorý na gymnázium dochádzal
cez staré mesto – od Evanjelického domu, kde býval. „Tam bolo krásne detstvo. Mal
som aj kamaráta, veľkého chemika, čo robil delobuchy všetkých druhov. Vtedy to nebola taká bežná vec ako dnes. Evanjelický dom, to bola v meste ideálna poloha. Mali
sme pocit centra mesta, na druhej strane bol veľký dvor, kúsok odtiaľ bolo stavenisko
po zbúraných starých domoch. Hneď vedľa bolo veľké parkovisko, kde ale najmä cez
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víkend neboli žiadne autá. To bolo pre nás veľké ihrisko, kde sme si mohli robiť, čo
sme chceli,“ spomína Tibor Pechan. Podobne ako na strednej škole, aj na univerzite ho
ovplyvnili napríklad doc. Ivan Pecháň, trnavský rodák (tento rok by sa dožil osemdesiatky), či profesor Ján Turňa.
Ďalšie životné i profesionálne smerovanie Tibora Pechana bolo sčasti aj vecou náhody. „Po vojenčine som začínal ako interný ašpirant na Katedre biochémie a dostal som sa
do Dánska. Tam som si vybral skupinu vedcov, čo robili niečo podobné – génové inžinierstvo na baktériách. Koordinátorka programu sa ma pýtala: Robím s rastlinami, rastlinnú molekulárnu biológiu. Nechcete to skúsiť? Tak som povedal, prečo nie. Nakoniec sa
mi to stalo osudné, pretože na základe genetických transformácií rastlín som si našiel
miesto v USA. Tam potrebovali človeka, ktorý vedel pracovať aj s baktériami, bakteriálnymi systémami aj s rastlinami. Odvtedy sa venujem rastlinnej molekulárnej biológii.“
Tam pôsobil aj na výskumoch odolnosti kukurice voči hmyzu a plesňových ochorení. Kolektívu sa podarilo nájsť gén, ktorý zabezpečuje túto odolnosť, na čo majú aj
patent. „Gén ponúka možnosti na skonštruovanie geneticky modifikovanej kukurice,
ktorá je prirodzene odolná voči hmyzu. Do istej miery je téma geneticky modifikovaných organizmov kontroverzná, pretože ľudia sa obávajú niečoho neznámeho. Vraj je
to principiálny zásah do prírody, ktorý ľudia nemajú právo robiť. Myslím si však, že
genetické inžinierstvo nám môže ponúknuť riešenia, ktoré by sme inde a iným spôsobom nemohli nájsť. Geneticky modifikované organizmy (GMO) treba skúmať, nemožno
hovoriť automaticky nie. Samozrejme, za prísneho dohľadu vedcov, štátneho dozoru
a dôležité je, aby zákazník dostal informáciu o tom, čo je GMO a čo nie je GMO a aby si
mohol vybrať. Zistili sme napríklad, že farmár, ktorý požíval spomínanú GMO kukuricu,
nemusel postrekovať voči hmyzu. My predsa vieme, že postreky sú škodlivé, ale inak
by boli malé výnosy. Takže farmári postrekujú a my konzumujeme aj stopy postrekov.
GMO nám teda umožní zbaviť sa aj chemických prostriedkov,“ hovorí Tibor Pecháň.
Aj keď odišiel z domova, k Trnave má stále silný vzťah. „Domov zostáva stále jeden, pre našu rodinu, keď sa povie, ideme domov, to znamená, ideme do Trnavy. Keď
prídeme, zložím kufre, pozdravíme sa s matkou a vyrazím do starej Trnavy. Pozerám
po historických pamiatkach, ktoré som ako mladý študent ignoroval, nepripadalo mi to
nič zvláštne, chodil som každý deň okolo. Po skúsenostiach zo sveta, najmä z Ameriky,
kde história v našom európskom zmysle neexistuje, to vidím inak. Teraz dokážem tie
isté veci oceniť oveľa viac, ako keď som bol mladší,“ konštatuje Tibor Pecháň.
Text a foto: Martin JURČO

Na vlnách melódie v Západoslovenskom múzeu
Na malej výstave s názvom Na vlnách melódie predstavuje Západoslovenské múzeum v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výber zo svojej
zbierky rozhlasových prijímačov z tridsiatych až šesťdesiatych rokov minulého storočia prevažne domácej, československej výroby. Najstaršími rozhlasovými prijímačmi sú Nora – Radio W3L a Telefunken 33W-L z roku 1930
a najmladším Teslaton 536A z roku 1965.
Prvé pokusy s rozhlasovým vysielaním sa uskutočnili už pred 1. svetovou vojnou, ale
pravidelné vysielanie pre verejnosť sa začalo až po jej skončení. Na území Československa sa začalo pravidelne vysielať v roku 1923 z Prahy. Na Slovensku vysielala ako
prvá súkromná rozhlasová spoločnosť Radiojournal v roku 1926 z Bratislavy. Zároveň
sa začalo na našom území s výrobou a predajom rozhlasových prijímačov.
Počet výrobcov v Československu sa postupne rozrástol na dve desiatky firiem.
Firma Tesla vznikla v roku 1921 pod názvom Elektra. V rokoch 1932 – 1945 bola
súčasťou koncernu Philips. V roku 1946 vznikol národný podnik Tesla, ktorý združil 16 najväčších znárodnených slaboprúdových výrobcov do jednej firmy. Postupne
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sa rozhlasový prijímač stal neodmysliteľnou súčasťou vybavenia domácností. Napríklad, v roku 1937 bolo na Slovensku už okolo 110 000 koncesionárov. Neodmysliteľnou
súčasťou rozhlasového programu bolo od začiatku vysielanie hudby všetkých žánrov. Hudba sa vysielala naživo alebo
z gramoplatní. Magnetický zápis zvuku sa začal v rozhlase na Slovensku udomácňovať až od začiatku štyridsiatych
rokov minulého storočia. Až do rozšírenia televízneho vysielania bol rozhlas významným a pohotovým zdrojom informácií zo všetkých oblastí spoločenského a politického
života.
Mgr. Blažej KOVÁČ

Maliar s príslušnosťou k Trnave
Akademický maliar, cestovateľ, básnik. To je
len niekoľko prívlastkov Mariána Velbu (*3.
júla 1930 Hradište pod Vrátnom †4. apríla 1991
Bratislava), ktorý sa narodil v rodine učiteľa.
Verejnosť ho pozná najmä cez diela, v ktorých
prejavil svoj vzťah k rodnému regiónu. No málokto vie, že mal aj významný vzťah k Trnave.
Jeho rodáci naňho nezabudli a pripomenuli aj
túto „trnavskú“ príslušnosť. Na obecnom úrade v jeho rodisku nedávno pripravili výstavu
zo známych i doteraz nedostupných diel.
Z biografie Mariána Velbu sa dozvedáme, že študoval na gymnáziu v Prievidzi a kombináciu výtvarná
výchova – dejepis na Pedagogickej fakulte univerzity v Bratislave. Potom pôsobil na spomínanej fakulte ako pedagogický pracovník
a viedol aj rôzne výtvarné krúžky. V období od roku 1961 pracoval na SVŠT v Bratislave, najprv na Stavebnej fakulte (do roku 1976), a potom na Fakulte architektúry ako
odborný asistent pre predmet kreslenie. Jeho žiakmi boli napr. výtvarníci Fero Guldan
či Anton Vranka. V roku 1957 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov.
Tematicky sa zameral na krajinárske motívy, zátišia, ale významnú časť tvoria aj sakrálne témy. Používal techniky oleja, akvarelu, tušu, ale aj pastelu a artprotisu. Výrazným medzníkom v jeho tvorbe bolo vytvorenie Skupiny ’66, ktorú tvorilo päť autorov
a hlavnou myšlienkou bolo spoznávanie podstaty vzťahu krajiny a človeka, ktorý v nej
žije. Po nástupe normalizácie po šiestich rokoch Skupina ’66 ukončila svoju činnosť.
Meno Mariána Velbu nájdeme v sto dvadsiatich kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, vyše sto obrazov je v rôznych galériách a múzeách. Ilustroval deväť knižných
publikácií, medzi inými aj napr. Naše hrady a kaštiele, ale aj rôzne vystrihovačky a hry
pre deti. Podnikol mnoho ciest do zahraničia – najmä Anglicka, Poľska, Maďarska, Bulharska a Francúzska. Jeho priateľmi boli napríklad Milan Paštéka, Milan Rúfus, ale aj
Teodor Tekel a Milan Laluha.
A ako sa Marián Velba dostal do Trnavy? V roku 1958 jeho rodičia odišli z Hradišťa pod Vrátnom, kde bývali v školskom učiteľskom byte. Jeho otec Ján Velba musel
ukončiť svoju učiteľskú dráhu. Keďže meštiansku školu vychodil v Trnave, rozhodol sa
usadiť práve tam. Kúpili si domček na vtedajšej Lidickej ulici (dnešná ulica Štefana C.
Parráka), kde potom od roku 1958 bývali spolu s rodinou prostredného syna Stanislava. V roku 1967 (po smrti matky) sa jeho otcovi veľmi zhoršil zrak a potreboval stálu
pomoc. Preto sa cez letné prázdninové mesiace Marián Velba sťahoval za ním do Trna-
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vy, aby v starostlivosti vystriedal rodinu svojho brata, a to až do otcovej smrti v roku
1977. Na povale si zriadil letný ateliér. Doobeda sa postaral o otca a poobede chodil so
skicárom po Trnave a okolí a zbieral dojmy a motívy na maľovanie. Večer, keď poľavila
horúčava na povale, opatril otca, posedel si s ním pri spomienkach a odišiel do ateliéru.
„Z tohto obdobia pochádza okrem inej tvorby aj jeden zvláštny obraz Uzdravenie
slepého, ktorý Marián Velba namaľoval po neúspešnej operácii otcových očí. Mnohé
jeho obrazy, menšie oleje, ale hlavne akvarely, nesú na zadnej strane drobnú poznámku – Trnava a príslušný rok. Aj preto je škoda, že na rozdiel od mnohých galérií na Slovensku, práve trnavská nemá vo svojej zbierke zachytenú jeho tvorbu,“ hovorí neter
Gabriela Špilková, ktorá výstavu Mariána Velbu pripravila. „Strýčkovi Maroškovi Trnava
prirástla k srdcu. Pretože okrem maľovania mal na vysokej škole vyštudovanú aj históriu, vedel zaujímavo rozprávať aj o histórii Trnavy. Keď som ako školáčka cez prázdniny
chodila navštevovať ,starého tatíčka trnavského’, ako sme my deti oteckovho otca
volali, strýčko Maroško ma brával na nádherné potulky Trnavou, po jej pamiatkach,
ktoré sa pravidelne končili dobrou zmrzlinou. Rozprával pútavo, často o veciach, ktoré
sa bežne nedali v tom čase v knihách vyčítať, upozorňoval ma na súvislosti udalostí,
ale aj na nadväznosť k jednotlivým miestam Trnavy,“ spomína Gabriela Špilková.
V Trnave mal Marián Velba len niekoľko výstav. V roku 1976 to bola účasť na výstave Výtvarníci – pedagógovia stavebnej fakulty SVŠT a potom až v roku 2011 sa jeho
dielo objavilo v kolektívnej expozícii Premeny hodnôt slovenskej moderny v dielach
Martin JURČO, foto: archív G. Š.
umelcov spätých s Trnavským samosprávnym krajom.

