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Memorandum o spolupráci pri výstavbe štadióna
Mesto Trnava a akciová spoločnosť City-Arena Trnava podpísali Memorandum o spolupráci, v ktorom deklarujú svoj zámer spolupracovať pri realizácii projektu CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského. Pri výstavbe tohto
moderného športového štadiónu s polyfunkčnými komerčnými aktivitami pre
obyvateľov mesta Trnavy investor plánuje preinvestovať 76 miliónov eur.
„Moment podpisu memoranda vnímame spolu so zmenou územného plánu
ako zavŕšenie prvej etapy nášho snaženia, ktorá trvala približne 1 rok,“
hovorí Ing. arch. Pavol Adamec,
predseda predstavenstva investora City-Arena, a. s. zo skupiny Euro
MAX Slovakia, ktorá sa zameriava na
výstavbu a prevádzku obchodno-zábavných centier a výstavbu mestskej
polyfunkcie. „Je to však len štartovacia čiara, máme pred sebou ešte dlhú
cestu a čaká nás veľa práce pre dosiahnutie tohto cieľa. Zatiaľ sa nám avizovaný harmonogram darí napĺňať a koncom
roka by sme chceli dosiahnuť vydanie územného rozhodnutia. Je to aj vďaka tomu,
že cítime podporu a ústretovosť k nášmu projektu na všetkých úrovniach. Sme za to
vďační a veríme, že koncom roku 2014 potešíme obyvateľov mesta Trnavy a fanúšikov
Spartaka novým štadiónom vrátane ostatnej vybavenosti.“
Štadión je projektovaný podľa technických parametrov a požiadaviek UEFA a FIFA
s kapacitou 17 500 miest, súčasťou areálu bude dvojpodlažné podzemné parkovisko,
120-lôžkový hotel, administratívne priestory a obchodné centrum s multikinom. Celý
komplex bude spĺňať štandardy moderných stavieb vrátane ekologických technológií
a energetickej úspornosti.
Tlačová správa spoločnosti City-Arena, a. s., foto: 4F

Univerzitný parčík má byť do jesene hotový
Výstavba Univerzitného parčíka medzi Pekárskou a Hornopotočnou ulicou v Trnave sa už
začala. Cieľom tejto investičnej akcie mestskej samosprávy
je vytvorenie chýbajúcej viacfunkčnej relaxačnej zóny v stavebne veľmi exponovanej polohe
v centre mesta.

Návrh je riešený tak, aby priestor
mohla využívať čo najširšia veková
štruktúra obyvateľstva. Stavba je členená na dve etapy. Prvá etapa sa týka výstavby na
pozemkoch v majetku mesta, druhá rieši časť parčíka na pozemkoch súkromnej osoby.
Dominantným prvkom v strede parčíka bude fontána s kruhovým pôdorysom
s priemerom 3 metre a podsvietenými tryskami. V prvej etape budú vybudované aj
chodníky a spevnené plochy, jestvujúci chodník pozdĺž okraja západnej a východnej
časti pozemku bude zrekonštruovaný v šírke 2,25 m. Samotný park bude členený
tromi chodníkmi širokými 3 metre s križovaním v strede – v mieste fontány – a pri-
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pojením na tranzitný chodník. Vytvárať budú znak mesta Trnavy. Okolo stredného
kruhu bude prstenec šírky 5,3 m, ktorý bude plniť funkciu oddychovej plochy s lavičkami. Medzi severnými stranami vetiev chodníkov vznikne pódium široké 2,15 m a dlhé
10,3 m. Samozrejmosťou v každom parčíku je osadenie lavičiek a smetných košov, ale
tu k tejto drobnej architektúre pribudne aj konštrukcia na popínavú zeleň a fontánka
s pitnou vodou. Na jej pripojenie a na závlahu zelene v parčíku bude vyhotovená
vŕtaná studňa. Odpadová voda z fontánky na pitie, fontány a zadnej časti spevnenej
plochy okolo fontány bude odvádzaná gravitačnou kanalizáciou zaústenou do verejnej
kanalizácie. Súčasťou výstavby v prvej etape je aj vybudovanie verejného osvetlenia
parčíka a sadovnícke úpravy so zavlažovacím systémom.
Zeleň, ktorá bude v parčíku vysadená, umocní pravidelnosť a prehľadnosť riešenia, zároveň však poskytne dostatok komfortu a svojou premenlivosťou počas
ročných období aj pôsobivé vizuálne zážitky. Základnú kostru zelene parčíka bude
tvoriť pätnásť stromov a šesť solitérnych krov lúčovito usporiadaných okolo centrálnej plochy s fontánou a lavičkami. Stromový porast je navrhnutý z jedného druhu
– ambrovníka styraxového, na prvý pohľad podobného javorom, ktorý však na jeseň vytvára krásne farebné efekty od fialovo-hnedej cez tmavú purpurovú, oranžovú až po šarlátovú a vínovo červenú s dekoratívnymi plodmi a aj v zime púta pozornosť zaujímavo zvrásnenou kôrou. Zvláštnosťou v Trnave budú aj spomínané kry
– muchovníky Lamarckove so stromovitým vzrastom, na jar bohato kvitnúce, v lete
s chutnými modro-čiernymi plodmi a s nádherne terakotovo sfarbeným lístím na jeseň.
V severozápadnom rohu parčíka bude vysadená previsnutá sakura, ktorá svojím tvarom a bohatým jarným kvitnutím svetloružovými kvetmi vytvorí pútavý akcent.
Na obvode parčíka na Hornopotočnej bude pravidelne strihaný živý plot z krušpánu. Živé plôtiky z toho istého druhu budú lemovať aj kvetinové trvalkové záhony okolo
odpočívadla s fontánou, kde budú dominovať tri výškovo rozdielne kultivary pôvabného sviečkovca vo farbách bielej až po tmavoružovú, s dlhými stonkami obsypanými
drobnými kvetmi od leta do neskorej jesene. Na jar sa budú vznášať nad rozvlnenými
záhonmi sviečkovcov rozkvitnuté gule okrasných veľkokvetých cesnakov bielej a tmavoružovej farby. Na vytvorenie očakávaného estetického efektu od jari do jesene tu
bude vysadených až 1 568 trvaliek.
Konštrukcie pre popínavú zeleň poskytnú oporu zemolezu Henryho s maslovo-lososovými kvetmi a plamienku alpínskemu so svetloružovými zvončekovitými kvetmi
a dekoratívnymi plodmi. Trávny koberec v parčíku bude vhodný do tieňa i na slnko
a tolerantný voči záťaži, aby mohol slúžiť aj na oddych návštevníkov.
-red-

Od augusta chodia autobusy v Trnave po novom
Optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy čoskoro otestujú prví cestujúci. Do septembra môžu občania nový systém pripomienkovať, ich podnety
budú zohľadnené a premietnuté do praxe.
Od 1. augusta 2012 Mesto Trnava so Slovenskou autobusovou dopravou v Trnave
spúšťajú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy. Základným cieľom projektu
bola presná, pravidelná doprava, s frekvenciou zodpovedajúcou požiadavkám cestujúcich a s možnosťami prestupu. Vzhľadom na fakt, že Mesto Trnava poskytuje dopravcovi, Slovenskej autobusovej doprave, dotáciu vo výške 1 milión eur, nemenej
dôležitá je snaha dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov. Ako postupovali pri dosahovaní týchto cieľov, nám priblížili autori projektu
optimalizácie Milan Skýva a Dušan Dubravický.
„Viac ako dva roky preberáme informácie z palubných počítačov autobusov MAD,
preto vieme definovať, či v autobusoch cestujú študenti alebo dôchodcovia, koľko
je cestujúcich, kam cestujú, aké je prípadné meškanie, vyťaženosť zastávok, liniek
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a mnoho iných informácii,“ vysvetľuje Milan Skýva. Podrobne boli zanalyzované celé
týždne (od pondelka do nedele). Cieľom bolo zistiť vzťah cestujúcich k jednotlivým
linkám a časovým obdobiam. Vysvitlo, že medzi najviac využívané linky patria 2, 4, 6,
9, 10 a 11. Najmenej boli využívané linky č. 13, 15 a 16.
Ku každej linke boli vypracované podrobné grafy zaťaženia a smerovanie cestujúcich v presných časových obdobiach. „Na základe týchto dokumentov bolo možné
vyvodiť hlavné trasy a určiť záujem cestujúcej verejnosti. Tak boli určené pravidelné
cesty, ktoré predstavujú nosné linky (od 1. 8. 2012 linky číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ),“
dopĺňa Dušan Dubravický. Okrajové časti mesta pokrývajú doplnkové linky (od 1. 8.
2012 sú to linky číslo 11, 12, 13, 14, 15 a 16). Číslo 16 je úplne nová linka, ktorá
dopraví cestujúcich do obchodných centier na Novej ulici. Poslednú kategóriu tvoria školské linky, ktoré budú zabezpečovať dopravu počas dní školského vyučovania
z obytných zón do oblastí, kde sa nachádzajú stredné školy (sú to linky číslo 21, 22
a 23). „Školské linky nie sú určené len študentom, môže na ne nastúpiť ktokoľvek.
Svoj názov dostali podľa trasy – obiehajú totiž stredné školy,“ vysvetľuje Dubravický.
Obsadenosť všetkých autobusov bude sledovaná prvé týždne ich prevádzky. „Všetky
potrebné informácie sa dozvieme z palubných počítačov, ktoré fungujú ako registračná
pokladňa. August, keď je využívanie autobusovej dopravy o 20% nižšie, považujeme
za skúšobnú dobu, počas ktorej chceme vychytať prípadné chyby a do októbra zapracovať aj pripomienky občanov,“ dopĺňa ho Skýva.
Porovnávaním počtov nastupujúcich na jednotlivých zastávkach bolo možné posúdiť aj dôležitosť zastávok v systéme. Na základe zistení sa rozhodlo nezasahovať do
existujúcich zastávok, práve naopak, vybudovali sa nové, na Sladovníckej, Bottovej
a Hlbokej ulici. „Jedným z najdôležitejších znakov mestskej autobusovej dopravy je jej
pravidelná prevádzka v primeraných intervaloch. Ak cestujúci autobus nestihne, bude
vedieť, že napríklad o 20 minút mu ide ďalší,“ približuje zmeny Skýva. „Aby bolo možné tieto intervaly dodržiavať a zároveň sa zrýchlila obsluha, cestujúci s čipovou kartou
môžu nastupovať aj strednými dverami, pri ktorých sa bude nachádzať čítačka kariet,“
dodáva. Nový tarifný systém držiteľov čipových kariet zvýhodňuje nižšou cenou cestovného lístka a umožňuje im aj zadarmo prestupovať, ak si kartu označia do 50 minút
od nástupu na predchádzajúci spoj.
Svoje pripomienky a podnety k optimalizácii v praxi môžu občania posielať na
e-mailovú adresu optimalizacia@trnava.sk alebo telefonovať na tel. číslo 32 36 109.
Jana GMITTEROVÁ

Trnavská brána už otvára svoju druhú desiatku
Už po jedenásty raz sa stretnú v Trnave milovníci folklóru na augustovom
medzinárodnom festivale folklórnych súborov Trnavská brána, ktorý aj svoju druhú desiatku otvára s ambíciou naplniť všetky očakávania a opäť priniesť niečo nové.
Od 16. do 19. augusta bude historická Trnava žiť folklórom. Novinkou tohtoročného
festivalu bude exkluzívny závan historickej atmosféry zrazu automobilových veteránov s medzinárodnou účasťou – 100 kilometrov trnavských, ktorý otvorí Trnavskú
bránu 17. augusta o 9.30 na Trojičnom námestí. Veterány nezvyčajne doplnia jarmočný kolorit šiatrov živej dielne, kde sa po prvý raz predstavia aj umeleckí remeselníci
z krajín Vyšehradskej štvorky. Folklórne súbory z Poľska, Maďarska, Českej republiky
a z Chorvátska vystúpia aj v tradičnom programovom bloku s názvom Vitajte, vzácní
hosté. Ďalšou novinkou na trnavskej pôde bude program Terchová, Terchová v podaní súborov Rozsutec a Terchovská muzika Sokolie zo Skalice. Okrem nich privítame
v Trnave mnohé ďalšie folklórne súbory, niektoré z nich po prvý raz, iné už ako dobrých známych.
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Ani tento rok Trnavská brána nezabúda na deti. Pre ne je na Trojičnom námestí
pripravená tanečná veselohra Gašparko v podaní SĽUK-u, Malá školička spevu a tanca, ale aj starodávny kolotoč a hry. Víťazi okresných a krajských folklórnych súťaží
a výtvarnej súťaže Maľované tradície sa predstavia v priliehavo nazvanom pásme
Né takí ledajakí. Schopnosť prejaviť svoj talent v prednese ľudových piesní si deti
i dospelí môžu otestovať pred publikom v programe Talentárium.
Medzi vrcholy Trnavskej brány iste budú patriť 18. augusta o 21.30 v mestskom amfiteátri jedinečný hudobno-tanečný príbeh Tanec medzi črepinami v podaní
SĽUK-u a 19. augusta o 20. hodine na Trojičnom námestí Dvanáctero – celovečerný
program vojenského umeleckého súboru Ondráš z Brna.
Organizátorom festivalu Trnavská brána je Mesto Trnava Festival sa uskutočňuje
s finančnou dotáciou s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR a medzinárodného Vyšehradského fondu.
-red-

Trnavský JAZZyk je prísľubom hudobnej radosti
Koncerty pod holým nebom, príjemná atmosféra letných večerov, inšpiratívne sprievodné podujatia a kvalitný jazz – to všetko je charakteristické
pre obľúbený festival Trnavský JAZZyk, ktorý sa uskutoční 3. a 4. augusta
v mestskom amfiteátri.

Okrem toho najlepšieho, čo ponúka slovenská jazzová scéna, budú môcť návštevníci
vidieť a hlavne počuť Ondřeja Štveráčka, českého saxofonistu s kapelou, a vrcholom
festivalu by malo byť vystúpenie francúzskej kapely Azulejos spolu s flamenco tanečníčkou Sharon Sultan. Táto kapela bude mať na Slovensku premiéru, neobvyklý je
v našich končinách aj žáner flamenco jazz.
Silné hudobné zážitky však sľubuje celý program festivalu. Kapela s medzinárodným obsadením Ľuboš Brtáň ORGAN SECTION, ktorá otvorí festival v piatok 3. augusta o 19. hodine, spája jazzovú tradíciu s moderným zvukom a inovatívnym kompozičným štýlom. Po nich vystúpia Štefan „Pišta“ Bartuš & JazzBrothers s výlučne
akustickou hudbou reflektujúcou najnovšie trendy jazzovej hudby. Korunu prvému
večeru nasadia už spomínaní Ondřej Štveráček Quartet.
Úvod sobotného večera bude patriť slovenskému zoskupeniu Talent Transport
(Vladislav Šarišský – klávesy, Marián Slávka – bicie, Filip Hittrich – bass), štafetu
prevezmú ďalší skvelí slovenskí hudobníci Retro ACT EXperience (Martin Valihora –
bicie, Eugen Vizváry – klávesy, Oskar Rózsa – bass). Festival vyvrcholí koncertom
francúzskeho kvinteta Azujelos, ktoré je aj s tanečníčkou Sharon Sultan prísľubom
prílevu čírej hudobnej energie a radosti.
-red-

Pozývame vás opäť na Tradičný trnavský jarmok
Burčiak, cigánsku, muziku a neodmysliteľné jarmočné nákupy na pamiatku
– to všetko nám znova ponúka Tradičný trnavský jarmok, ktorý sa uskutoční od 6. do 9. septembra. Stoosemdesiatdeväť ľudových remeselníkov
bude v historickom centre dotvárať atmosféru pripomienky tradičných trnavských trhov, ktoré po stáročia patrili k najdôležitejším ekonomickým aj
spoločenským udalostiam v Trnave.
Aj tento rok si budú môcť návštevníci na jarmoku vybrať z remeselníckych výrobkov podľa potreby, uváženia či vkusu – či už hrnce na plot, varešky do hrncov, remeň do gatí i na hlúpu ženu, kapsu na jedlo i na groše, kožúšky aj drôtené vešiaky
na ich zavesenie, štokerlíky na dojenie, krčiažky na mlieko, medovníky pre milú,
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zvonce pre kravičky, čačky – mačky pre dievčatá, košíky na bielizeň, na žihľavu,
na hríby, pre sliepky i pre mačky, jednoducho všetko, čo sa iste každému zíde
v chalupe, na dvore i na poli.
Po prvý raz sa budeme môcť na jarmoku naučiť od remeselníčok z Pustých Úľan
základy výroby bábik a ozdôb z kukuričného šúpolia, kováč z Dolian nám za horúca
predvedie výrobu ozdobných kovaných predmetov či podkov a ďalší kováč z Perneku
možno odhalí kúsok tajomstva výroby nožov.
Občerstvenia po náročnom nákupe nájdu jarmočníci na Dolných baštách, atrakcie ľudovej technickej zábavy budú na Dolnopotočnej, Dolných baštách a na Paulínskej. Čas predaja bude vo štvrtok od 8. do 20. hodiny, v piatok a sobotu do 21.
hodiny a v nedeľu do 18. hodiny.
Kultúrny program bude ako vždy na Trojičnom námestí a v Sade A. Bernoláka,
kde ani tento rok nebude chýbať atraktívny Stredovek pod hradbami v réžii Kompánie trnavských žoldnierov a Trnavského šermiarskeho cechu.
-red-

Trnavské organové dni už na oboch organoch
V piatok 10. augusta o 20. hodine sa začína v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša
už 17. ročník obľúbeného festivalu Trnavské organové dni. Festival dostáva
tento rok nový rozmer. Poslucháči si okrem jubilujúceho storočného veľkého romantického organa z roku 1912 budú môcť na koncertoch vypočuť
aj čerstvo zreštaurovaný barokový organ Valentina Arnolda z roku 1783.
Reštaurovanie vzácneho historického organa sa uskutočnilo vďaka účelovo viazanému
daru pána Pavla Arnolda (z Bratislavy a Neftenbachu –Švajčiarsko), ktorý je priamym
potomkom staviteľa nástroja a vďaka príspevku farnosti Trnava-mesto. Tento nástroj,
ktorý je najstarším organom v Trnave, zreštaurovali členovia komory reštaurátorov
Slovenska, výtvarnú časť Peter Gregvorek a nástrojovú časť Ján Valovič.
Trnavská bazilika teraz disponuje dvomi vzácnymi historickými organmi, z ktorých každý svojím jedinečným zvukom reprezentuje odlišný zvukový ideál, a stáva
sa unikátnym priestorom pre liturgickú hudbu a koncerty duchovnej hudby.
Na siedmich koncertoch festivalu sa predstavia umelci nielen zo Slovenska, ale aj
Poľska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, USA a Francúzska. Úvodný koncert 10.
augusta bude patriť starej hudbe a prezentácii zreštaurovaného organového pozitívu Valentina Arnolda. Zaznie stará hudba, sólové organové skladby a komorné diela
v podaní organistu Stanislava Šurina, huslistky Blanky Pavlovičovej a sopranistky
Hildy Gulyasovej. Husle s organom zaznejú na festivale, tentokrát „romanticky“, aj
9. septembra. Interpretmi budú organista Mário Sedlár a český huslista Jakub Černohorský. Festival poctí svojou účasťou na Slovensku známy vynikajúci organový
virtuóz David di Fiore. Poľsko zastúpi Przemyslaw Kapitula z Varšavy. Benediktínsky
kláštor Maria Laach v Nemecku bude reprezentovať organista Johannes Truempler.
Skladbami predovšetkým talianskych a francúzskych skladateľov rozoznie organy
baziliky Alessandro Bianchi.
Záverečný recitál bude patriť francúzskej organovej legende – svetoznámemu
parížskemu organistovi a skladateľovi Danielovi Rothovi, ktorý je svojím virtuóznym
interpretačným umením a postom titulárneho organistu v slávnom parížskom chráme St. Sulpice priamym nasledovníkom veľkých francúzskych organistov – skladateľov ako Charles Maria Widor a Marcel Dupré.
Trnavské organové dni sa konajú pod záštitou primátora mesta Trnavy Ing.
Vladimíra Butka a vďaka finančnej podpore mesta Trnavy, Ministerstva kultúry SR
-sša Poľského inštitútu v Bratislave.
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V SKRATKE
Trnavskú arcidiecézu
vedie Mons. Ján Orosch
Pápež Benedikt XVI. 2. júla odvolal arcibiskupa Róberta Bezáka z pastoračného
riadenia Trnavskej arcidiecézy. Na nečakané rozhodnutie a nejasnosti ohľadom
odvolania Róberta Bezáka reagovala časť
trnavských veriacich položením kvetov
a vyjadrením podpory odvolanému arcibiskupovi na Námestí sv. Mikuláša, ako aj
na modlitbovom stretnutí v bazilike. Konferencia biskupov Slovenska na svojom
mimoriadnom stretnutí na Donovaloch
prijala rozhodnutie o odvolaní arcibiskupa bez pripomienok, s konštatovaním,
že biskupi nie sú kompetentní prehodnocovať rozhodnutie nadriadených. Róbert
Bezák bol za Trnavského arcibiskupa
menovaný 18. apríla 2009 a vysvätený
6. júna. Jeho predchodcom na tomto poste bol Ján Sokol. Trnavskú arcidiecézu
v súčasnosti povedie Mons. Ján Orosch,
ako apoštolský administrátor Trnavskej
arcidiecézy. Ján Orosch sa narodil 28.
mája 1953 v Bratislave. Po maturite na
SVŠ v Šamoríne nastúpil v roku 1971 do
kňazského seminára a na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.
Kňazskú vysviacku mal 6. júna 1976.
Bystrík Stanko sa vrátil na post
krajského policajného riaditeľa
Viceprimátor Trnavy Bystrík Stanko po
dlhšom zvažovaní prijal ponuku ministra
vnútra SR Kaliňáka na návrat do policajných služieb. Oficiálne túto informáciu
oznámil 27. júna na tlačovej besede po
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor Trnavy Vladimír Butko sa pri tejto
príležitosti poďakoval Bystríkovi Stankovi
za dobrú tímovú spoluprácu pri riešení
problémov mesta. Za svoju prvú zástupkyňu namiesto odchádzajúceho kolegu
vymenoval Kvetoslavu Tibenskú. O vymenovaní druhého zástupcu primátora
by sa malo rozhodnúť na jeseň.
Bystrík Stanko sa 1. júla 2012 ujal
funkcie riaditeľa Krajského riaditeľstva

Policajného zboru SR v Trnave. Vo svojej
práci pre mesto Trnavu bude pokračovať aj ako poslanec mestského zastupiteľstva, kde sa chce naďalej zasadzovať
o plnenie sľubov, ktoré dal voličom v primátorských voľbách.
Vláda vymenovala nových
prednostov obvodných úradov
Vláda Slovenskej republiky 20. júna
2012 schválila návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka
na odvolanie predchádzajúcich a vymenovanie nových prednostov šiestich obvodných úradov v sídlach krajov. Z funkcie prednostu Obvodného úradu Trnava
odvolala Jozefa Kloknera. Na tento post
bol vládou vymenovaný Vladimír Krátky.
Svojej funkcie sa ujal 21. júna 2012.
Trnavskú bránu
budú otvárať historické autá
Pätnásty ročník zrazu automobilových
veteránov s medzinárodnou účasťou pod
názvom Trnavských 100 km, ktorý sa
uskutoční od 16. do 19. augusta, bude
po prvý raz aj súčasťou folklórneho festivalu Trnavská brána. Organizátorom
podujatia je Klub historických vozidiel
v Trnave.
Atraktívnu jazdu odštartuje v piatok
17. augusta o 9.30 h na Trojičnom námestí primátor Trnavy Vladimír Butko.
Po štarte ich cesta povedie cez Suchú
n. Parnou, Smolenice, Bukovú, Borský
Mikuláš, Kúty, Lanžhot do družobného
mesta Břeclav na Morave, kde bude na
účastníkov čakať obed spojený s výstavou. Naspäť pôjdu cez Záhorie: Moravský Svätý Ján, Malacky, Pezinskú Babu,
Pezinok, Častú a nazad na Smolenický
zámok. Po vyhodnotení dňa sa reštaurátori technického a kultúrneho dedičstva našich predkov stretnú na nádvorí,
aby si navzájom poradili s jednotlivými
problémami okolo automobilových veteránov. Tých nie je málo; kde zohnať
akú súčiastku, kde dobrého odborní-
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ka, prípadne, kam sa vybrať túto sezónu. Dámske osadenstvo preberie módu
minulých období a tipy na dobrú krajčírku,
ktorá by vedela ušiť dobový kostým harmonizujúci s autom a ostatnou posádkou.
V sobotu bude účastníkov čakať návšteva jaskyne Driny, Trstín, Naháč, Kátlovce, Špačince a od 13.00 do 16.30
h výstava vozidiel na parkovisku pred
reštauráciou na Rybníkovej ulici v Trnave.
Európsky rodinný kongres v Trnave
Siedmy európsky rodinný kongres pod
názvom Kultúra a morálka rodiny v globalizovanej spoločnosti sa uskutoční od
29. augusta do 1. septembra v Arcibiskupskom úrade v Trnave. Organizátorom
kongresu je Hnutie kresťanských rodín
na Slovensku, záštitu nad podujatím
prevzali Konferencia biskupov Slovenska, Arcibiskupstvo Trnavskej arcidiecézy, Trnavský samosprávny kraj, Mesto
Trnava a trnavská Univerzita sv. Cyrila
a Metoda. Novinky z radnice o tom informovala Hela Zavarská z Ústredia hnutia
kresťanských rodín v Bratislave.
Podujatie poskytne unikátne výpovede, odborné prednášky, seminárne
stretnutia, ale predovšetkým triezvy
a reálny pohľad na rodinu a jej miesto
v spoločnosti. Vzhľadom na fakt, že každá usporiadaná rodina je prínosom pre
spoločnosť a štát, odznejú mnohé prednášky a diskusie o tom, že sa rodiny nemajú uzatvárať do seba a nesmú sa báť
vstupovať do rizika pri obhajovaní svojich
záujmov.
Skôr ako sa začne denný program,
účastníci kongresu sa stretnú na rannom slávení eucharistie v trnavských
chrámoch. Bohoslužby budú okrem
slovenského jazyka v anglickom, španielskom a latinskom jazyku. Navyše
účastníkov kongresu pozdravia programom žiaci Základnej školy Angely Merici a študenti Gymnázia Angely Merici.
V programe počas otváracieho ceremoniálu a svätých omší vystúpia mnohé
významné trnavské umelecké hudobné
telesá. Pre účastníkov je pripravený aj

