foto: Elena Ursinyová

mesto trnava  ročník XXVI  číslo 8  nepredajné!

október 2015

novinky
z radnice
život a kultúra trnavy

editorial
Pavol Tomašovič

Plody nášho civilizačného príbehu
Prístup človeka k životu rozdelil svet na poznaný i nepoznaný,
na východ a západ, prosperujúce krajiny a tretí svet. Rozdelenie
sa týkalo optiky, ktorou ho vnímame a ideálov, ktorým veríme.
Tí, s ktorými sme tvorili vlastný príbeh, nám boli bližší. Spoločne
formulovali videnie sveta i cieľ žitia. Svet bol obzor, po ktorý sme
mohli dovidieť i niesť zaň zodpovednosť. Rovnako aj za ľudí,
s ktorými tvoríme príbeh myslenia. Technika a nástup médií
rozšírili náš pohľad na svet. Vstupuje k nám každú minútu nielen
cez okná obrazoviek, ale aj cez tovar, ktorý nakupujeme.
Prepája nás trh, ktorému sme ponechali voľnosť. V rýchlosti
a nutnosti doby sme stratili z dohľadu väčšinový kapitál i tých,
ktorí ním disponujú. V ilúzii vidiny blahobytu sme uvoľnili
priestor pre investície, ktoré tečú svetom bez väzieb ku krajine
a často aj bez reálneho krytia. Bez zodpovednosti za ľudí v zemi,
kde sa produkuje nielen zisk, ale menia sa vzťahy i životné
prostredie. Všetko prekrýva vidina zisku, rozvoja a blahobytu.
Hýbatelia diania miznú v pozadí. Nám zostáva svet
čoraz zložitejší, zničenejší, teroristické útoky, hlad, bieda
i emigranti. Výzvy i hrozby, ktoré čoraz viac rušia kontúry
pokojnej mysle. Zostať na povrchu znamená prepnúť
na zábavu alebo čo najrýchlejšie reagovať na videné a zbaviť sa
výčitiek. Určiť vinníkov, kvóty, vytvoriť koridory na rýchly presun
problémov, zvýšiť bezpečnosť a čo najskôr sa vrátiť k svojmu
spôsobu života. Zabudnúť, že za každým javom je aj ich pôvod,
zdroj i uhol pohľadu. Vidíme to, čo chceme alebo technicky
môžeme vidieť. Médiá nevynímajúc. Nevidíme to, čo sa nedá
či nemôže nasnímať a popísať. Napríklad i to, čo je zdrojom
pôvodu terorizmu, zničenej krajiny či emigrácie. Kto spôsobil
utrpenie či spustil emigráciu. Vždy ide totiž o konanie
a jeho dôsledky. No, ak nemáme čas na reflexiu, vidíme málo.
Poháňa nás viera, ktorej sa tak držíme.
Čas je vzácny, čas sú peniaze. Avšak čas vyplaví aj dôsledky.
I to, že naše nekritické videnie neustáleho rozvoja a viera
vo voľný trh bez ekologickej a morálnej zodpovednosti, v mene
zisku, spôsobujú problémy. Miliardy zbraní, tabletiek, chemikálií
a informácií v nekontrolovateľnom obehu po celom svete
nám spätne prinášajú namiesto deklarovaného bezpečia, mieru
a zdravia nové a horšie nebezpečenstvá.
Ich riešenie nedosiahneme rýchlosťou. Ani emocionálnym
nátlakom či zrýchľujúcim sa tokom sekvencií mŕtvych
a zbedačených. Podať ruku a pomôcť je dôležité. Otázne je,
či aj zaradenie do nášho spôsobu života s utkvelou predstavou
blahobytu a voľného trhu bez zodpovednosti je správne. Zamorili
sme ňou celý svet, tak ako zbraňami, technológiami a necitlivými
zásahmi do prírody. Nami dobýjaný a rozdelený svet
nás dobehol vo svojej komplexnosti.
Náš civilizačný príbeh sa čoraz viac stretáva so svojimi plodmi.
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Nový most na Radlinského ulici už bude otvorený