Literárny klub Bernolák na pozadí času

Umenie ako strom / ovocím obťažený: / čím zrelšie plody má, / tým viac sa skláňa
k zemi.
Vojtech Mihálik, čestný predseda LKB
„Najväčšieho hriechu proti budúcnosti sa dopustí ten, čo zabudne, alebo
nechce vidieť minulosť, čo ju podceňuje, alebo dokonca zavrhuje.“ Tieto slová
napísal Ján Považan v závere svojho diela Bernolák a Bernolákovci (Osveta
Martin, 1990). Čas 250. výročia narodenia prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny je vítanou príležitosťou, aby sa odkryl nános času nad existenciou
literárneho klubu, ktorý niesol meno tohto velikána a ktorého pôsobnosť je
pre mnohých málo známa, resp. skreslená.
V druhej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sa do spoločenského vedomia milovníkov hovoreného aj písomného slova etablovala myšlienka nadviazať na
kultúrne a humanistické tradície úzko späté s Trnavou. Šlo aj o napĺňanie nadčasových posolstiev kultúrnych inštitúcii, ale aj jednotlivcov, ktorých rámec presahoval
miestny región. Pri príležitosti 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské
mesto pripravilo Západoslovenské múzeum v spolupráci s Mestským národným výborom a Domom kultúry odborov v Trnave literárne pásmo nazvané REMINISCENCIE
MLADOSTI v réžii vedúcej literárno-umenovedného oddelenia a lektorského oddelenia
Západoslovenského múzea v Trnave, PaedDr. Marty Uhríkovej. Tu sa už črtala koncepcia vzniku literárneho klubu v rozoznateľných kontúrach, čo Viliam Turčány pretavil
do slov: „Buďme hrdí na literárne tradície, rozvíjajme ich v súčasných dňoch formami
nám blízkymi. Bolo by preto vhodné, keby v Trnave vzniklo spoločenstvo, združujúce
a podporujúce literárnu minulosť a prítomnosť. Tieto slová hŕstke nadšencov odkryli
pohľad na vlastnú minulosť, evokovali v nej imperatív mravnosti a povinnosť zachovať
a pripomínať si vlastnú identitu.
PaedDr. Marta Uhríková o tejto dobe hovorí: „V posledných rokoch, viac ako inokedy, sme sa stretávali s pojmami historické povedomie, tradície, ba i miestna kultúra. Nie v každej rovine tieto pojmy súviseli. V Trnave sme sa snažili nájsť nielen
ich spoločného menovateľa, ale aj organizáciu, ktorá by mala záujem o uvádzanie
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týchto pojmov do života. V tom období pracovali v meste rôzne kultúrne inštitúcie,
ktoré pripravovali besedy so spisovateľmi, vyskytli sa aj snahy združiť mladé literárne talenty a viesť ich prvé tvorivé kroky. To všetko sa dialo na rôznych miestach,
pod záštitou rôznych organizácií.“ Začiatkom roka 1989 vznikla dohoda medzi Domom
kultúry ROH, Západoslovenským múzeom a Mestským úradom v Trnave, na základe
ktorej začal v marci 1989 Literárny klub Bernolák pracovať pod strechou DKO. Slávnostné otvorenie Literárneho klubu Bernolák sa uskutočnilo 20. apríla 1989 v rámci
stretnutia trnavských autorov v sále DKO pod názvom Literárne návraty, ktorých sa
zúčastnili národný umelec Vojtech Mihálik a zaslúžili umelci Ida Rapaičová, Blahoslav
Hečko, Ľubomír Feldek, Ján Šimonovič a Juraj Sarvaš. Prítomní hostia medzi sebou
volili čestného predsedu klubu. Stal sa ním národný umelec Vojtech Mihálik. Slávnostnú atmosféru vtedy dotvorilo aj vystúpenie speváckeho zboru vedeného dirigentom
PaedDr. Gabrielom Kalapošom. Pred týmto aktom sa uskutočnila ešte beseda so spisovateľom Edmundom Hlatkým (9. marca) a prednáška o Bernolákovskom hnutí v Trnave
(23. marca). Tu s vďakou treba spomenúť vtedajšieho riaditeľa Západoslovenského
múzea Ing. Milana Petráša, CSc., a riaditeľa Domu kultúry odborov v Trnave PhDr.
Mariána Princa, a poďakovať im za pochopenie a pomoc pri realizácii našich zámerov.
Literárny klub Bernolák v roku založenia vo svojich radoch združoval viac ako 160 členov.
Pracoval v troch sekciách: odborno-výskumnej, kultúrno-výchovnej a metodickej. Každá
z nich mala svoje špecifické zameranie a vlastnú pracovnú náplň. Zriaďovateľom klubu bol
Dom kultúry odborov v Trnave. Ten poskytol klubu svoje priestory a financoval jeho činnosť.
Vedeniu DKO zodpovedal predseda Literárneho klubu Bernolák (ďalej LKB) za činnosť.
Prvou výkonnou predsedníčkou klubu bola PaedDr. Marta Uhríková. K zmene na tomto
poste došlo 30. novembra 1989, keď sa stal predsedom Marián Babirát, ktorý viedol klub
nasledujúcich šesť rokov. Výbor LKB vtedy tvorili: čestný predseda – národný umelec Vojtech Mihálik, výkonný predseda – Marián Babirát, podpredsedníčka – PaedDr. Marta Uhríková, vedúcou odborno-výskumnej sekcie bola taktiež PaedDr. Marta Uhríková, vedúcou
kultúrno-výchovnej Margita Kániková – pracovníčka DKO (v druhej polovici roka 1990 ju
nahradila PhDr. Adriena Horváthová) a vedúcou metodickej sekcie Mgr. Zlata Matláková.
V roku 1990 Marián Babirát a PaedDr. Marta Uhríková zorganizovali, vyhlásili, a tak
uviedli do života celoslovenskú literárnu súťaž v poézii a krátkych prozaických útvaroch o Cenu Slovenského učeného tovarišstva pre autorov, ktorí knižne nedebutovali.
Zvlášť vítaným sa stalo tematické zameranie na pozdvihnutie myšlienky národného
povedomia. Predsedom poroty, ktorá vyhodnocovala práce, sa stal básnik Teodor Križka a členmi Michal Chuda a Ondrej Nagaj, taktiež poeti. Prvého ročníka sa zúčastnilo 57 mladých a začínajúcich autorov. Tretiu priečku v poézii obsadil Marián Babirát.
K vonkajším atribútom klubu patrí Ex libris Veľká pokora, ktorého autorom je pedagóg a grafik PaedDr. Jozef Dusík z Bolerázu. Marián Babirát ako predseda klubu
oslovil 9. januára 1994 vtedajšieho primátora mesta Ing. Imricha Borbélyho listom,
v ktorom boli aj tieto slová: „V najúprimnejšej snahe byť aj naďalej jedným z nositeľov
a šíriteľov tradícií, ktoré sú s našim mestom úzko späté, chce Literárny klub Bernolák
vydať pamätnú medailu. Vhodnou príležitosťou je piate výročie klubu, ktoré si členovia, priaznivci a priatelia pripomenú v apríli tohto roku. Ako predseda klubu sa na Vás
obraciam s prosbou, aby nám bolo dovolené použiť na umocnenie teritoriálnej integrity znak mesta. Medaila sa bude odovzdávať víťazom celoslovenskej literárnej súťaže
o Cenu Slovenského učeného tovarišstva a stane sa čestným darom pre hostí a kultúrne inštitúcie doma aj za hranicami vlasti. Pri naplňovaní tejto predstavy nestrácame zo
zreteľa morálnu povinnosť naďalej dobrovoľne slúžiť mestu, na pôde ktorého nachádzame priestor pre vlastný rast aj vďaka Vášmu kladnému postoju k hodnotám kultúry.“
Podľa môjho návrhu podobizeň medaily graficky stvárnil akademický sochár Igor Mosný z Trenčína a kovorytec z toho istého mesta Pavol Krátky (žiaľ, už nie je medzi živými) vyhotovil raznice a vyrazil pamätné medaily. Povrchová úprava sa robila v mincovni v Krem-
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nici. Deväť kusov pán Krátky vyrazil zo striebra rýdzosti 900/1 000. Tu treba s vďakou
spomenúť, že obaja to urobili sponzorsky bez akéhokoľvek nároku na finančnú reciprocitu.
V časovom horizonte šiestich rokov existencie Literárneho klubu Bernolák (1989
–1995) klub zorganizoval, resp. ako spoluorganizátor participoval s Domom kultúry
ROH, Západoslovenským múzeom, Mestom Trnavou, Arcibiskupským úradom, Okresnou knižnicou, Spolkom sv. Vojtecha, Maticou slovenskou, Okresnou knižnicou v Trnave a ďalšími partnermi na desiatkach literárnych a kultúrno-spoločenských podujatiach. Okrem už spomenutých mien hostí do súhvezdia osobností, ktoré prijali naše
pozvanie a poctili nás svojou prítomnosťou, patria aj tieto autority: Eva Jenčíková,
Ivan Slimák, Daniel Hevier, Viktor Maťuga,, Peter Valček, Ľuboš Jurík, Miloslav Blahynka, Igor Hochel, Teodor Križka, Svetloslav Veigl, Milan Ferko, Zdeněk Beran, Karol
Chmel, Milka Zimková, Kalo Uhrík, Benjamín Škreko, Dana Podracká, Róbert Zavarský, Mária Kišoňová-Hubová, Ida Černocká, Elena Kittnárová, Edita Bugalová, Jozef
Urban, Maroš Bančej, Matúš Kučera, František Mikloško – vtedy predseda SNR + Ján
Sokol – metropolita, Ondrej Malachovský, Eva Blahová, Dušan Stankovský, Peter
Horváth, Wiliam Schiffer, Maruš Schiffer-Kokoschka, Pavol Strauss, Gustáv Valach,
Eva Kristínová, Ondrej Nagaj, Michal Chuda, Janka Ághová, Milan Petráš, Milan Augustín, Jozef Šimončič, Hadrián Radváni, Hana Kostolanská-Ušáková, Magdaléna Kuciáňová + Dominik Tóth – biskup, Stanislav Šmatlák, J. V. Kasanický, Anton Baláž,
Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník, Jozef Mokoš, Rudolf Sloboda, Stanislav Bajaník, Klára
Mészárosová, Vendelín Jankovič, P. Félix J. Litva SJ, Agnesa Gundová-Jergová pseud.
Marína Havranová, Ladislav Chudík, Štefan Bučko, P. Štefan Senčík SJ., Imrich Kružliak, Milan Dubovský, Gustáv Herényi, Vladimír Mináč, Štefan Moravčík, Bystrík Šikula, Magda Kušnierová, Anton Rákay a ďalšie významné osobnosti vtedajšieho literárneho a kultúrno-spoločenského života. Veľa podujatí sa uskutočnilo aj v priestoroch
okresnej knižnice a vtedajšej riaditeľke, PhDr. Janke Ághovej a kolektívu, ktorý viedla,
patrí jedno veľké ľudské poďakovanie a uznanie za všestrannú pomoc a obetavosť.
V novembri 1989 sa šiesti členovia klubu zúčastnili VII. ročníka literárnej tvorby na železnici v Prahe. V tomto celorepublikovom meradle obsadil Marián Babirát druhé miesto a do
Trnavy putovali aj dve čestné uznania. Ich adeptkami boli Zlata Matláková a Sabína Zavarská.
Literárny klub Bernolák ako fenomén doby, ktorý sa tu v rozsahu aktivít nezopakoval, uzrel svetlo dňa pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Zrodil sa z predstavy a túžby
zviditeľniť naše mesto, prinavracať mu jeho hviezdny čas. Investovali sme doň vlastnú vnútornú silu a schopnosti. Bol živený obetavosťou a úsilím tých, ktorí stáli pri
jeho kolíske a participovali pri realizácii zámerov. Oživovali sme to, čo umožnilo národu pretrvať, nestratiť vlastnú tvár a prečkať čas skúšok, súžení a nepohody. Literárny klub Bernolák má preto plným právom pevné, nezastupiteľné a nemenné miesto
v kultúrnych dejinách najstaršieho slobodného kráľovského mesta Trnavy. Aj keď sa
vyskytli tendencie prisvojiť si zásluhy na jeho zrode, sú to len prejavy nenasýtených
ambícií. Tí, ktorí klub sformovali dávno pred oficiálnym otvorením, nezištne a bez nároku na spoločenské uznanie či finančné výhody investovali svoj čas, invenciu, vieru
a vôľu, nebažia po spoločenských uznaniach. Dali tam srdce, viac dať nemohli. To srdce je dnes unavenejšie, možno smutnejšie, ale taký je život. Verím, že sa nájde vôľa
komplexne spracovať históriu klubu v záujme objektívnej spravodlivosti, lebo Trnava
si to v plnej miere zaslúži. Sme ochotní naďalej dobrovoľne slúžiť, tak ako vtedy –
s láskou pre lásku k pravde. Ešte treba s úctou pripomenúť, že literárna súťaž, ktorú
sme pred dvadsiatimi dvomi rokmi uviedli do života, vďaka obetavosti a zanietenosti PhDr. Adrieny Horváthovej pretrváva v trochu zmenenej podobe do dnešných dní.
Na záver nemôžem nepripomenúť slová PaedDr. Marty Uhríkovej, s ktorou som stal
pri kolíske klubu: „Jedno vieme isto: Pokiaľ budeme žiť v tomto meste, budú mu patriť
naše ruky a um. A keď sa nám to podarí, radosť, ako verím, nás uhostí a ľudia, ako
Marián BABIRÁT
dúfam, nás neodsúdia.“
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Curriculum fotovitae v západnom krídle radnice
Fotografia je zrkadlom môjho vnútorného života a nástrojom na komunikáciu s blízkymi, priateľmi a verejnosťou...
Ľudia ho poznajú skôr cez jeho fotografie. Vďaka rukopisu jeho dokumentárnych či umeleckých diel. Reč je o trnavskom rodákovi Blažejovi Vittekovi
(nar. 19. augusta 1942). Pri príležitosti jubilea sa predstavil výberom fotografií rôznych žánrov od roku 1965 až po súčasnosť. Výber z bohatého depozitára autora pripravil kurátor Tomáš Vlček, člen fotoklubu občianskeho
združenia Iris. Expozíciu s názvom Curriculum fotovitae si až do 4.októbra
môžete prezrieť v západnom krídle trnavskej radnice.
Výstava sa stretla s nevšedným záujmom publika. Nečudo, veď rozsah
tvorby Blažeja Vitteka je mimoriadne
široký, až sa oprávnene návštevníci
výberovej výstavy mohli nazdávať,
že expozícia predstavuje len malý
a nekompletný úsek z aktivít autora.
Dielo Blažeja Vitteka totiž nájdeme
na desiatkach kalendárov, regionálnych periodík, propagačných materiálov, aj v poslednom kompilovanom
vydaní Dejín Trnavy. „Bolo to naozaj
ťažké a náročné vyberať fotografie
tak, aby sa predstavili jednotlivé obdobia, a aby bolo vidieť jednotnú líniu expozície. Najviac je mi ľúto tých fotografií, ktoré sa do výberu nedostali. Bolo to
dané najmä priestorovými možnosťami. Je tam však cítiť autorský rukopis, ktorý je