poznávací zájazd do Bratislavy, na hrad
Červený Kameň a do Nitry. Viac informácií o kongrese na eu–fc.sk a hkr.sk.
Znova sa stretneme o péci
pri bylinkách a čajoch
Po zaslúženom letnom oddychu pozývame všetkých záujemcov, ktorí chcú preniknúť do tajomstiev a kúziel liečivých
a aromatických bylín, na ďalšie stretnutie nášho cyklu Bylinky a čaje o péci,
ktoré sa uskutoční 20. septembra o 17.
hodine v zasadačke bývalého Tatraskla.
Témou
septembrového
stretnutia
budú Čarovné bylinky v našej kuchyni.
O tom, že dodávajú jedlu lahodnú chuť
a vôňu, sa však nebude iba hovoriť, predložené budú aj konkrétne dôkazy. Naše
bylinkárky Gitka a Renátka s priateľkou
kuchárkou pripravia ochutnávku niekoľkých jedál a šalátov a účastníci stretnutia sa o budú môcť presvedčiť priamo na
prednáške, že pri správnom používaní sa
bylinky môžu stať korunou nášho kuchárskeho umenia. A tí, ktorí už majú s bylinkami v kuchyni úspešné skúsenosti, sa
môžu podeliť s ostatnými o svoje obľúbené recepty.
Strašidelný večer
na trnavskej radnici
Už to nemôžeme dlhšie tajiť: Na trnavskej radnici straší! Na vlastné oči sa o tom
môže presvedčiť každý, kto tam príde 1.
alebo 22. augusta po ôsmej hodine večer.
Podľa slov Bystríka Holečka z Kompánie
trnavských žoldnierov, ktorá sa spoločne
s Trnavským šermiarskym cechom rozhodla zverejniť tieto neuveriteľné skutočnosti, západné krídlo radnice sa bude doslova hmýriť bojujúcimi démonmi, upírmi
a čarodejnicami pripravujúcimi čarodejné
lektvary na rôzne nekalé účely, pre tých
najodvážnejších s možnosťou ochutnávky bez záruky. Pre záujemcov o podobne nechutné zážitky bude k dispozícii aj
mučiareň s katom. Vzhľadom na to, že
strašidelná povesť trnavského historického spoločenstva strašidiel už prerástla
cez hradby nášho mesta, účasť na tomto
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stretnutí vraj považujú za otázku cti aj
také osobnosti ako Báthoryčka, bezhlavý rytier, biela pani a podľa posledných
informácií tam nebude chýbať ani vodník
z Trnávky s hrnčekmi na dušičky, ktorý
bude ponúkať ubytovanie pre neplavcov.
Priamo pred očami návštevníkov ožijú
mŕtvi bojovníci a príbehy z trnavskej histórie, samozrejme, mierne upravené so
strašidelne tvorivou licenciou. Ak sa radi
bojíte a ste zvyknutí, že vám stále niekto
pije krv, v západnom krídle radnice máte
jedinečnú príležitosť. A poponáhľajte sa,
lebo strašidelní hostia sa musia ešte pred
svitaním vrátiť na svoje domovské posty,
a aby to stihli, koniec strašidelného večera odtrúbia už o polnoci.
Trnavské kvarteto pripravilo
Poctu Haydnovi
Pocta Haydnovi je koncert, ktorým chce
Trnavské kvarteto 11. septembra o 19.
hodine v Zrkadlovej sále Divadla vzdať
hold zakladateľovi formy sláčikového
kvarteta Josephovi Haydnovi pri príležitosti 280. výročia jeho narodenia. Spoločne s Katarínou Zacharovou, Milanom
Horákom, Ľubomírom Škumátom a Jaroslavom Kabom sa pri tejto príležitosti
predstaví aj Zuzana Grejtáková so sólovou hrou na hoboj. Milovníci sláčikovej
hudby budú mať možnosť počuť a vidieť
toto zoskupenie aj na zasadnutí Klubu
priateľov Trnavy, ktoré sa v rámci Trnavských dní uskutoční v Zrkadlovej sále
14. septembra o 16.30 h. Hosťom tohto
stretnutia bude aj svetoznámy violončelista Richard Vandra.
Pochod zdravia seniorov
Rovnomenné podujatie, ktoré v rámci aktivít Európskeho roka aktívneho starnutia
pripravili Kancelária Zdravé mesto Trnava a Stredisko sociálneho starostlivosti,
sa uskutoční 20. septembra. Štart bude
o 10. hodine na Trojičnom námestí, trasa
povedie cez mesto do Kamenného mlyna.
V cieli na účastníkov čaká posedenie pri
muzike a kultúrnospoločenský program,
ktorý potrvá do 16. hodiny. Seniori, ktorí

by sa radi pripojili k pravidelným účastníkom podujatia, sa môžu prihlásiť do 14.
septembra na mestskom úrade v kancelárii č.168, alebo na telefónnom čísle
32 36 168.
Deň srdca koncom septembra
na radnici
Deň srdca, podujatie venované celonárodnej edukácii občanov v závažnosti
hlavných kardiovaskulárnych faktorov, sa
uskutoční 28. septembra od 9. do 15. hodiny na trnavskej radnici a v Poradni zdravia
na Halenárskej ulici, kde bude Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Trnave vykonávať vyšetrenia cholesterolu z kvapky krvi. Podujatie je súčasťou
kampane MOST, ktorú organizuje Nadácia
srdca. Súčasťou jej hlavného posolstva je
fakt, že väčšine infarktov a mozgových
príhod sa dá zabrániť včasnou prevenciou
a správnou životosprávou.
Celoslovenská zbierka
Biela pastelka
Jedenásty ročník celoslovenskej zbierky
Biela pastelka sa uskutoční aj v Trnave 26. septembra od 9. do 18. hodiny.
V stánku na Trojičnom námestí bude
informačno-prezenčná akcia pod záštitou Krajského strediska Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska Trnava, po
meste budú chodiť študenti stredných
škôl s pokladničkami, do ktorých môže
každý okoloidúci prispieť sumou podľa vlastného uváženia. Ako výraz vďaky dostane plagátik a spinku na papier
v tvare pastelky. Do zbierky sa dá zapojiť
aj formou sms správy na číslo 820. Všetky peniaze, ktoré sa tento deň vyzbierajú,
budú použité na bezplatné poskytovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva
a na realizáciu kurzov, pomocou ktorých
nevidiaci a slabozrakí ľudia získajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.
Kurzy budú zamerané najmä na samostatnú chôdzu s bielou palicou, čítanie
a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako je varenie, upratovanie
a osobná hygiena.
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Knižnica vyhlásila fotosúťaž
o najkrajšiu čitateľskú momentku
Našli sme vás je názov novej fotosúťaže, ktorú pri príležitosti 85. výročia
svojho vzniku vyhlásila Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave na tému Najkrajšia
čitateľská momentka. Súťaže sa môže
zúčastniť každý slovenský občan, ktorý
dosiahol vek najmenej 15 rokov. Každý
autor môže do súťaže poslať maximálne
tri čiernobiele alebo farebné súťažné fotografie vo formáte 30x40 cm a jeho odvodeninách so zachovaním dlhšej strany. Fotografie nesmú byť v elektronickej
podobe.
Súťažné obrázky treba priniesť alebo
poslať poštou najneskôr do 15. septembra na adresu Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave, pošt. priečinok 29, Rázusova
1, 918 20 Trnava.

Podrobnejšie informácie na www.
kniznicatrnava.sk.
V Trnave bude medzinárodná súťaž
v hasičskom športe
Osemnásty ročník medzinárodnej súťaže hasičských družstiev v hasičskom
športe O pohár primátora mesta Trnavy
sa uskutoční počas Tradičného trnavského jarmoku 7. septembra o 9. hodine na štadióne FK Lokomotíva Trnava
na Ulici V. Clementisa v Trnave. Podujatie pripravilo Mesto Trnava s trnavským
Mestským hasičským zborom, Okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trnave a Dobrovoľným hasičským zborom Pole. Návštevníci, ktorí
prídu podporiť súťažiacich, budú mať
aj príležitosť zoznámiť sa so súčasnou
a historickou hasičskou technikou.

Finále leteckých pretekov bude v Boleráze
Obloha nad Trnavou sa koncom augusta zaplní lietadlami. Nepôjde však o
žiadnu rekonštrukciu leteckej bitky z vojnových čias, ale o modelárske podujatie, na ktoré sa určite oplatí prísť pozrieť. V dňoch 23. až 26. augusta sa
totiž na Letisku Štefana Baniča pri Boleráze uskutoční séria podujatí, ktorá
rozhodne zaujme nielen leteckých modelárov. V rámci týchto štyroch dní,
venovaných leteckému modelárstvu, sa bude konať Visegrad Cup 2012 v
kategórii F5j, organizovaný Modelárskym klubom Trnava, ktorý bude zavŕšením svetovej série v tejto kategórii.
Séria sa začala v ďalekej Austrálii a na svojej ceste na Slovensko navštívila celý svet.
Po zastávkach v Španielsku, Anglicku, Argentíne, Českej republike či Izraeli sa finálové podujatie so zahraničnou účasťou uskutoční na Slovensku. Letisko v Boleráze
bude svedkom vyvrcholenia špičkových medzinárodných pretekov v tejto kategórii.
Podujatie F5j predstavuje kategóriu modelov – vetroňov, ktoré majú vlastný elektrický pohon. Záverečná slovenská zastávka určí v štyroch kolách spomedzi 14 najlepších prítomných pilotov celkového víťaza svetového seriálu na rok 2012. Preteky
sa začínajú v piatok 24. augusta o 16. hodine.
Jedným z veľkých ťahákov však istotne bude aj jubilejné 25. vydanie Trnava Cup
FAI v kategórii F3j. Akcia, ktorú takisto pripravuje trnavský Modelársky klub pod
záštitou primátora mesta Trnavy Ing. Vladimíra Butka a v spolupráci s Trnavským
samosprávnym krajom a ďalšími partnermi, predstavuje v mnohých ohľadoch jedinečné modelárske preteky so širokou medzinárodnou účasťou. Do kategórie F3j
spadajú termické modely, ktoré sú riadené rádiom z vysielača v rukách pretekára na
povrchu a súťažiť budú juniori i seniori zo Slovenska i mnohých zahraničných krajín.
Slávnostné otvorenie tohto podujatia je na pláne v sobotu 25. augusta krátko po
ôsmej hodine ráno, o deviatej hodine začínajú prvé kvalifikačné lety. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 26. augusta o pol tretej poobede, keď nastúpi najlepšia jedenástka
pretekárov.
Eduard GUNIŠ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy august 2012
1. 8. 1977 – V Trnave umrel (pochovaný na Dobrej Vode) spisovateľ, odborný publicista, prekladateľ a pedagóg
ERNEST MIKLOVIČ (35. výročie).
2. 8. 1747 – V Trnave sa narodil pedagóg, fyzik a autor učebníc FRANTIŠEK
HANDERLA, profesor Trnavskej univerzity, neskôr dekan filozofickej fakulty univerzity v Budíne (265. výročie).
3. 8. 1997 – V Trnave umrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, ktorý
pôsobil ako knihovník a redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (15. výročie).
5. 8. 1982 – V Bratislave umrel trnavský
rodák VIKTOR EGRI, vl. menom V. Eisler,
spisovateľ, dramatik, prekladateľ, novinár a publicista (30. výročie).
7. 8. 2007 – V Trnave umrel sochár,
výtvarník a medailér pôsobiaci v Paríži
WILLIAM SCHIFFER, rodák zo Zvončína,
ktorý prežil detstvo v Trnave, kam sa
na sklonku života vrátil. Roku 1997 mu
mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo
(5. výročie).
8. 8. 1737 – V rakúskom Salzburgu sa
narodil maliar a trnavský mešťan JOZEF
ZANUSSI, autor známej veduty Trnavy,
tvorca portrétov cirkevných hodnostárov
a mnohých oltárnych obrazov v Trnave,
kde aj umrel (275. výročie).
8. 8.1952 – V Bratislave sa narodil lekár
TIBOR KRUŽLIAK, primár chirurgickej
kliniky v Trnave, ktorý prednášal aj na
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity. Roku 2011 mu udelili Čestné občianstvo mesta Trnavy in
memoriam (60. výročie).
12. 8. 1802 – V Modranke vypukol veľký
požiar (210. výročie).
16. 8. 1792 – V Dojči sa narodil národovec, cirkevný hodnostár, geograf, spisovateľ a cestovateľ ŠTEFAN NEMEČKAJ,
ktorý pôsobil v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde aj umrel (220. výročie).
17. 8. 1962 – V Trnave umrel slepý organový virtuóz a hudobný skladateľ ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorému
Mesto Trnava udelilo roku 2002 Uznanie
in memoriam za rozvoj hudobnej kultú-

ry v Trnave a celoživotnú tvorbu; jeho
pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo
Františkánskom kostole (50. výročie).
17. 8. 2002 – V Trnave umrel psychológ, vysokoškolský pedagóg, odborný
publicista a autor učebníc JOZEF ROSINA, ktorý prednášal na PdFUK a v rokoch
1991 – 98 aj na Trnavskej univerzite (10.
výročie).
19. 8. 1942 – V Trnave sa narodil umelecký fotograf BLAŽEJ VITTEK (70. narodeniny).
22. 8. 1767 – V Kráľovej pri Senci sa
narodil trnavský mestský kapitán JOZEF
NEUMILLER- UJGYÖRGYI, účastník sprisahania uhorských jakobínov (245. výročie).
24. 8. 1602 – V Bratislave sa narodil
rektor Trnavskej univerzity, dramatik,
náboženský spisovateľ a kazateľ PETER
BELECI (410. výročie).
24. 8. 1777 – Uskutočnila sa posledná
prednáška na Trnavskej univerzite pred
jej presťahovaním do Budína (235. výročie).
25. 8. 1832 – Grófka TERÉZIA BRUNSWICKOVÁ predložila na zasadnutí trnavského magistrátu návrh na otvorenie
detskej opatrovne v Trnave (180. výročie).
25. 8. 1887 – V Trnave sa narodila operná a koncertná speváčka ROZÁLIA MARSCHALKOVÁ, sólistka opery v Budapešti
(125. výročie).
25. 8. 1912 – V Mýtnej sa narodil pedagóg a odborný publicista JURAJ BRŤKA,
ktorý prednášal na PdFUK v Trnave (100.
výročie).
26. 8. 1952 – V Trnave sa narodil kulturista ANTON HOLIČ, majster Európy,
nositeľ Uznania za vynikajúcu športovú
reprezentáciu mesta Trnavy (60. narodeniny).
30. 8. 1637 – V Trnave sa uskutočnila
slávnostná vysviacka Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes metropolitným chrámom slovenskej cirkevnej provincie (375. výročie).
P.R.
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy september 2012
2. 9. 1637 – V Trnave sa uskutočnila
slávnostná promócia prvých bakalárov
filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
(375. výročie).
2. 9. 1827 – V Trnave umrel básnik, náboženský spisovateľ, prekladateľ a kňaz
VOJTECH ŠIMKO, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva (185. výročie).
3. 9. 1927 – V Trnave sa narodil rozhlasový redaktor, dramaturg, libretista
a textár populárnych piesní TIBOR GRÜNNER, absolvent Obchodnej školy v Trnave
(85. narodeniny).
3. 9. 1992 – V Bratislave umrel literárny
vedec, historik, výtvarník, redaktor a editor OSKÁR ČEPAN, rodák z Cífera, absolvent trnavského gymnázia a Čestný občan
mesta Trnava in memoriam (20. výročie).
5. 9. 1722 – Mestská rada sa rozhodla
dať nahradiť všetky slamené strechy
v Trnave pevnou krytinou, aby tým zamedzila častým požiarom (390. výročie).
9. 9. 1942 – V Trnave sa narodil bývalý riaditeľ Galérie Jána Koniarka, historik
bábkarstva a publicista VLADIMÍR SIVÁČEK (70. výročie).
10. 9. 1382 – V Trnave umrel uhorský
a poľský kráľ ĽUDOVÍT I., ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove
pošty na Pekárskej ulici (630. výročie).
12. 9. 1942 – V Bratislave sa narodil režisér a dramaturg MIKULÁŠ FEHÉR, bývalý riaditeľ Trnavského divadla, ktorý
žije v Trnave (70. narodeniny).
13. 9. 2002 – V budove Arcibiskupského
úradu v Trnave sa uskutočnilo slávnostné
uvedenie poštovej známky s portrétom
kardinála ALEXANDRA RUDNAYA (10. výročie).
15. 9. 1662 – V Košiciach umrel rodák
z Chtelnice MARTIN PALKOVIČ, bývalý
profesor a dvojnásobný rektor Trnavskej
univerzity, ktorú slávnostne otváral a zaslúžil sa o jej vybudovanie (350. výročie).
15. 9. 2007 – V Trnave na budove Gymnázia Jána Hollého na Halenárskej ulici slávnostne odhalili pamätnú tabuľu
AUGUSTÍNOVI RAŠKOVI, bývalému riaditeľovi Biskupského gymnázia, ktoré

sídlilo v rokoch 1938 – 45 v tejto budove
(5. výročie).
16. 9. 1922 – Na budove starej železničnej stanice v Trnave slávnostne odhalili
pamätnú tabuľu trom českým četníkom,
ktorí v roku 1918 padli v bojoch proti maďarským vojakom (90. výročie).
17. 9. 1927 – V Sládkovičove sa narodil
učiteľ, zakladateľ a dirigent speváckych
zborov JÁN ČAMBÁL, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Čestného občianstva mesta Trnavy (85. výročie).
18. 9. 1987 – V Bratislave umrel pedagóg, hudobný skladateľ, dirigent, etnomuzikológ a publicista LADISLAV GALKO,
rodák z Trnavy, ktorému bola roku 1998
udelená Cena mesta Trnava in memoriam (25. výročie).
19. 9. 1912 – V Boleráze sa narodil pedagóg, stredoškolský profesor, prekladateľ a publicista VILIAM SCHRONK, dlhoročný riaditeľ trnavského gymnázia (100.
výročie).
19. 9. 1922 – Vo Voderadoch sa narodil
športový organizátor VÍT MRVA, čestný
občan Trnavy in memoriam, ktorého pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove športového areálu Slávia (90. výročie).
19. 9. 1997 – Vo vstupnej hale bývalej
Obchodnej akadémie v Trnave (dnes SPŠ
dopravná) slávnostne odhalili pamätnú
tabuľu básnikovi a trnavskému rodákovi
MIROSLAVOVI VÁLKOVI (15. výročie).
22. 9. 1987 –V Trnave umrel dlhoročný
predseda TJ Slávia Trnava JÁN KRIŠTOFÍK, iniciátor výstavby Mestskej športovej haly Družba, na ktorej je umiestená
aj jeho pamätná tabuľa (25. výročie).
24. 9. 1812 – Narodil sa lekár a botanik
českého pôvodu JOZEF FRIDRICH KRZISCH, ktorý pôsobil v Trnave ako riaditeľ Župnej nemocnice (200. výročie).
27. 9. 1947 – V Zelenči sa narodil básnik, dramatik, vysokoškolský pedagóg
a odborný publicista MILAN JEDLIČKA
(65. výročie).
28. 9. 2002 – V Trnave umrel maliar a výtvarník JOZEF DÓKA starší (10. výročie).
P.R.
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Dokumenty vo veži Kostola sv. Jakuba

I. časť

Na jar 2012 začali tesári firmy z Rabčíc stavať ochrannú konštrukciu nad
vchodom do Kostola sv. Jakuba – františkánskeho kostola v Trnave a krátko
na to ochranné lešenie okolo hornej časti veže. 19. júna 2012 zložili z veže
kríž aj s glóbusom, v ktorom našli zacínovanú kovovú tubu, vysokú 26 cm,
s priemerom 13 cm.
Bola na nej prispájkovaná medená tabuľka s textom: „ANDREAS HOCHBǙRGER/ UND RǙREERSCHMIDT MEISTER/ TIRNAU DEN 18.
MARTZT/ IST DIE KǙGEL GEDACHT
VORTEIL/ ANNO 1801.“ Prítomní boli
P. František Olbert OFM, kvardián
a P. Michael Holub OFM. Nájdené
dokumenty sú uložené u kvardiána
kláštora.
V tube sa nachádzali rukopisné latinské záznamy o oprave veže a kríža na pergamene a pergamenovom
papieri z rokov 1717 – 1954, relikvie
svätých, rukopisný text o dejinách
kostola, plán lešenia na veži, zoznamy majstrov a robotníkov, opotrebované malé
bankovky, malé mince, rádový schematizmus z roku 1875 a fotografie.
1. Záznam o oprave veže františkánskeho kostola v Trnave v r.1717 a 1801
Trnava 31. marca 1801
P. Anton Greguška, kvardián františkánskeho kláštora v Trnave opisuje osadenie
kríža na vežu ich kostola v roku 1717 a 1801, kedy víchor poškodil vežu.
Orig., pergamen 26x36 cm, 4 strany, lat.
30. januára 1801 o 23 hod. začal zúriť víchor, ktorý zapríčinil mnoho škôd. Z vrcholu veže nášho kostola, (roku 1717 za kvardiána Ľudovíta Kirkaja obili vežu novým
plechom a na vrchol osadili nový kríž; cfr. Protocollum conventuus, fol 8) – odtrhol
víchor 1 a pol siahy plechu a zhodil ho na dom baróna Pavla Révaja, prísediaceho
Kráľovského súdu, kríž sa naklonil na stranu. Časti strechy padli do našej záhrady. Bratia objednali opravu u tesárskeho majstra Ferdinanda Hauserpauera a jeho
synovca Mateja Krigela, 4. februára a v nasledujúcich dňoch sa pripravili brvná
a dosky na opravu veže.
21. februára o pol tretej popoludní zložili z veže kríž aj s medenou guľou (jej objem bol asi štyri okovy; okov – miera na tekutiny, 1 uhorský okov = 54 l), boli v nej
relikvie svätých v baránkovi z bieleho vosku a s vyrytým menom pápeža Klementa
X. (čo bola pravdepodobne práca sestier klarisiek), vyzdobené a zavinuté do papiera, ale úplne skorodované a spráchnivené, že nebolo možné rozoznať, či je to papier
alebo meštek (vesica). V guli bola tiež malá krabička z bieleho plechu, v ktorej sa
našiel jedine papierový prach s menami dobrodincov.
S pomocou Božou bratia za pomoci veriacich mesta Trnava opravili vežu, vymenili nové trámy v krove, starý kríž ponechali, ale vymenili medenú guľu i tubu a tie
dali zlatníkovi pozlátiť. Tento text napísaný na pergamene uzavreli hermeticky do
medenej kapsuly, s prosbami tiež napísanými na papieri so vzývaním svätých mučeníkov Jána a Pavla. Priložili sa aj relikvie sv. Terézie, panny, sv. Rúfa, mučeníka,
sv. Félixa, mučeníka a tiež obojstranná oválna pečať (40x50 mm, zo žltého vosku
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s baránkom v averze a P. Máriou v reverze – to všetko ako dar veľprepošta Žigmunda
Kegleviča. K tomuto sa pridala aj relikvia sv. Jána Nepomuckého ako dar Jána Nep.
Ištvánfiho. Nasledujú zoznamy osôb z cirkevného a svetského stavu zúčastnených
na posviacke veže 31. marca 1801, potom meno súčasného pápeža, cisára, ostrihomského arcibiskupa, farára, richtára, provinciála, kvardiána, mená 13 pátrov, 15
teológov, 7 bratov laikov. V prílohe sú tri dokumenty (Rím 1762, 1774, 1779), tri
poškodené medailónky s relikviami.
2. Záznam o oprave veže františkánskeho kostola v Trnave v rokoch 1801,
1829, 1859, 1875
Trnava 1. augusta 1875
P. Vavrinec Navarra, kvardián františkánskeho kláštora v Trnave opisuje osadenie
kríža na vežu ich kostola v roku 1801, 1829, 1875, kedy víchor poškodil vežu.
Orig., imitácia pergamenu 26x41.5 cm,2 listy, lat.
Naši bratia už od roku 1801 čo sa týka opravy veže plnili výrok kráľovského žalmistu: Čokoľvek robíš, dívaj sa na koniec.
Roku 1829 za kvardiána P. Pantaleóna Šoltéssenyeiho spozorovali, že vietor poškodil plech na väčšej báni veže, privolaní majstri v októbri toho roku opravili plech
a vymenili trámy. Výdavky hradilo mesto.
Roku 1859 za kvardiána P. Maura Kubiša v jednu marcovú noc víchor veľmi poškodil vežu. Opravovali ju majster Matej Raiser, tesár, Alojz Diern, klampiar, Ján
Singhofer, zámočník. Pracovať začali v prvé májové dni a začiatkom septembra
skončili. Okrem týchto dvoch opráv, iné sa nevyskytli.
Nový kríž, ktorý bol osadený na vežu ešte roku 1717 – okrem 21. februára 1801
– vydržal na vrchole do roku 1875. Vtedy zistili bratia, že víchor nahol kríž a aby sa
predišlo väčším škodám, našli klampiarskeho majstra Antona Feripergera z Nagy
Mártona v Šopronskej stolici a dvoch klampiarskych tovarišov Emila Gasnera zo
Sliezska a Jána Gašpara z Kis Mártonu, ktorí sa bez meškania pustili do práce. Menovaný majster 23. júla 1875 vystúpil na vežu bez akéhokoľvek istenia až po veľkú
báň, tovariši mu medzitým spustili rebrík, odtiaľ vyšiel na menšiu báň, pohyboval sa
voľne vo vzduchu k rebríku na menšiu báň (minorem cuppam transit) a dostal sa ku
krížu, kde zistil, že drevené brvno, do ktorého bol kríž zapustený, bolo úplne zhnité.
Aby mohol vytiahnuť kríž z drevenej trubice, použil ako sochor brvno priviazané
o horný rebrík. Za pomoci tovarišov sa podarilo kríž nadvihnúť a vytiahnuť až 26.
júla 1875 o pol ôsmej navečer.
Nasledujúceho dňa dávali tovariši dolu z veže glóbus. Našli v ňom medenú tubu
a v nej pergamenovú listinu, modlitbu ku sv. Jánovi a Pavlovi, mučeníkom, relikviu
– čiastočku z kosti sv. Terézie, panny, relikviu sv. Félixa, mučeníka, tiež obojstrannú pečať zo žltého vosku s baránkom v averze, s vyrytým nápisom: Ajhľa Baránok
Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Klement XIII. pápež roku 1759. V reverze bol obraz
Preblahoslavenej Panny Márie, držiacej na rukách Ježiška a nápis: Regina montis
regalis, Clemens 1759. Glóbus si nevyžadoval žiadnu opravu. Kríž nebol poškodený
ale železiarsky majster Mikuláš Treskoň doplnil na ňom dve ozdoby vo forme ľalií –
a tovariši ho celý natreli zlatou farbou.
Všetky dokumenty sa vložili 1. augusta 1875 späť do starej medenej tuby, pridali
aj súčasný Schematizmus nášho rádu – a tento dokument. Klampiarsky majster
Móric Elber tubu hermeticky zacínoval. Drevené brvno (trubica), do ktorého bol vsunutý koniec kríža, bolo spevnené železnými obručami a okolo upevneného kríža sa
na drevo nasunul kovový klobúčik.
prof. Jozef ŠIMONČIČ, foto: P. František Olbert OFM