Výstavba nového mosta na Radlinského ulici je vo finále. Od začiatku októbra by mala táto dôležitá spojnica s centrom mesta opäť slúžiť automobilovej doprave. Do konca mesiaca bude dokončená aj lávka pre chodcov na ľavej strane v smere od Bernolákovej brány na Hospodársku ulicu.
Vývoj udalostí od myšlienky na
rekonštrukciu mosta až k samotnej realizácii bol chvíľami
dosť dynamický. Pred časom si
mestská samospráva dala spraviť
diagnostiku dvoch mostov – na
Radlinského aj na Mikovínyho
ulici. Až jej výsledok definitívne ovplyvnil rozhodnutie, kde
treba začať. Diagnóza znela, že
v horšom stave je most na Radlinského.
„Vychádzali sme vtedy z predstavy, že tu budeme rekonštruovať dve samostatné konštrukcie
– most a lávku pre chodcov. Projektant však navrhol, že by bolo
vhodnejšie most aj s lávkou zbúrať a postaviť nový. Ekonomicky
to síce bolo trošku náročnejšie,
ale takéto riešenie eliminovalo
problémy, ktoré by v budúcnosti spôsobovala dilatácia oboch
samostatných konštrukcií. Myšlienku rekonštrukcie sme preto
opustili a rozhodli sme sa pre výstavbu nového mosta. Do procesu vstúpili aj pamiatkari a verejná
diskusia, preto sme pristúpili
k tomu, že na úseku od mosta
nebude pôvodne plánovaný asfaltobetón, ale dlažba. Pamiatkari
navrhovali rovnakú dlažbu ako
na ulici Horné bašty, lenže tá zle
znáša väčšie dopravné zaťaženie.
Rozhodli sme sa preto použiť
hrubšiu vejárovito položenú
dlažbu, ktorá je odolnejšia a svojím efektným vzhľadom nadviaže
na Hviezdoslavovu ulicu. Polemika sa dotkla aj zábradlia, ktoré
bolo v pôvodnom projekte jednoduché, funkcionalistické. Pamiatkari chceli, aby bolo rovnaké ako
na historických fotografiách a pri
Knižnici Juraja Fándlyho, zvárané
našikmo do kríža. Vzhľadom na

to, že výroba takého zábradlia
by bola veľmi náročná, navrhli
sme vzhľadovo identické zábradlie vyrobené inou technológiou.
Z bezpečnostných dôvodov sme
ho ešte opatrili sivým ochranným
pletivom, aby otvory v zábradlí
nepredstavovali riziko napríklad

pre malé deti,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby
mestského úradu Dušan Béreš.
Výstavba mosta sa začala tento
rok 7. apríla. Ako sme už v našom mesačníku informovali, búracie práce priniesli prekvapenie.
Podložie najmä od Hospodárskej
Október 2015
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ulice nebolo stabilné, tvorili ho
navážky, ktoré pravdepodobne nasypali stavbári pri stavbe
starého mosta. Nevyhnutná
stabilizácia svahov a zosilnenie
podložia spôsobili približne trojtýždňové oneskorenie, ktoré sa
však neskôr podarilo vyrovnať.
Ďalšie spomalenie bolo spôsobené kladením dlažby, ktoré je
z časového hľadiska náročnejšie
ako asfaltobetón. Práce navyše

a cena dlažby sa prejavia aj vo
výslednej sume, ktorá mala byť
pôvodne menej ako 900 tisíc eur,
konečná suma bude pravdepodobne o 70 tisíc vyššia.
Napriek spomínaným zdržaniam
sa však avizovaný termín dokončenia prác takmer nezmenil. Od
začiatku októbra už bude nový
most slúžiť verejnosti a do konca
mesiaca bude hotová aj lávka na
ľavej strane.

„Vzhľad nového mosta aj s dlažbou si zrejme z estetického
hľadiska vyžiada aj obnovu
priľahlého priestoru pri soche
Antona Bernoláka. Budem rád,
keď sa nám podarí zaradiť ju do
budúcoročného rozpočtu mesta,“
dodáva Dušan Béreš. Jeho ďalším
malým snom je, aby most dostal
meno. Rozhodnúť o tom by však
podľa neho mali samotní Trnavčania. 

(eu)