stabilný, aj keď ide o diela v rozsahu viac ako štyridsať rokov. Blažej Vittek, ako vidíme, sa vždy snaží ísť na hornú hranicu kvality v rámci pohľadu i techniky. Chcel som
do výstavy zaradiť viac dokumentárnych záberov z Trnavy, tieto pohľady si dnešná
stredná generácia pamätá z kočíka. Sú to svieže dokumentárne fotografie zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. No nedalo sa, zvolili sme skôr fotografie umeleckého
charakteru,“ hovorí Tomáš Vlček a súhlasí s návrhmi, že by výber z tvorby Blažeja
Vitteka mohol mať svoje pokračovanie tematicky zamerané na fotografie z Trnavy.
Baďo, ako Blažeja Vitteka familiárne nazývajú jeho priatelia, je autorom, ktorý
sa bez prípravy prepracoval medzi uznávaných fotografov s odborným vzdelaním. Je
to zrejme aj tým, že jeho barometrom je v prvom rade emócia, až potom technická
fundovanosť a zručnosť. Fotografie v expozícii zastupuje emotívne ladený dokument,
výtvarne pôsobiace zátišia či architektonické detaily. Novšiu tvorbu zastupujú realistickejšie poňaté krajinárske fotografie, a ich protiklad tvoria digitálne počítačovo
manipulované diela, kde môže aj divák popustiť uzdu fantázii.
Už sme spomínali, že k fotografii sa Blažej Vittek dostal skôr pocitovo ako racionálne. Svedčí o tom aj jeho autorské vyznanie, ktoré prezentoval na vernisáži. „Fotografujem rád a s láskou. Fotografia mi v živote pomáha prekonávať ťažké chvíle,
je pre mňa relaxom, duševnou potravou, zrkadlom môjho vnútorného života a nástrojom pre moju komunikáciu s blízkymi, priateľmi a verejnosťou. Fotografia dokáže
povedať viac ako desať písaných strán. Stačí jeden pohľad, je to nevyčerpateľná
banka.“ Aj preto sa snaží pomáhať mladej generácii zanietených fotografov, pretože
cíti potrebu odovzdať to, čo dostal od mnohých významných autorov. Toľko vyznanie
autora, ktorý zámerne nechal konečný výber na kurátora. Vyberať z 5-6 tisíc foto-
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grafií nie je jednoduché, okrem toho autor si uvedomuje, že by vyberal subjektívne,
zaiste aj podľa okolností, za akých fotografie vznikali.
„Fotografujem od roku 1965. Dostal som sa k tomu celkom náhodne. Hrával som
hádzanú. Často som býval mimo domova, na tréningu alebo na zápase. Manželke to
prekážalo, preto chcela, aby som robil niečo iné. Aj ja som si uvedomoval, že budem
pestovať šport maximálne do 35 rokov a nevedel som, čo potom. Zrazu mi niekto
navrhol, aby som skúsil fotografovať. A vyšlo to,“ spomína Blažej Vittek. Vyvolal film,
zhotovil fotografie a výsledok bol nad očakávanie. Posmelený pozitívnym výsledkom
skúšal ďalej, zaiste aj preto, že mu radil Ján Motulko, známa osobnosť slovenskej
literatúry, ktorá ho poznačila na celý život. „Na začiatku som fotografoval všetko, čo
som videl okolo seba. Práve on ma navigoval, aby som začal hľadať to, čo sa mi páči
a čo môže byť zaujímavé aj pre iných. Začal som teda prírodou, hľadal som trnavské
zátišia a nezvyčajné pohľady. Keďže fotografia bola dosť nákladný koníček, začal som
fotografovať aj komerčne – svadby či spoločenské stretnutia,“ hovorí Blažej Vittek.
Tam, kde pracoval, o fotografie stáli, a tak sa stal profesionálnym fotografom
v Okresnom stavebnom podniku v Trnave. Aj dnes humorne poznamenáva, že v živote
nepracoval, lebo robil prácu, ktorá ho bavila. „OSP Trnava bol jeden z najlepších stavebných podnikov na Slovensku, mali pochopenie aj pre moju umeleckú fotografiu. Vtedy
sa, napodiv, fotografovalo veľa vecí. Stavebné technológie, podnikové tábory, úspešní
pracovníci a podobne. No a popritom som si mohol pestovať svojho koníčka. Pre podnik nebol problém mi dať auto alebo autobus, aby sme išli fotografovať do terénu...“
Blažej Vittek je zakladateľom prvého povojnového fotoklubu v Trnave, volal sa IZOFOTA a aktívne pôsobil až do roku 1973. Predsedom klubu sa stal Peter Babka a Blažej
Vittek podpredsedom. Členovia sa okrem súťaží Trnavský objektív a AMFO zúčastňovali aj na súťažiach Slovenského zväzu fotografov, vystavovali i v spoločných expozíciách
partnerských klubov. Neskôr sa Blažej Vittek rozhodol študovať fotografické procesy
a zaoberať sa aj teoretickou stránkou fotografie. Po rokoch sa jeho umelecká cesta
spojila s Galériou Jána Koniarka a Západoslovenským múzeom v Trnave, kde pracoval
v oblasti propagácie a reklamnej fotografie. Spolu s Petrom Babkom stáli aj pri zakladaní fotoklubu IRIS pri základnej umeleckej škole i v roku 2009 pri jeho reorganizácii
na občianske združenie. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, dostal celý rad ocenení a dnes vychováva mladých fotografov.
Zaiste najčastejšou otázkou, ktorú sa pýtali návštevníci vernisáže autora, bolo
jeho obdobie prechodu z analógovej fotografie na digitálnu. Blažeja Vitteka totiž poznali ako zanieteného ochrancu klasickej fotografie i tradičných technológií spracovania. „Klasickú fotografiu som robil prakticky až do roku 2005. Bol som priam odporcom digitálnej fotografie, lebo dlho bola za analógom najmä v kvalite obrazu. Potom
som sa presvedčil, že vývoj ide tak rýchlo, že digitál predbehol analóg. Až v roku
2005 som prvýkrát zapol počítač a z profesionála v analógovej fotografii sa zo mňa
stal diletant v digitálnej fotografii. Musel som si prejsť systémom celej technológie,“
hovorí s úsmevom Blažej Vittek a pripomína, že digitálna fotografia vôbec nie je pre
fotografa jednoduchším variantom. „V analógu, keď som mal päť záberov, jeden som
vybral na výstavu; pri digitálnej mám sto záberov, tam už je výber ťažší,“ hovorí.
Fotografia zakotvuje v Blažejovi Vittekovi aj vzťah k Trnave. Sám sa považuje za
veľkého lokálpatriota. Vraj mal možnosť potvrdiť to už pred rokmi, keď si do Trnavy
priviedol manželku z Oravy. Rovina sa jej nepáčila. „Chcel som ju presvedčiť, že aj
tu je krásne. Cez fotografiu som jej predstavil najkrajšie časti Trnavy. A nielen jej.
Všetkým, čo Trnavu hanili. Závisí od fotografa, či vie vystihnúť čas, atmosféru, svetlo, a potom sa mu podarí presvedčiť druhú stranu,“ hovorí s úsmevom Blažej Vittek
a pripomína ďalšie plány. Rozbehnúť krúžok pre začínajúcich fotografov. Azda sa mu
Martin JURČO,
aj tento úmysel podarí úspešne uskutočniť.
foto: autoportrét B. V.
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Jubileum trnavskej športovej ikony
JUDr. Štefan Cepko (*10. 10. 1922) sa na dlhé roky upísal atletike, basketbalu a tenisu, spočiatku aj futbalu
Čas neúprosne upaľuje. Všetkým nadeľuje tok rokov rovnakým dielom. Azda jediná spravodlivosť tohto sveta.
Desiateho októbra 2012 vchádza JUDr. Štefan Cepko
medzi deväťdesiatnikov. Významná postava trnavského
športu. Predovšetkým atletiky, basketbalu, tenisu a spočiatku aj futbalu.
Tento príspevok si nerobí nárok na úplnosť. Na obmedzenom priestore to ani nie je možné. O Štefanovi Cepkovi, po celý život zanietenom športovcovi telom i dušou, by sa dala napísať kniha. Spomienok na
jeho všakové pôsobenie v telesnej kultúre je v notese žurnalistu neúrekom. Oprášme aspoň niektoré pri
príležitosti úctyhodného jubilea trnavskej legendy.
„Môj rodný dom stál na mieste terajšieho kina
Hviezda. Susedná Orolská záhrada celoročne žila
športovým ruchom naplno. Uprostred nej dominovala studňa, takže cez zimu tu vzniklo klzisko,“ začne zaujímavé rozprávanie.
„Ako malí chalani sme zasa doma odohrali nespočetné množstvo gombíkových zápasov na improvizovanom futbalovom stole. Ja som bol Slávia, pretože mi imponovalo,
že pri zisku strieborných medailí v majstrovstvách sveta 1934 hralo za Československo
osem bielo-červených slávistov. Jožko Hagara figuroval ako Sparta, kým Vokounovi,
ďalšiemu nadšencovi futbalu, pripadla pozícia ŠK Židenice,“ uvedie iný čriepok z detstva a vzápätí ho aj doloží dávno zožltnutým písomným prehľadom.
„V gymnáziu sme však mali futbal zakázaný. Vie sa, že náš učiteľ telocviku Ján Hajdócy ho z celej duše nenávidel. Maximálne bol ochotný študentom povoliť hádzanú. Tú
českú, s jedenástimi hráčmi. Počas stredoškolského štúdia som behával osemstovku.
Zrejme si ma pán profesor zaradil medzi obľúbencov. Na pamiatku mi totiž venoval
tretry. Mám ich odložené dodnes,“ vysvetlí ďalej.
Lenže mladého Cepku kožená lopta spočiatku lákala: „Keď vznikol futbalový ŠK
Meteor, robil som v ňom hospodára aj prával dresy. Prvý raz ma nominovali do zostavy
pri zápase vo Veľkých Kostoľanoch. No futbal bol mojou slabinou, nechodil som totiž
dôrazne do súbojov. Ako napríklad môj gymnaziálny spolužiak Jožko Hagara, neskorší
prvoligový futbalista, tréner a funkcionár. V čase nášho mládenectva pôsobilo v Trnave, popri ŠK a Rapide, viacero maloklubov.“
Aká to zhoda okolností. Keď o niekoľko sezón hrali v Trnave ligu „zošívaní“ z českej
metropoly, famózneho zakončovateľa Bicana strážil práve Jozef Hagara. Žiadna slasť
pre domáceho stopéra, veď tento slávny pražský tank bol i podľa mienky nášho hostiteľa čertovsky rýchly a dôrazný.
„Inokedy prišiel do Trnavy, na ihrisko Rapidu, ďalší chýrny český celok, Viktoria Plzeň.
Nášmu červeno-čiernemu robotníckemu klubu patrilo priestranstvo za terajšou železničnou stanicou. Teda opäť raz veľký futbalový sviatok. A ja som od mamy zasa musel
vyžobroniť korunu na lístok. Za domácich vtedy nastupoval Tóno Malatinský, Krištofík,
ba aj traja dorastenci,“ uzavrie Štefan Cepko interesantnú kapitolu na futbalovú nôtu.
„Vidíte, živo si spomínam na detaily spred šesťdesiatich-sedemdesiatich rokov, no
veľmi často nie a nie uviesť mená z nedávnej minulosti. Hoci každý deň sa snažím
precvičiť si pamäť,“ povie obdivuhodne svieži jubilant. Vzápätí upriami našu pozornosť
na iné odvetvie. V ňom dosiahol v mladosti azda najväčšie športové úspechy.
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„Na jeseň v tridsiatom piatom prišiel do Trnavy stredoškolský učiteľ Zbyněk Losenický, bývalý člen širšieho kádra reprezentácie v basketbale. Propagoval svoj šport
medzi gymnazistami a už o rok mal družstvo, ktoré nadviazalo živé styky s bratislavskými školami, najmä na Grösslingovej ulici,“ načne pán Cepko svoju obľúbenú tému
spod deravých košov. Práve vďaka Losenickému si totiž s chuťou zahryzol do basketbalového jablka. „Oporou nášho tímu bol Sidon, židovský chlapec. Neskôr ho odvliekli
do koncentráku. Navždy sa nám stratil,“ povie smutne.
Začiatkom štyridsiatych rokov sa už v malom Ríme utvoril samostatný klub. Reprezentoval trnavské farby v divíznej súťaži. Z predložených archívnych materiálov
sa dozvedáme, že Štefan Cepko patril medzi opory. Vedno s Tiborom Sásikom, Františkom Neitzom, Jozefom Tomovičom, Eugenom Horniakom, Vojtechom Richterom,
Ladislavom Gažom a niektorými inými spoluhráčmi.
„Náš basketbalový klub sa volal SSM Uragan Trnava. Ďalší, pod názvom BK 06,
tvorili zväčša gymnazisti,“ pokračuje.
„Tenis som začal hrať roku 1950 v Prahe, kam ma služobne preradili – ako mladého
právnika – na šesť mesiacov. Spomínam si, že moja prvá raketa mala korkovú rúčku. Nasledovali pracovné pôsobiská po Slovensku – vo Zvolene, v Rimavskej Sobote a Lučenci.
V treťom meste som stál pri zrode basketbalového klubu. Tam sa mi podarilo hodiť počas
zápasu rekordných 54 bodov. Vtedy ešte neplatili trojkové pokusy,“ vytiahne perličku.
Napokon sa predsa len naplno upísal tenisu. Odkrútil si stovky duelov. Tak napovedá
jeho precízne vedený prehľad. Popri hráčskom pôsobení však vošiel do povedomia trnavského bieleho športu najmä ako tréner mladých adeptov, počnúc detskými začiatočníkmi.
Tiež na svojom konte má účasť v mnohých veteránskych turnajoch. Doma aj za
hranicami. Napríklad v maďarskom meste Keszthely, úplne dole pri Balatone, ho upútala Veľká cena veteránov. Prvý raz ju hral, ako šesťdesiatročný, v osemdesiatom druhom. Z trinástich štátov vtedy pricestovalo 181 veteránov. Pohostinnosť tamojších
organizátorov v ňom zanechala hlboký dojem. Tenisový mohykán z Trnavy sa sem
vrátil ešte šestnásťkrát.
Pred dvoma rokmi však zavesil raketu na klinec. „Rovesníci mi pomreli a s mladšími ma
nebaví hrať,“ dodá a na potvrdenie povedaného vytiahne svedectvo. V deväťdesiatom
treťom, dvadsiateho šiesteho marca, sa stal Čestným členom ZsTZ. Pamätný list zaevidovali s poradovým číslom 10. Všetci deviati ocenení pred ním už odišli do tenisového neba.
Športový bard Štefan Cepko sa predsa len aktívne objavil na kurte. V stredu 29.
augusta, na počesť jeho vzácneho životného jubilea, zorganizovali nadšenci okolo
Františka Uhroviča veteránsky turnaj pod názvom Empire Old Boys Cup 2012. Bol
určený hráčom nad 45 rokov a spomedzi rekordného počtu, 29 párov, získali víťaznú
trofej Bratislavčania Peter Jánošík s Miroslavom Tunegom.
Jaroslav LIESKOVSKÝ, foto: archív Š. C.