(Ďalšie záznamy z veže Kostola sv. Jakuba zverejníme v októbrovom vydaní NzR)
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Organy v Bazilike sv. Mikuláša a ich staviteľ
S európskou kultúrou je nerozlučne spätá aj história kráľovského hudobného nástroja
– organa. Najstaršie zobrazenie organa na území Slovenska sa nachádza v Albajúlskom kódexe z roku 1367 a pochádza od kňaza Henrika z obce Vinosady1, ktorá sa
od Trnavy nachádza len niekoľko kilometrov. Po vzniku iluminácie bola Trnava už 129
rokov rozvíjajúcim sa slobodným kráľovským mestom.
Pri obchodných kontaktoch prichádzalo aj k prenosu kultúrnych vplyvov, ktoré boli
v tejto dobe takmer výlučne spojené s pôsobením cirkvi. Prvé organy sa v kostoloch
začali používať v 10. až 11. storočí. V 14. storočí mal už organ ako bohoslužobný
hudobný nástroj stabilné postavenie v liturgii západnej cirkvi.
V 15. storočí sa organy stavali vo významných mestách aj na našom území. V roku
1452 vyrobili vo Viedni organ pre Dóm sv. Martina v Bratislave. Aj Trnava bola známa
ako významné organárske centrum už od 15. storočia, keď tu pôsobil majster Hans
Prunner zo Seckau2. Daňové registre mesta Trnava zo 70-tych rokov 16. storočia
obsahujú medzi tridsiatimi šiestimi profesiami aj výrobcov organov3. Z tohto obdobia
poznáme napr. majstra menom Lucas Organass4.
V priebehu 16. a 17. storočia pôsobili v Trnave organárski majstri Johann Christian
Stephany, Marcus Denzl a Johann Negele. Johann Christian Stephany postavil okolo
roku 1648 organ za 100 zlatých pre nemecký evanjelický kostol v Modre5. Johann Negele sa ako „organifex Tyrnaviensis“ spomína v zmluve, ktorú uzavrel s piaristickým
kostolom v Nitre6. Podľa Wurma a Gergelyiho postavil organ aj vo františkánskom
kostole v Trnave. Tieto nástroje však zanikli a od spomenutých organárskych majstrov sa nezachoval žiaden nástroj.
Bazilika sv. Mikuláša je spojená s najstaršou a najvýznamnejšou hudobnou produkciou v Trnave. V tomto chráme sa nachádzali a v súčasnosti aj nachádzajú najvýznamnejšie organy v meste. Aj najstaršia správa o organe v Trnave (z roku 1510)7
pochádza zo súpisu inventára tohto kostola. Mestská kniha príjmov Trnavskej farnosti
sv. Mikuláša z roku 1495 spomína v roku 1521 malý organ v Kaplnke sv. Juraja8,
ktorá sa pravdepodobne nachádzala v priestore podvežia terajšej baziliky. Nástroje
z tohto obdobia, ako sme už spomenuli, zanikli.
Významná etapa organárstva v Trnave sa začala
v roku 1774, keď sa tu usadil najvýznamnejší trnavský staviteľ organov Valentin Arnold. Narodil sa
pravdepodobne v roku 1747 v nemeckom Mainzi.
Arnold už v čase svojho príchodu bol uznávaným
majstrom. Čoskoro sa stal váženým občanom Trnavy, o čom svedčí aj jeho výnimočné skoré prijatie za mešťana9 vo veku 29 rokov (na občianstvo
sa v tomto čase čakalo zvyčajne 10 rokov) a najmä
to, že sa stal členom mestskej rady. Mestskú radu
(magistrát) tvorilo 12 občanov mesta, ktorí v dôsledku tohto významného postavenia patrili k mestskej nobilite, t.j. tvorili akúsi „kolektívnu šľachtu“.
Pečať Valentína Arnolda
Pre človeka s takýmto postavením však platili aj
určité záväzky: musel vlastniť dom i polia a musel mať bezúhonný morálny kredit10.
Valentin Arnold nestaval organy len na území dnešného Slovenska, ale aj na
Morave a na území dnešného Maďarska. Zatiaľ, čo v Maďarsku sa nezachoval žiaden
nástroj jeho výroby a na Morave sa v obci Valašské Klobouky zachovala iba organová
skriňa, na Slovensku poznáme niekoľko zachovaných organov, resp. častí nástrojov
z jeho dielne. Malé Arnoldove organové pozitívy sa nachádzajú napríklad v obciach
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Vinosady, Veľký Grob, Kalinčiakovo, Ladice.
Dvojmanuálový, avšak výrazne prestavaný
organ, sa zachoval v evanjelickom kostole
v Banskej Štiavnici. Svoje najvýznamnejšie
organy však postavil Valentin Arnold v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Výtvarné riešenia
oboch organov v bazilike sú pre tvorbu tohto organára charakteristické. Arnold totiž
pri výtvarnom stvárnení všetkých svojich
organov používal ustálené kombinácie prvkov klasicizmu a slohu Louise seize. Typické
Najmenšie píšťaly registra Flauta 4fuß
pre jeho prospekty bolo striedanie konkávnych a konvexných plôch, prehýbané a zdobené rímsy s výrazným zuborezom, zvislé
členenia tvoriace pilastre a lizény zdobené esovitým pletencom, pilastre vyúsťujúce
do rímsy v tvare hranatej hlavice, drapérie zložené z listov, festónov a mriežok. Namiesto barokových sôch anjelov používal Arnold na ozdobu svojich organových skríň
horiace fakle a ozdobné vázy.
Pokiaľ ide o zvukovosť a dispozičné návrhy, zostáva Arnold na rozdiel od výtvarnej
stránky svojich organov verný tradícii baroka. V malých organových pozitívoch disponuje dôsledne Principál 4’, nad ktorým stavia ďalšie principálové rady, ktoré väčšinou
ukončuje mixtúrou.
V pôvodnom stave (okrem mechov a vzduchových rozvodov) sa v bazilike zachoval 8-registrový chórový pozitív z roku 1783, ktorý je najstarším organom v Trnave.
Organ je umiestnený na rozhraní svätyne a hlavnej lode chrámu pri vstupe do sakristie. Píšťalový prospekt je na vysokom podstavci, ktorý zdobí pekne vyrezávaný
reliéf zobrazujúci patróna kostola – sv. Mikuláša. Adekvátne ku skrini je umelecky
stvárnený aj hrací stôl, ktorý je jedným z prvých samostatne stojacich hracích stolov
na našom území. Veľkosť tohto organového pozitívu a jeho dispozícia sú na vtedajšie
podmienky u nás výnimočné. Rozsah klaviatúry s tzv. krátkou oktávou je 47 tónov
(C – d3). V 18. storočí sa u nás bežne takéto nástroje stavali v rozsahu C – c3 s krátkou oktávou, teda o jeden tón menej. Vzhľadom na to, že vo vtedajšom dóme sv. Mikuláša boli požiadavky na hudbu oveľa vyššie ako v bežných kostoloch, prispôsobil Arnold rozsah a dispozíciu
organového pozitívu náročnosti hudobnej tvorby, ktorá
sa tu realizovala. Organ má 8 registrov, z toho tri 8-stopové, čo je pre takýto typ organa z tohto obdobia tiež
výnimočné. Farba klávesov je opačná ako pri moderných
nástrojoch, klávesy celých tónov sú čierne, poltóny bledé. Čelá klávesov sú ozdobené polmesiacovým motívom.
Stavbu organového pozitívu financovala Ostrihomská kapitula, ktorá mala v čase vzniku organa svoje
sídlo v Trnave. Pri opätovnom presídlení do Ostrihomu
si uplatňovala nárok aj na organ. No mesto a fara v záujme zachovania nástroja v pôvodnom priestore použili
ťažko vyvrátiteľný argument: pri umiestňovaní organa
bolo nutné vysekať časť gotického oblúka na rozhraní
svätyne a hlavnej lode. V prípade, že by sa organ musel
premiestniť na iné miesto, zostalo by po jeho demontáži
prázdne miesto s poškodenou stenou. Táto skutočnosť
Nápis z roku 1783 na najväčšej rozhodla o tom, že vzácny Arnoldov pozitív zostal napíštale registra Flauta Amabilis
pokon v Trnave. Organ sa celé desaťročia pre zlý tech8 fuß
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nický stav nepoužíval. Poškodené boli aj
viaceré výtvarné artefakty a organová
skriňa, ktorá obsahovala nepôvodné nátery. Z tohto dôvodu pristúpil vlastník,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trnava-mesto, k reštaurovaniu tejto jedinečnej pamiatky. Iniciatíva vyšla z podnetu
rodiny Arnoldovcov. Priamym podnetom
bol prísľub, že priamy potomok staviteľa
pán Pavol Arnold bude donátorom, ktorý
pokryje polovicu nákladov na reštaurovanie. Predovšetkým vďaka nemu, ale
aj vďaka iniciatíve pána dekana Marcela Kubinca a podpore tohto projektu zo
Skriňa “veľkého” organa Valentína Arnolda
strany vtedajšieho diecézneho biskupa
mons. Róberta Bezáka sa kompletne zreštaurovaný organ opäť zaskvie vo svojej
pôvodnej nádhere na koncerte 10. augusta 2012 o 20. hodine. Reštaurátorské práce
realizovali pán Peter Gregvorek (výtvarná časť) a pán Ján Valovič (nástrojová časť).
Na hudobnom chóre (v podveží baziliky)11 sa nachádza druhý – veľký organ. Pôvodne bol aj tento nástroj dielom Valentina Arnolda, ktorý ho postavil pravdepodobne
okolo roku 1800 . Údaj z Rudnayových vizitácií z roku 1823 hovorí, že mal 26 registrov. Táto informácia však nemusí byť presná, pretože súpisy inventárov kostolov nemuseli robiť ľudia, ktorí sa v problematike organov vyznali. Keďže na chóre sa nachádza veľké gotické okno, ktoré malo dôležitú funkciu – presvetlenie tmavého gotického
interiéru, musel staviteľ organ rozdeliť a umiestniť po bočných stranách chóru tak,
aby nebránil presvetleniu kostola. Dvojmanuálový organ s pedálom umiestnil Arnold
do dvoch skríň po stranách chóru a do tzv. zadného pozitívu v strede zábradlia chóru,
ktorý obsahoval registre vedľajšieho manuálového stroja. Nad zachovanou skriňou
pozitívu sa dodnes nachádza ciferník, ktorý bol pôvodne prepojený s hodinami vo
veži kostola. Takéto riešenie, ktoré bolo bežné vo francúzskom neskorom barokovom
organovom umení, je na území Slovenska ojedinelé.
Z pôvodného Arnoldovho organa sa zachoval iba organový prospekt – výtvarná črta organovej skrine. V roku 1913 bol pôvodný mechanický organ odstránený
a nahradený novým pneumatickým organom firmy Rieger. Táto firma vznikla v roku
1873 a čoskoro sa stala jedným z najväčších a najznámejších výrobcov organov
na svete, ktorý začal vyrábať organy továrenským spôsobom. Štítok na hracom stole organa, aj firemný Riegrov zoznam postavených nástrojov, uvádzajú rok 1912
ako rok výroby organa. Do kostola ho zrejme nainštalovali až na začiatku roka
191312. Nástrojová časť bola s najväčšou pravdepodobnosťou vyrobená v centrále firmy v Krnove. Hrací stôl však určite vznikol vo vtedy ešte existujúcej pobočke v Budapešti, o čom svedčí aj nápis nad III. manuálom: Opus 1894 Rieger Otto
Budapest 1912.
Zatiaľ, čo Arnold postavil svoj organ vysunutý do priestoru hlavnej lode chrámu
pred gotický oblúk chóru, firma Rieger umiestnila všetky znejúce registre za tento
oblúk. Nový organ bol totiž omnoho väčší ako pôvodný a dal sa umiestniť iba do tohto
priestoru. Pravdepodobne tu zohrala svoju úlohu aj požiadavka, aby na chóre zostal
priestor pre zbor a orchester. Pôvodný Arnoldov píšťalový prospekt, vrátane pozitívu
v zábradlí chóru, ktorý je z lode chrámu viditeľný, je nemým a neznejúcim prospektom slúžiacim len ako výtvarný a estetický efekt. Z tohto dôvodu bol aj zachovaný,
a pri stavbe nového organa posunutý tesne na steny gotického oblúka, o čom svedčia
aj nepomaľované steny po stranách chóru.
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Veľký Riegrov organ v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave má 3 manuály a 45 registrov (z toho 4 extenziové) a 2 766 znejúcich píšťal. Okrem základných manuálových
a pedálových spojok obsahuje aj sub a super spojky do hlavného manuálu. Na svoju
dobu technicky moderne vybavený inštrument disponuje dvoma voľnými kombináciami a pevnými kombináciami P, MF, FF, FF, TT, ako aj ďalšími funkciami, napr. zapínač
ručných registrov do voľných kombinácií, vypínač jazykových registrov, zapínač crescendového valca, tremola a anulátora pedálu. Dispozíciu navrhol profesor Hudobnej
akadémie v Budapešti Dezso Antalffy – Zsíross (1885 – 1945)13.
Z pohľadu súčasnej starostlivosti o kultúrne pamiatky môžeme vnímať odstránenie starého Arnoldovho organa, navyše bez akejkoľvek dokumentácie, ako neakceptovateľný postup. Šťastím však bolo, že sa táto výmena uskutočnila ešte pred I. svetovou vojnou. Organy z tohto obdobia neboli ešte postihnuté nedostatkom kvalitných
materiálov z dôvodu vojnových udalostí a mali svoju tradičnú kvalitu. Predovšetkým,
pri stavbe organa do takto významného kostola, akým vždy trnavský farský kostol
bol, si dal zhotoviteľ mimoriadne záležať. Organ trnavskej baziliky vyniká nádhernými
mäkkými zvukovými farbami fláut a množstvom sláčikových registrov. Zároveň má
však mohutné organové pléno, ktoré je podporené náraznými jazykovými registrami
– trúbkou na hlavnom manuáli a mohutnou pozaunou francúzskeho typu v pedáli.
Široký zvuk pléna v mohutnej akustike chrámu podporujú početné labiálne registre
a jazykový fagot v šestnásťstopovej polohe. K najkrajším jazykovým registrom svojho
druhu však nesporne patrí sólový klarinet na druhom manuáli.
Ani technické vyhotovenie organa nezaostáva za jeho zvukovou kvalitou. Hoci
organ disponuje pneumatickou traktúrou a hrací stôl sa nachádza pomerne ďaleko
od niektorých častí organovej skrine, funguje kontakt klávesov so vzdušnicami veľmi
precízne. Napriek tomu, že na organe sa hralo od jeho vzniku nepretržite až do začiatku 21. storočia a boli na ňom vykonané iba menšie opravy, bol organ vždy v takom
stave, že sa dalo na ňom hrať. Tento stav však nezodpovedal požiadavkám kladeným
na náročnejšiu hudobnú časť liturgie a na koncertné využitie nástroja. Preto sa z iniciatívy organizátorov festivalu Trnavské organové dni, ktorý sa v bazilike koná od
roku 1996, začalo s postupnou dôkladnou opravou organa. Prostriedky na túto opravu prebiehajúcu v etapách boli poskytnuté z grantu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky a niekoľkokrát z dotácií mesta Trnavy. Precízne práce, vrátane pravidelnej
údržby organa, vykonáva od roku 2001 organárska firma Jána Valoviča zo Serede.
Veľký organ Baziliky sv. Mikuláša v Trnave je neoddeliteľnou súčasťou genia loci
slovenskej chrámovej hudby, ktorým sa hudobný chór tohto chrámu stal predovšetkým vďaka pôsobeniu nášho prvého národného umelca v oblasti hudobnej kultúry,
významného hudobného skladateľa a regenschoriho Mikuláša Schneidra-Trnavského
(1881 – 1958). Schneider-Trnavský tu pôsobil ako regenschori od roku 1909 až do
svojej smrti. Organ, ku ktorému mal počas celého svojho tvorivého života prístup,
ho nepochybne inšpiroval k napísaniu organových prelúdií a organových sprievodov
k jeho najvýznamnejšiemu dielu – Jednotnému katolíckemu spevníku (1937).
Okrem sprievodu bohoslužieb sa Riegrov organ v trnavskej bazilike používa aj na koncertné účely. Už 16 rokov pravidelne zaznieva na koncertoch najstaršieho organového
festivalu v Trnavskom kraji. Trnavské organové dni sú podujatím, v rámci ktorého sa
tento nástroj rozoznel pod rukami organových virtuózov nielen zo Slovenska, ale aj
z mnohých krajín Európy, USA a Japonska. Nielen do histórie festivalu sa určite nezmazateľne zapísali koncerty slávneho českého skladateľa Petra Ebena (1929 – 2007)
v rokoch 2001 a 2002.
Veľký organ trnavskej baziliky patrí k našim najvzácnejším romantickým organom a je jedným z mála organov svojho druhu a veľkosti v Európe, ktoré sa zachovali v nezmenenom stave. V roku 2013 to bude sto rokov, čo tento organ denne
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sprevádza spev veriacich pri bohoslužbách na slávu a česť Božiu. Jeho barokovým
pendantom je pozitív v lodi baziliky, ktorý sa v tom istom roku zasa dožije 230 rokov svojej existencie. Dva vzácne organy vo výbornej akustike vytvárajú z baziliky
jedinečný priestor pre liturgickú hudbu a koncertné vystúpenia. Kiežby oba nástroje
mohli čoskoro zaznieť spoločne na Soli Deo gloria a pre potešenie návštevníkov tohto
Stanislav ŠURIN,
vzácneho chrámu.

prevzaté z knihy: Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, LÚČ 2011, foto: Peter Macejka
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Aká bola Trnava pred osemdesiatimi rokmi?
Mesto Trnava vstupovalo so svojimi špecifickými peripetiami vlastných dejín už spoločensky aktivizované do nového štátneho
útvaru I. ČSR v roku 1918 ako jedno z prvých na západnom Slovensku. Jeho vnútorná štruktúra i mocenské zložky boli ešte dlhé
mesiace neusporiadané. Prvým starostom
mesta v novom štátnom útvare bol Jozef
Slezák, veľkostatkár a podnikateľ (zvolený
3. 11. 1918 – do roku 1922), ktorý s úzkym
okruhom spolupracovníkov dokázal v pomerne krátkom čase zabezpečiť náležitú konsolidáciu pomerov a chod nového úradu. Trnava
postupne narástla do rozmerov tretieho najväčšieho mesta na Slovensku – po Bratislave
a Košiciach.
Z pôvodného „monarchistického“ trojrečového spoločenstva sa už čoskoro v 20tych rokoch minulého storočia stalo mesto s dominujúcim slovenským etnikom.
Netýkalo sa to však stredných vrstiev a inteligencie. Postupne prichádzali do Trnavy
aj desiatky českých a moravských učiteľov, úradníkov štátnej správy ako aj národohospodárov, ktorí z veľkej časti obsadili strategické pozície. V tom čase tu bolo
aj výrazné zoskupenie židovskej komunity, ktorá dominovala v obchodnom sektore,
bankovníctve a podnikateľskej činnosti. No prekvapivým poznaním, ktoré vyplýva
zo spomienok starších generácií, je skutočnosť, že v bežnej komunikácii prevládal
jediný jazyk, a tým bola „trnafčina“ – blízka všetkým komunitám. Ako vraveli hu-
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moristi Kalo Uhrík a Beňo Škreko – márna bola snaha „šeckých učitelof a učitelék“
spisovného jazyka – tento „trnafský akcent“ prekonal desiatky generácií.
Pred 80-timi rokmi na čele najvyššieho štátneho úradu – Okresného úradu v Trnave bol okresný náčelník Ján Beňovský. Tento úrad mal 12 výkonných oddelení.
V okresnom zastupiteľstve bolo 24 členov, ktorí predstavovali „vzorkovnicu“ politických, konfesionálnych a sčasti aj odborných postavení. Hlavným komisárom politickej
správy bol Jozef Vaněček, hlavným okresným lekárom bol Dr. Daniel Belluš, veterinárnym radcom a okr. zverolekárom Dr. Stanislav Daněk, berným správcom Alojz
Bém, hlavným notárom Ján Schwendt a poštovým riaditeľom Alojz Beniač.
Z hľadiska postavenia Trnavy je zaujímavé spomenúť skladbu mestského úradu. Trnavským starostom bol v tom čase Juraj Vyskočil (starostom od 1923 – do
1938), pôvodne podnikateľ a majiteľ pivovaru, sódovkárne a iných podnikov. Jeho
rod mal moravské korene a on bol prijateľným personálnym riešením pre tento post,
už vzhľadom na charakter vtedajšej republiky. Zloženie mestskej rady: Juraj Vyskočil – starosta, Michal Kupčík – I. podstarosta, Adolf Szukop – II. podstarosta, Štefan
Predmerský – vedúci notár, Anton Bébar, Michal Brukker, Eduard Furst, Martin Hudec,
Michal Hrebíček, Štefan Húšt, Ján Kleštinec, Dr. Hugo Matzner, Dr. Dezider Plechlo, Dr.
Ján Walner, Dr. Pavel Žižka. Mestský úrad mal 10 komisií. Pre zaujímavosť treba spomenúť kultúrnu a osvetovú komisiu, kde pôsobili Augustín Řezanina – riaditeľ meštianskej školy, (Albertinum), Jozef Barčovský, Rudolf Jirman, Ján Válek (otec básnika
M. Válka), Valér Vnuk a. i. Vedúcim Notárskeho úradu na obecnom úrade v Trnave bol
Štefan Predmerský, hlavným policajným referentom bol Karol Ventura, hospodárske
oddelenie viedol Štefan Glinda, architektúru a stavebné práce koordinoval Ing. Jozef
Bayer, hlavným mestským lekárom bol Dr. Jozef Wischik, katastrálny „mernický úrad“
riadil Ing. Jozef Kerner a daňový a berný úrad viedol Dr. Jozef Hromada, vládny komisár. Verejnými notármi boli Dr. Jur Jánoška a Dr. Hugo Matzner.
Mimoriadne postavenie s dobrou povesťou v tom čase mala Krajinská nemocnica
v Trnave, kde pôsobilo niekoľko lekárskych kapacít: Dr. Alojz Pecháň – riaditeľ a primár interného oddelenia, Dr. Žigmund Lovinger, primár infekčného oddelenia, Dr.
Pavel Žarnovický, primár kožného a venerického oddelenia, „legendárny“ Mikuláš Nádaši – primár chirurgie, Dr. Vojtech Bača, Dr. František Šuran, Dr. Elena Toroková, a.
i. Okresnú nemocenskú poisťovňu viedol Adolf Pakosta, oddelenie liečebnej starostlivosti viedol Dr. Václav Bašus – úradný hlavný lekár. Významným výkonným úradom
bol Okresný súd a sirotský úrad na čele Dr. Jánom Donáthom – vrchným súdnym
radcom, kde pôsobilo 35 pracovníkov a 6 sudcov.
Osobitné a rešpektované postavenie malo Obchodné grémium v Trnave pod vedením Richarda Magrana. Živnostenské spoločenstvo viedol Štefan Marnusek, a tu
pôsobili Gustáv Bežo – kníhtlačiar, Štefan Húšt – staviteľ, Jozef Gažovič – hostinský.
Medzi popredné podniky v širšom regionálnom dosahu patrila trnavská Vozovka –
dielne ČSD, ktorú viedol tím pod vedením prednostu Ing. Bedricha Terša. Tu pôsobili
Ing. Anton Sedláček, Ing. Stanislav Korb, Ing. Karol Slouka, Ing. Ladislav Klaboch,
Ing. Bohumil Truksa a. i.
Trnava v tom čase bola konfesionálne tolerantným mestom s dominujúcim postavením katolíckeho obyvateľstva. Významnou cirkevno-politickou reformou bolo
rozhodnutie sv. Stolice, ktorá 29. mája 1922 zriadila Trnavskú apoštolskú administratúru, čím sa teritoriálne a jurisdikčne oddelila od Ostrihomu. Na čele Apoštolskej
administratúry v Trnave stál biskup Pavol Jantausch (1925 – 1947), r. k. farský úrad
viedol kanonik Alojz Zelliger, pápežský prelát. Cirkevná rada zastupovala veriacich
a predsedal jej Gejza Bruckmayer. Medzi členmi nachádzame mená: Dr. Ján Walner,
Dr. František Orlický, dr. Ľudevít Franciscy, Jozef Jalovetz, Ján Lukačovič, Mikuláš
Schneider Trnavský – regenschori, mons. Ján Postényi, Jozef Radványi , a i. V Dome