Čoskoro sa budú môcť turisti aj Trnavčania
pozrieť na mesto z výšky hradobného múru
Mesto Trnava vypísalo výberové konanie na zhotoviteľa schodov a zábradlia na ochodzi východného úseku mestského opevnenia za Bazilikou sv. Mikuláša. Práce sa začnú už v októbri a ukončené majú byť v decembri tohto roka.
„Mesto Trnava má záujem zúročiť
svoje dlhoročné úsilie pri obnove
mestského opevnenia. Doteraz
venovalo pozornosť hardvéru,
teda samotnej stavbe, v súčasnosti chce zapojiť zrekonštruované opevnenie vybudovaním
schodov a ochodzí so zábradlím
priamo do organizmu mesta. Po
dobrých skúsenostiach a ohlasoch z Horných Bášt sa pripravuje ich osadenie aj za Bazilikou
sv. Mikuláša, pri Bernolákovej
bráne a na južnej časti opevnenia pri amfiteátri v dotyku s City
Arenou. Technické riešenie sme
vypracovali na základe súhlasu
pamiatkového úradu. Očakávame, že prechádzky po ochodzi
opevnenia sa stanú nielen súčasťou trás turistických prehliadok
v rámci cestovného ruchu, ale
priblížia tento vzácny unikát na
území nášho mesta aj Trnavčanom,“ povedal vedúci odboru
územného rozvoja a koncepcií
mestského úradu Milan Horák.
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Na schody a zábradlie bude použité dubové drevo najvyššej kvality odolné proti poveternostným
vplyvom, intenzívne ošetrené
proti hnilobe a drevokazným hubám. Drevené konštrukcie budú
spevnené oceľovými prvkami
s antikoróznym náterom.
Prechádzka po hradbách umožní Trnavčanom a návštevníkom

mesta neobvyklý staronový
pohľad na okolie očami našich
predchodcov z čias, keď ešte
bolo možné vystúpiť na ochodze.
Spôsob, akým boli riešené vtedajšie schody, sa nám nezachoval, tie súčasné však budú
musieť zodpovedať nielen požiadavkám pamiatkarov, ale spĺňať
aj bezpečnostné kritériá. 

udalosti
(mh)

Domáce koláče, pečené gaštany
a iné dobroty na jesennom Trnavskom rínku

S októbrom by malo prísť aj babie leto a s ním už ôsmy Trnavský rínek. Na Kapitulskej ulici sa v sobotu 17. októbra od 9.00 do 17.00 rozbalia stánky, rozozvučí hudba a zavládne dobrá trhová nálada.
Na Trnavskom rínku nájdete bohatú ponuku domácich produktov
priamo od výrobcov: kozmetiku,
oblečenie, krásne veci pre deti,
drevené hračky, knihy a časopisy,
tašky, doplnky a mnoho iného.
Pred zimou si môžete naplniť svoje
špajze domácimi lekvármi, sirupmi, medom, paštétami, makom,
olejom, vínom alebo tekvicovými
jadierkami. Na Mikulášskom námestí sa usadia všetky gurmánske
lahôdky: vegetariánska quesadilla

a wok, lokše, hovädzie sendviče,
kysnuté koláče a plnené štrúdle,
skvelé dolky už aj v slanom prevedení a chutná káva alebo limonády.
Jesennú atmosféru v parku dotvoria dielničky pre deti, vyrezávanie
tekvicových strašiakov a rôzne
workshopy. V rámci programu na
rínku vystúpia trnavská živelná
Romanika a bratislavská akustická
kapela Barbora Bloom. Deti poteší
nový hravý hudobný projekt Pánko s veselými pesničkami a dve

divadelné predstavenia. Vo dvore
jazykovej školy Harmony sa opäť
budete môcť zapojiť do diskusie
o starej a súčasnej Trnave.
Trnavský rínek na dobrovoľnom
princípe organizujú mladí ľudia
z neziskovej organizácie Bronco
a zapájajú sa doň aj lokálne prevádzky na Kapitulskej ulici a nadšenci trhovej atmosféry. Určite
príďte a vychutnajte si príjemnú
októbrovú náladu s priateľmi na
najkrajšej ulici v Trnave. 

Októbrové veľtrhy ponúknu pracovné miesta
aj nové možnosti pre podnikateľov
Širokú ponuku v podobe stoviek pracovných miest pre zamestnancov a nové možnosti pre začínajúcich aj fungujúcich podnikateľov prinesú v druhej polovici októbra dve výstavy v Trnave.
V dňoch 20. a 21. októbra 2015 sa uskutoční v trnavskom hoteli Holiday Inn druhý ročník veľtrhu
Práca a kariéra. V rovnakom termíne prebehne premiérovo výstava Podnikanie a franchising.
Návštevníci veľtrhu Práca a kariéra dostanú možnosť vybrať si
z ponuky niekoľkých desiatok
zúčastnených firiem a spoločností
nielen z trnavského regiónu, ale
aj zo širokého okolia. „Súčasťou
podujatia bude viacero sprievodných aktivít v podobe workshopov zameraných na prípravu na
pohovor, testovanie anglického
jazyka, assessment centrum,
motivačné tréningy, koučovacie
rozhovory, otestovanie svojich komunikačných zručností a mnoho
ďalších zaujímavých prednášok,“
priblížil spoluorganizátor veľtrhu
Miroslav Koleník.
Veľtrh je určený nielen ľuďom
hľadajúcim prácu, zamestnancom, ktorí by radi zmenili svoje
súčasné zamestnanie, ale aj študentom obzerajúcim sa po pracovnom uplatnení v budúcnosti.
V Trnave sa budú prezentovať lokálne a medzinárodné firmy, ktoré
hľadajú v Trnavskom, Nitrianskom