Gladiátori tento mesiac päťkrát doma
Sieň slávy trnavského hokeja bohatšia o ďalšiu osobnosť, nezabudnuteľného hráča a mládežníckeho trénera Karola Holoviča in memoriam
Deň otvorených dverí Hokejového klubu Trnava bol opäť raz sympatickým vykročením do novej sezóny. Po lanskom úspechu spoločenského podvečera v príjemnom
prostredí prírodného kúpaliska Kamenný mlyn sa sem zhromaždilo na nemenej vydarenú reprízu oveľa početnejšie auditórium.
Sieň slávy trnavského hokeja sa rozšírila pri vstupe do edície 2012/2013 o tretie meno. Po lanskej dvojici Milan Fandl starší – Ľubomír Kobetič vybrali na nomináciu Karola Holoviča. Žiaľ, v jeho osobe ide o posmrtnú poctu. Nezabudnuteľný
hráčsky aj trénerský skvost nečakane skončil svoju pozemskú púť v marci 1991. Mal
iba 41 rokov.
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Z rúk prezidenta HK Gladiators Trnava Karola Vinša a generálneho manažéra klubu
Richarda Turaza prevzala pamätnú plaketu pani Evka Holovičová, Karolova manželka.
Sviatočného podvečera sa zúčastnil aj ich syn Andrej, bývalý hokejista Trnavy.
Program bol vskutku rôznorodý. Vrátane súťaží pre najmenších adeptov a dražby
dresov áčka. Tiež sa záujmu prítomných tešila autogramiáda osobností.
Pozvanie prijal najúspešnejší slovenský hokejový tréner Ján Filc. Pre osvieženie
pamäti uveďme, že po petrohradskom striebre z MS 2000 priviedol reprezentáciu SR
vo švédskom Göteborgu 2002 k nezabudnuteľnému titulu svetových šampiónov. Tiež
nemožno nespomenúť štvrtú priečku na olympijskom ľade 2010 v kanadskom Vancouveri. A pritom po dvoch tretinách drámy o bronz zo ZOH v kolíske hokeja vyhrávali
filcovci nad Fínskom 3:1. Pri výpočte úspechov neobíďme ani Filcove koučovanie bronzového výberu Slovenska vo winnipegských MS 1999 pre hráčov do 20 rokov.
Popri trénerskom mágovi sa na spoločenskej paráde v Kamennom mlyne podpisovali na svoje fotografie aj štyri extraligové klenoty, odchovanci trnavského ľadu –
Adam Drgoň, Marcel Holovič, Jakub Rumpel a Václav Stupka.
Atmosféru sympatického vykročenia do ďalšieho ročníka vhodne spestrila country
hudba v podaní formácie Neznámi. Chýbať, prirodzene, nemohlo ani občerstvenie návštevníkov. Bezplatne ho prichystal hostiteľský klub. V pozícii obsluhujúcich účinkovali
dospelí hokejisti na čele s kapitánom prvoligového tímu Pavlom Poláčkom.
Medzitým, v druhej polovici septembra, sa už súťažný kolotoč rozkrútil naplno.
Možno predpokladať, že medailový ošiaľ z tohtoročných majstrovstiev sveta posunie
slovenské hokejové dianie v rozbiehajúcej sa sezóne na vyššie priečky diváckej priazne. Prvú ligu nevynímajúc.
Počas októbra pozvú gladiátori svojich trnavských priaznivcov na päť majstrovských vystúpení. Mestský zimný štadión bude patriť prvoligovému hokeju mužov, vždy
od 17.00 h, v týchto termínoch: utorok 2. 10. HK Trnava – Považská Bystrica, nedeľa
7. 10. Trnava – Spišská Nová Ves, piatok 12. 10. Trnava – Liptovský Mikuláš, utorok
16. 10. Trnava – Michalovce, utorok 30. 10. Trnava – Bardejov.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Jarmočných 6 666 metrov dvadsiaty raz
Trnavská cyklistika oslávi budúci rok úctyhodné 120. narodeniny. Pripomienkou nevšednej časovky na 6 666 metrov, ktorá sa jazdievala koncom
19. storočia v mestskej štvrti Tulipán na tamojšom dobytčom trhovisku,
býva jej oprášená história počas Tradičného Trnavského jarmoku.
CK Trnava pripravil minulý mesiac 20. diel masového súťaženia na atypickú vzdialenosť. Pre verejnú premávku vtedy odstavená Malženická cesta patrila 114-člennému
menoslovu. Na štart sa prihlásili adepti bez rozdielu veku, výkonnosti a kvality bicykla.
Tentoraz nevypísali preteky pre veteránov v rámci Slovenského pohára. Účastnícky
rekord teda nepadol, no počet príjemne prekvapil mnohých. „Priznám sa, nečakal som
taký záujem,“ vravel Marián Hlbocký, prvý muž usporiadateľského štábu.
Najstarším aktérom sympatického cyklistického dňa bol Trnavčan Eduard Volek
(1944). Na svojom konte má, okrem desiatok iných športových aktivít, aj 51 klasických behov na maratónskej trati. Lekári mu neskôr poradili, aby sa preorientoval na
všestrannosť. Priestor uňho dostali bežky, vysokohorská turistika a masová cyklistika
v teréne. „Túto časovku som však absolvoval prvý raz. Mám z nej príjemný zážitok“,
prezradil v cieli. Rozhodcovský zbor, pod taktovkou Ladislava Duboša, mu do výsledkovej listiny uviedol výkon 11:28 min.
Trnavských jarmočných 6 666 m najrýchlejšie, za 8:31 min, pokoril domáci MVDr.
Ivan Pašek. Za rekordnou métou spred troch rokov, vo vlastníctve Pavla Križana
z Dukly Trenčín, zaostal o 10 sekúnd. „V druhej polovici ma potrápili technické problémy s brzdou na zadnom kolese. Nevadí, o rok príde ďalšia šanca vylepšiť Križanov
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traťový zápis,“ uviedol terajší víťaz. Druhý najlepší čas odmerali Pezinčanovi Radovanovi Škvarkovi (8:31), tretí skončil Vrbovčan Daniel Pápež (9:05). Celkovo 53. miesto
obsadila prvá žena, domáca Daniela Števanková (11:10). Spoločníčky na stupni najlepších mala v striebornej Simone Samekovej z Brezovej pod Bradlom (12:05) a bronzovej Lucii Šimunovej z Leopoldova (13:06).
Z rúk Mariána Hlbockého, riaditeľa jubilejných T-6 666, prevzali poctu aj Trnavčania Tančibokovci, jediní účastníci celého doterajšieho bloku. „Keď som začiatkom
deväťdesiatych rokov prišiel na premiéru tamojšej nevšednej časovky, veru, ani ma
nenapadlo, že spolu so synom tu odjazdím všetkých dvadsať kapitol,“ neskrývala spokojnosť hlava rodiny. Pre oboch jubilantov, Bohuša a jeho syna Tomáša, pridal Štefan
Horváth, spoluzakladateľ týchto pretekov, knižné publikácie.
Do sviatočného víkendu vhodne zapadlo dekorovanie víťazov tohtoročnej Trnavskej
cyklistickej ligy. Jej osemnáste dejstvo bolo na programe v našom krajskom meste
a okolí od apríla do augusta. Piaty raz si absolútny primát odniesol zo seriálu TCL domáci Karol Lipovský. Mimochodom, bývalý reprezentant Slovenska absolvoval 20. ročník
jarmočnej 6 666-ky netradičným spôsobom, v sedle drevenej dreziny. Replika vzácneho historického exponátu z prvej polovice 19. storočia nemá pedále a jazdec sa posúva
vpred iba odrážaním sa nohami o cestu. Trasu na Malženickej prešiel za 23 minút.
Pred jubilejnou jarmočnou oslavou masovej cyklistiky za Kopánkou sa víťazný Pašek otestoval v metropole na Dunaji. V hlavnom meste Slovenska aspoň symbolicky
mal česť zajazdiť si s Petrom Saganom, ktorý toto leto pobláznil cyklistické Slovensko.
„Na Deň ústavy sa prvý raz išla Bratislavská hradná časovka o Pohár predsedu Národnej rady SR. Štartovalo nás 120, teda vopred určený maximálny počet,“ prezradil
42-ročný trnavský veterinár.
Uveďme, že Peter Sagan, profesionálny člen tímu Liquidas-Cannondale, sa predstavil
mimo konkurencie a bratislavských 1,6 km do kopca absolvoval za 3:08,17 min. V oficiálnom poradí triumfoval domáci Ján Gállik (Kaktus Bike Team, 3:17,00 min) pred Danielom Klúčikom (Procycling-Chevrolet, +3,08 s) a Ivanom Pašekom (CK Trnava, +15,83 s).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Vrcholný festival tenistiek v celej histórii
Obdivuhodná rakúska športovkyňa premohla zákernú chorobu a v Trnave
druhý raz siahala na turnajový primát
Najkvalitnejší turnaj žien v celej 90-ročnej histórii organizovaného tenisu v našom
starobylom meste, EMPIRE Trnava Cup 2012, poctili svojou prítomnosťou športové
výpravy z 21 štátov. Premiérovo pricestovali aj hráčky z Argentíny a Peru. Hoci vrcholný festival z celoslovenského kalendára, s dotáciou 50-tisíc dolárov, zostal v tieni
prebiehajúcich Hier XXX. olympiády, trnavskí diváci si prišli na svoje.
„V Trnave som zakončila svoje trojmesačné putovanie po európskych a ázijských
kurtoch. Škoda len, že v závere programu na Slovensku mi zahaprovalo rameno, takže ma napokon museli odviezť na ošetrenie do nemocnice. Ale celkovo sa mi vaše
podujatie páčilo,“ uviedla fedcupová reprezentantka Peru, 21-ročná ľaváčka Bianca
Bottová Ariasová Schreiberová, bývajúca v deväťmiliónovom hlavnom meste Lima.
Jej slová potvrdil na záverečnom večierku nemenej zhovorčivý kouč Ariel Ruiz z argentínskej metropoly Buenos Aires: „Budúcoročnú sériu štartov v Európe si naplánujeme tak, aby sme do Trnavy opäť mohli zavítať.“
Voľné karty sa ušli aj dvom talentovaným dievčatám z úspešného družstva žien
TC Empire Trnava, nováčika extraligy. Reč je o Sarah Márii Jurákovej a Antónii Markuškovej. Viac sa darilo skôr menovanej. Šestnásťročná odchovankyňa domáceho
klubu dokázala v úvodnom kole kvalifikácie vyprevadiť z dvorca argentínsku súperku
Guadalupe Perezovú Rojasovú po setoch 7:5, 6:3.
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Ústrednou tenisovou témou letných dní v Trnave bol štart viacerých vynikajúcich
zahraničných aktérok. Premiérovo sa objavila v slovenskom Ríme 29-ročná megahviezda Jelena Bovinová z Moskvy. Svojho času dokonca spoznala pocit z pozície
v Top-dvadsiatke. Najvyššie stála na 14. mieste rebríčka WTA, najskôr vo štvorhre
(3. februára 2003), potom vo dvojhre (4. apríla 2005). Vyhrala tri singlové turnaje