20

Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) pôsobili superior otec Koloman Grieger, jezuiti Ján Gallas, Ján Guga, Ján Králiček, Vendelín Sahulčík, Augustín Hýbela, Pavel Jusko, Ján
Kyselica, Ján Kalina, Ján Poliak a ďalší. V kláštore rádu sv. Františka bol predstaveným
františkánskeho rádu Anzelm Pekarovič, ďalej provinciálny radca Illuminát Smida,
prof. Eduard Nižňanský, Rudolf Dilong – básnik a redaktor, Efrém Hoblík, učiteľ náboženstva. Priorkou v kláštore uršulíniek bola Uršula Brandlová, subpriorkou Martiniová
Bonaventura. V tom čase sídlom dôležitej viceprovincie tohto rádu bola tiež Trnava
a provinciálkou uršulíniek bola matka Felicitas Herbstová.
Presbytérium evanjelického a. v. cirkevného zboru v Trnave tvorili: Arpád Janoviček, hl. farár a predseda cirkevného zboru. Cirkevným dozorcom bol Dr. Juraj Jánoška,
hlavným kantorom Ján Detrich, cirk. notár a učiteľ, dirigent speváckeho zboru bol Rudolf Ferencz. Z členov presbytéria možno spomenúť Teodora Sadloňa, Bedricha Gollvitzera – kurátora cirkevného zboru, Dr. Karola Bogscha, advokáta cirkevného zboru,
Dr. Daniela Belluša, lekára, Adama Viktoryho, Gustáva Beža, Pavla Jagoša, Štefana
Predmerského, Adolfa Fischera, Karolínu Sadloňovú, Jána Kukliša, Karola Pavelku.
V tom čase mala v Trnave významné postavenie aj ortodoxná židovská náboženská obec. V jej čele stál Vilém Reich. Predsedom školskej stolice bol Arpád Stern.
Medzi členmi obce nachádzame mená: Jindrich Schwarz, Jozef Furst, Adolf Manheim,
Israel Abeles, David Halle, Adolf Oestereicher, učiteľ, Šarlota Rothová, učiteľka. Post
rabína bol až do roku 1935 neobsadený. V Trnave pôsobila aj Status quo židovská náboženská obec, ktorá tu mala osobitnú školskú stolicu. Predsedom bol Ignác Koppel,
podpredsedom Dr. Michal Antal, kurátorom Jindrich Adler, správcom a učiteľom bol
Ignác Gero, členmi Dr. Adolf Rosenfeld, Emil Hirsch, Samuel Laufer, dr. Emil Surányi
a Berthold Singer.
Vzdelávanie zastrešoval štátny školský inšpektorát v Trnave na čele s Fraňom Musilom, školským inšpektorom. Medzi významné ústavy patril Kňazský seminár sv.
Cyrila a Metoda v Trnave vedený vynikajúcimi profesormi rektorom monsignorom Michalom Buzalkom, pápežským komorníkom, monsignorom Jozefom Minárikom, kanonikom, Dr. Emilom Funczikom, profesorom cirkevného práva, Dr. Štefanom Zlatošom,
profesorom biblistiky, Dr. Štefanom Dúbravcom, prefektom štúdií.
Pýchou mesta však bolo v tom čase Štátne reálne gymnázium v Trnave, ktoré
viedol František Špaček. Medzi vyučujúcimi s prevahou českých profesorov možno
spomenúť mená: Ján Marek, Dr. Pavel Žižka – senátor národného zhromaždenia,
Juraj Mandel, Ján Hajdóczy, Jozef Fikrle, Jaroslav Pacák, Ján Tobiáš Woleman, Svatopluk Havrlík, Anton Rejt, Jozef Kmeť, Vladimír Cincík a. i. Významné postavenie mal
aj Ženský učiteľský ústav r. k. v Trnave, ktorého riaditeľom bol pápežský komorník
Augustín Raška. Na tomto ústave bol profesorom aj Mikuláš Schneider Trnavský,
medzi vyučujúcimi boli Rudolf Kříž, Dr. Anton Gaszó, a uršulínky Felicitas Herbstová,
Hyacinta Šťastná, Evangelista Sullová, Dolores Ernstová a ďalšie.
Osobitnú kvalitu mala aj verejná obchodná škola v Trnave založená v roku 1929.
Jej riaditeľom bol Václav Pilous. Štandardné postavenie si zachovávala štátna meštianska škola chlapčenská v Trnave na Hollého ulici, ktorú viedol Augustín Řezanina.
Tu pôsobili v tom čase pedagógovia: Elena Kompišová, Michal Horvatovič, Jozef Pecháň, Peter Jilemnický, Eugen Rott, Ján Trančík, Pavol Lukachich Ignác Obrokta a. i.
Bankový sektor predstavovali tieto peňažné ústavy: Bratislavská všeobecná banka
uč. spol. filiálka v Trnave, ktorú viedol filiálny riaditeľ Štefan Mungeer, a námestníkom
bol Karol Grunner. Pôsobila tu aj Krajská ľudová banka uč. spol. v Trnave (afilovaný
ústav Dunajskej banky v Bratislave), ktorú viedol JUDr. Felix Singer, vrchný finančný
radca. Mestská sporiteľňa v Trnave mala svoje začiatky, a preto ju v tom čase viedlo
predstavenstvo na čele so starostom Jurajom Vyskočilom a vedúcim Jánom Kuklišom,
Hlavným pokladníkom bol Jozef Svatý. V Trnave ďalej pôsobili Roľnícka vzájomná po-
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kladnica, Slovenská banka –filiálka, Tatra banka – filiálka, taktiež významná Trnavská
I. banka uč. spol. v čele vládnym komisárom Dr. Jozefom Hromadom, predsedom
dozornej rady Vojtechom Furchem a predsedom správnej rady Leom Richterom. Ďalej
tu bola Trnavská ľudová banka a v roku 1931 vznikol Živnostenský úverný ústav s.
r. o. v Trnave, predsedom predstavenstva bol starosta Juraj Vyskočil a dozornej rade
predsedal Rudolf Jirman.
V Trnave okolo roku 1930 vychádzalo 18 časopisov a periodík (!). Pre zaujímavosť
môžeme spomenúť niektoré: Duchovný pastier (SSV – mesačník), Kultúra, literárno-vedecký časopis (SSV), Nové Slovensko, nezávislý politický týždenník redigovaný
Václavom Holoubkom, Posol Božského srdca Ježišovho (jezuitský dvojtýždenník),
Slovenský včelár, odborný mesačník, Zvesti živnostenského spoločenstva v Trnave,
odborný mesačník a najmä populárny Pútnik svätovojtešský. Oficiálnym štrnásťdenníkom boli Úradné noviny okresu trnavského a hlohoveckého, vydávané Okresným
úradom v Trnave.
A tak by sa dalo pokračovať napríklad o spolkovom živote v Trnave. Spolkov vtedy
bolo v našom meste neuveriteľne veľa – vyše sto (!) – ako uvádza Sprievodca po
Trnave z roku 1934. Na ilustráciu spomenieme aspoň jeden, Spolok sv. Vojtecha –
kultúrny ústav Slovákov (založený v roku 1870), ktorého členskú základňu v roku
1934 tvorilo 97 000 členov. Spolok mal literárno-vedecký odbor, od roku 1935 Múzeum F.R. Osvalda, vlastné nakladateľstvo, kníhtlačiareň, kníhkupectvo a vydavateľstvo
novín. Spolok spravovali v tom čase správny výbor v čele ktorého stál predseda Andrej Hlinka ako pápežský prelát, správcom SSV bol mons. Ján Postényi, tajomníkom
Valér Vnuk, čestným predsedom generálny vikár Karol Nečesálek. Členmi správneho
konzorcia boli známe osobnosti Dr. Karol Krčméry, senátor, Dr. Michal Buzalka, rektor
seminára, Mikuláš Schneider Trnavský, Dr. Dezider Plechlo (advokát), Dr. Štefan Zlatoš, prof. teológie, a. i. Širší výbor SSV mal 70 členov a tento ústav predstavoval aj
počas celej I.ČSR kultúrno-spoločenskú i politickú špičku Slovákov.
Dr. Peter HORVÁTH, foto: archív autora

Príspevok je venovaný záujemcom o históriu nášho mesta s nádejou, že sa objavia aj
ďalšie príspevky najmä mladých historikov a žurnalistov rozširujúce mozaiku nášho
poznania.

Tovarišstvo je spoločenstvo a bratstvo
Niekto má hlavu vo hviezdach, iní ich vedecky pozorujú. Od tých druhých
vieme, že v západnej časti súhvezdia Ryby neďaleko hranice s Pegasom
existuje planéta Bernolák. (Podľa Wikipédie sa pomenovanie planéty stalo
oficiálnym 4. augusta 2001 po zverejnení v cirkulári vydanom Medzinárodnou astronomickou úniou.) Pripamätať si túto informáciu je dôležité tento rok, keď si vo svojom vedomí oživujeme 250. výročie narodenia Antona
Bernoláka, rímskokatolíckeho kňaza, šľachtica, jazykovedca, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny a spoluzakladateľa Slovenského učeného tovarišstva (Towarišstwa litterného umeňá), ktoré vzniklo r. 1792 v Trnave.
Aký je presah tejto osobnosti a udalostí, ktorých bol aktérom, do našej nedávnej
minulosti a dní, ktoré práve prežívame?
Podľa Mariána Babiráta, od r. 1990 predsedu Literárneho klubu Bernolák v Trnave, koncom osemdesiatych rokov minulého storočia prejavila sa v našom meste
potreba nadviazať na obdobie živelnej slovenčiny, pôsobenie Trnavskej univerzity,
bernolákovcov, Slovenského učeného tovarišstva, Spolku sv. Vojtecha a celej plejády významných osobností a kultúrnych spolkov. Z tejto pôdy vzklíčila myšlienka
založiť literárny klub. Nahlas ju vyslovil rodák zo Suchej nad Parnou Viliam Turčány:
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„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.“ Bezprostredným impulzom vzniku klubu
bola rezonancia osláv 750. výročia povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto.
Literárny klub Bernolák (LKB) bol založený 20.
apríla 1989 v Dome kultúry Revolučného odborového hnutia v Trnave na podujatí Literárne návraty. Treba pripomenúť, že slávnostnému založeniu
klubu predchádzala beseda s Edmundom Hlatkým
(9. 3.1989) a prednáška Dr. Marty Uhríkovej o téme
Bernolákovské hnutie v Trnave (23. 3. 1989).
Výbor LKB začal pracovať v tomto zložení: čestný predseda Vojtech Mihálik, výkonná predsedníčka Dr. Marta Uhríková. Funkciu podpredsedu prijal
Marián Babirát (od r. 1990 bol predsedom spolku).
Post tajomníčky zastávala Alena Vrtochová a kronikárky PhDr. Daniela Čambalová.
Členkami výboru boli tiež Ema Gašparíková a Jarmila Božeková. Vedúce sekcií: odborno-výskumnej PaedDr. Marta Blažová, kultúrno-výchovnej Margita Kániková (od
r. 1990 PhDr. Adriena Horváthová). Metodickú sekciu viedla Mgr. Zlata Matláková.
Literárny klub Bernolák združoval vyše 140 členov väčšinou z Trnavy a okolia.
Boli medzi nimi tí, ktorí mali záujem stretávať sa s osobnosťami vtedajšieho kultúrneho prostredia, tiež folkloristi, študenti, kňazi, športovci, pedagógovia, prozaici i básnici. Všetci dostali klubový preukaz. V septembri 1989 požiadali o členstvo
študentky 4. ročníka DS (špecializácia detská sestra) zo Strednej zdravotnej školy
v Nových Zámkoch. Čestným členom sa stal i Vladimír Čapeľa z Austrálie.
Vedenie LKB zorganizovalo 9. novembra 1989 besedu s predstaviteľom katolíckej
moderny Svetloslavom Veiglom. Podujatie moderoval Teodor Križka. V hľadisku bol
okrem záujemcov aj „ideologický dozor.“ Nik z prítomných netušil prevratné spoločenské zmeny odštartované o niekoľko dní neskôr. Udalosti 17. novembra 1989
neodradili niektorých členov Literárneho klubu Bernolák (M. Babiráta, E. Striežencovú, M. Kánikovú, V. Kuracinovú a Z. Matlákovú) od osobnej účasti na vyhodnotení
celoštátnej literárnej súťaže v Prahe (20. novembra 1989).
Pri príležitosti 3. výročia Literárneho klubu Bernolák vydalo Mesto Trnava
v Okresnej knižnici v Trnave literárny zborník s názvom Moja Trnava. Obálku ozvláštňoval magický ex libris klubu (na obrázku), ktorý vytvoril svetoznámy výtvarník
Stano Dusík. Zostavovatelia PaedDr. Marta Blažová a Marián Babirát charakterizujú
samotnú publikáciu takto: „Spoločným menovateľom sú vyznania nášmu mestu.
Každý z prispievateľov v určitých chvíľach nazval Trnavu svojou. Kapitoly venované dvanástim autorom (Anton Baláž, Milan Ferko, Igor Hochel, Teodor Križka, Vojtech Mihálik, Ondrej Nagaj, Dana Podracká, Jaroslav Rezník, Rudolf Sloboda, Pavol
Štraus, Viliam Turčány a Svetloslav Veigl) sú doplnené najzákladnejšími biografickými a bibliografickými údajmi.“ Vydanie súboru textov dopĺňajú dokumentárne fotografie z archívu LKB a štyridsať zápisov hostí, ktorí zaznamenali svoje bezprostredné vyznania po besedách s členmi klubu. Spomenieme Jozefa Šimončiča, Viliama
Schiffera, Petra Horvátha, Evu Blahovú, Idu Rapaičovú, Ondreja Malachovského,
Hadriána Radvániho, Ladislava Ťažkého a i.
Piate výročie LKB dokumentujú pamätné medaily vyrazené v kremnickej mincovni. Vyrobili ich podľa návrhu akademického maliara Pavla Krátkeho. Na lícnej strane
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je portrét Antona Bernoláka a názov klubu s letopočtom jeho vzniku. Na rube je
použitý stredný znak mesta (schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 17. 2.
1994) a text: Mám svoje mesto rád; Trnava. Jedna z medailí putovala aj do Austrálie.
Početne najmenšiu metodickú sekciu Literárneho klubu Bernolák tvorilo trinásť začínajúcich autorov, ktorí sa stretávali každý prvý štvrtok v mesiaci v priestoroch
Domu kultúry ROH v Trnave. Čítali svoje verše, poviedky i dramatické texty. Diskutovali o filme, výtvarnom umení i hudbe.
Najúspešnejšou z tejto sekcie je Viera Levitt, rod. Kuracinová (1974), kurátorka
výtvarného umenia. Od roku 1997 pracovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave, kde
sa v roku 2002 stala riaditeľkou ako najmladšia na Slovensku v podobnej pozícii.
Od r. 2006 pôsobí v štáte Rhode Island v USA ako nezávislá kurátorka a fotografka.
Ako riaditeľka Knight Campus Art Galery, CCRI, získala New England Art Arward
2011 v kategórii tematických výstav. Darí sa aj Mariánovi Babirátovi, autorovi významných historicko-národopisných monografií o niektorých obciach Trnavského
okresu. (Viac v pripravovanom druhom zväzku Autorské profily, ktoré zostavuje
Mgr. Eva Drobná.)
O desiatkach ďalších významných a nezabudnuteľných podujatiach Literárneho klubu Bernolák v Trnave, ktorý po piatich rokoch zanikol, by vedeli zodpovedne informovať jeho predseda a vedúce zvyšných dvoch sekcií.
V minulom roku obohatila knižný trh publikácia Petra Radványiho (dotvorená
výbornou grafikou Jozefa Šelestiaka) s názvom Ľudia a udalosti v histórii Trnavy. Na
s. 167 púta pozornosť olejomaľba Andreja Kováčika (originál sa nachádza v Spolku
svätého Vojtecha v Trnave). Výtvarník ju pomenoval Zakladanie Slovenského učeného tovarišstva v roku 1792. Znázornená udalosť súvisí aj s činnosťou Literárneho
klubu Bernolák v Trnave, ktorý zorganizoval celoslovenskú literárnu súťaž o Cenu
Slovenského učeného tovarišstva. Podmienky prvého ročníka zverejnili: Dotyky č.
3/1990, Literárny týždenník č. 18/1990, Kultúra a život Trnavy č. 5/1990 a Slovenský denník (7.9.1990). Literárne texty päťdesiatich siedmich súťažiacich hodnotila
trojčlenná porota. Jej predsedom bol básnik Teodor Križka. Dvojicu členov tvorili
Michal Chuda a Ondrej Nagaj. V silnej konkurencii boli ocenení aj domáci autori.
Tretie miesto získal Marián Babirát a čestné uznanie Sabína Zavarská. Predseda LKB
zostavil 92-stranový zborník, ktorý v náklade 150 kusov vydala Okresná knižnica
Trnava. Tretí ročník tejto súťaže bol vyhodnotený v decembri 1992, v jubilejnom
roku 200. výročia založenia Tovarišstva. Súťaž neskôr zanikla spolu so spomínaným
literárnym klubom.
O jej oživenie (už s medzinárodnou účasťou autorov) sa r. 1999 úspešne pokúsila
predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej v Trnave PhDr. Adriena Horváthová. Dokázala priviesť k spolupráci Spolok sv. Vojtecha, Trnavský samosprávny kraj,
Mesto Trnavu, Knižnicu Juraja Fándlyho, Maticu slovenskú i šéfredaktora časopisu
Kultúra a pokračujúceho predsedu poroty básnika Teodora Križku. V tomto roku
úspešne vyhodnotili už XIV. ročník tejto súťaže.
Kde som vzala odvahu vrátiť sa k tejto téme? Podobnú otázku vyslovil v iných
súvislostiach prof. Ján Hučko a pokračoval, tak trocha aj mojom mene: „Historické
poznanie sa nikdy nekončí a neustrnie a je vždy v stvárňovaní svojho videnia minulosti prekonávané a prevrstvované poznaním novým...“

Zlata MATLÁKOVÁ, foto
Použitá literatúra:
BLAŽOVÁ, M., BABIRÁT, M.: Moja Trnava, Trnava 1992, s. 4 – 8, ISBN 80-900419-3-0
ŠIMONČIČ, J.: Trnava a rozvoj kultúry, Trnava 1998, s. 35, ISBN 80-968113-2-0
FORDINÁLOVÁ, E.: Literárne dejiny Trnavy, In: Dejiny Trnavy, I. zväzok, Trnava 2010, Tlačiarne BB,
s. r. o. Banská Bystrica, s. 501, ISBN 978-80-970498-5-0
RADVÁNYI, P.: Ľudia a udalosti Trnavy, Trnava, Tirna 2011, ISBN 978-80-969858-1-4
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Život klarisiek v Trnave

2. časť

Začiatkom 14. storočia boli sestry rádu svätej Kláry
často nútené riešiť mnohé sporné otázky ohľadom vyberania poplatkov na ich majetkoch. Už v roku 1303 si
od kráľa Ladislava V. dali potvrdiť oslobodenie poddaných kláštora od platenia akýchkoľvek daní a poplatkov.
O rok neskôr ich od platenia desiatkov z kláštorných
majetkov oslobodil pápež Benedikt IX. Napriek tomu
sa začal okolo roku 1309 spor, v ktorom sa klarisky
sťažovali ostrihomskému arcibiskupovi na neoprávnené vyberanie poplatkov Ostrihomskou kapitulou. Spor
definitívne vyriešil pápežský legát kardinál Gentilis
v prospech klarisiek. V roku 1325 nepriaznivo poznačil život v Trnave veľký požiar, ktorý poškodil aj kláštor
a kostol klarisiek. Klarisky nedisponovali dostatočnými
prostriedkami na obnovu, preto žiadali finančnú pomoc
od kráľa. Ďalšie prostriedky získali z pozemkov a majetkov, ktoré získali v obciach Hoste, Pavlice a Neštich.
Koncom 14. storočia dokončili rekonštrukciu kosKonzoly klenby sú kombináciou
tola, počas ktorej sa zmenil tvar presbytéria z rovného
rastlinných prvkov s figurálnymi
motívmi – maskou „divého muža“ na polygonálny, do interiéru kostola vložili novú krížovú
klenbu s kamennými rebrami a s výraznými konzolami figurálneho charakteru, s reliéfmi „divého muža“ a Agnus dei. Vytvorili novú sedíliu s kamennou obrubou a na severnú
stenu lode osadili profilovaný kamenný portál. Lektórium (letner) bolo umiestnené vo
východnej časti kostolnej lode, kde boli nad oltármi po oboch stranách víťazného oblúka baldachýny. Tento typ lektória býval členený priechodmi smerom do hlavnej lode
a bol figurálne zdobený. Skladal sa z viacerých polí rebrovo podklenutých baldachýnov.
Kostol zvnútra aj zvonka omietli a interiér
vyzdobili figurálnymi nástennými maľbami.
Spolu s prestavbou kostola bol pôdorysne
rozšírený aj kláštor dovtedy pozostávajúci
iba z jedného murovaného krídla. Zväčšili
ho na typickú trojkrídlovú dispozíciu pristavanú k južnej stene kostola s otvorenou arkádovou chodbou – ambitom lemujúcim rajský dvor. Je to dnešné východné nádvorie.
Počas husitských vojen obsadili majetky klarisiek bohatí mešťania a vidiecka šľachta a poberali z nich príjmy. V tejto nepokojnej situácii
Rekonštrukcia stredovekého lektória (letnera) boli klarisky nútené žiadať o pomoc pápeža.
baldachýnového typu oltára (podľa Š. Oriška), Pápež Urban VI. poveril trnavských františkáktorý oddeľoval loď kostola od chóru mníšok
nov z kláštora sv. Jakuba, aby vyriešili vrátenie
obsadených majetkov. V júni 1432, keď sa husiti pod vedením Blažeka z Borotína dostali
do mesta, trnavské klarisky museli utiecť k sestrám klariskám do Bratislavy. Vrátili sa až
v roku 1435 na príkaz kráľa Žigmunda. Pri požiari a rabovaní Trnavy husitami bolo zničených a stratených veľa listín a privilégií, ktoré klariskám patrili, preto vydal kráľ Matej Korvín privilégium, v ktorom dosvedčuje právoplatnosť nárokov na dedinu Boleráz.
Majetok klarisiek sa postupne zväčšoval vďaka štedrým darom od rôznych významných mecenášov, napríklad v roku 1479 odkázal klariskám dediny Biely Kostol
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a Fančal vážený pán Elefant Benedik. V roku 1524 im ostrihomský arcibiskup Ladislav
Sálkaj podaroval desiatok z viníc v obci Smolenice. Po bitke pri Moháči sa mnohí feudáli zmocnili majetkov klarisiek a neprávom si nárokovali na desiatok z viníc v obciach
Neštich a Boleráz. V tejto nepriaznivej situácii žiadali klarisky o pomoc mestskú radu.
Na žiadosť mesta prikázal Ferdinand I. v roku 1544 Františkovi Ňárymu, aby vrátil
klariskám les v Bolerázi a poveril ho spravovaním ich majetku. Ďalšie výhody získali
v rokoch 1528, 1548 a 1549, kedy kráľ Ferdinand zakázal mestu, aby poddaní pracujúci na majetkoch mníšok boli nútení k verejným prácam.
Mesto podporovalo vzrast kláštorných pozemkov v rámci mestských hraníc. V roku
1555 získali klarisky dedičstvo rodiny Salcer – záhrady pozdĺž Dolnej brány. V roku
1627 im mesto darovalo vedľa ležiaci pozemok. Daniel Lancer daroval klariskám záhradu a v roku 1668 Štefan Réčej dom so záhradou, ktorý stál oproti kláštoru.
Nemalý vplyv na tieto donačné aktivity mala skutočnosť, že medzi mníškami
sa nachádzali členky významných uhorských šľachtických rodín. Svoje zastúpenie
v kláštore mali rody Aponi, Erdody, Forgáč, Révaj, Čáky, Barkóci, Beréni. Bežným
javom bolo, že v kláštore žili blízke príbuzné, tety so svojimi neterami, sesternice
i sestry. Rodiny, ktoré mali v kláštore príbuzné, boli štedrými mecenášmi a donátormi
kláštora. Jednou z takých rodín boli Forgáčovci. Isté je, že budova klarisiek bola začiatkom 17. storočia v dezolátnom stave, lebo z roku 1607 sú známe žiadosti mníšok
kráľovskej komore o podporu na jej reštaurovanie. Už v roku 1608 bol postavený
a vysvätený nový oltár ostrihomským arcibiskupom grófom Františkom Forgáčom
a do oltára boli vložené relikvie svätých Lörinca, Antala a Gála. Katarína Pálfiová,
vdova po jeho bratovi Žigmundovi, palatínovi Uhorska (1618 – 21), povolila v r. 1649,
aby na časti jej majetku v Trnave viedla nová cesta a pozemok pod pôvodnou cestou
darovala klariskám. Zväčšili sa tak kláštorné záhrady s ovocnými stromami, ktoré
klarisky využívali na oddych a zábavu. V roku 1661 sa stala abatišou kláštora Mária
Klára (1620 – 1685), dcéra Žigmunda Forgáča.
V roku 1715 však ďalšia Forgáčová – klariska Agneša požiadala o zrušenie svojich večných sľubov, lebo ich zložila z donútenia a pod nátlakom. Agnešu totiž ukryli
v kláštore jej príbuzní za protihabsburských vojen zo strachu pred cisárskymi vojskami, lebo jej otec Šimon Forgáč (bol pravnukom spomínaného Žigmunda), pôvodne
cisársky vojenský veliteľ, prešiel k povstalcom. Matka využila príležitosť a po istom
čase ju spolu s vedením kláštora donútila zložiť večné sľuby. Údajne jej však prisľúbila, že po upokojení situácie ju z kláštora vezme a dobre vydá. Sľub nedodržala,
a preto Agneša požiadala o zrušenie večných sľubov a prepustenie do svetského života. Svojím rozhodnutím sa vystavila tvrdému prenasledovaniu, ktoré vyvrcholilo jej
tajným prevezením do kláštora v Bratislave, kde údajne zomrela v kláštornom väzení.
V tom istom čase žila v kláštore
i klariska Katarína Margarita Forgáčová (1726 – 50), blízka príbuzná spomínanej Agneše. Jej otec bol Ján Forgáč, pravnuk Žigmunda Forgáča, bol
kráľovským radcom a novohradským
županom. V roku 1750 namaľoval jej
posmrtný portrét pôvodom nizozemský maliar Karol Wilhelm Brandt žijúci v Trnave. Portrét sa dnes nachádza
v hradnom múzeu Červený Kameň.
Prelom 16. a 17. storočia bol na
Posmrtný portrét klarisky Kataríny Margarity Forgánašom území poznačený stavovskými
čovej (1726 – 50), olejomaľba, K. W. Brandt 1750,
povstaniami, tureckou vojnou, rýchMúzeum hrad Červený Kameň