a Bratislavskom kraji, prípadne
v širšom regióne zamestnancov
na pozície technického, obchodného a finančného zamerania, či
ľudí, ktorí ovládajú cudzie jazyky.
Generálnym partnerom veľtrhu
je spoločnosť ZF Slovakia, a. s.
Hlavným partnerom je spoločnosť
Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
a portál fullindustry.com. Podujatie získalo záštitu prezidenta SR
Andreja Kisku.
V minulom roku sa veľtrhu Práca
a Kariéra 2014 zúčastnilo 48 vystavovateľov a prišlo viac ako 5 000
návštevníkov z radov študentov,
nezamestnaných, mladých ľudí aj
zamestnancov, ktorí si chceli vylepšiť svoj kariérny profil.
Výstava Podnikanie a Franchising
ponúkne možnosti na podnikanie pre začínajúcich aj existujúcich podnikateľov. Na veľtrhu
sa budú prezentovať slovenské
a medzinárodné spoločnosti,
ktoré ponúkajú viacero typov

obchodnej spolupráce. „Výstava
je určená pre záujemcov z celého
západného Slovenska, ktorí chcú
začať podnikať, prípadne zmeniť
alebo rozšíriť svoje podnikateľské
aktivity,“ uviedol Igor Holéczy
z organizačného tímu. Súčasťou veľtrhu bude aj atraktívny
sprievodný program zameraný
na rôzne aspekty podnikania ako
sú možnosti získania finančných
prostriedkov na podnikanie,
konzultácie o podnikateľskom
zámere, budovanie značky, internetový marketing, podnikateľské
vzdelávanie a ďalšie.
Výstavy sa uskutočnia v rovnakom termíne – 20. a 21. októbra
2015 v priestoroch Holiday Inn
v Trnave. Vstup na obe podujatia
je bezplatný.
Organizátorom veľtrhov je spoločnosť ConsultSK Slovakia.
Podrobnejšie informácie získate
na www.vystavytrnava.sk. 
Tlačová správa organizátora
Október 2015
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Obnova knižnice a modernizácia jej služieb

Rekonštrukcia knižnice je v plnom prúde, hotová by mala byť do konca tohto roka. Jeden z najkrajších historických objektov v Trnave využívaný na necirkevné účely dostáva svoju pôvodnú podobu.
Zriaďovateľ knižnice Trnavský
samosprávny kraj zareagoval na
výzvu žiadostí o dotáciu z fondov
Európskej únie. Peniaze získali
z Regionálneho operačného programu, kraj sa na financovaní podieľa
piatimi percentami a projektovou
dokumentáciou. Objem preinvestovaných prostriedkov je 370-tisíc eur.
„Aby sme zachovali všetky pôvodné architektonické detaily budovy,
je táto rekonštrukcia realizovaná
umelecko-remeselným spôsobom
pod dohľadom pamiatkarov,“ hovorí riaditeľka knižnice Lívia Koleková.
„V rámci tohto projektu bude opravená fasáda budovy a uskutoční sa
výmena okien. Oprava sa začala
z uličnej strany, kde boli v minulosti už realizované rôzne drobné
úpravy. “ Prevádzka knižnice nie je
počas prác obmedzená, s výnimkou
biblioboxu pri vchode.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj
zavedenie rádiofrekvenčnej ochrany
fondu. „Vďaka čipom umožní samoobslužné vrátenie a požičiavanie

kníh. Čip v sebe bude niesť informáciu nielen o pohybe knihy, ale aj
o čitateľovi. Je to systém, ktorý zjednoduší spôsob požičiavania kníh
pre čitateľa, a pre nás je významný
aj na zlepšenie ochrany knižničného fondu,“ hovorí Lívia Koleková
a pripomína, že súčasťou projektu
rekonštrukcie bude aj zakúpenie
schodolezu. Historická budova
knižnice má totiž viaceré obmedzenia a je v nej ťažké zavádzať efektívnejší bezbariérový systém.
Na súčasný projekt nadviažu ďalšie rekonštrukcie. „Na budúci rok
plánujeme pokračovať v obnove
interiéru. Napríklad, knižnica stále
funguje na lokálne vykurovanie,
čo je z energetického aj bezpečnostného hľadiska zastarané.
Nový projekt počíta so zavedením
ústredného kúrenia do celej budovy, čo by malo stáť zhruba stotisíc
eur,“ hovorí riaditeľka a dodáva, že
budú žiadať finančné prostriedky
z Environmentálneho fondu a ďalších grantových projektov.