na úrovni WTA, osem v rámci ITF Tour, na deblovej scéne triumfovala celkovo päťkrát v rámci podujatí WTA či ITF. Z elitných grandslamových prehliadok sa dva razy
dostala do 4. kola dvojhry (Australian Open 2003, Roland Garros 2005). Urastená Ruska sa pričinila o prvenstvo svojej krajiny v Pohári federácie 2005 a členkou
štvorčlennej zostavy zbornej komandy bola aj v sezónach 2001 – 2003. Ešte jedna
výnimočná spomienková zaujímavosť, tentoraz z mixu v podaní slávnej Moskovčanky. Týka sa Jeleninho triumfu na grandslamovom turnaji Australian Open 2004 po
boku Nenada Zimonjiča. Na ich finálových raketách vtedy zostal pár Leander Paes –
Martina Navrátilová.
Raketovú etapu 189 cm vysokej Bovinovej spomalilo v júni 2005 vážne zranenie
ramena. Vyše roka jej trvalo, kým sa ako-tak vystrábila zo zdravotných komplikácií.
Do kolotoča WTA Tour sa vrátila v októbri 2006 na Kremlin Cupe v Moskve. Ako teraz prezradila pracovníkom masmédií na tlačovke v hoteli Empire, túto sezónu zatiaľ
absolvuje turnaje ITF. Pred Trnavou si dva razy zahrala finále dvojhry: 19. februára
v Portugalsku (Portimao, 10.000 USD) a 18. apríla v USA (Jackson, 25.000).
Ďalšia Ruska, talentovaná Valeria Saviničová, nateraz predstihla v rebríčku WTA
svoju slávnu krajanku Bovinovú. Tento rok, 9. apríla, nazrela mladá tenistka do prvej
stovky (99. priečka). Rodáčka zo Sverdlovska, terajšieho Jekaterinburgu, je aj šikovná deblistka, veď už vlastní osem prvenstiev z okruhu ITF. Saviničovej to v Trnave
takmer vyšlo, pred oboma finálovými bránami zastala iba o krôčik.
Turnaj napokon priniesol veľa výsledkových kotrmelcov. Predčasne sa napríklad
porúčala najvyššie nasadená Nemka Dinah Pfizenmaierová, ale aj obe lanské finalistky, dvojnásobná víťazka Yvonne Meusburgerová z Rakúska (2009, 2011) a Elica
Kostovová z Bulharska.
Prvou deblistkou, ktorá vyhrala vrcholnú konfrontáciu žien v Trnave dva razy po
sebe, sa stala Renata Voráčová z moravského Zlína. „Po zranení som sa opäť vrátila
do turnajového kolotoča a repríza celkového úspechu v tomto kvalitnom podujatí
sa cení,“ neskrývala spokojnosť. Vzápätí pridala trnavskému tenisu vinš k deväťdesiatemu výročiu jeho organizovanej podoby: „Pri vzácnom jubileu prajem ešte veľa
takýchto pekných turnajov.“
Voráčová vlani triumfovala po boku skvelej Bratislavčanky Janetty Husárovej. Pri
štvrtej kapitole si vybrala za partnerku 20-ročnú Elenu Bogdanovú z rumunskej Craiovy. „S Renatou sa mi hralo veľmi dobre, veď ide o skúsenú deblistku. V Trnave som nebola prvý raz. Verím, že o rok mi nič neskríži plány. Do kalendára si totiž znova hodlám
zaznačiť váš vrcholný sviatok na antuke,“ doplnila zlínsku stálicu mladá Rumunka.
Na opačnej strane kurtu teraz nastúpil na finále poľsko-rakúsky tandem Marta Domachowská a Sandra Klemenschitsová. Krištáľové trofeje a kvety odovzdal deblistkám predseda predstavenstva domáceho TC Empire Miroslav Hlavna, za asistencie
riaditeľky turnaja Márie Jedličkovej. Prvý raz sa jeden zo záverečných duelov hral na
dvorci nedávno dokončenej dostavby tejto modernej bašty slovenského tenisu.
Skúsená rakúska športovkyňa už okúsila v Trnave slastný pocit z prvenstva pred
tromi rokmi, vtedy vedno s Češkou Vladimírou Uhlířovou. Na profesionálnom okruhu
ITF doteraz Sandra uspela vo finále 5 singlových a 26 deblových turnajov. Štvorhru
hrávala po boku sestry Daniely.
Pritom tenisová verejnosť vie, akou ťažkou životnou skúškou musela prejsť 29ročná Rakúšanka. Jej sľubnú športovú kariéru na istý čas pribrzdila nečakaná pliaga.
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Spolu s dvojičkou Danielou sa v januári 2007 dozvedeli krutú zvesť. Obom diagnostikovali zákernú chorobu. Kým Sandra sa zo zdravotných patálií dostala, Daniela podľahla rakovine 9. apríla 2008.
* Finále štvorhry v Trnave 2012: Elena Bogdanová, Renata Voráčová (najvyššie
nasadený pár) – Marta Domachowská, Sandra Klemenschitsová (turnajové štvorky)
7:6(2), 6:4.
Nevšedná situácia sa udiala pri záverečnom dopoludní. Po rozcvičke, iba päť minút
pred začiatkom ostatného zápasu dvojhry, oznámila 22-ročná chorvátska kvalifikantka Ana Savičová, že kvôli zraneniu nemôže nastúpiť. Lotyšská fedcupová reprezentantka Anastasia Sevastovová, ktorej vlani patrilo skvelé 36. miesto vo svetovom
rebríčku singlistiek, teda získala v Trnave bez finálovej zápletky deviaty titul na okruhu ITF a navyše má jeden z turnaja WTA. Pred dvoma rokmi na turnaji v Číne dokonca
senzačne vyradila vtedajšiu svetovú sedmičku, Austrálčanku Samanthu Stosurovú.
„Je mi ľúto, že trnavskému publiku sme nemohli predviesť finálový zážitok,“ povedala do moderátorovho mikrofónu 22-ročná Sevastovová. A tak napokon v narýchlo
dohodnutej exhibícii sa stretli na antuke dve nasadené hráčky, turnajová sedmička
Sevastovová s dvojkou Saviničovou. Skôr menovaná tenistka z Lotyšska vyhrala 7:5.
Teda i v ostatnom mikrosúboji s ďalšou favorizovanou účastníčkou potvrdila, že šek
na 7.315 dolárov jej patrí právom.
„Škoda, že v oboch mojich prípadoch, vo dvojhre a po boku Bovinovej i vo štvorhre, bolo z toho iba semifinále. Na trnavský debut mi však zostanú pekné spomienky,“ doplnila absolútnu víťazku dvojhry o rok mladšia Valeria Saviničová, autorka
nedeľného sympatického gesta. Ním zachránila tenisové predpoludnie pri priamom
prenose jednej zo súkromných televíznych spoločností.
Výsledky medzinárodného turnaja mužov z programu ATP Tour, ktorého dejiskom
boli antukové dvorce TC Empire Trnava v druhej polovici septembra, sme do uzávierky tohto čísla nestihli. Prinesieme ich v ďalšom vydaní nášho mesačníka.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Festival bojových umení
po štyroch rokoch opäť v Trnave
Mestská športová hala na Rybníkovej ulici po štvorročnej pauze opäť ožije
Festivalom bojových umení. Atraktívne podujatie sa začína v piatok 12. októbra o 19.30 h.
Festival bude prehliadkou siedmich bojových umení s hudobným sprievodom a v podaní siedmich tradičných trnavských klubov. V programe divákom ponúkne atraktívne
ukážky z ázijských bojových umení, ktoré majú v Trnave mimoriadne kvalitnú základňu. Ako prví sa Trnavčanom so svojím vystúpením predstavia karatisti z úspešného klubu Karate Slovšport Trnava. Po nich nastúpi ďalšie japonské bojové umenie,
aikido, ktoré sa zameriava na praktickú sebaobranu. Ukážky aikida predvedie Aikido
klub Trnava. Kórejskú tradíciu bude zastupovať taekwondo v podaní Taekwondo klubu Trnava. Po ňom vystúpi tradičný a úspešný Judo klub AŠK Slávia Trnava, ktorý sa,
ako je z názvu zrejmé, predstaví s ďalším zástupcom Japonska judom. Po jude bude
nasledovať kickbox (Centrum bojových športov Perun) a ju-jitsu (Ju-Jitsu Trnava), Trnavčanom známe z kurzov neozbrojenej sebaobrany pre ženy. Celý program uzatvorí
vystúpenie spoluorganizátora podujatia, Klubu bojových umení Plachtiaci orol. Ten
úspešne propaguje čínske bojové umenie wu-shu.
Vstupné na podujatie je 2 €, deti do 12 rokov a dôchodcovia majú vstup zadarmo.
Predaj vstupeniek sa začína hodinu a pol pred začiatkom podujatia o 18.00 h v pokladni Mestskej športovej haly. Na podujatie vás srdečne pozývame.
-eg-
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Hrajte kráľovskú hru
s Novinkami z radnice
Skladba č. 9, Zoltán Labai, originál
pre NzR, mat 2. ťahom (3 – 4)
Významný i veľmi plodný šachový skladateľ z Veľkého Kýra poslal pre našich čitateľov na riešenie novostrategickú dvojťažku,
v ktorej si treba dať pozor na zvodnosť:
1.Da6?, ktorá nevedie k správnemu riešeniu. Biely začne a dá mat druhým ťahom.
Miniatúrka je prvou originálnou skladbou
v našej šachovej rubrike.
Zoltán sa narodil 1. 10. 1942. Po skončení strednej poľnohospodárskej školy pracoval ako vedúci agronóm rastlinnej výroby
v poľnohospodárskom družstve. Teraz žije životom dôchodcu vo svojej obci. Šachovou skladbou sa začal zaoberať ako dvadsaťročný. Svoju prvotinu uverejnil v Roľníckych novinách v r. 1964. Doteraz zložil 1 541 šachových skladieb (592 dvojťažiek, 379
trojťažiek, 99 mnohoťažiek, 301 pomocných matov, 162 samomatov a 8 exoproblémov). Spoločných skladieb s inými skladateľmi bolo 230. Za svoje skladby získal 954
vyznamenaní (281 cien – 82 prvých, 341 čestných uznaní, 312 pochvalných zmienok
a 20 ďalších umiestnení). V albumoch FIDE uverejnil 40 úloh so ziskom 36,75 bodu.
V r. 1985 získal titul majstra športu, r. 1990 sa stal majstrom FIDE, r. 2005 medzinárodným majstrom FIDE, r.1988 medzinárodným rozhodcom FIDE. Rozhodoval 40
skladateľských súťaží. K jeho okrúhlemu životnému jubileu mu želáme pevné zdravie
do ďalších rokov života a nech zloží pre riešiteľov ešte veľa zaujímavých skladieb.
Riešenie skladby č. 8 (Réti): 1.Jc3+! Ka1 2.Da4+ (2.Dxg2 pat) Kb2 3.Da2+ Kc1
4.Db1+ (4.Dxg2 pat) Kd2 5.Db2+ Ke1 6.Dc1+ (6.Dxg2 pat) Kf2 7.Jd1+ Kf3 (7. - Kf1
8.Je3+, 7. - Ke2 8.Db2+) 8.Dc3+ Ke2 9.Db2+ Kd3 10.Db3+ (10.Dxg2 pat) Kd2 (Ke2)
(10. - Ke4 11.Dd5+) 11.Da2+ Kd3 12.Jb2+ Ke3 (12. - Kc3 13.Ja4+, 12. - Ke1 13.Jd3+
Kf1 14.Db1+ Ke2 15.Dc2+ Kf1 16.Dd1 mat) 13.Jc4+ Kf3 14.Je5+ s nasledujúcim
15.Dxg2 a biely vyhrá. Výhra bieleho je vynútená neustálym šachovaním čierneho
kráľa, ale aj napriek tomu má štúdia svoju umeleckú hodnotu a je náročná na riešenie.
-GK-