26

lym nástupom reformácie, ako aj úpadkom rehoľných inštitúcií spojených so sekularizáciou ich majetku. Nepokojom odolali len kláštory klarisiek v Bratislave a Trnave,
pretože sa nachádzali ďaleko od osmanskej línie. Preto sa v roku 1556 uchýlili ku
klariskám do Trnavy begánky a klarisky z mesta Sarospatak (dnes v Maďarsku), ktoré
obsadili protestantskí povstalci. Kláštor a kostol v Trnave sa však nachádzali v zlom
stave, svedčia o tom záznamy z roku 1615 a 1619, kedy boli klariskám odpustené
poplatky “adstructuram ruinosi sui claustri“. Na obnovu budov získali klarisky prostriedky vďaka donačným aktivitám arcibiskupa Petra Pazmáňa, no už 7. septembra
1619 boli nútené utiecť pred vojskami Gabriela Bethlena do mesta Bécs új hely,
v súčasnosti Wiener Neustadt v Dolnom Rakúsku. Žili tu v ustavičnom strachu, pokiaľ
sa nad nimi nezľutovala vdova po Žigmundovi Ratkayovi Fruzina Pálfiová a poskytla
im vlastný dom v Záhrebe. Počas troch rokov strávených v Chorvátsku sa ich mecenášom stal ctihodný Peter Gál. 7. marca 1621 sa presťahovali bližšie, do mestečka
Bruck. Do Trnavy sa vrátili až v roku 1622 a pokračovali v prestavbe.
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Trnavské dni budú v znamení šiestich výročí
Devätnásty ročník Trnavských dní – stretnutia významných trnavských rodákov pod mottom Láska, pokoj, porozumenie, sa uskutoční v Trnave od 14. do
16. septembra. Tohto roku sa motivácia a program stretnutia sústreďuje na
250. výročie narodenia Anton Bernoláka – nášho národného dejateľa a kodifikátora prvého spisovného jazyka Slovákov, 220. výročie založenia Slovenského učeného tovarišstva, ktorého vznik a aktívne pôsobenie sa viaže na
Trnavu, 160. výročie úmrtia básnika, dramatika a historika Mikuláša Dohnányho, 60. výročie úmrtia Jána Koniarka, zakladateľa slovenského moderného sochárstva, 85. výročie založenia Knižnice Juraja Fándlyho a 50. výročie
úmrtia Ernesta Emanuela Schumeru, nevidiaceho hudobného skladateľa
a organového virtuóza, ktorý pôsobil vo františkánskom Kostole sv. Jakuba.
Do Trnavy v týchto dňoch zavítajú tri desiatky osobností umeleckého, vedeckého,
spoločenského i duchovného života. Bude medzi nimi napríklad Jozef Bartunek,
klinik a intervenčný kardiológ, nositeľ najvyššieho belgického vyznamenania Kardiologickej spoločnosti 2012 Leon Dumont Prize of the Belgian, ktorý v Kardiovaskulárnom centre v Aalste vedie jednotku molekulárnej kardiológie a od roku 2005
ako profesor na Technickej univerzite v Eindhovene koordinuje výskum zameraný na
potenciál kmeňových buniek kostnej drene v liečbe srdcového zlyhania.
Ďalším hosťom bude Ján Dőmők, významný slovenský diplomat, lingvista a znalec medzinárodného práva, ktorého osudy a pracovné smerovanie zaviali do desiatok
štátov. Jedným z jeho prvých pracovných zastavení bolo pôsobenie na trnavskom
gymnáziu, kde získal mimoriadnu popularitu medzi svojimi študentmi.
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Trnavu navštívi aj Tibor Pechan, projektový riaditeľ a vedecký pracovník v Ústave
pre genetiku pri Univerzite v Mississippi, držiteľ niekoľkých patentov a ocenení v oblasti výskumu biochémie a molekulárnej biológie. V súčasnosti pracuje na viacerých
projektoch v oblasti biochémie. Študoval a maturoval na gymnáziu J. Hollého v Trnave a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbore biochémia a špecializácia
génového inžinierstva.
Celkom v inej oblasti pôsobí ďalšia trnavská rodáčka Saša Šmidáková, ktorá
študovala na oboch trnavských univerzitách, venovala sa webdizajnu, pracovala
v Slovenskej televízii a pred tromi rokmi založila internetový portál obchod SAShE.
sk, zameraný na prezentáciu originálnych, ručne robených výrobkov viac ako piatich tisícok slovenských a českých výrobcov, umeleckých remeselníkov, návrhárov –
amatérov i profesionálov. V súťaži Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania získala ocenenie Úspešná živnostníčka 2011.
Projekt Trnavských dní nachádza v poslednom období pozitívne ohlasy v našich
a zahraničných médiách a vzbudzuje aj záujem mladých ľudí, ktorí majú možnosť
zoznámiť sa pri tejto príležitosti s nesmiernym bohatstvom nášho kultúrneho dedičstva súvisiacim s identitou nášho regiónu. Je preto prirodzené, že medzi tohtoročnými hosťami budú mať majú prevahu osobnosti strednej a mladšej generácie.
Ich profilovú prezentáciu aj toho roku môžeme uvidieť na tradičnom galaprograme
v Trnavskom divadle v sobotu 15. septembra.
-ph, mp-

Diplomat, ktorý začínal za trnavskou katedrou
Medzi osobnosťami, ktoré navštívia
naše mesto počas tradičného podujatia
Trnavské dni v septembri, je aj jeden
z obľúbených a oceňovaných učiteľov trnavskej všeobecnovzdelávacej školy Ján
Dömök. Narodil sa v Bratislave (28. augusta 1939) a po štúdiu anglistiky a rusistiky sa dostal do Trnavy. Za krátky čas
sa stal nielen obľúbeným učiteľom s prezývkou Johnny, ale neskôr, po úspešnej
diplomatickej kariére, sa k pedagogickej
práci vrátil v deväťdesiatych rokoch na
Právnickej fakulte UK či rôznych fakultách Bratislavskej vysokej škole práva.
Ján Dömök preložil 24 kníh a okrem autobiografickej knihy Diplomat na štyroch kontinentoch (2007) napísal aj učebnice Diplomacia ako súčasť medzinárodnej komunikácie (2010) a Diplomacia a diplomatický protokol (2011).
Napriek veku je aktívnym tenistom, plavcom i lyžiarom a obdivuhodná je
jeho znalosť ôsmich cudzích jazykov, ktoré ho sprevádzali nielen profesionálnou kariérou, ale dodnes si vďaka nim udržiava bystrú myseľ.
Krátka, štvorročná „trnavská“ učiteľská kariéra Jána Dömöka v Trnave (september
1964 – jún 1968) zanechala stopy v mnohých absolventoch stredoškolského štúdia.
Zaiste aj preto, lebo učiť sa cudzie jazyky bolo na tú dobu, prvú polovicu šesťdesiatych rokov, celkom atraktívne. Nehovoriac o angličtine. Trnavské gymnázium
v tomto období, až do roku 1973 nieslo názov Stredná všeobecnovzdelávacia škola
v Trnave. „Ja som si vaše mesto nevyberal. Skončil som fakultu a cez systém umiesteniek som išiel pôsobiť tam, kde ma potrebovali. A tak som skončil na tejto škole.
Boli sme príjemný a veľký učiteľský kolektív, bolo nás až štyridsaťdva a viedol nás
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riaditeľ Viliam Schronk. Bol som prvý, kto začínal v tejto škole s angličtinou, dovtedy to nebolo také bežné. Dodnes mám pred očami pamätné štvrtkové basketbalové
zápasy učitelia – žiaci, samozrejme, vždy vyhrali profesori. Nie preto, že by nás žiaci
nechceli poraziť, ale mali sme jednoducho náskok. Boli to milé zápasy a študenti
ich nezneužívali na získavanie lepších známok. Študenti boli nielen Trnavčania, ale
mnohí dochádzali aj z okolitých dedín. Trnava bola vtedy provinčným mestečkom,
a bol to pre mňa najprv taký príjemný nezvyk. Bolo to aj tým, že som porovnával
Bratislavčanov a Trnavčanov. Obyvatelia hlavných miest sú namyslení, myslia si, že
len oni sú tí úžasní. Život tu plynul oveľa pomalšie. Toto obdobie patrí medzi najkrajšie obdobia v mojom živote,“ hovorí dnes Ján Dömök a spomína na tieto zašlé časy
aj preto, že to bolo jeho prvé profesionálne pôsobenie.
Napriek tomu, že učil v Trnave, pre blízkosť bydliska – Bratislavy sa do nášho
mesta nepresťahoval. So železnou pravidelnosťou ste ho mohli stretnúť vo vlaku
odchádzajúcom o trištvrte na sedem z hlavného mesta do Trnavy. Ako sme spomínali, vyučovanie angličtiny nebolo v porovnaní s dneškom celkom bežným javom.
„Vtedy neboli iné pomôcky ako tie klasické, teda učili sa slovíčka a konverzovalo sa.
Jazykové laboratóriá vtedy začínali. Vybrané triedy mali u nás až 6 hodín angličtiny
týždenne. Ale potešilo ma, že z každého maturitného ročníka išli vždy traja – štyria
študenti študovať angličtinu ako hlavný predmet,“ spomína.
Koncom školského roka 1967/68 sa učiteľovanie Jána Dömöka v Trnave končí. Aj
keď v tomto období ho čaká ešte zaujímavejšia kariéra. „Od 1. júla 1968 som dostal
ponuku pracovať ako sprievodca a tlmočník vo vtedajšej cestovnej kancelárii Čedok.
Za poldruha roka som videl asi 35 krajín. Ani potom, na začiatku normalizácie, sa mi
tie brány celkom nezavreli. No cestovanie bolo trošku ťažšie. Na sprievodcovstvo sa
kládli vysoké nároky. Robili sme vlastivedné skúšky – vedomosti o Bratislave i oboch
republikách, ale aj jazykové skúšky, a pred komisiou sme museli dokázať, že sa
vieme orientovať aj v nepredvídaných situáciách. Prvá krajina, ktorú som navštívil
mimo Európu, bol Egypt, neskôr prišla India a mnohé krajiny stredomoria,“ hovorí
Ján Dömök, ktorý nechcel byť len sprievodcom a tlmočníkom, ale túžil aj po kariére
diplomata. Keďže nebol straníckym kádrom, skúšal iné možnosti. V duchu príslovia
„pod lampou býva najväčšia tma“ nastúpil od augusta 1975 na Úrad vlády na odbor
protokolu a medzinárodných vzťahov a súčasne robil tlmočníka pre predsedu vlády
v angličtine, ruštine, nemčine, maďarčine a francúzštine. „Tlmočenie je najvyššia
priečka ovládania jazyka. Práve roky strávené v Čedoku mi dali slušný základ. Hlásil som sa do Moskvy do akadémie na diplomaciu, a keďže som nebol dobrý káder,
neprijali ma. Desať rokov na Úrade vlády, to však bola moja diplomatická akadémia.
Sprevádzal som napríklad 255 veľvyslancov z Prahy,“ hovorí Ján Dömök.
Potom pôsobil na zastupiteľstve v Havane (1987 – 91), kde popri príjemných
zážitkoch prežil aj únos vtedajšou politickou mocou. Krátko pôsobil aj v Mongolsku
a od januára 1993 bol menovaný prvým veľvyslancom v Tokiu. V rokoch 1995 – 98
pôsobil na veľvyslanectve v Londýne a v rokoch 1999 – 2004 ako radca – minister
a vedúci diplomatickej misie SR v Alžírsku. Po týchto skúsenostiach sa opäť vrátil
k pedagogickej práci. Začal vyučovať na Bratislavskej vysokej škole práva diplomatický protokol. „Chcel som odovzdať tieto skúsenosti mladšej generácii. Keď sa
dnes pozerám dozadu, výraznú zmenu bolo cítiť rokom 1989, ktorý bol prelomový aj
v svetovej diplomacii. Tým, že sa skončila studená vojna, nastalo uvoľnenie. A hlavy
štátov či politici začali cestovať. Začala prevažovať verejná diplomacia, teda presadzovanie záujmov svojej vlasti v inej krajine a propagácia svojej krajiny. Západní
diplomati brali svojich východných kolegov ako partnerov, nie s podozrievaním, atmosféra sa uvoľnila. A prišla aj ekonomická diplomacia, rovnako širší priestor dostáva aj multilaterálna diplomacia,“ hovorí Ján Dömök.
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Jeho jazykové znalosti sú obdivuhodné, dodnes ovláda cudzie jazyky na aktívnej
úrovni. Hovorí, že je to vec cviku. „Vyrastal som v slovenskej rodine, s rodičmi som
hovoril po slovensky, s babkou len po nemecky a s dedkom len po maďarsky. Jeden
veľký jazykovedec povedal, aby človek úspešne ovládal nejaký cudzí jazyk, musí
mať štyri predpoklady: nadanie, húževnatosť, vynikajúcich profesorov a veľa šancí
to všetko uplatniť,“ hovorí. Zo všetkého spomínaného mal Ján Dömök dobré základy.
Napriek tomu, že s Trnavou ho dnes už nespájajú aktívne kontakty, raz za čas k nám
zájde. „Každý rok v júni alebo v júli ma pozývajú moji maturanti na stretnutie. Je to
úsmevné, pretože oni majú už 65 rokov. Najkrajšie bolo zatiaľ to posledné, to bola
dievčenská trieda,“ povedal Ján Dömök, ktorý sa už dnes teší na stretnutie so svojimi milými známymi počas Trnavských dní.
Text a foto Martin JURČO

Fiat lux – pocta nevidiacemu organistovi
Fiat lux – v slovenskom preklade Nech je svetlo, to je priliehavý názov koncertu, ktorý sa na
poctu nevidiaceho trnavského organistu Ernesta Emanuela Schumeru uskutoční pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia počas tohtoročných Trnavských dní v nedeľu 16. septembra
o 19.30 h v Kostole sv. Jakuba na podnet jeho
žiaka, legendárneho profesora Jána Schulza,
trnavského rodáka a zakladateľa speváckeho zboru trnavských gymnázií Cantica nova.
O motivácii uskutočniť toto podujatie a o spomienkach na Ernesta Schumeru hovorí s Jánom Schulzom koncertný organista, skladateľ
a hudobný pedagóg Stanislav Šurin.
■ Teritórium Trnavy – slovenského
Ríma ponúka muzikantom neobyčajné impulzy organovej hudby. Čo vás,
pán profesor, privádza opäť v roku
2012 do vášho rodiska?
Chcel by som vzdať poctu geniálnemu
nevidiacemu umelcovi, skladateľovi, organistovi františkánskeho chrámu sv. Jakuba. Ide o tematický večer umeleckého
slova, organových improvizácií a spevu,
ktorý som nazval Fiat lux. V auguste
uplynie päťdesiat rokov od Schumerovho
odchodu do večnosti.
■ Veľmi aktívne ste vypomáhali v poslednom roku života chorľavejúcemu
Majstrovi pri organe. Možno vás vnímať ako posledného žijúceho žiaka
Schumeru. Prečo ste sa po jeho smrti nestali organistom u františkánov?
Bol som už dva roky v praxi a v školstve
vládla veľmi tvrdá ateistická doktrína.
Moja túžba oslobodiť sa z červeného otroctva sama nestačila. Dal som na radu

starších neriskovať stále a všetko. To
viete – neustále ponižujúce pohovory,
preškoľovanie, udania... Na stále hranie
v kostole napokon stačilo aj šibrinkovanie
pri organe. Tak som s krvácajúcim srdcom odišiel do katedrály spomienok na
zlaté časy, kedy kvitlo umenie u františkánov. Bolo ešte priskoro na časy hudobnej mládeže a zbor Cantica nova.
■ Keď sa hudbymilovná verejnosť
a menovite priatelia OFM lúčili so
Schumerom, hrali ste a spievali na
zádušnej svätej omši. Vďaka tomu
nosíte v sebe tzv. „brucknerovský
rozmer“. Čo sa vám najjasnejšie vynára v spomienkach na túto udalosť?
Symbolický okamih, kedy rakva so Schumerovými telesnými pozostatkami opúšťala chrám. Skôr, než sa tak stalo, zastala na niekoľko minút pod chórom. Organ
bol jeho milované dieťa. Láska, ktorú mu
prejavoval, dojímala a odzbrojovala. Páter Anatol Baran, OFM, ktorý celebroval

30

zádušné obrady, mal pravdu, keď povedal, že Schumera bol organista, ktorý sa
rodí iba raz za sto rokov. Na rozdiel od
rakúskeho organového virtuóza Antona
Brucknera (1824 – 1896) nebol Schumera pochovaný pod jeho milovaným organom. Uložili ho do hrobky dobrých priateľov na Novom cintoríne v Trnave.
■ Vašej
generácii nebolo dopriate tvoriť v slobodných podmienkach. Predsa ste však vytrvalo búšili hlavou proti múru.
Spomeňme napríklad tzv. koncerty
za zatvorenými dverami na Schumerovom organe u františkánov...
Za prvý taký možno považovať koncert
pri odhalení pamätnej tabule Schumerovi
v roku 1973. Keď moji priatelia z okruhu
ctiteľov legendárneho „Pánka“ prispeli na
vyhotovenie pamätnej tabule, pozval som
okruh kultúrnych ľudí do františkánskeho
chrámu. Organová virtuózka Eva Kamrlová hral Bacha, Francka a Brahmsa. Zabuchli sme za sebou dvere. Nuž, voči eštébákom to bolo málo zdvorilé...(smiech).
Nám bolo dobre. Priamym pokračovateľom sa stal kňaz – umelec Stanislav
Mihalička, ktorý s vyberaným vkusom
servíroval organové menu svojmu okruhu
hudbymilovných kresťanov. Samozrejme,
za zatvorenými dverami. Bolo to najmä
v čase, keď hudobne vyzrieval pod vedením dirigenta Ladislava Slováka v trie-

de orchestrálneho dirigovania na VŠMU.
■ Ako profesor ruštiny ste asi sotva
mohli ovplyvniť životnú voľbu Mihaličku ísť študovať hudbu?
Na to poslúžila Cantica nova – naša spoločná láska. Pravdaže, vtedy som ešte netušil rozmer Stanislava ako organového
autodidakta. Keď sa jeho mladých krídel
dotkol Asrael, pochopil som s bolesťou,
že moje umelecké posolstvo v Trnave
sa končí smrťou následníka po meči...
■ Pád železnej opony nám dal možnosť rozvinúť organové umenie v profesionálnych dimenziách. Už vyše
pätnásť rokov prichádzajú do Trnavy
koncertovať svetoví organoví umelci
na historickom romantickom organe
firmy Rieger v Bazilike sv. Mikuláša.
S rešpektom a obdivom sledujem tvoje
aktivity na poli rozvoja organovej a duchovnej hudby v dimenziách vašej generácie. Presnejšie: hudobnej dynastie
Kopánky – ty, Stanislav II.... Stanislav
I. už uletel... Áno, to, čo sial Schumera,
žne Trnava dnes. Vďaka nemu mala svojho organového kráľa. Za čiernymi sklami
jeho okuliarov bolo však toľko svetla –
fiat lux – že to páli ešte aj dnes. Nech
je Pán zvelebený! Môže ešte niečo lepšie
vyjadriť jedinečnosť životného poslania
ako proroctvo jeho druhého krstného
mena – Emanuel?

Za rozhovor ďakuje Stanislav Šurin, foto: eu

Chcela byť speváčka a mama. Splnilo sa jej to
Ak patríte medzi priaznivcov operného spevu v divadlách či v televízii, rozhlase a na nosičoch, isto vám neuniklo, že tento žáner hudobno-dramatického divadla viac ako tridsať rokov významne a úspešne reprezentovala
aj naša rodáčka Alžbeta Mrázová rod. Szapuová, dnes Režuchová (nar. 17.
apríla 1939 v Trnave).
Odmalička prejavovala svoj spevácky talent. Po absolvovaní štúdia na bratislavskom
konzervatóriu a angažmán vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave študovala
na Vysokej škole múzických umení operný spev. Napriek tomu, že žila v Bratislave,
prijala v roku 1970 na takmer dvadsaťpäť rokov angažmán do Štátneho divadla
v Košiciach (ŠDK), kde sa stala hlavnou hviezdou tamojšej Tálie v koloratúrnom a lyrickom sopránovom odbore. Odborníci jej prejav charakterizujú ako žiarivo vysoko
položený s uvoľneným herectvom, čo ju predurčovalo uplatniť sa nielen v opernom,
ale aj operetnom žánri. Hrala preto napríklad aj v Hrnčiarskom bále, Cigánskej láske
či Poľskej krvi. Významné sú však najmä jej operné postavy z hier Manon Lescaut,
Traviata, Bohéma, Komedianti, Faust a Margaréta, Don Giovanni, Predaná nevesta,
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Nápoj lásky. Vo vymenúvaní titulov by sme mohli pokračovať. Alžbeta Režuchová sa
dnes už aktívnej speváckej kariére nevenuje, no rovnako vníma dianie v hudobno-dramatickom divadle, sleduje svoju domovskú scénu i rodné mesto.
■ To znamená, že už ako dieťa ste
vnímali a absolvovali aj niektoré
podujatia, ktoré boli súčasťou trnavského kultúrneho života, nielen ako malá obyvateľka, ale aj ako
malá speváčka?
Sčasti áno. No aj preto, že som chodila po vonku s chalanskou spoločnosťou,
najprv som viac inklinovala k športu.
Na základnej škole som reprezentovala
v behu, hrala som závodne ping-pong,
napríklad aj skok do výšky. Spievala
som však už od piatich rokov. Dodnes
si pamätám, že som účinkovala na nejakej akcii v divadle majstrovi Mikulášovi
Schneiderovi Trnavskému, dokonca som
osobne od neho dostala nejakú bonboniéru. Keď som sa rozhodovala ísť študovať spev, rodičia mi to nevyhovárali,
■ Narodili ste sa v našom mes- netlačili na mňa v profesionálnom zamete v časti zvanej Tulipán. Bolo to raní. Túto cestu som si vybrala ako pätv čase, keď táto časť mesta mala násťročná a nikdy som to neoľutovala.
■ Nepredbiehajme však. Skôr, než
skôr vidiecky charakter.
V rodinnom prostredí sa nikto z mojich ste išli študovať do Bratislavy, abrodičov či bližšej rodiny nevenoval vý- solvovali ste celý cyklus v trnavskej
raznejšie spevu či umeniu. Otec bol elek- Ľudovej škole umenia.
trikár vo vtedajších Západoslovenských Pamätám si, že sme mali povinný speenergetických závodoch, mamička bola vokol, čo som nenávidela. Ľahko som sa
domáca. Žila som v paríjemnej harmo- učila a rýchlo, no v spevokole sa omieľanickej rodine, ktorá mi priniesla všetko, la jedna pesnička. Takže ma tam urobili
čo si dieťa môže želať. Vrátane toho, že sólistkou. Na trnavskej hudobnej škole
rodičia ma do ničoho nenútili. Vyrasta- ma veľmi ovplyvnila pani učiteľka Rola som na Ružovej ulici. Ako dieťa som zália Arnoldová, ktorá bola fantastická
bola chlapčenský pupok (smiech). No dáma. Pri nej som si neskôr uvedomila,
bola som, musela som byť, pretože som ako je dôležité mať učiteľa, ktorý vás vie
mala o päť rokov staršieho brata, s kto- profesionálne nasmerovať. A spomínarým som absolvovala všetky detské hry. ná pani učiteľka ma podchytila, pýtala
Hrali sme guľôčky a robili sme všetko to, sa ma, čo by som chcela robiť, a podobčo robí chlapčenská spoločnosť – vráta- ne. Keď som jej povedala, že chcem byť
ne hrania futbalu. Hračky, s ktorými som speváčka, povedala, že mi v tom pomôsa hrala, boli celkom iné ako tie dnes, že. Zistila, kedy sú skúšky na konzervahrali sa s nimi ešte aj moje netere. Na tóriu, a pripravila ma. Nakoniec prišiel
spomínanej ulici som často sedávala na deň skúšok. Bolo nás tam veľmi veľa,
okne. Keď sa ma okoloidúci pýtali, čím len o spev okolo tridsaťpäť záujemcov.
chcem byť, povedala som, že speváčka Na prijímačkách bol so mnou aj neskorší
a mama. Obe tieto želania sa mi splni- bystrický spevák Štefan Babjak, ktorého
li. Profesionálny spev i dieťa. Môj syn sa manželkou bola tiež speváčka. On bol pôvodne zubár – a vybral sa na skúšky na
v týchto dňoch dožíva päťdesiatky.
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konzervatórium. Nejako si ma odchytili
a povedali mi: Malá, poď sem, ty budeš
sedieť medzi nami. Ty máš hlavu dobrú. Boli tam totiž aj skúšky zo slovenčiny
a aj z iných predmetov. Nakoniec všetko
dobre dopadlo a aj sme spoločne školu
absolvovali. Veľa u mňa robilo to, že som
bola typ, ktorý nemá strach. Mala som
aj neskôr pocit zodpovednosti, no vždy,
keď som vyšla pred publikum, všetko zo
mňa spadlo. Keď som však vtedy, po prijímačkách, vyšla z miestnosti, kde ma už
čakali rodičia, veľmi som sa rozplakala.
Vyšiel tiež jeden z profesorov, a aj aby
ma upokojil, povedal mi, že som veľmi
dobre spievala. Nakoniec mi povedali výsledok nie po dvoch týždňoch, ale
hneď. Bola som pridelená k pani profesorke Anne Korínskej, tá bola vtedy veľkou kapacitou. Študovali u nej napríklad
pani Mimi Kišoňová, Elena Kittnárová,
Ľuba Baricová a mnohé ďalšie. Chodila
som tam asi rok a po roku ona dostala
ponuku ísť prednášať na Vysokú školu
múzických umení. Napriek tomu išla na
vtedajšie povereníctvo a poprosila ich,
či by popri pedagogickej práci na VŠMU

nemohla mňa učiť zadarmo na konzervatóriu. Povedali jej, že sa to nedá, že sa
musí všetkých žiakov vzdať. Nahovorila
teda ona mňa, aby som zabojovala, no
mňa podobne vypoklonkovali. Ona teda
odišla na VŠMU a mňa pridelili Marke
Medveckej, sólistke SND.
■ Po skončení strednej školy ste nastúpili do Vojenského umeleckého
súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave.
Počas celého štúdia som sa uskromňovala, nemala som žiadne štipendium, tak
som si povedala, že zoberiem miesto,
kde je aspoň trošku slušnejší plat. Nová
scéna teda neprichádzala do úvahy.
Vtom prišla ponuka od skladateľa a vtedajšieho umeleckého šéfa Vojenského
umeleckého súboru Milana Nováka, aby
som sa stala členkou ich súboru. Spomínaný súbor mal veľa aktivít, napríklad
aj bohatú zájazdovú činnosť. V tom čase
som tam bola v skupine, kde boli napríklad aj Milan Lasica a Julo Satinský,
Eva Kostolányiová či choreografka Gita
Kopeliovičová. Ale dnes známy flautista
Miloš Jurkovič, aj môj terajší manžel dirigent Bystrík Režucha, ma presviedčali,
že nemám čo hľadať v súbore, že mám
ísť do školy. A tak som po necelých štyroch rokoch z VUS-u odišla.
■ Opäť ste sa teda stali študentkou.
No asi málokto vie o vašich peripetiách na vysokej škole s dvomi významnými slovenskými vokálnymi
pedagogičkami, najmä so spomínanou Annou Korínskou, ktorá medzitým z konzervatória prešla na
VŠMU, kde bola aj profesorka Anna
Hrušovská.
Nebola som celkom rozhodnutá ísť na
túto školu. Spomínala som iniciatívu
mojich kolegov z VUS-u, ktorým som
povedala, že na školu pôjdem, ak ma
bude učiť profesorka Anna Hrušovská.
Tá učila napríklad aj Luciu Poppovú. Tak
mi kolegovia vybavili u tejto profesorky
audienciu. Ona súhlasila, no pripomenula, že síce mám talent, ale treba dobre
popracovať, pretože doteraz ma nikto
poriadne neviedol. No ísť na prijímacie
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skúšky nebolo jednoduché. S VUS-om
sme boli na zájazde v Českých Budějoviciach. Milan Novák, úžasný človek a môj
šéf, mi povedal: Ty sa neznervózňuj, ja
ti dám šoféra s autom a on ťa odvezie do
Bratislavy. Po skončení účinkovania sme
teda nasadli do auta a išli sme z Budějovíc do Bratislavy. Šoféra chytil mikrospánok a nebyť môjho výkriku, narazili
by sme do stĺpa, ale aj tak sme skončili
v poli. Šofér ma, našťastie, domov doviezol, zobrala som si noty a išla som
na skúšku. A tam ma vítala profesorka
Anna Korínska, ktorá mi hovorila, ako sa
už na mňa teší. Myslela som si – keby
si ty vedela, že ja nechcem ísť k tebe.
Skúšky som urobila a ešte som povedala, že ak ma prijmete, chcem študovať
u Anny Hrušovskej, inak nemám záujem.
Takže si viete predstaviť, ako profesorka Korínska ku mne potom pristupovala. No mne išlo o to, aby som sa niečo
naučila. Profesorka Anna Hrušovská bola
fantastická. Pamätala som si ju ešte ako
študentka z konzervatória, chodila som
na jej predstavenia, obdivovala som ju.
Bola nielen výborná speváčka, pedagogička, ale najmä výborný človek. Hlavne
človek. Otvorila dvere na triede, pozrela
sa na mňa a povedala mi: Tak, najprv
ideme na kávičku. Išli sme do Tulipánu
(kaviareň oproti vtedajšej katedre na
Štúrovej ulici v Bratislave – pozn. aut.),
opýtala sa ma, čo mi je. Keď som sa jej
vyrozprávala, povedala: Tak. A teraz
môžeme ísť pracovať.
■ Po skončení školy ste sa asi do
VUS-u už nevrátili.
Nebolo voľné miesto. Počas školy som
robila niekoľko výchovných koncertov,
inak nič. Veľmi som chcela ísť od divadla,
to bol môj sen. Nakoniec sa našlo miesto
v divadle v Košiciach. Na konkurz som
išla v deň, keď som mala v Prešove šesť
výchovných koncertov. V divadle ma
privítal dirigent Ladislav Holoubek. Povedal: Je po predstavení, máme tu celý
orchester, budete teda spievať s celým
orchestrom. Bola som prekvapená, pretože sa konkurzy robili len s korepetíto-