ŠPORT V SKRATKE
■ DŽOGING
Dovedna 57 štartujúcich rôzneho veku či
výkonnosti prišlo do Kamenného mlyna
na oslavu Klubu rekreačného behu v Trnave, ktorý vznikol pred tridsiatimi piatimi rokmi. Rodný list mu totiž vystavili
vo vtedajšom Krajskom dome pionierov
a mládeže 2. septembra 1977. Tieto masové preteky v príjemnom prostredí lesoparku pozývajú rodinu v maratónkach
od r. 1980. Asfaltovú trať (8 910 m) teraz najrýchlejšie prebehol slávista Michal

Puškár. Mladšiemu z bratov Puškárovcov
nameral hlavný rozhodca Karol Duffek
čas 31:21 min. Druhý dobehol Cíferčan
Peter Radič (33:32), tretí Ján Remiš z trnavského Fešák Teamu (33:51). Celkovo trinásta skončila najrýchlejšia žena,
Denisa Kušnierová z domáceho ŠKP
(37:12). Organizačný štáb viedla dvojica
Ľuboš Ferenc a Ján Szabo. Vecné ceny aj
tentoraz rozdelili medzi pretekárov tombolovým spôsobom.
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■ ŠPORTOVÁ STREĽBA
Národné strelecké centrum v trnavských
Štrkoch už vychovalo pre slovenskú reprezentáciu celú plejádu svetových či
európskych hviezd. Reč je o súťažiach
s brokovými zbraňami. Pripomeňme, že
v londýnskej olympijskej vyhni 2012 ukuli
dve odchovankyne trnavského streleckého raja dve vzácne medaily, Zuzana Štefečeková striebornú v trape (teda podobne
ako štyri roky predtým v Pekingu) a Danka Barteková, nová členka MOV, bronzovú
v skeete. Suverenitu v krajine pod Tatrami potvrdili aj pri rozlúčke s letnou sezónou. V sobotu 15. septembra získali naše
excelentné strelkyne v Štrkoch oba tituly
z majstrovstiev SR. Ešte predtým sa tu
súperilo vo Veľkej cene ŠKP Trnava, ktorý
sa na dlhé roky stal materským klubom
našej brokárskej elity. Hlavné trofeje mužov potešili českých reprezentantov Aleša Hutařa (skeet) a Davida Kosteleckého
(trap), kým trón zo ženského skeetu si
vyárendovala dvojnásobná olympionička,
Trnavčanka Andrea Stranovská.

■ TENIS
Memoriál JUDr. Ivana Čierneho 2012 patril od 1. do 4. septembra mladšiemu žiactvu. Pamiatku nezabudnuteľného šéfa
tenisového oddielu Slávie z rokov 1972 –
2002 si uctili trnavskí usporiadatelia pod
kepienkom TC Empire. Antukové dvorce
známeho areálu na Ulici Jána Hajdóczyho privítali 37 dievčat a 35 chlapcov.
Dvojhra bola v réžii Lenky Starej (TK
Kúpele Piešťany) a Zvolenčana Davida
Čierneho, ktorý v tejto sezóne prišiel do
Trnavy na hosťovanie z materského klubu LTC. Výrazný talent spod Poľany sa
tešil aj z deblového prvenstva, po boku
terajšieho spoluhráča Kevina Kurtina.
Podobný pocit neumožnili celkoví víťazi
ďalším desiatim tandemom. Dievčenská
štvorhra prilákala 15 dvojíc a primát si
zaslúžene odniesol pár Patrícia Junasová
s Alexandrou Mrvovou. V tenisovej liahni
ŠK Blava Jaslovské Bohunice ich vedie
trnavský tréner Igor Cepko.
(lies)

POZVÁNKY
GALÉRIA JÁNA KONIARKA
■ ONDREJ ZIMKA –
SLOVNÍK CUDZÍCH SNOV
Predstavenie najnovšej tvorby jubilujúcej
výtvarnej osobnosti
Kurátorka výstavy: Mgr. Paulína Buchová
do 14. 10. 2012
■ JÁN KONIAREK (1878 –1952) –
zakladateľ moderného slovenského sochárstva – stála expozícia sochárskej tvorby
■ KLENOTY DOMOVA –
slovenské klasické umenie 20. storočia
■ GALÉRIA PORTRÉTOV –
výber diel z kolekcie portrétneho žánru
reprezentujúce vývoj portrétneho maliarstva od konca 18.storočia po súčasnosť zo
zbierok GJK
AKCIE / AKTIVITY
■ 6. októbra o 19.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
JANA ANDEVSKÁ A JEJ HOSTIA koncert

■ 19. októbra o 18.00 h
v Kopplovej vile
HUDBA TRNAVE 2012 –
POCTA SLÁČIKOVÉMU KVARTETU
■ 20. októbra od 9.00 do 22.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
UNICAMP 2012
Neformálna študentská konferencia
■ 21. októbra o 18.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
HUDBA TRNAVE 2012 –
POCTA SLÁČIKOVÉMU KVARTETU

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
■ 1. októbra o 10.00 h
v hudobnom oddelení
na Ul. M. Schneidera Trnavského
MEDZINÁRODNÝ DEŇ HUDBY
Koncert žiakov ZUŠ M. Schneidera
Trnavského
■ 3. októbra o 17.00 h v čitárni
ČÍTANIE Z KNIHY Pavol Zemko:
Základná homiletika a homílie na rok A
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■ 11. októbra o 17.00 h
v čitárni
POT TÚ NAŠÚ VEŽU
ŠČIPKA ŠČAVNATÉJ TRNAFČINY
Prezentácia knižnej novinky Janky Blaškovej a Beaty Vargovej-Kuracinovej.
Účinkujú autorky a „další Trnafčané“
■ 18. októbra o 14.40 h
v Mestskej športovej hale –
Veľtrh pre seniorov
MÁTE MOJE SLOVO! ANTON BERNOLÁK
A JEHO TOVARIŠI
Členovia Fóra humoristov sa uchádzajú
o členstvo v učenom tovarišstve.
Moderujú: Eva Jarábková-Chabadová
a Peter Dobák
Hudba: Karol Bodorik a Marián Makar Mrva
Účinkujú: členovia Fóra humoristov pri
Knižnici Juraja Fándlyho
■ 25. októbra o 17.00 h
v čitárni
NA KOHO TO SLOVO PADNE
Fórum humoristov – talk show s autormi
nových kníh Vojtom Haringom, Natáliou
Murat-Oravcovou a hudobníkom, spevákom
a publicistom Marianom Plavcom.
Moderuje Mikuláš Jarábek
■ 30. októbra o 16.00 h
v čitárni
VZNIK A ZÁNIK
1. ČESKOSLOVENSKÉHO ŠTÁTU
Podujatie v spolupráci s Českým spolkom
v Trnavskom regióne
Prednáša: Mgr. Michal Okruhlica
PODUJATIA PRE DETI
■ 3. októbra o 10.00 h
pred knižnicou
PO STOPÁCH ANTONA BERNOLÁKA
Literárna vychádzka pre deti
■ 29. októbra o 10.00 h
v oddelení pre deti
■ 12.30 h v pobočke Tulipán
ILUSTRÁCIA PRE RADOSŤ DETÍ
Stretnutie detí s jubilujúcim výtvarníkom
Martinom Kellenbergerom
SÚŤAŽNÉ PIATKY
Vždy o 15.00 h v oddelení pre deti
■ 5. októbra – Spoznaj hravo svoje telo
■ 12. októbra – Vedomostný milionár
■ 19. októbra – Kufor plný vedomostí
■ 26. októbra – Jesenná tvorivá dielňa

DIVADLO JÁNA PALÁRIKA
■ 1. pondelok 10.00 h TRAJA TUČNIACI
■ 4. štvrtok 15.00 h DEŇ TTSK –
Odovzdávanie ocenení osobnostiam TTSK
■ 8. pondelok 19.00 h
VRÁTILA SA RAZ V NOCI
■ 9. utorok 10.00 h
ADELKINA CESTA ZA ŠŤASTÍM
■ 10. streda 10.00 h
800 MÍĽ PO AMAZONKE
■ 11. štvrtok 19.00 h KOMÉDIA OMYLOV
■ 19. piatok 10.00 h MALÉ PENIAZE –
verejná generálka
19.00 h MALÉ PENIAZE – predpremiéra
■ 20. sobota 19.00 h MALÉ PENIAZE –
PREMIÉRA
■ 22. pondelok 10.00 MALÉ PENIAZE
■ 23. utorok 19.00 h EUGEN ONEGIN
■ 24. streda 19.00 VŠETKO O MUŽOCH
■ 25. štvrtok 19.00 h
SKLENENÝ ZVERINEC – Divadlo Andreja
Bagara Nitra
■ 26. piatok 15.00 h
MESIAC ÚCTY K ŠTARŠÍM /TTSK/
■ 27. sobota 18.00 h KONCERT –
Liga proti reumatizmu
■ 28. nedeľa 16.00 h TRAJA TUČNIACI
■ 29. pondelok 17.00 h
VRÁTILA SA RAZ V NOCI
■ 30. utorok 10.00 h ZMIERENIE alebo
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
■ 31. streda 10.00 h
MACO MAŤO hľadá hniezdo
ŠTÚDIO
■ 3. streda 19.00
STAVITELIA BUDÚCNOSTI
■ 13. sobota 19.00 h
STAVITELIA BUDÚCNOSTI
■ 18. štvrtok 19.00 PARVA ROMA

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM
KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3
EXPOZÍCIE:
ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, DEJINY
TRNAVY, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE
A JAPONSKU, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, ĽUDOVÁ HRNČINA,
ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, PRÍRODA MALÝCH KARPÁT, KRÁSA
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ZAŠLÝCH ČIAS, ŠTEFAN CYRIL PARRÁK –
POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE
PAMIATKY
VÝSTAVY:
■ ŽITNOOSTROVNÉ PASTELKY
výber z výstavy výtvarnej tvorby detí z MŠ
Žitnoostrovné osvetové centrum
Vernisáž vo štvrtok 4. októbra o 15.00 h
do 4. 11. 2012
■ VÝTVARNÁ TVORBA Z DOMOVOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
sprístupnená od 1. do 8. októbra 2012
■ POZNÁME KAMENNÝ MLYN?
do 31. októbra 2012
■ TRNAVSKÁ PALETA
Súťažná prehliadka diel neprofesionálnych umelcov
organizuje Trnavské osvetové stredisko
13. 9. – 31. 10. 2012
■ ŽIVOT KLARISIEK V TRNAVE
do 19. 5. 2013
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea
doplnená fotografiami
do 24. 2. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
tlačiarenské štočky
PODUJATIA
■ DEŇ ŽUPY
4. október 2012 – vstup voľný
■ KLARISKY V TRNAVE
Cyklus prednášok – Mgr. L. Duchoňová
na objednanie 033/5512913
■ 27. októbra od 13.00 do 16.30 h
ŠKOLA ĽUDOVÝCH REMESIEL –
maľba na skle
■ ŠTEFAN MOYZES
prednáška
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od
15.00 h prezentácia DVD – na objednanie
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
EXPOZÍCIE:
PAMÄTNÁ IZBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO, DEJINY CIRKEVNÉHO
HUDOBNÉHO SPOLKU, DVORANA SLÁVY
DOBRA

■ NA VLNÁCH MELÓDIÍ
od 21.septembra do 31. 12. 2013
■ HISTÓRIA POPULÁRNEJ HUDBY
V TRNAVE DO ROKU 1989
■ AKO POČÚVALI HUDBU NAŠE BABKY
A DEDKOVIA – expozícia hracích skriniek,
gramofónov a magnetofónov
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
OLÁHOV SEMINÁR
EXPOZÍCIA
■ WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO
SOCHÁRA A MEDAILÉRA
■ ANTON BERNOLÁK
Výstava k 250. výročiu narodenia
vernisáž vo štvrtok 25. októbra o 16.00 h
do 31. 12. 2013
■ NÁSILIE A SMRŤ V MINULOSTI
na tlačiach z fondu historickej knižnice ZsM
do 28. 2. 2013
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského
samosprávneho kraja

KALOKAGATIA
Pravidelná krúžková činnosť – z oblasti kultúry, techniky a športu pre deti v čase od
16.00 . Stále je možnosť prihlásiť sa podľa
ponuky na jednotlivé krúžky. Podrobnejšie
informácie dostanete denne priamo v K-CVČ .
■ 6. októbra o 7.45 h
na železničnej stanici
TURISTICKÁ VYCHÁDZKA OKOLO RAČE
Odchod vlakom o 8.00 h, predpokladaný
príchod o 15.53 h
■ 13. októbra – Jednodňový výlet pre
deti a rodičov do zábavného Family
Parku s množstvom atrakcií pre deti
■ 20. októbra o 14.00 h
FAREBNÁ SOBOTA
Batikovanie – výroba šálov, šatiek
■ 27. októbra od 10.00 do 16.00 h
PREDAJNÁ A VÝMENNÁ BURZA –
oblečenie, doplnky, hračky, knihy, a pod.
■ MOJE PRÁZDNINY – súťaž vo vlastnej
literárnej tvorbe pre žiakov 2. stupňa ZŠ
v rámci okresu
do 12. novembra
■ JESENNÁ KRÁSA – výtvarná súťaž
pre študentov a deti všetkých vekových
kategórií v rámci okresu
do 19. októbra
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■ KLUBOVÉ PONUKY – pondelok až štvrtok od 9.00 – 12,00 h, a od 13.00 – 15.00
h športové a zábavné aktivity – stolný tenis, stolný futbal, kinect, spoločenské hry,
tvorivé dielne, zábavné hry a súťaže
■ MAMA KLUB na Limbovej ulici – pre
mamičky s deťmi na MD každý pondelok,
utorok, štvrtok, piatok od 8.00 do 12.00
a od 15.00 do 18.00 h

ZDRAVÉ MESTO
8. – 12. októbra
TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE
■ 10. októbra o 16.00 h
na trnavskej radnici
RAKOVINA PRSNÍKOV, RAKOVINA
KRČKA A TELA MATERNICE
Prednáška MUDr. Milana Piknu
■ 12. októbra na Trojičnom námestí
DEŇ JABĹK – dobrovoľníci Ligy proti
rakovine budú rozdávať jabĺčka ako symbol
zdravia a zdravej výživy.

ŠPORT
■ PRVOLIGOVÝ HOKEJ MUŽOV
na Mestskom zimnom štadióne
2. októbra o 17.00 h HK
Trnava – Považská Bystrica
7. októbra o 17.00 h
Trnava – Spišská Nová Ves
■ 12. októbra o 19.30 h
v Mestskej športovej hale
FESTIVAL BOJOVÝCH UMENÍ
Prehliadka siedmich bojových umení v podaní siedmich tradičných trnavských klubov
■ PRVOLIGOVÝ HOKEJ MUŽOV
na Mestskom zimnom štadióne
12. októbra o 17.00 h
Trnava – Liptovský Mikuláš
16. októbra o 17.00 h Trnava – Michalovce
30. októbra o 17.00 h Trnava – Bardejov

POTULKY MALÝM RÍMOM
Jesenné tematické prehliadky
■ 7. októbra o 14.30
vo vínotéke Dobrý pocit
TRADÍCIE TRNAVSKÉHO VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA
a malé degustačné minimum
Lektor: PhDr. Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku

■ 28. októbra o 14.30 h
pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
a Bazilikou sv. Mikuláša
KRYPTY V HISTORICKOM CENTRE
I. skupina: 14.30 h pred Katedrálou sv.
Jána Krstiteľa, trasa: Katedrála sv. Jána
Krstiteľa, Bazilika sv. Mikuláša, karner
Sprevádzajú: Mgr. Emília Izakovičová,
Štefan Bánovec
II. skupina: 14.30 h pred Bazilikou sv. Mikuláša, trasa: Bazilika sv. Mikuláša, karner,
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Sprevádzajú: Mgr. Kvetoslava Viskupičová,
Ing. Ľubomír Procházka
■ 25. novembra o 14.30 h
na radnici
MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ KLÁŠTORA
A KOSTOLA SV. KATARÍNY V DECHTICIACH
Lektor: Peter Herceg, predseda združenia
Katarínka
Predpredaj lístkov v informačnom centre
Trnava Tourism
Deti do 15 rokov bezplatne, študenti, seniori 1 euro, dospelí 2 eurá

KINO HVIEZDA
www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. 10. o 17.30 h ■ DIVOSI
19.30 h ■ SUSEDSKÁ HLIADKA
2. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ DIEŤA (L´Enfant)
20.00 h ■ ČIERNA MAČKA BIELY KOCÚR –
PROJEKT 100
3. 10. o 18.00 h ■ KRYCIE MENO KRTKO
20.0 h ■ BOJOVNÍČKY
4. – 8. 10. ■ HOTEL TRANSYLVÁNIA –
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
4. 10. o 17.30 h, 6. 10. o 15.30 h, 7.10.
o 13.30 a 15.30 h, 8. 10. o 17.30 h
4. – 10. 10. ■ CESTA DO LESA
4. 10. o 19.30 h, 7. a 10. 10. o 17.30 h
5. – 6. 10. o 19.00 h ZOOM + medzinárodný a cappella festival
7. – 10. 10. ■ UDRI A ZDRHNI
7. – 8. a 10.10. o 19.30 h
9. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ VYTIE
20.00 h ■ NEHA – PROJEKT 100
11. – 15. 10. ■ 96 HODÍN: ODPLATA
11. a 13.10 o 17.30 h, 14. – 15.10 o 19.30 h
■ LOOPER, 11. a 13. 10 o 19.30 h, 14. –
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15.10 o 17.30 h
12. 10. o 19.00 h ■ KONCERT KARLA
PLÍHALA – Krst CD Vzduchoprázdniny
13. – 14. 10. ■ HOTEL TRANSYLVÁNIA
13. 10. o 15.30 h, 14. 10. o 13.30 a 15.30 h
16. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ UKRUTNE ŠŤASTNÍ
20.00 h ■ ČIERNA VENUŠA
17. 10. o 19.00 h ■ TRNAVSKÁ HUDOBNÁ
JESEŇ
18. – 21. 10. ■ BABY NA ŤAHU
18. a 20. – 21.10. o 17.30 h
18. – 22. 10. o 19.30 h ■ PARANORMAL
ACTIVITY 4
20. – 22. 10. ■ ASTEXIR A OBELIX
V SLUŽBÁCH JEJ VELIČENSTVA
20. 10. o 15.30 h, 21. 10 o 13.30 a 15.30
h, 22. 10. o 17.30 h
23. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ KABINET DOKTORA CALIGARIHO
20.00 h ■ V TME – PROJEKT 100
24. – 25. 10. ■ HAVANA, MILUJEM ŤA
24. 10. o 15.30 h, 25.10. o 19.30 h
24. 10. o 19.00 h ■ IMPROLIGA