rom s klavírom. Zaspievala som Predanú
nevestu, Butterfly a Traviatu. Bol to zaberák, no prekvapilo ma, že sa zbehlo
celé divadlo. Všetci z divadla boli zvedaví, kto sa to k nim hlási. Bolo to však
pre mňa neznáme prostredie, nikoho
som tam nepoznala. Keď som skončila,
odmenili ma veľkým aplauzom. Nakoniec
som ešte prešla cez konkurzné predstavenie – Predanú nevestu. Bolo to v sezóne 1970/71. V Košiciach som napokon
zakotvila na dvadsaťštyri rokov.
■ Láska k hudobno-dramatickému
divadlu bola asi natoľko silná, že ste
neváhali obetovať energiu na dochádzanie z Bratislavy do Košíc.
Na jednej strane to bolo veľmi ťažké,
mala som dieťa, syn zostal s manželom
v Bratislave. Moja mama sa však postarala o synčeka, jednoducho sme to nejako skombinovali. Vždy na sobotu a nedeľu som išla domov, a v nedeľu späť. Tie
roky sa nedajú opísať, okrem narodenia
môjho syna bolo toto operné angažmán
najkrajším obdobím v mojom živote. Aj
dnes chodím do Košíc na každú premiéru. Dokonca ma tam neraz zastavia na
ulici s otázkou, či som sa im do divadla vrátila. Z Košíc som odišla tesne pred
dôchodkom.
■ Vráťme sa ešte na skok do Trnavy.
Zaiste ste stretli počas štúdia aj niektorých svojich spolurodákov.
Medzi mojimi spolužiakmi na konzervatóriu bol hudobný skladateľ, trnavský
rodák Juraja Beneša. Dokonca sme chodili do jedného ročníka. Okrem neho tam
bola staršia spolužiačka Eva Jakubcová-Efenbergerová. Spievala celý život v filharmonickom zbore.
■ Vraciate sa do Trnavy aj dnes?
Áno, pravidelne. Mám tam brata, ktorý
je zubný lekár. Je otcom známej výtvarníčky a pedagogičky Márie Balážovej.
Z Trnavy som odišla ako pätnásťročná,
to znamená, že sa mi tam všetky priateľstvá z detstva roztratili. Pokiaľ ide
o mesto, som rada, že Trnava postupne
dostáva krásu, akú mala kedysi.
Martin JURČO, foto: autor a Ondrej Bereš (ŠDK)
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Kultúra súvisí aj so slobodou tvorivého ducha
Už pätnásť rokov môžeme hovorcu mesta Trnavy Pavla Tomašoviča vidieť na obrazovkách televízií, počuť z rozhlasu
alebo si prečítať jeho vyjadrenia v tlači. Zaujme nás najmä
premýšľaním a reflektovaním
problémov iných ľudí. Okrem
komunikácie s médiami je aj
vedúcim kancelárie primátora a predsedom občianskeho
združenia novinárov Pro Trnava. Popísanie všetkých jeho
aktivít by zabralo veľa miesta,
ale spomeňme aspoň prípravu
a moderovanie viacerých kultúrnych podujatí. Prvá jeho kniha Nič v krajine nikoho sa v ankete časopisu Knižná revue umiestnila na druhom mieste v rubrike Debut roka. Na
úspech nadviazal i druhým knižným titulom Bezčasie. Obľúbené sú aj jeho
úvodníky publikované v tomto časopise. Okrem iných ocenení získal v máji
tohto roku aj Pamätnú medailu predsedu TTSK za rozvoj kultúrneho života
v Trnavskom kraji.

■ Hovorcom mesta si sa stal pred
pätnástimi rokmi, keď sa tento post,
a nielen on, v našej spoločnosti ešte
len formoval. Spomeň si na začiatky
– možno plné nedorozumení, možno
aj nepochopenia tejto funkcie...
Problém nepochopenia je širší. Každý
z nás používa slová podľa vlastného vnímania sveta, no stratili sme ich pôvodný
zmysel. Stratili sme spoločný fundament,
pomenovaním ktorého slová pôvodne
vznikali. Pojmy ako demokracia, pravica či ľavica, kultúra či tradícia, hovorca
či politik stratili bežným, až samozrejmým používaním svoj pôvodný obsah.
Nahrádza ho individuálne videnie, ktoré
prináša nedorozumenia, reptanie i stratu autorít. Zmätenie ešte viac zahmlieva
rýchlosť šírenia informácií bez dôsledného premýšľania. To má vplyv i na komunikáciu. Úlohu hovorcu v tomto kontexte
nevnímam ako jednostrannú komunikáciu k občanovi, ale skôr ako snahu vytvoriť obojsmerný tok. Mám to šťastie,
že komunálni predstavitelia Trnavy chcú
počuť aj negatívne postrehy, aby dokázali lepšie porozumieť problémom. Je,

samozrejme, jednoduchšie zafinancovať
reklamu, elegantné výstupy, propagačné články a presviedčať ľudí, že všetko
je v poriadku. Avšak to by bol beh len na
krátke trate. Ľudia dnes odhalia, čo je
prázdne slovo a čo skutočnosť. Aj preto
si myslím, že je dôležité hľadať najprv
dorozumenie, vzájomný rešpekt a úctu.
■ Mnohí obyvatelia nášho mesta
sa sťažujú, že v Trnave sa za uplynulé roky nič neurobilo, cesty sú
rozkopané, domy chátrajú. Celkom
iný pohľad majú návštevníci, ktorí
sa vyjadrujú obdivne a pochvalne,
hoci vedia, že mesto nemá čarovnú
paličku a už vôbec nie zlatú rybku
v Trnávke. Ako vnímaš cestu, ktorou
mesto prešlo za niekoľko posledných rokov?
Celá spoločnosť kráča cestou, ktorá nie
je ľahká, často na nej narážame na zlé
značky či individuálne očakávania cieľa.
Z rôznych uhlov pohľadu prirodzene existuje na jednu vec viac názorov. Ak ich
zoberieme do úvahy, potom sa v Trnave
spravilo dosť, a ešte treba aj dosť urobiť.
Myslím si, že to je východisko s perspek-
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tívou. Trnava má bohatú minulosť, o ktorú sa dá oprieť, ale i svoj cieľ, ktorý leží
ešte len pred ňou. Nemožno však čakať
na to, čo spravia iní. Záleží na každom
z nás, aby sme život v meste rozvíjali
a kultivovali jednak vzťah k susedom,
jednak k svojmu okoliu a životnému prostrediu. Nemali by sme ľahkovážne zovšeobecňovať, podliehať jednostranným
názorom a vnímať len jednu interpretáciu z celkovej škály života. Vytváraním
vzťahov spolupatričnosti, podpory, podržania sa a spolupráce možno vyjsť zo
slepej uličky ustavičnej nespokojnosti.
Obytné domy, sídliská a ulice sú vizitkou
nášho spôsobu života i našej výchovy
detí. Natíska sa kľúčová otázka, na ktorú sme zabudli: Čo je verejné, spoločné,
a čo súkromné?
■ Súčasťou života mesta je aj kultúra, ktorá je Popoluškou v celej našej
spoločnosti. Robí Trnava dosť pre
túto sféru ľudského ducha?
O kultúre platí to isté, čo aj o spoločnosti. Máme ju takú, akí sme sami. Je rozbitá na individuálne predstavy bez širšej kultúrnej obce a bez autorít. Stratili
sme spoločný rozmer i zmysel výpovede umelca. Nemalo by nám však ísť len
o samoúčelnú kritiku či presadzovanie
vlastného videnia sveta bez ochoty dorozumieť sa. Bez definovania spoločného, bez záujmu a konkrétneho prejavu
kultúrnej obce sa nedá očakávať od samosprávy či štátu, že budú organizovať
a zastrešovať všetky parciálne prejavy
kultúry. Predpokladám, že tvoriví ľudia
v kultúre ani nechcú byť riadení. Preto
úlohou štátu a mesta je vytvoriť priestor
pre tvorivosť, nie ju v prvom rade organizovať.
Pred rokmi sa hovorilo, že v Trnave
„skapal pes“. Ja som však často znepokojený práve tým, že nestíham chodiť
na mnohé skutočne dobré kultúrne podujatia, ktoré sa v tomto meste konajú.
A ani jedno z nich nebolo karom kultúry.
Tá pokračuje ďalej. Práve vďaka ľuďom,
ktorí pochopili, že kultúra nie je o peniazoch, politikoch, ale predovšetkým o slobode tvorivého ducha.

■ Podobne ako v minulom režime, aj
dnes sa udeľujú rôzne ocenenia za
mimoriadnu prácu pre mesto a spoločnosť. Patria do dnešnej doby alebo sú len zdrojom nedorozumení
a nenaplnených ambícií?
Podobne ako mnohé pojmy stratili svoj
pôvodný obsah, aj prejav vďačnosti spoločenstva je v podozrení. Čo sme vlastne nevystavili pochybovaniu? Počnúc
tradíciou, autoritami, vlastnou identitou
až po zdroje a zázemie spoločenstva
i života. Iste, je dôvod na mnohé pochybnosti. Hlavne, ak začína prevládať
tendencia, že mocou a peniazmi možno dosiahnuť všetko. V spoločnosti, kde
chýbajú prirodzené štruktúry, odborné,
nie roztrieštené komunity, kde absentuje občianska spoločnosť, sa stáva, že
časť ľudí chce uspokojiť svoje nenaplnené ambície. Dnešná rýchla doba vytvára
na to i viaceré možnosti. Kliknutím myši,
esemeskou či dostatočnou sumou sa
rozhoduje, žiaľ, aj o tom, kto je najlepší
spevák, spisovateľ, výtvarné dielo či iný
umelecký prejav. Vzniká množstvo súťaží. Každý je fotograf, spisovateľ, výtvarník či superhviezda. Takto získané ocenenia sú rýchlou cestou k zabudnutiu.
Kultúru, našťastie, preveruje čas. Je trvalejšia ako život jednotlivca. Nekupuje
sa, nepredáva a nezávisí na popularite.
Napriek takýmto javom v spoločnosti
by sme však nemali zanevrieť na snahu
relevantných inštitúcií vytvárať zázemie
vďačnosti. Hlavne v dobe, v ktorej prevláda negativizmus. Princípom kultúry
bolo vždy podržať a zvýrazniť cesty, ktoré udržiavajú a rozvíjajú život.
■ Prezraď milovníkom literatúry,
kedy sa im prihovoríš ďalšou knihou...
Žijeme v dobe, ktorá je plná slov a mám
pocit, že oveľa výpovednejšie je ticho.
Som v štádiu ticha a počúvania. Hľadám roviny dorozumenia. Vnímam však
i tlak, aby to, čo obstálo a rezonovalo,
napríklad aj moje úvodníky, bolo knižne
vydané. Ak je o ne záujem, tak môžem
urobiť výber a vydať knihu v podobnom
formáte ako moje dve predchádzajúce.
Zhovárala sa Margita KÁNIKOVÁ, foto: eu
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Tri cesty sestier Kuffelových chodníkmi Tálie
Aj keď každá z nich sa úspešne presadila
vo svojej oblasti a vryla do nej charakteristickú stopu, predsa len môžeme nájsť
dve oblasti, ktoré všetky tri zhodne pokladali za svoje. Bolo to divadlo a príslušnosť
k Trnave. Asta, Beatrica a Daniela Kuffelové dostali pevný rodinný základ práve
v súvislosti s divadelnými doskami. Ich
rodičia – Astéria Kuffelová (1931) a Vendelín Kuffel (1925 – 2008) – boli významnými divadelníkmi v Dedinskom divadle.
Do Trnavy prišli po vzniku profesionálnej
scény – Krajového divadla v roku 1960. Po
jeho zrušení v roku 1965 už v našom meste zostali. Začas pôsobili v dramaturgii
Stálej scény divadla, potom v inštitúciách,
ktoré kultúru organizujú. Úspešné životné
a profesionálne príbehy ich dcér, sestier
Kuffelových, akoby vychádzali z neopísateľného napätia medzi hľadiskom a javiskom. Pedagogické aktivity, ktorým sa venuje Beatrica, i rozhlasová práca,
ktorú okúsila Asta, majú obidve „divadelné“ polohy pomyselného hľadiska
i javiska, aj keď ozajstnú profesionálnu divadelnú prácu si zvolila za životný chlebík len najmladšia Daniela. Ako hovoria dnes zhodne Daniela i Beatrica, boli vraj silný trojlístok. Tri sestry ako od Čechova. Každá s odlišnou
individualitou. Vzájomne sa dopĺňali a podporovali.
Egon Ervin Kisch na vlnách éteru
Najstaršou zo ságy sestier Kuffelových bola Asta (nar.
5. januára 1953 v Pezinku, zomrela 13. augusta 1994
v Martine). Večerná revue, Na modrej vlne, Mikrofórum, Rádio Elán. To je len výber z množstva relácií,
v ktorých sa niekoľko rokov ozýval jej pokojný, príjemne zvedavý, nevtieravý, svojím zafarbením zamatový hlas. Aj keď od jej smrti ubehlo v auguste dlhých
osemnásť rokov, dodnes pri vyslovení jej mena mnohí
súhlasne prikyvujú. Jej originálne, niekedy až bizarné
témy a situácie neraz až na pokraji nebezpečenstva
možno dnes len sem-tam počuť v archívnych strihových reláciách. Dodnes vo fonotéke Slovenského rozhlasu nájdeme 98 relácií s autorstvom Asty Kuffelovej.
Astina cesta k rozhlasovým úspechom však nebola
priamočiara. „Od detstva bola veľmi priebojná. Mnohé
veci som chápala až neskôr, keď som začala písať a ona ma zoznámila so svojimi kolegami a pomohla mi otvoriť dvere do časopisov a novín. Bola veľmi komunikatívna.
Mala pozitívnu charizmu, ktorou si získavala nielen svojich kolegov a respondentov,
ale v neposlednom rade aj poslucháčov,“ spomína sestra Beatrica. Ako dieťa vyrastala
v Pezinku. Keď mala sedem rokov, s rodičmi sa presťahovali do Trnavy. Neskôr, popri
štúdiu na všeobecnovzdelávacej škole, písala poviedky a pôsobila aj v amatérskom
divadle poézie Motýľ. Už vtedy mala skúsenosti z detského divadla Bzučalka, ktoré
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viedol Rudolf Debnárik. Pôvodne však chcela byť divadelnou či filmovou režisérkou.
Sledovala všetky predstavenia v trnavskom divadle, stretávala sa s hercami a dokonca vraj bola taká smelá, že aj režisérovi Deziderovi Jandovi neraz zhodnotila celé
predstavenia. Na jej vysnívanú filmovú alebo divadelnú réžiu ju však nevzali. Rozhodla
sa preto ísť študovať žurnalistiku na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Stala sa teda vlakárkou, ako sa dodnes hovorí Trnavčanom dochádzajúcim do
hlavného mesta železnicou. Ešte ako študentka si v rámci novinárskeho zamerania
vybrala rozhlas. A ten sa jej zakrátko stal doslova vášňou. Po krátkych, ešte študentských rozhlasových skúsenostiach ju oslovila redaktorka Mikrofóra Hana Laššová.
„Rozhlas ju lákal a priťahoval svojou neopakovateľnosťou i zvláštnym napätím
živého vysielania. A to bolo cítiť z relácií, kde bolo jedno, či vysielala rozhovor s dojičkou, šachistom, významnými osobnosťami z kultúry alebo s horolezcom na Skalnatom plese – vždy bol rozhovor niečím zaujímavý,“ zhodujú sa na odpovedi obe sestry.
Asta zapadla do tímu Redakcie mládežníckej publicistiky bratislavského rozhlasu až
do konca svojho života. Mala rada najmä živé vysielania z nevšedného prostredia.
Neskôr sa venovala aj výchove mladých redaktorov a moderátorov. Počuť ju mohli aj
českí poslucháči vďaka spoločnému federálnemu vysielaniu relácie Mikrofórum. Svoju poslednú reláciu, ktorá sa nachádza aj v rozhlasovom archíve, odvysielala v júni
1992. Aj keď sa neskôr do Bratislavy presťahovala, Trnavčankou zostala navždy. Stále
sledovala dianie v našom meste, písala do mesačníka Kultúra a život Trnavy, občas
zarecitovala na niektorej z trnavských vernisáží.
„Dodnes ju mám pred očami, ako je zahrabaná v papieroch alebo niečo píše na
stroji, ktorý máme dodnes doma. Spomínam si, že živé vysielanie si neraz naplánovala aj na Štedrý večer. Chodili sme ju teda vždy čakať na stanicu a potom sme mohli ísť
večerať. Promócie mala v roku 1977, keď už bola známa novinárka. Vnímala som ju
ako veľkú sestru, ktorú som si vždy popoludní pustila v rádiu. Asta bola pre mňa stelesnením zanietenosti a profesionality. Mikrofón ju sprevádzal celý život, všade chodila s mikrofónom a aj väčšinu fotografií má s mikrofónom,“ spomína sestra Daniela.
Okrem bežných snov rozhlasákov si Asta po novembrovej revolúcii splnila aj ďalší
sen – stretnúť sa so svojou obľúbenou herečkou Annie Girardotovou. Mala svoje vzory
a pre mladších kolegov sa sama stala vzorom. Jej hviezda však už vtedy smerovala
opačným smerom. V lete pred dvadsiatimi rokmi odišla na dovolenku do svojej milovanej Abramovej a do rozhlasu sa už nevrátila. V čase zápasu s ťažkou chorobou,
šesť týždňov pred smrťou (21. júna 1994), pomáhala naštartovať malé lokálne rádio
v Martine a bola aj niekoľkohodinovou súčasťou jeho vysielania. „Mala úžasný zmysel
pre humor – bol láskavý, nie uštipačný, ale taký gogoľovský. Dokázala vytvoriť neopakovateľnú atmosféru.
Vedela sa pre pravdu pohádať, v škole ju volali advokát chudobných. Mala veľmi silný vzťah k rodičom,
starým rodičom a kolegom. Ten ľudský rozmer s profesionálnou dokonalosťou bolo to, čo ju urobilo nenapodobiteľnou. Preto si ju ľudia dodnes vážia,“ hovoria
Beatrica a Daniela.
Na pomedzí divadla a lingvistiky
Divadelníčkou chcela byť pôvodne aj Beatrica (nar. 31.
marca 1958 v Modre). So sestrou vyrastala v Pezinku u starých rodičov. Už v detstve sa vďaka svojej
tete Marike učila básne po anglicky a po francúzsky.
Do Trnavy za rodičmi odišla v roku 1965, keď sa už
Krajové divadlo rušilo. „Pamätám si návštevu divadla
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skôr sporadicky. Bolo to najmä cez víkend. Keď som bola v Trnave, chodila som na
rozprávky. Ako dieťa som sa zoznámila so Zorou Kolínskou. Ona bola vtedy členkou
súboru Krajového divadla a veľmi sme si padli do oka. Naše priateľstvo bolo veľmi
intenzívne a v kontakte sme boli aj neskôr až do jej predčasnej smrti,“ hovorí Beatrica Kuffelová.
Vzťah k divadlu sa posilnil po vzniku Divadla pre deti a mládež, keď patrila medzi
jeho nadšené diváčky a nevynechala ani jednu premiéru. Popritom ju však stále
zaujímali jazyky. Využila preto možnosť, že sa v Trnave na Halenárskej ulici otvárala škola s rozšíreným vyučovaním angličtiny. Bola vraj jednou z prvých škôl tohto
typu na Slovensku. V tretej triede začínali ruštinou a v piatej anglickým jazykom.
„Do angličtiny som sa zamilovala. Všetky úspory som nechávala v antikvariáte na
Hviezdoslavovej ulici, kde som si kupovala anglické knižky a učebnice. Dokonca sa
dnes smejem, že som si vtedy kúpila Ságu Rodu Forshytovcov. Vtedy som ešte netušila, že o tom budem neskôr prednášať,“ hovorí Beatrica Kuffelová.
Keďže neotvárali jej vysnenú divadelnú vedu, po maturite išla študovať odbor
prekladateľstvo – tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na anglický a ruský jazyk. Počas štúdia pôsobila ako tlmočníčka,
preto predpokladala, že jej profesionálna cesta sa bude uberať týmto smerom. Nevedela sa však rozhodnúť. Nakoniec jej poradili, aby skúsila učiť na strednej škole.
No stále nebola spokojná, keďže nemala kontakt so živou kultúrou. A tak po krátkom
období v školstve začala pôsobiť v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave. Písala najmä kritické články o anglickej a americkej literatúre,
popritom aj kritické reflexie zo slovenského divadelného diania. Aby u nej tento
vzťah k divadlu získal aj systematickejšie kontúry, začala študovať aj teóriu a kritiku
dramatických umení na pražskej DAMU a neskôr aj publikovať odborné články. Aj
keď sa v tomto jej životnom období dostalo do popredia divadlo, angličtinu stále učila. Veď podobne ako divadelný herec aj ona potrebovala svoje javisko, diváka, svoje
publikum, hoci v podobe katedry a triedy.
Všetko urýchlila nielen novembrová revolúcia a spoločenské zmeny, ale aj nepríjemný zážitok. „Vracala som sa z premiéry z Košíc. V nočnom rýchliku ma prepadli.
Všetko dopadlo dobre, ale bol to pre mňa taký zážitok, že som si povedala, že nebudem cestovať a chcem robiť niečo pokojnejšie. Prijala som ponuku z trnavskej
Materiálovo-technologickej fakulty STU, aby som prišla na katedru jazykov vyučovať anglický jazyk. Vrátila som sa teda do Trnavy,“ hovorí Beatrica aj o založení
svojej školy, o ktorej snívala od detstva. „Povedala som si: prečo by som svoju
metodiku nevyskúšala vo vlastnej škole!? Mala som presnú predstavu, akurát som
musela navyše zabezpečovať manažovanie školy.“ A tak vznikla anglická jazyková
škola, prvá na Slovensku. Vďaka mestu Trnava sa jej projekt podarilo zrealizovať už
v roku 1991.
„Ešte predtým som bola úplne anonymne v Anglicku pozrieť sa, ako sa tam učí. No
takto sme nemohli ísť, pretože sme neboli zvyknutí na také metódy práce, a okrem
toho, my nie sme v anglicky hovoriacom prostredí.“ Mnohí jej študenti dnes pôsobia
ako pedagógovia nielen u nás na vysokých školách, ale aj v zahraničí, napríklad
v Londýne. O niektorých sa dozvie len náhodne a vždy ju to poteší. Počet absolventov prekročil v týchto mesiacoch dve tisícky. Ich metóda výučby má 90% úspešnosť
a špecifikom je zameranie na právnickú angličtinu. Beatrica Kuffelová patrí aj k tým,
čo stáli pri založení Trnavskej univerzity v roku 1992, založila a viedla jazykové katedry na jej Pedagogickej a Právnickej fakulte. Kontakty má s univerzitou dodnes,
aj pri jej dvadsaťročnom jubileu. Dnes pôsobí na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, kde sa cez diplomové práce študentov vracia
k svojim obľúbeným autorom ako Arthur Miller či Tennessee Williams.
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Život v chráme Tálie
Ako sme spomínali v úvode, divadelnú túžbu troch
sestier zrealizovala až najmladšia Daniela (nar. 12. novembra 1965 v Trnave), no chcela byť napríklad lekárkou, ale aj klaviristkou. Rodičov síce už v divadle nezažila, navštevovala však všetky záujmové krúžky, ktoré
sa nejakým spôsobom dotýkali umenia. V rodinnom
prostredí to stále žilo divadlom – keď nie aktívne, tak
aspoň divácky. Ako živé, neposedné dieťa mala množstvo záujmov. „Mama mi často recitovala, a tak už ako
trojročná som vedela naspamäť celú báseň Turčín Poničan. Tešilo ma, keď sa mi podarilo niekoho rozosmiať
alebo rozplakať,“ hovorí Daniela Kuffelová. Navštevovala aj spevácky krúžok u Jána Ivana, absolvovala dva
cykly hry na klavír na trnavskej ĽŠU u pani učiteľky
Jarmily Dankovej.
„Všetko však zmenila jedna situácia. Pred jednou
súťažou ma prestali poslúchať prsty. Od zlosti som treskla do klavíra a roztrhla jednu
strunu. Vtedy som si uvedomila, že ten nástroj sa oklamať nedá. Tam treba niekoľko
hodín poctivo cvičiť a mne by chýbalo to komediantstvo. Pani učiteľka Dana Benešová z dramatického krúžku potom prišla s myšlienkou, aby som aj napriek tomu, že
som už bola v prvom ročníku gymnázia, išla vyskúšať prijímačky do Brna. V tom mi
pomohla sestra Bea, ktorá so mnou išla aj na talentové skúšky na hudobno-dramatický odbor Konzervatória v Brne. Nebolo to také jednoduché, bolo treba povolenia
až z oboch ministerstiev. Zobrali ma na českú kvótu, Slovákov bežne nebrali,“ hovorí
dnes Daniela Kuffelová. Bol to pre ňu krok do neznáma. Z malej Trnavy do veľkého
Brna, do neznámeho, jazykovo odlišného prostredia. Posilnilo ju však príjemné vedomie, že stoja za ňou veľké sestry, ktoré, ak bude treba, prídu a poradia.
Na brnianskom konzervatóriu zúročila všetko z trnavských krúžkov a popri bežných hereckých a študentských skúsenostiach zažila napríklad stretnutie s hercom
Národního divadla v Prahe Ladislavom Peškom, ktorý bol pre ňu lekciou profesionality.
Po absolutóriu riešila dilemu, čo ďalej. Chcela si však postaviť vlastné základy. A tak
si vybrala Slovensko a z dvoch divadiel angažmán v srdci Slovenska. Vo vtedajšom
Divadle SNP v Martine (kam nastúpila v sezóne 1985/86) začala hrou, ktorú si vyskúšala aj v Brne – Gorinovho Thyla Ulenspiegla. „Zažila som tam napríklad slávnu
herečku Naďu Hejnú či Emila Horvátha st. Celá generácia starších hercov dokonale
ovládala javiskovú reč, divadelnú etiku a ctili si pravidlá divadla. Pre nich to bol chrám
a mali pred divadlom úctu, pokoru, a týmto vnútorným pravidlám nás učili,“ hovorí
Daniela Kuffelová.
S Martinom nestratila kontakt ani po odchode a v mnohých predstaveniach účinkovala aj neskôr. Práve s martinským súborom zažila svoje prvé veľké úspechy. Predstavením Dotyky a spojenia sa zúčastnili veľkých divadelných festivalov v Európe, napríklad svetového festivalu v Edinburgu v roku 1991. Boli v histórii Slovenska jediným
súborom, ktorý tam zastupoval slovenské divadelníctvo, a získali aj prestížnu Cenu
kritiky. Po troch sezónach a takmer dvadsiatich vytvorených postavách sa rozhodla
v roku 1988 využiť ponuku prejsť do súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre. A zostala
tam dodnes. „Prišla som ako nepopísaný list. Nikoho nezaujímalo, čo som dosiahla
v Martine, ale tam som musela dokázať, čo viem. Vtedy súbor fungoval ešte v starej
budove divadla. Režiséri Karol Spišák a neskôr Jozef Bednárik mi dali krásne herecké
príležitosti. Práve Karol Spišák ma začal obsadzovať do komédií, čo som veľmi privítala. V čase sťahovania divadla do novej budovy som bola práve na materskej dovolen-
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ke. Keď som opäť prišla, repertoár divadla sa postupne zmenil, pribudli aj muzikály.
Mala som preto možnosť vrátiť sa do čias svojich štúdií v Brne,“ hovorí Daniela Kuffelová, ktorá si vyskúšala aj klasický repertoár, napríklad v monotematickej sezóne
nazvanej Rodinné striebro (okrem mnohých nominácií získala aj ocenenie Dosky za
rok 2008 za najlepší ženský herecký výkon v postave Matky v Barčovej rovnomennej
hre). Skúsila však aj alternatívne inscenácie či ľahké konverzačky. Momentálne sa
v divadle pripravujú na Sezónu smiechu v priereze od najstarších čias po súčasnosť.
Daniela Kuffelová býva a pracuje v Nitre. No srdcom je stále Trnavčanka. A preto
by logicky každému Trnavčanovi zaiste napadla otázka, či mala možnosť hrať aj na
trnavských doskách. „Ak nepočítame jedno vystúpenie na Trnavských dňoch a hosťovanie s nitrianskym divadlom, tak som v Trnave nehrala. Zažila som nádherné obdobie, keď som tam v osemdesiatych rokoch mnohokrát videla tie slávne inscenácie ako
divák. A tým, že som divadlu verná, som vlastne prebrala pomyselnú hereckú štafetu
po mojich rodičoch,“ odpovedá Daniela Kuffelová.

Martin JURČO, foto: autor a archív

Kráľovná športov s bohatou ponukou
Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho v auguste a septembri dejiskom ďalších významných podujatí
Po 35. dejstve medzinárodného cestného behu Špačinský trojuholník s obrátkou na
trnavskej Kopánke, keď spomedzi 107 štartujúcich z troch krajín triumfoval 27-ročný
atlét Slávie Trnava Ondrej Puškár, prichádzajú na rad iné zaujímavé pozvánky pre
priaznivcov kráľovnej športov. Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho privíta
v auguste účastníkov známeho zápolenia zo seriálu GPS. September bude patriť
Trnavským memoriálom, ďalej Štítu mesta Trnavy aj národným majstrovstvám vo
viacbojoch.
Seriál Grand Prix Slovensko zavítal tento rok do Trnavy už v polovici mája. Ďalší
diel dostane zelenú v sobotu 18. augusta od šestnástej hodiny. Technickí realizátori,
atléti Slávie, vypísali letný míting pre jedenásť disciplín mužov: 100, 200, 800, 3 000
m, 400 m cez prekážky, žrď, diaľka, guľa, disk, oštep a kladivo. Rovnaký počet čaká
na ženy, iba namiesto vrhu guľou sa predstavia v skoku do výšky.
„Predpokladám, že do Trnavy prídu viacerí atléti z európskeho šampionátu v Helsinkách či londýnskej olympiády,“ uviedol pre Novinky z radnice Vladimír Gubrický. Podľa slov predsedu Asociácie športových klubov Slávia, bez plnenia všakových
kvalifikačných limitov by diváci mohli sledovať napínavé konfrontácie v priateľskej
atmosfére súťažiacich.
V sobotu 22. 9. predpoludním dajú bodku za sezónou na otvorených štadiónoch
Trnavské memoriály. „Naša žlto-modrá rodina si spomienkovým dňom už tradične uctí viaceré atletické osobnosti z malého Ríma,“ pokračoval Gubrický. Hlavnými
disciplínami budú vrhačské štvorboje a súťaže v skoku do diaľky. Ako ďalej prezradil,
v programovej ponuke nechýba ani tradičný Štít mesta Trnavy v behu žien na 1 500
m. Jeho premiéru v r. 1970 vyhrala domáca Ľudmila Lovečková. Tiež v ďalších troch
ročníkoch. Pravda, to už Hajmássyho zverenka štartovala po vydaji ako Hlaváčková.
Rekordný čas 4:30,4 min patrí od osemdesiateho ôsmeho Márii Starovskej zo ZVL
Žilina.
„Cez ten víkend zároveň uvidia Trnavčania na slávistickom štadióne nemenej
rušné súperenie všetkých kategórií o medaily z majstrovstiev SR v atletických viacbojoch. Po oba septembrové dni, 22. a 23., bude začiatok o pol jedenástej,“ dodal
Jaroslav LIESKOVSKÝ
Gubrický.
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Na Rysy opäť pod záštitou Petra Sagana
Cykloturistická nonstop jazda Trnava – Rysy to s prívlastkom najstaršej,
najdlhšej a zároveň najznámejšej na Slovensku „dotiahla“ v tomto olympijskom roku na jubileum. V dňoch 1. až 8. augusta 2012 sa bude konať
tridsiaty piaty ročník.
Jej, v dobrom slova zmysle história, sa počíta od roku 1974. Vtedy sa cyklisti vydali
na trasu prvého ročníka končiaceho ešte na lúkach pri Tatranskej Štrbe. Tie ďalšie,
ktoré sa preto predĺžili až na 320 kilometrov, končili potom v jednotlivých kempoch
pod Tatranskou Lomnicou. Tie však postupne prijali podobu golfového ihriska v lepšom prípade, obyčajnej opusteniny a v tomto roku už aj zhoreniny, v tomto horšom.
A tak teraz znova je tatranským domovom kemp Tatranec. Že je to miesto veľmi príjemné a ústretové, sa môže presvedčiť každý, kto sa tento rok na cykloturistickom
podujatí zúčastní. Nemusí však ísť len o aktívnych cyklistov. Aj tí, ktorí majú obavu
zo vzdialenosti, náročnosti trasy či tvrdosti cyklistického sedla, môžu zažiť atmosféru pelotónu, družný život v táborisku a vystúpiť na tatranské Rysy. Organizátori
podujatia totiž po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov zorganizovali
jazdu turistického autobusu, ktorý všetky tieto zážitky sprostredkuje. Navyše si ich
účastníci môžu rozšíriť napríklad výstupovým odznakom z Rysov alebo pamätným
„rysáckym“ tričkom. Aktívni cyklisti sa budú môcť zasa ozdobiť cyklistickým dresom, vyrobeným špeciálne iba pre túto príležitosť. Ochudobnení nebudú ani filatelisti, opäť bude k dispozícii poštová kartička, pečiatkovaná v tábore príležitostnou
poštovou pečiatkou s logom cyklojazdy.
Svoju zvláštnu príchuť, na rozdiel od iných podobných podujatí, dostáva trnavská
cykloturistická nonstop jazda už po druhý rok záštitou nášho vynikajúceho cyklistu
Petra Sagana. Tentoraz aktuálne ozvláštnená jeho zeleným tričkom z nedávnej Tour
de France a olympijskej súčasnosti v Londýne. Poslali sme mu veľa pozdravov na
olympijských kartičkách, a to, že mu držia palce všetci účastníci, netreba ani pripomínať. Vysoko hodnotíme jeho ústretovosť a za všetko hádam najlepšie hovorí malý
úryvok z jeho želania: „...je mi cťou, že som mohol prebrať záštitu nad najznámejším
nonstop cykloturistickým podujatím na Slovensku. Všetkým želám veľa úspechov,
nech zvíťazí duch cyklistiky“. Tak napísal do svojho pozdravu všetkým rysákom. Čo
môže byť lepšie, ako to, že svoju ruku nad našim cyklistickým podujatím drží práve
skvelý slovenský cyklista Peter Sagan.
Jubilejný, tridsiaty piaty ročník cykloturistickej nonstop jazdy je organizovaný za
finančnej pomoci Mesta Trnavy v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom,
Klubom Rysy Poprad – Vysoké Tatry a sponzormi.
Edo KRIŠTOFOVIČ

Pozdrav z Trnavy do olympijského Londýna
Jún sa niesol na trnavskej pôde v znamení blížiacich sa Hier XXX. olympiády. Medzinárodné prehliadky Gaudeamus igitur a Kalokagatia, určené dievčatám a chlapcom
zo stredných i základných škôl, boli dôstojným príspevkom starobylej Trnavy do
kytice vrcholnej športovej udalosti celej planéty, letných OH v britskej metropole.
Prvý z otváracích ceremoniálov situovali usporiadatelia do mestskej športovej haly,
druhý na Trojičné námestie. Svojou prítomnosťou poctili detské a mládežnícke podujatia významné osobnosti slovenskej telesnej kultúry spod piatich kruhov: olympijský víťaz v boxe z Helsínk 1952 (hmotnosť do 57 kg), štvrťfinalista z Melbourne 1956
Janko Zachara (* 27.8.1928), famózna plavkyňa, päťnásobná olympionička, dvojnásobne strieborná z OH v Sydney 2000 Martina Moravcová (* 16.1.1976), trojnásobná
účastníčka letnej olympiády v šerme, siedma z Moskvy 1980 Katarína Lokšová-Rác-
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zová (* 3.10.1950), člen strieborného družstva volejbalistov ČSSR v tokijských OH
1964 Jozef Labuda (* 13.12.1941), bronzová skokanka do diaľky v mníchovských
OH 1972 Eva Šuranová-Kucmanová (* 24.4.1946) a napokon dve futbalové legendy,
kapitán strieborného celku ČSSR v Tokiu 1964 Anton Urban (* 16.1.1934) a kapitán
výberu ČSSR v Mexiku 1968 Stanislav Jarábek (* 9.12.1938).
Po skončení podmanivého libreta zostal čas na rozhovory a osobné spomienky.
Vybrali sme postrehy dvoch velikánov.
Janko Zachara: „Trnavu som navštívil pri podobných príležitostiach nespočetnekrát, veď úvodná olympiáda detí a mládeže Kalokagatia tu bola v deväťdesiatom
prvom. O rok neskôr mi pripadla milá úloha, keď spolu s vtedajším členom Medzinárodného olympijského výboru a predsedom Slovenského olympijského výboru
Vladimírom Černušákom sme sa stali krstnými otcami Olympijskej ulice na sídlisku
Zátvor i Námestia Jozefa Herdu, pomenovaného po trnavskom rodákovi, striebornom zápasníkovi z berlínskych OH 1936.“
Jozef Labuda: „V trnavskej strojníckej priemyslovke na Komenského, dlhé roky
poprednej bašte školského športu, som maturoval. Do tohto starobylého mesta sa
aj po rokoch veľmi rád vraciam. Naším volejbalovým trénerom bol skúsený odborník
Milan Netoušek. Pri mojom výkonnostnom raste pod vysokou sieťou mi dal veľa.
Zarmútila ma zvesť, že nás už navždy opustil.“
Z olympiády v metropole Japonska, napriek striebru v batožine, sa vrátil J. Labuda smutný. Celý turnaj totiž preležal so žltačkou v nemocnici. Bývalý volejbalista
Slávie Trnava si však všetko vynahradil o dva roky neskôr, v šesťdesiatom šiestom,
keď pod vysokou sieťou v Prahe sa tešil z titulu majstra sveta.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Hrajte kráľovskú hru
s Novinkami z radnice
Skladba č. 8, Richard Réti, Wiener
Tagblatt 1925, Biely vyhrá (3 - 3)
Na prelome augusta a septembra sa minulý
rok konal v Trnave otvorený šachový turnaj ako memoriál autora šachovej štúdie
na diagrame. Narodil sa v Pezinku (1889 –
1929) a bol považovaný za jedného z kandidátov na šachovú korunu vtedajšej doby.
Svoju prvú šachovú skladbu uverejnil r.
1905 (ako 16-ročný) a je autorom asi 60
šachových problémov (najmenej 53 šachových štúdií). Pred 1. svetovou vojnou
sa stal šachovým profesionálom. Nestal sa
šachovým veľmajstrom len preto, že tento titul počas jeho života ešte nebol udeľovaný. Umrel vo veku 40 rokov v Prahe, kde bol aj pochovaný. Biely ťahá a vyhrá aj po
najlepšej obrane čierneho.
Riešenie skladby č. 7 (Pongrácz): 1.Je4! Kxh7 2.Jd2 Kg7 3.Jc4 Jb1! 4.Kd4 Kf7 5.b5
Ke7 6.b6 Kd7 7.Kc5 Jc3 8.Je5+ Kc8 9.Kc6 Ja4 10.b7+ Kb8 11.Jd7+ a biely vyhrá, ale
štúdia má aj vedľajšie riešenie, o čom asi skladateľ nevedel: 1.Je8+! Kxh7 2.Jd6 Jb1
3.Kd4 Jd2 4.b5 Jb3+ 5.Kd5 Ja5 6.b6 Kg7 7.Kc5 Jb3+ 8.Kc4 Ja5+ 9.Kb5 Jb3 10.b7
Jd4+ 11.Kb6 a biely tiež vyhrá. V oboch riešeniach biely obetoval pešiaka na h-stĺpci,
aby mohol premeniť pešiaka na b-stĺpci na dámu.
-GK-
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Sudičky im vložili talent do kolísky
Spomienka na bratov Špiříkovcov z Coburgovej, výrazné osobnosti trnavského športu

Starší z bratov Špiříkovcov, Ladislav, sa dlhé roky venoval aj futbalu. Na snímke je druhý zľava.

Bratia Ladislav a Ivan Špiříkovci patrili do generácie, ktorá sa aktívne venovala viacerým telovýchovným odvetviam. Mali moravské korene. Tie siahali do baníckeho mestečka Oslavany, ležiaceho 25 km od Brna. Priezvisko nezabudnuteľných športovcov
sa teda písalo s českou podobou. Hoci kamaráti v malom Ríme ich neraz poslovenčili
na Špiríkovcov. Obaja dostali do vienka pohybový talent. Sudičky im ho zrejme vložili
hneď do kolísky.
O trinásť rokov starší z bratskej dvojice, Láďo, sa aktívne venoval futbalu, tenisu,
stolnému tenisu a hokeju. V poslednom prípade – ľadovému aj pozemnému. Pamätníci ho poznali ako súťaživý typ. Nerád prehrával. Pri futbale si obliekal brankársky
výstroj, no v hokeji sa najlepšie cítil na poste stredného útočníka. Tam mal strieľanie
gólov v popise práce. Preňho, s obľubou víťaziaceho športovca, ako šité. „Na ľade bojoval do úmoru, vystriedať sa dal iba málokedy. Bol britký ako Jožo Golonka. Aj preto
mu, podľa bratislavského reprezentačného centra, prischla prezývka Žiletka,“ prezradil Milan Fandl, jeho spoluhráč. Keď sa jarné slniečko mocnejšie oprelo do ľadového
zrkadla, starší z bratov Špiříkovcov prehodil výhybku na pozemný hokej.
„Manžel bol večne na nejakom športovisku,“ spomenula pani Margita Špiříková,
rodáčka z Nitry. Svadbu mali v päťdesiatom prvom. Na svet priviedla tri deti – dcéru
Dagmar, synov Ladislava a Ivana. Športové bláznovstvá svojmu životnému partnerovi
nezakazovala. Dobre vedela, že aj tak by s tým nič nezmohla.
Dcéru Dagmar brával so sebou: „Otec najskôr hral tenis na dvorcoch pri fabrike
Kovosmalt. Veľa si z tohto obdobia nepamätám, veď som iba začala chodiť do školy.
Viem však, že okrem jeho brata Ivana, môjho strýka, tam často súperil najmä s pánom Štefanom Cepkom. Potom prešli na kurt do objektu nemocnice, kde sa stretali
s tamojšími lekármi.“
Vlastnosti nepoddajného športovca si Ladislav Špiřík teda preniesol aj do tenisu.
Lenže s pribúdajúcim vekom musel prenechať hráčske posty mladším. Presedlal na
trénerskú stoličku. Ba nie na jednu. Krútil sa okolo oboch odnoží hokeja a na plecia
si ešte pribalil koučovanie futbalistov. „Tiež na hokej ma otec neskôr brával so sebou.
Keď v Trnave cez zimu trénoval, medzi jeho zverencov patrili napríklad Oto Maj-
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ba, Janko Ruman, Milan Fandl alebo Kajo Holovič,“
uviedla pani Dagmar.
Jej strýko Ivan Špiřík prišiel na svet 14. júna
1937. Urastený blondiak mal tri dcéry – Evu, Janku
a Gabrielu. Stal sa z neho chýrny tenista. Na antuke
aj za zeleným stolom.
„Veru, v majstrovstvách Trnavy sme museli pravidelne rátať s bratmi Špiříkovcami ako uchádzačmi
o medailové pozície, predovšetkým s mladším Ivanom,“ prezradil Štefan Cepko, ich tenisový vrstovník.
Čoskoro deväťdesiatnik vzápätí vytiahol z bohatého
archívu precízne spracovaný prehľad o stovkách tenisových duelov, ktoré odohrali na dvorcoch pri vtedajšom Kovosmalte. Vďaka nezabudnuteľným správcom tamojšieho športového areálu, pánom Zoltánovi
Domonkošovi a Imrichovi Vidovi, tu nachádzali vzorovo udržiavané prostredie. Tamojšia fabrika venovala
športu, vrcholovému aj masovému, široký priestor.
Ivan Špiřík (prvý zľava) pri preberaní
„Žiaľ, počas vojenčiny mal Ivan Špiřík vážny úraz.
víťaznej ceny v tenisových majstrov- Predčasne ho museli poslať do civilu,“ dodal Š. Cepko.
stvách Trnavy.
Podľa jeho slov, tento vysoký blondiak v okuliaroch bol
vôbec prvým Trnavčanom, ktorý štartoval v tenisových majstrovstvách Československa.
Ivan Špiřík ukončil svoju pozemskú púť pomerne mladý. Zubatá si poňho prišla
27. júna 1987. Mal iba päťdesiat rokov.
Obaja bratia Špiříkovci sa však natrvalo vpísali do dejín trnavského športu.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Svetový tenis žien na antuke TC Empire
Kvalifikačnou časťou sa začal 29. júla na antukových dvorcoch TC Empire
Trnava vrcholný tenisový turnaj žien na Slovensku. Potrvá do nedele 5. augusta, keď predpoludním zavŕši program štvrtého ročníka singlové finále.
Vstup divákov do hľadiska najmodernejšieho tenisového komplexu v SR, na
Ulici Jána Hajdóczyho, bude cez všetky dni zdarma.
Najvyššie dotovaný festival ženského tenisu v SR je pokrytý sumou 50-tisíc amerických dolárov. Jeho hlavnú časť otvorili 31. júla. EMPIRE Trnava Cup 2012 rozdá, okrem
finančných prémií, body do svetového rebríčka. Na regulárnosť podujatia z okruhu
ITF dohliada supervisor Medzinárodnej tenisovej federácie Sándor Árvay z Maďarska.
„Podobne ako vlani, aj teraz sme pre vyžrebovanie hlavného pavúka dvojhry zvolili záver tlačovej besedy hneď po skončení dvojdňovej kvalifikácie,“ uviedol manažér
TC Empire Tomáš Boleman. Aktuálne spravodajstvo nájdu priaznivci na internetovej
stránke www.empiretrnavacup.sk.
Usporiadateľov potešilo, že v termíne stanovenom ITF prejavilo záujem o ich turnaj 319 hráčok z celého sveta. Na základe aktuálneho rebríčka WTA vybrali 22 tenistiek s najvyšším bodovým kontom do hlavného menoslovu, 26 do kvalifikačného
turnaja a ostatným uchádzačkám pripadla nevďačná rola čakateliek na prípadné odhlášky favoritiek alebo na pridelenie voľnej karty. Už v čase uzávierky tohto dvojčísla
Noviniek z radnice bolo vidieť, aké esá svetového tenisu chcú prísť do malého Ríma.
Napríklad Zuzana Ondrášková zo severomoravskej Opavy. Na svojom konte má už
dvadsať singlových prvenstiev v turnajoch ITF. Trnavskému publiku sa premiérovo
predstavia i ďalšie kvalitné hráčky spoza hraníc. Vyberáme niekoľko mien zo súpis-
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ky, ktorá bola známa v pondelok 23. júla: Dinah Pfizenmaierová z Nemecka, Valeria
Saviničová z Ruska, Nastassja Burnettová z Talianska, Mihaela Buzarnescuová z Rumunska, Bibiane Schoofsová z Holandska, Marta Domachowská z Poľska, Julia Bejgelzimerová z Ukrajiny, Réka-Luca Janiová z Maďarska, Dia Jevtimovová z Bulharska,
Renata Voráčová z Česka, Anastasija Sevastovová z Lotyšska, ba aj Bianca Bottová
z peruánskej Limy.
Pozoruhodných osobností ponúkajú sviatočné dni v našom tenisovom centre oveľa
viac. Trebárs slovenský debut 19-ročnej Pauly Ormaecheovej z Buenos Aires. Odborníci si akiste pamätajú tento výrazný talent hneď z prvého štartu v šestnástich
rokoch, koncom apríla 2009, za reprezentáciu Argentíny proti ženám Ukrajiny v Pohári federácie. Dnes je už stálicou štvorčlennej zostavy svojej juhoamerickej krajiny
v populárnej svetovej konfrontácii reprezentačných tímov.
Riaditeľský post turnaja EMPIRE Trnava Cup prvýkrát zverili Márii Jedličkovej. Dirigentskú taktovku prevzala od Tomáša Bolemana. Ten šéfoval excelentnému podujatiu
na slovenskej tenisovej mape žien predošlé dva roky. „S Tomášom sme si v štábe rozdelili
kompetencie. Bude mi potešením, ak v spolupráci s ostatnými kolegami, rozhodcovským zborom a technickou čatou zvládneme náročnú rolu k plnej spokojnosti delegovaného činovníka ITF, hráčok a ich koučov,“ uviedla Jedličková, ktorá má v tenisových
kruhoch dobré meno. Osobne sa pozná s mnohými dievčatami. Aj z pozície stále aktívnej hráčky im vie pomôcť a poradiť. Akiste toto pozitívum využije v novej čelnej funkcii.
Pripomeňme, že vynovený areál TC Empire zažil minulé leto rekordnú účasť športovkýň z dvadsiatich štátov, vrátane Austrálie, Japonska a USA. Singlovú trofej si
ukoristila 27-ročná Rakúšanka Yvonne Meusburgerová. Na jej rakete zostala o šesť
rokov mladšia Bulharka Elica Kostovová po setoch 0:6, 6:2, 6:0. Fedcupová reprezentantka od našich južných susedov vyhrala v Trnave aj premiéru 2009. Obe finalistky
nechýbajú v účastníckom menoslove ani tento rok.
Tiež štvorhra sa vlani stala korisťou skúsených osobností. Slovensko-český tandem Janette Husárová – Renata Voráčová vyhral v rozhodujúcom súboji nad mladou
košickou dvojicou Lenka Wienerová – Jana Čepelová 7:6(2), 6:1. Predovšetkým prítomnosť Husárovej, ikony slovenského tenisu, potešila usporiadateľov i priaznivcov
bieleho športu v Trnave. Veď skvelá Bratislavčanka má na svojom konte tri štarty
v olympijskom turnaji, deblový titul majsterky sveta z Los Angeles 2002 (spolu s Dementievovou z Ruska), zápis v nezabudnuteľnej fedcupovej štvorici pri absolútnom
triumfe Sloveniek pred desiatimi sezónami aj hŕbu prvenstiev na okruhu WTA a v turnajoch ITF. Jej dlhoročný podiel na vynikajúcej reprezentácii SR ocenili Trnavčania
spontánnym potleskom pri dekorovaní víťazným krištáľovým pohárom po finále štvorhry 2011. Prevzala ho z rúk Miroslava Hlavnu, predsedu predstavenstva akciovej
spoločnosti TC Empire.
Podobne ďalšie finalistky oboch súťaží pochválili v rozhovore priamo na centrálnom kurte výborné tenisové prostredie, kvalitné zorganizovanie viacdňového programu a moderný areál. Azda rovnaké vysvedčenie vystavia aktérky z celého sveta aj
nášmu najvýznamnejšiemu letnému turnaju v roku pozoruhodných jubileí. Tiež za
prispenia trnavského publika, ktorému sa v ostatných sezónach naskytajú možnosti
nevídané v celoslovenskom meradle: bezplatné sledovanie vrcholného tenisu žien
a v druhej polovici septembra i medzinárodného challengeru mužov.
Napokon krátky pohľad na účinkovanie družstva TC Empire v tohtoročnej 1. tenisovej lige žien. Druhou najvyššou súťažou prešli suverénnym spôsobom, veď vo všetkých šiestich kolách ani raz neokúsili trpkosť prehry. Ich suverenitu navyše dokumentuje celkové skóre 39:3. O postup sa pričinilo sedem hráčok: Antónia Markušková,
Sarah Mária Juráková, Mária Jedličková (hrajúca kapitánka), Linda Hercegová, Sindy
Kurtinová, Tamara Kupková a Petra Široká. „Tešíme sa, že popri tradičnom účastníko-
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vi extraligy, tíme mužov, postúpilo medzi elitu aj družstvo žien. Náš klub teda bude
mať v nasledujúcom roku dvojnásobné zastúpenie na extraligovej scéne. Pre talentované dievčatá pôjde o vítanú príležitosť ďalšieho výkonnostného rastu. Verím, že
v extralige pobudneme viac ako jednu sezónu. Jarná posila, Markušková z TK Svit, od
najbližšej jesene absolvuje v Trnave vysokoškolské štúdium a jej doterajšie hosťovanie by sa malo zmeniť na prestup. Podobne i v prípade Kurtinovej z Topoľčian, ktorá
navštevuje v našom meste Športové gymnázium Jozefa Herdu,“ uviedla Jedličková,
najskúsenejšia hráčka postupujúceho kolektívu.
Jaroslav LIESKOVSKÝ

ŠPORT V SKRATKE
■ CYKLISTIKA

V sobotu 8. septembra, počas Tradičného trnavského jarmoku, sa pôjde známa
súťaž na dvoch kolesách. Riaditeľ pretekov Marián Hlbocký z CK Trnava nám
ponúkol najnovšie informácie zo zákulisia tohto tradičného masového stretnutia
vyznávačov výkonnostného aj masového
športu: „Jarmočné podujatie na ceste za
Trnavou je určené všetkým záujemcom –
bez rozdielu veku, výkonnosti alebo kvality bicykla. Trať meria nevšedných 6 666
m. Pôjde o pripomenutie si priekopníkov
trnavskej cyklistiky, ktorí organizovali časovku na túto atypickú vzdialenosť ešte
koncom 19. storočia. Náš masový deň
výkonnostnej i kondičnej cyklistiky sa
pravidelne teší širokej priazni. Vlani prišlo naň 156 časovkárov. Tiež teraz, pri 20.
ročníku, očakávame početné pole. Prvý
účastník vyštartuje spred areálu letiska
na Malženickej ceste presne na pravé poludnie. Účastníkov rozdelíme do šiestich
vekových kategórií, počnúc žiakmi do 12
rokov a končiac dospelými záujemcami
nad 50 rokov. Štartový vklad sa neplatí,
no súčasťou výstroja musí byť cyklistická prilba. Počas pretekov bude cesta pre
verejnú dopravu uzatvorená.“ V rámci
záverečného dekorovania časovky vyhodnotia i Trnavskú cyklistickú ligu 2012.
Pre tento seriál na dvoch galuskách už
osemnásty raz poskytli priestor od marca
do augusta.