25. – 28.10. ■ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
25. 10. o 17.30 h, 27. 10. o 15.30 h, 28.
10. o 13.30 a 15.30 h
26. – 29. 10. o 17.30 a 19.30 h ■ SKYFALL
30. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ■ HANK A MIKE
20.00 h ■ HANBA – PROJEKT 100
31. 10. o 17.30 a 19.30 h ■ SKYFALL
DETSKÉ PREDSTAVENIA
4. – 8. 10. ■ HOTEL TRANSYLVÁNIA 3D/2D
SLOVENSKÁ PREMIÉRA, 4. 10. o 17.30 h –
3D, 6. 10. o 15.30 h – 3D, 7. 10. o 13.30 h
– 2D a 15.30 h – 3D, 8. 10. o 17.30 h – 2D
13. – 14. 10. ■ HOTEL TRANSYLVÁNIA 2D
13. 10. o 15.30 h – 2D, 14. 10. o 13.30
h – 2D a 15.30 h – 3D
20. – 22. 10. ■ ASTEXIR A OBELIX
V SLUŽBÁCH JEJ VELIČENSTVA
20. 10. o 15.30 h, 21. 10 o 13.30 a 15.30
h, 22. 10. o 17.30 h
25. – 28. 10. ■ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
25. 10. o 17.30 h – 3D, 27. 10. o 15.30 h –
2D, 28. 10. o 13.30 h – 2D a 15.30 h – 3D

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
■ 3. októbra o 15.00 h
v Spolku sv. Vojtecha
ANTON BERNOLÁK
Slávnostná inaugurácia novej poštovej
známky
Organizátori: Spolok sv. Vojtecha, Mesto
Trnava, Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a.s.
■ 3. októbra o 20.00 h
v Artklube na Hlavnej ulici
LITERÁRNY CIRKUS: BÁSNE 2012
Občianske združenia literarnyklub.sk a Literis predstavia finalistov a porotcov známej
súťaže BÁSNE.
Hudobní hostia: Štefan Szabó & Mirec Švoňava v improvizovanom soireé
■ 4. októbra
v Západoslovenskom múzeu
DEŇ ŽUPY – vstup voľný
■ 5. a 6. októbra v kine Hviezda
ZOOM+ 2012
Piaty ročník medzinárodného hudobného
a capella festivalu
■ 6. októbra o 19.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
JANA ANDEVSKÁ a jej hostia – koncert

■ 7. októbra o 14.30
vo vínotéke Dobrý pocit
TRADÍCIE TRNAVSKÉHO VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA
a malé degustačné minimum
Lektor: PhDr. Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku
■ 9. októbra o 17.00 h
v západnom krídle radnice
GENIUS LOCI TRNAVY
Vernisáž výstavy 5. ročníka fotografickej
súťaže
Výstava bude otvorená do 6. novembra
vždy v utorok a vo štvrtok od 10. do 13.
a od 14. do 17. hodiny
■ 10. októbra o 20.00 h
v Artklube na Hlavnej ulici
TRAILER WATCH
Premietanie trailerov k tým najzaujímavejším filmom chystaným do slovenských
i svetových kín so sprievodným slovom.
Viac na http://www.facebook.com/Trailery
■ 11. októbra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
POT TÚ NAŠÚ VEŽU
ŠČIPKA ŠČAVNATÉJ TRNAFČINY
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Prezentácia knižnej novinky Janky Blaškovej a Beaty Vargovej-Kuracinovej. Účinkujú
autorky a „další Trnafčané“
■ 12. októbra o 20.00 h
v mestskom amfiteátri
FUSE JAZZ (Štefan Bugala, Michal Bugala,
Juraj Gregorík, Eugen Vizváry)
■ 14. októbra o 19.00 h
v Dome kultúry Tirnavia
ÔSMY SVETADIEL
Muzikál založený na nesmrteľných piesňach
skupiny Elán
Vstupné: 29 €, 27 €, 25 €
■ 15. októbra o 19.00 h
v Dome kultúry Tirnavia
ÔSMY SVETADIEL
Muzikál založený na nesmrteľných piesňach
skupiny Elán
Vstupné: 29 €, 27 €, 25 €
■ 17. októbra o 19.00 h
v kine Hviezda
TRNAVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ
G-Strinx
Aneta Lednická, Daniela Štrbová a Lucia
Klinovská – dievčenská inštrumentálno-vokálna skupina hrajúca na elektrofonické
husle
■ 17. a 18. októbra
v Mestskej športovej hale
■ 19. októbra v kine Hviezda
VEĽTRH PRE SENIOROV – 4. ročník
Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami
a Mesiaca úcty k starším
■ 19. – 21. októbra
Slovensky festival umenia – 10. ročník
HUDBA TRNAVE –
Pocta sláčikovému kvartetu
■ 19. októbra o 18.00 h
v Galérii Jána Koniarka
MUCHOVO KVARTETO
■ 20. októbra o 17.00 h
v kaštieli v Dolnej Krupej
MOYZESOVO KVARTETO a MUCHOVO
KVARTETO
■ 21. októbra o 18.00 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
SLOVENSKÉ KVARTETO
■ 20. októbra o 19.00 h
v Divadle Jána Palárika

Sirkku Peltola: MALÉ PENIAZE
Premiéra novej inscenácie
Réžia: Viktor Kollár
■ 24. októbra o 19.00 h v Kine Hviezda
IMPROLIGA IX
Obľúbená súťaž v divadelnej improvizácii
a večer plný zábavy pre všetkých divákov
■ 25. októbra o 17.00 h
v Knižnici Juraja Fándlyho
NA KOHO TO SLOVO PADNE
Fórum humoristov – talk show s autormi
nových kníh Vojtom Haringom, Natáliou
Murat-Oravcovou a hudobníkom, spevákom
a publicistom Marianom Plavcom.
Moderuje Mikuláš Jarábek
■ 26. októbra o 20.30 h
v mestskom amfiteátri
SUPPLE PEOPLE,
hosť Kateřina Petráňová
■ 27. októbra o 20.00 h
v mestskom amfiteátri
CAFE DE NUIT – hosťom nočnej kaviarne
Mirky Čibenkovej je herec František Kovár
■ 28. októbra o 14.30 h
pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
a Bazilikou sv. Mikuláša
KRYPTY V HISTORICKOM CENTRE
MESTA
I. skupina: 14.30 h pred Katedrálou sv.
Jána Krstiteľa, trasa: Katedrála sv. Jána
Krstiteľa, Bazilika sv. Mikuláša, karner
Sprevádzajú: Mgr. Emília Izakovičová, Štefan Bánovec
II. skupina: 14.30 h pred Bazilikou sv. Mikuláša, trasa: Bazilika sv. Mikuláša, karner,
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Sprevádzajú: Mgr. Kvetoslava Viskupičová,
Ing. Ľubomír Procházka
■ 30 . októbra o 20.00 h
v mestskom amfiteátri
JURAJ GRIGLÁK COMPANY (Michal Bugala, Juraj Griglák, Eugen Vizváry, Ondřej
Štveráček, David Hodek)
■ 31. októbra o 14.00 h
pri Pomníku padlým v Sade A. Bernoláka
PIETNA SPOMIENKA NA OBETI VOJEN
Organizátori: Mesto Trnava, Rímskokatolícka cirkev Trnava a Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. Trnava

V prehľade sú uvedené podujatia, o ktorých informovali organizátori redakciu NzR do termínu
uzávierky. Za zmeny, ktoré nastali po tomto termíne, redakcia nezodpovedá. Informácie
o pripravovaných podujatiach je potrebné doručiť na e-mailové adresy redakcie (v tiráži)
alebo na adresu webredaktor@trnava.sk do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

VEĽTRH PRE SENIOROV

Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
a Mesiaca úcty k starším
17. a 18. X. 2012 v Mestskej športovej hale v Trnave, 19. X. 2012 v kine Hviezda

17. október 2012 (streda)
10.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VEĽTRHU
– zástupcovia mesta Trnavy, Candy Club
10.30 h SPOMIENKY NA MLADOSŤ
„Bapské starosti“
Folklórny súbor Konopa z Dohnian
10.40 h Príhovor k Európskemu roku
aktívneho starnutia
Úrad vlády SR a Európsky parlament
10.50 SPOMIENKY NA MLADOSŤ
„Jarmočné postrehy a dôchodcovské rady“
Folklórny súbor Konopa z Dohnian
11.00 h VYSTÚPENIE HOSTÍ Z BREZNA
„Mažortetky“ a „Spevácka skupina“
11.30 h VYSTÚPENIE HOSTÍ ZO SPIŠSKEJ
NOVEJ VSI – folklórny súbor Lipa
13.00 h MOSTY MEDZI GENERÁCIAMI
Detský tanečný súbor Orientálne slniečko a
deti z materských a základných škôl
14.15 h Prvé losovanie ankety
o zaujímavé ceny
14.30 h VI. ROČNÍK BEHU A CHÔDZE
REUMATOLÓGOV A REUMATIKOV
Symbolický beh po galérii v športovej hale
Liga proti reumatizmu na Slovensku,
miestna pobočka Trnava
14.45 h SO ŠVIHOM A ELEGANCIOU
Móda pre starú mamu a vnučku
15.15 h Druhé losovanie ankety
o zaujímavé ceny
15.30 h DO TANCA A NA POČÚVANIE
Hudobná skupina Pramene
Bojnická kapela
18.októbra 2012 (štvrtok)
10.00 h OTVORENIE DRUHÉHO DŇA
10.05 h MOSTY MEDZI GENERÁCIAMI
Vystúpenie detí z trnavských materských škôl
10.50 h VYSTÚPENIE HOSTÍ Z NITRY
Spevácka skupina Nevädza, Heligonkári

11.20 h VYSTÚPENIE HOSTÍ ZO ŽILINY
Country tance
13.00 h MOSTY MEDZI GENERÁCIAMI
Źiaci Základnej umeleckej školy v Trnave
13.30 h ŽIJEME AKTÍVNE – ukážky cvičenia
pre seniorov predvedie Saskia Silná
13.45 h MOSTY MEDZI GENERÁCIAMI
Deti z trnavských základných škôl
14.15 h Prvé losovanie ankety
o zaujímavé ceny
14.30 h MAGICKÁ SHOW
15.15 h Druhé losovanie ankety
o zaujímavé ceny
14.30 h MÁTE MOJE SLOVO
ANTON BERNOLÁK A JEHO TOVARIŠI
Literárny klub Fórum humoristov pri Knižnici J. Fándlyho v Trnave
15.30 h STRETNUTIE S OPERETOU
A MUZIKÁLOM
Účinkujú: Karol Čálik, Jozef Benedik, Mária Eliášová
16.45 DO TANCA A NA POČÚVANIE
Dychová hudba Májovanka z Holíča
VSTUP NA VŠETKY PODUJATIA JE VOĽNÝ

19. októbra 2012 (piatok)
17.00 h v kine Hviezda
TICHO LIEČI – Divadelné predstavenie
súboru DINO z Hornej Stredy

Sprievodné podujatia:
Bezplatné masáže, ochutnávka liečivých
čajov, meranie krvného tlaku, poradenstvo
v oblasti zdravia a služieb pre seniorov
NAJRÝCHLEJŠÍ SENIOR – súťaž
na stacionárnych bicykloch
Stánky:
Lekáreň a zdravotné pomôcky, wellnes pobyty, knihy, výrobky zdravej výživy, oblátky,
koláče, syry, kvety, občerstvenie