■ DŽOGING

Beh zdravia Kamenným mlynom pozve
milovníkov pohybu v maratónkach do
príjemného prostredia trnavského lesoparku v pondelok 3. septembra. Celý

pelotón odštartuje o 17.00 h na bočnej
ceste v susedstve malého amfiteátra. Ide
o tradičnú oslavu založenia Klubu rekreačného behu v Trnave (2. 9. 1977). Pri
príležitosti 3. výročia jeho vzniku, v septembri 1980, sa stretli milovníci džogingu premiérovo. Od toho okamihu si zrod
svojho bežeckého zoskupenia, vtedy
prvého v celej ČSSR, pripomínajú takýmto spôsobom bez jedinej prestávky. Trať
je dlhá 8 910 m. „Namiesto troch okruhov si bežci a bežkyne – počnúc žiactvom
a končiac dospelými – môžu zvoliť absolvovanie dvoch alebo jedného. Výsledky
totiž nebývajú v tomto oslavnom stretnutí prvoradé. Vecné ceny sa rozdeľujú
medzi aktérov tombolovým spôsobom,“
povedal našej redakcii šéf usporiadateľského štábu Ľuboš Ferenc z Občianskeho
združenia beh.sk. Ani pri tomto masovom popoludní sa od štartujúcich nevyberá účastnícky poplatok.
■ TENIS

S touto sezónou bieleho športu sa snúbi v Trnave viacero tenisových výročí,
klubových aj osobnostných. Zmapuje
ich pripravovaná kniha. Hlavné oslavy
významného jubilea organizovaného tenisu v slovenskom Ríme budú v druhej
polovici septembra. Pravda, dovtedy dostane priestor viacero iných podujatí. Sú
určené všetkým vekovým skupinám. Tej
veteránskej adresuje pozvánku MUDr.
František Uhrovič: „V stredu 29. augusta
o deviatej hodine sa začne na antukových
dvorcoch TC Empire štvrtý ročník tenisového turnaja internacionálov. Pod názvom
Empire Old Boys Cup 2012 ho venujeme
matadorovi trnavského tenisu, JUDr. Šte-
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fanovi Cepkovi, pri príležitosti jeho deväťdesiatych narodenín. Súčasne si uctíme aj iných dvoch kamarátov z našej
početnej tenisovej rodiny. Najstarší hráč
TTL-ky, dlhoročný pedagóg Jozef Štibrányi z Križovian, pred polstoročím žiaril na
zámorských športoviskách. V Čile sa to-

tiž stal futbalovým vicemajstrom sveta.
No a tretí oslávenec, Peter Puškár, práve
vtedy, v šesťdesiatom druhom roku, prišiel na svet.“ Napokon dodajme, že profil výnimočného športového jubilanta Š.
Cepku uverejníme v ďalšom čísle Noviniek z radnice.
(lies)

POZVÁNKY
GALÉRIA JÁNA KONIARKA
?PLAGÁT : POSTER!
100 plagátov z histórie Trienále plagátu
Trnava vo výbere Dušana Juneka
Kurátor výstavy: Mgr. art Dušan Junek
do 12. 8. 2012
EXIN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.:
Stena – Máš na míň, 2010
Priestorová intervencia – inštalácia laureáta ceny Cyprián 2009 Tomáša Džadoňa
v spolupráci s Deziderom Tóthom a Galériou Krokus v podobe drevenej steny s vloženými vlajkami EÚ. Projekt EXIN (skratka
pre exteriér – interiér).
do 30. 9. 2012
■ Ondrej Zimka – SLOVNÍK CUDZÍCH
SNOV
Predstavenie najnovšej tvorby jubilujúcej
výtvarnej osobnosti - Ondreja Zimku
Otvorenie výstavy: 23. 8. 2012 o 17.00 h
Kurátorka výstavy: Mgr. Paulína Buchová
do 14. 10. 2012
■ Sprievodné podujatie TPT 2012
VÝSTAVA ISTVÁNA OROSZA
Samostatná výstava maďarského grafického dizajnéra Istvána Orosza, hosťa Trienále Plagátu Trnava 2012
Miesto: SATELIT výstavno-informačný bod
Slovenského centra dizajnu, Dobrovičova
3, 811 02 Bratislava
Otvorenie výstavy: 6. 9. 2012 o 18.00 h
Kurátor výstavy: Mgr. art. Robert Paršo
do 30. 9. 2012
■ JÁN KONIAREK
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
■ 5. septembra o 19.30 h
v Synagóge – Centre súčasného umenia
PechaKucha Night – Sprievodné podujatie TPT 2012 zamerané na grafický dizajn,
venované členom medzinárodnej poroty
Trienále plagátu Trnava 2012
Vstupné 2 €

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO
■ PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2012
20. jubilejný ročník prázdninových aktivít
pre deti, každú stredu dopoludnia od 10.00
h, vstup na platný čitateľský preukaz
Téma: Čo krás nám svet ponúka... Vyber
si, je to skvelá ponuka!
■ 1. augusta HISTÓRIA NA NÁS HĽADÍ, SPOZNÁVAJME STARÉ HRADY!
Hosť: Daniel Kollár – redaktor a cestovateľ
■ 8. augusta ZÁZRAČNÁ PRÍRODA –
VEĽA SÍL TI DODÁ...
Hosť: Michal Slávik – lesník
■ 5. augusta JASKYŇA JE SKRYTÁ KRÁSA, HLBOKO V ZEMI NÁJSŤ DÁ SA...
Hosť: Alexander Lačný – jaskyniar a speleológ
■ 22. augusta DOBRO DEŤOM DOPRAJME, SPOLU SA ZAHRAJME!
Slávnostné vyhodnotenie a odmeňovanie
najaktívnejších „superklubákov“
Hosť: Eva Kopúnková – spisovateľka
vložiť deliacu čiaru
■ 21. augusta o 10.00 h pred knižnicou
PO STOPÁCH ANTONA BERNOLÁKA
Literárna vychádzka pre deti
■ 6. septembra o 17.00 h v čitárni
Rodinné balenie Fóra humoristov:
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...A PREDSA SA TOČÍ (PIVO A GABOVE
PIVNÉ REČI)
Moderujú: Eva Jarábková-Chabadová a Peter Dobák
■ 27. septembra o 17.00 h v čitárni
Anna Abasová-Hackerová: PÚŤ
Prezentácia knižnej novinky za účasti autorky v rámci cyklu Trnavské kontexty. Recitujú: Jana Štefániková, Marianna Kamačaiová a Margaréta Partelová

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 ZAŠLÝCH ČIAS,
ŠTEFAN CYRIL PARRÁK – POCTA KRÁĽOVI
ZBERATEĽOV, SAKRÁLNE PAMIATKY
VÝSTAVY:
■ POZNÁME KAMENNÝ MLYN?
do 31. októbra 2012
■ SALÓN ZVUZS 2012 – AUTOPORTRÉT
do 31. 8. 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
■ OPÄŤ ROZKVITLI KERAMICKÉ KVETY
z tvorby Miloša Balgavého st.
do 30. 9. 2012
■ MINERÁLY SVETA
výstava z geologickej zbierky múzea doplnená fotografiami
do 24. 2. 2013
■ TRNAVSKÉ DROBNOSTI
do 30. 4. 2013
■ ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
August: ukážky zo zbierky zbraní
September: Pavol Lukachich – učiteľ a maliar
Trnavy
PODUJATIA
■ CYKLUS PREDNÁŠOK
Tajomstvo starých kníh – Mgr. M. Ševčík
na objednanie 033/55 12 913

■ 15. septembra od 11.00 do 17.00 h
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Deň otvorených dverí
TRNAVSKÉ DNI
■ NEDELE V MÚZEU
Každú nedeľu v klariskom kláštore od 15.00
h prezentácia DVD – na objednanie
DOM HUDBY M. SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
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
Námestie sv. Mikuláša 10
EXPOZÍCIA
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO SOCHÁRA A MEDAILÉRA
■ 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

TRNAVSKÉ MATERSKÉ CENTRUM
Okružná 20, www.trnavskemc.sk
■ 1. 8. – 17. 8. TMC ZATVORENÉ
■ 7. a 8. 8. od 9.00 do 12.00 h
BRIGÁDA NA DVORE
natieranie preliezačiek, terasy a iné práce.
Uvítame pomoc mamičiek, ale aj ochotných
oteckov – možnosť získania voľných vstupov
■ 20. 8. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY –
Pečiatkujeme so „zemiakovými“ pečiatkami
■ 22. 8. o 9.30 h ZUMBA – relaxačné cvičenie pre ženy pri hudbe na odbúranie stresu, uvoľnenie napätia, posilnenie svalstva
celého tela – potrebné nahlásiť sa vopred
■ 24. 8. o 10.00 h POĎME SA SPOLU HRAŤ
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športové dopoludnie na dvore MC – v prípade nepriaznivého počasia v herni
■ 27. 8. o 10.00 h ŠIKOVNÉ RÚČKY
Ozdobný rámik na fotografiu alebo obrázok
■ 28. 8. dopoludnia
VÝLET NA ČERVENÝ KAMEŇ – rozlúčka
s prázdninami – obhliadka hradného nádvoria, vystúpenie sokoliarov, hry na lúke,
odmeny. Odchod autobusu od MC o 8.30
h – návrat do Trnavy o 12.30 h – potrebné
nahlásiť sa vopred do 24. 8.
■ 29. 8. ZATVORENÉ – štátny sviatok
■ 25. 8. o 10,00 h SPIEVANKY –
hudobné stretnutie pri gitare pre najmenších
Právo na zmenu programu kvôli počasiu alebo
technickej zmene vyhradené. Počas celého leta
sú na požiadanie k dispozícii závesné hojdačky
a hračky do piesku.

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER:
Kurz prípravy na pôrod a dojčenie, blšie trhy,
výlet do Abelandu, súťaž Fotka leta, kurz
háčkovania, baletný krúžok, výtvarné dielne, jazykové kurzy pre matky, cvičenia na fitloptách, prednášky a iné zaujímavé aktivity

ZDRAVÉ MESTO
■ 20. septembra o 10.00 h
na Trojičnom námestí
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV
podujatie v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia, prechádzka do Kamenného
mlyna spojená s kultúrno-spoločenským
programom
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14. septembra na Mestskom úrade v kancelárii
č.168 alebo na tel. č. 32 36 168
■ 20. septembra o 17.00 h
na Trhovej ulici 2
BYLINKY A ČAJE O PÉCI
O čare byliniek v kuchyni prednáša Margita
Drobná z Energy klubu Trnava. Organizátori: Kancelária Zdravé mesto Trnava a Liga
proti reumatizmu, miestna pobočka Trnava
■ 28. septembra od 9.00 do 15.00 h
na radnici a v Poradni zdravia
na Halenárskej ulici
DEŇ SRDCA – vyšetrenia cholesterolu
z kvapky krvi

ŠPORT
■ 1. – 5. augusta o 10.00 h
v TC Empire na Ulici Jána Hajdóczyho

EMPIRE TRNAVA CUP, 4. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného turnaja tenistiek
v SR (dvojhra, štvorhra v rámci okruhu
ITF) s dotáciou 50.000 USD, vstup zdarma
■ 18. augusta o 16.00 h
na Mestskom atletickom štadióne
A. Hajmássyho
GRAND PRIX SLOVENSKO, atletický míting mužov a žien o body do národného seriálu
■ 29. augusta o 9.00 h
v TC Empire na Ulici Jána Hajdóczyho
EMPIRE OLD BOYS CUP 2012, tenisový
turnaj internacionálov pri príležitosti 90.
narodenín Štefana Cepku
■ 3. septembra o 17.00 h
LESNÝ BEH ZDRAVIA
KAMENNÝM MLYNOM,
masové podujatie na 8.910 m, bez rozdielu
kategórií, pri príležitosti 35. výročia založenia Klubu rekreačného behu v Trnave
■ 7. septembra o 9.00 h
na štadióne FK Lokomotíva Trnava
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA TRNAVY
XVIII. ročník medzinárodnej súťaže hasičských družstiev v hasičskom športe
■ 8. septembra o 12.00 h
TRNAVSKÝCH JARMOČNÝCH 6666
METROV, 20. ročník masovej cyklistickej
časovky na Malženickej ceste
■22. a 23. septembra o 10.30 h
na Mestskom atletickom štadióne
A. Hajmássyho
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETICKÝCH VIACBOJOCH, prvý deň aj Trnavské memoriály a Štít mesta Trnavy

KINO HVIEZDA
www.kinohviezda.trnava.sk, www.naoko.sk
1. – 2. 8. ■DVA DNI V NEW YORKU
1. 8. o 17.30 h, 2. 8. o 19.30 h
1. – 4. 8. ■TAK FAJN!
1. 8. o 19.30 h, 2. – 4. 8. o 17.30 h
3. – 8. 8.■ MACÍK (Ted)
3. – 4. 8. o 19.30 h, 5. – 8. 8. o 17.30 h
5. – 8. 8. o 19.30 h ■MAGIC MIKE
9. – 13. 8. o 17.30 h ■ BOURNOV ODKAZ
slovenská premiéra
19.30 h ■ TOTAL RECALL slovenská premiéra
14. – 15. 8. o 17.30 a 19.30 h ■ VRÁSKY
Z LÁSKY
16. – 20. 8. ■ ČERVENÉ SVETLÁ
slovenská premiéra
16. – 18. 8. o 17.30 h, 19. – 20. 8. o 19.30 h
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■ IRON SKY – slovenská premiéra
16. – 18. 8. o 19.30 h, 19. – 20. 8. o 17.30 h
PRIPRAVUJEME:
■ AŽ VYJDE MESIAC
■ SVÄTÁ ŠTVORKA
■ COSMOPOLIS
■ LET’S DANCE
■ MÔJ OTEC JE ŠIALENEC
DETSKÉ PREDSTAVENIA
4. – 5. 8. o 15.30 h ■ ŠMOLKOVIA
11. – 12. 8. o 15.30 h ■ LORAX
18. – 19. 8. ■ DOBA ĽADOVÁ – 4: ZEM
V POHYBE
PRIPRAVUJEME:
23. – 28. 8. ■ NESKROTNÁ 3D/2D
MESTSKÝ AMFITEÁTER
Začiatok filmových predstavení o 21.00 h
1. – 2. 8. ■ BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA
3. – 4. 8. ■ TRNAVSKÝ JAZZyk – jazzový festival
5. – 6. 8. ■ ŠMOLKOVIA
7. – 9. 8. c HAPPY FEET 2
10. 8. ■ VYSTÚPENIE BOLKA POLÍVKU
11. – 12. 8. ■ IRON SKY – PREDPREMIÉRA
14. – 16. 8. ■ TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
17. – 19. 8. ■ TRNAVSKÁ BRÁNA
21. – 22. 8. ■ MODRÝ TIGER
23. 8. ■ ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
24. 8. ■ KONCERT: OCELOT
25. – 26. 8. ■ MUŽI V ČIERNOM 3
28. 8. ■ TADY HLÍDÁM JÁ
29. – 30. 8. ■ SKÚS MA ROZOSMIAŤ
31. 8. KONCERT: ■ BYSTRÍK A ROBO PAPP

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
15. august – 14. september 2012
XVII. ročník medzinárodného festivalu
na historických organoch Baziliky sv.
Mikuláša v Trnave
Začiatky koncertov o 20.00
■ 10. august, piatok
HILDA GULYÁSOVÁ, spev
MILOŠ VALENT, barokové husle
STANISLAV ŠURIN, organ
Koncert na historickom organe Valentina
Arnolda z roku 1783
■ 12. august, nedeľa
JOHANNES TRUEMPLER, Nemecko
F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Duruflé, Baldassare Galuppi, J. Pachelbel, E. Gigout, A.
Fauchard
■ 19. august, nedeľa
ALESSANDRO BIANCHI, Taliansko
J. Langlais, J. S. Bach, C. Franck, B. Slo-
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gedal, L. Vierne, F. Castelli, M. Duprè, A.
Clementoni
■ 26. august, nedeľa
DAVID DI FIORE, USA
M. Corrette, J. S. Bach, G. F. Handel, M. Roberts, Z. Gardonyi, J. Langlais, G. Faure, M.
Dupré
■ 2. september, nedeľa
PRZEMYSLAW KAPITULA, Poľsko
G. Muffat, B. Pękiel, S. Scheidt, M. Surzyński, L. Boëllmann, J. S. Bach
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave
■ 9. september, nedeľa
JAKUB ČERNOHORSKÝ, husle / Česká republika
MÁRIO SEDLÁR, organ / Slovensko
J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. N. Hummel, C.
Saint-Saëns, J. G. Rheinberger, G. Fauré, P.
Camonin, A. Pärt, Ch. Tournemire
■ 14. september, piatok
DANIEL ROTH, Francúzsko
M. Duruflé, J. Alain, D. Roth, L. Vierne
S finančnou podporou Mesta Trnavy a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ
JARMOK 2012
Piatok 7. septembra
13.50 –15.00 pred radnicou
JJ SEXTET – otvorenie jarmoku
Trojičné námestie
■ 15.00 h ZUŠ M. Schneidera Trnavského
■ 16.00 h 11 z Ivanky
■ 17.30 h JURAJ ZAUJEC s kapelou
■ 19.00 h VRBOVSKÍ VÍŤAZI
■ 20.30 h DRUŽINA
■ 22.00 h The SPANKERS
Sobota 8. septembra
■ 11.00 h ŠAŠO ĽUBOŠ
■12.15 h PETER ŠESTÁK – kúzelník a iluzionista
■ 14.30 h VINOSADKA
■ 17.30 h BREAKERS
■ 19.00 h ADAM ĎURICA s kapelou
■ 20.30 h BUKASOVÝ MASÍV
■ 22.00 h HEX
Nedeľa 9. septembra
■ 11.30 h SPEKTRUM
■ 12.30 h DRIENKA
■ 13.30 h Cimbalová hudba
■ 15.00 h Akordeónový orchester ÚSMEV
■ 16.30 h BYSTRÍK s kapelou
■ 18.00 h BANDA
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TRNAVSKÉ DNI
Láska – pokoj – porozumenie
14. a 15. septembra 2012
Piatok 14. 9. 2012
■ 10.00 h trnavská radnica
Slávnostné prijatie hostí TD
primátorom mesta
■ 10.45 h západné krídlo radnice
TVÁRNOSŤ HLINY – prehliadka výstavy ľudovej keramiky Márie a Oskara Hanuskovcov
■ CURRICULUM FOTOVITAE – prehliadka výstavy výberu z celoživotnej tvorby
umeleckého fotografa Blažeja Vitteka
■ 15.30 h
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika
Výročná členská schôdza Klubu priateľov
Trnavy
■ 16.30 h VEČER SLOVA A HUDBY
Účinkujú: Trnavské kvarteto
Hosť: Richard Vandra, svetoznámy violončelista
Sobota 15. 9. 2012
■ 9.30 h Námestie SNP (pri Evanjelickom kostole)
Prechádzka za dielami Jána Koniarka:
Socha Milana Rastislava Štefánika
Pamätník padlým v prvej svetovej vojne
Súsošie Antona Bernoláka

■ 10.30 h Galéria Jána Koniarka
JÁN KONIAREK – prehliadka stálej expozície zakladateľa slovenského moderného
sochárstva
■ 11.30 h Evanjelický cintorín
MIKULÁŠ DOHNÁNY – odhalenie obnovenej pamätnej tabule
■ 18.00 h Divadlo Jána Palárika
GALAPROGRAM TRNAVSKÝCH DNÍ
Sprievodné podujatia:
Utorok 11. 9. 2012
Beseda s hosťami 19. ročníka Trnavských
dní v štúdiu Mestskej televízie Trnava
Nedeľa 16. 9. 2012
■ 9.00 h Bazilika sv. Mikuláša
MISSA SOLEMNIS
účinkuje Rímskokatolícky cirkevný hudobný
spolok sv. Mikuláša
■ 16.00 h Divadlo Jána Palárika
Radošinské naivné divadlo: ŠŤASTNÉ
KONCE
Hosťuje Zuzana Krónerová
■ 19.30 h
Kostol sv. Jakuba (františkánsky)
FIAT LUX – Pocta E. E. Schumerovi
Účinkujú: Vokálny zbor VOX AURUMQUE
Hana Borbeli, dirigentka
Martin Bako – organ
Adam Blažo – spev
Sprievodné slovo: Ján Schultz

KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V TRNAVE
■ 1. augusta od 20.00 do 24.00 h
v západnom krídle radnice
STRAŠIDLÁ NA RADNICI
Kompánia trnavských žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech pripravili program plný
strašidiel, bojujúcich démonov, čarodejníc
a upírov.
■ 3. – 5. augusta
na Trojičnom námestí
BEACH SOCCER & VOLLEY CUP 2012
Turnaje v plážovom futbale a volejbale
■ 4. augusta na Trojičnom námestí
TRNAVA EXTREME DAY
Extrémne športy, prehliadka športových
exhibícií, graffiti
■ 5. augusta o 18.00 h
v mestskom amfiteátri
VRACOVJÁCI
koncert dychovej hudby
■ 8. augusta o 19.00 h

na nádvorí Spolku sv. Vojtecha
TRNAVSKÉ HUDOBNÉ KORZO
Účinkujú: Marián Greksa, Second Band –
Acoustic Blues Band, Rock’n’Roll Project
■ 10. augusta o 20.00 h pred radnicou
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Divadlo Klauniky Brno, réžia B. Polívka
■ 12. augusta o 18.00 h
v mestskom amfiteátri
ŠARFIANKA
koncert dychovej hudby
■ 12. augusta o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Johannes Truempler, Nemecko
■ 13. augusta – 16. septembra
v západnom krídle radnice
TVÁRNOSŤ HLINY
Mária a Oskar Hanuskovci – ľudová keramika
Vernisáž 17. augusta o 16.30 h
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Otvorené v utorok a vo štvrtok od 10.00 do
12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
■ 17. – 19. augusta
na Trojičnom námestí a na Hlavnej ulici
TRNAVSKÁ BRÁNA 2012
Medzinárodný festival folklórnych súborov
■ 19. augusta o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Alessandro Bianchi, Taliansko
■ 18. augusta o 20.30 h
v mestskom amfiteátri
TANEC MEDZI ČREPINAMI
Tanečné predstavenie SĽUK-u
vstupné 5 €, predpredaj v mestskej veži.
■ 19. augusta o 18.00 h
v mestskom amfiteátri
ŠOHAJKA
koncert dychovej hudby
■ 22. augusta od 20.00 do 24.00 h
v západnom krídle radnice
STRAŠIDLÁ NA RADNICI
Kompánia trnavských žoldnierov a Trnavský
šermiarsky cech pripravili program plný strašidiel, bojujúcich démonov, čarodejníc a upírov.
■ 26. septembra od 9.00 do 18.00 h
v centre mesta
BIELA PASTELKA – celoslovenská zbierka, ktorú na podporu ľudí trpiacich postihnutím zraku organizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
■ 26. augusta o 18.00 h v amfiteátri
ZÁHORIENKA
koncert dychovej hudby
■ 26. augusta o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
David Di Fiore, USA
■ 2. septembra o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Przemyslaw Kapitula, Poľsko
■ 6. – 9. septembra
v historickom centre mesta
TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK
■ 9. septembra o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Mário Sedlár, Slovensko
■ 11. septembra o 19.00 h
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v Zrkadlovej sále Divadla J. Palárika
POCTA HAYDNOVI
Trnavské kvarteto so sólistkou Zuzanou
Grejtákovou (hoboj)
■ 12. septembra o 18.00 h
v západnom krídle radnice
CURRICULUM FOTOVITAE
Vernisáž výstavy fotografií nestora trnavských umeleckých fotografov Blažeja Vitteka, prierez tvorbou 1965 – 2012
Otvorené do 4. októbra v utorok a štvrtok
od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
■ 14. septembra o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Daniel Roth, Francúzsko
■ 20. septembra o 10.00 h
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV
Trojičné námestie – Kamenný mlyn
■ 20. septembra o 17.00 h
v západnom krídle radnice
ČAROVNÁ INDONÉZIA
Výstava fotografií Jaroslava Ševčíka
Otvorené do 4. októbra v utorok a štvrtok
od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h
■ 26. septembra na Trojičnom námestí
DEŇ BIELEJ PASTELKY
Koncert a zbierka na podporu nevidiacich
■ 28. – 29. septembra
na Trojičnom námestí
a pri mestskom amfiteátri
TRNAVSKÝ MINIAUTOSALÓN
A ZLATÝ VOLANT
Prezentácia automobilov, motoristické preteky predajcov vozidiel
■ 29. septembra o 20.00 h
v Divadelnom štúdiu DISK
NÁDYCH
Autori: Blaho Uhlár a kolektív DISK, réžia:
B. Uhlár
Hrajú: Monika Babicová, Jozef Belica, Milan
Brežák, Daniel Duban, Monika Chudá, Ivan
Kazimír,Pavol Lančarič, Miroslav Mihálek,
Tatiana Miháliková, Ján Novák, Ján Rampák, Alžbeta Sersenová
Pripravujeme:
■ 5. a 6. októbra v kine Hviezda
ZOOM+
Medzinárodný a cappella festival

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.