Budova knižnice bola postavená
v roku 1915 podľa projektu Milana Michala Harminca. Vtedajším
stavebníkom bola Hospodárska
banka v Trnave, ktorá vznikla so
zámerom podporovať slovenské
národné záujmy a najmä finančne
pomáhať slovenským kandidátom
do krajinského snemu.
A čo si okrem fasády budovy
v secesnom slohu treba podľa
pamiatkarov najviac všímať? Napríklad štukovú výzdobu vstupného vestibulu, klenbu vestibulu,
neobarokovú dvojkrídlovú vstupnú bránu, kovové schodiskové
zábradlie a zábradlia pavlačí,
výklady v dolnom podlaží, okná
v celej budove, keramické dlažby,
krb na druhom poschodí, či dverové kazetové výplne.
Knižnica v budove sídli od roku
1952, v roku 2013 bola budova
vyhlásená za národnú kultúrnu
pamiatku. Dnes má v databáze až
240-tisíc položiek a je najväčšia
v Trnavskom kraji. 

Trnava Tourism

Jesenné tipy na výlety v Regióne Tirnavia
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism pripravila aj tento rok jesennú sériu výletov
po Regióne Tirnavia a garantované prehliadky historického centra Trnavy. Nielen návštevníci mesta,
ale aj Trnavčania sa môžu tešiť na jedinečné zážitky sprostredkované chuťou a vôňou slovenských
vín, medoviny, krásnou prírodou a príbehmi zo slávnej histórie nášho slobodného kráľovského mesta.
Prostredníctvom Sobotných vínnych tour si môžeme do novembra takmer každú sobotu dopriať
autentické zážitky v jedinečnej
atmosfére vinárstiev Regiónu Tirnavia, nahliadnuť do výrobných
a pivničných priestorov a zoznámiť
sa s vinármi, ktorí pre nás pripravia
degustáciu vybraných vín.
Nielen vínu, ale aj medovine sú
odpradávna pripisované výnimočné
vlastnosti. V minulosti ju ako zdroj
života, múdrosti a odvahy pili prednostne králi a hrdinovia. Po stopách
tej najlepšej slovenskej medoviny sa
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môžeme vydať už túto jeseň. Počas
dvojhodinového výletu stihneme
priamo „na mieste činu“ odhaliť
tajomstvo výroby a ochutnať osem
druhov tohto najstaršieho alkoholického nápoja sveta.
Perly Malých Karpát je názov
výletu do jesennej prírody, ktorý
nám ponúka posedenie v krásnom
anglickom parku s rozprávkovým
pohľadom na zámok vo francúzskom štýle a jeho prehliadku so
sprievodcom, návštevu múzea
tajomného hradiska Molpír, návštevu u výrobcu medoviny a obed

s domácimi špecialitami v miestnej reštaurácii.
Milovníci histórie si môžu vybrať
zo série sobotných garantovaných prehliadok so sprievodcom
v dobovom kostýme, v rámci ktorých navštívia najkrajšie sakrálne
pamiatky Trnavy a vystúpia na
mestskú vežu, kde sa im z výšky
29-tich metrov naskytne jedinečný
pohľad nielen na historické jadro
mesta, ale aj na Trnavskú tabuľu
a Malé Karpaty.
Viac informácií na www.regiontirnavia.sk. 

história
Peter Horváth, foto: Blažej Vittek, archív mesta, archív autora

Odkrývanie neznámych dejín mesta – III. časť

Jubilejné oslavy výročia mesta v roku 1988...
a ako zavítal do Trnavy „Potemkin“

Politický vývoj v roku 1988 sa podobal cválajúcemu koňovi, ktorému dochádza dych. Straníckym
funkcionárom a predstaviteľom okresu a mesta Trnavy však akoby hviezdnym zásahom histórie
nahrávalo do karát – motivovať pracujúcich významným 750-tym výročím povýšenia Trnavy na
slobodné kráľovské mesto. Toto výročie zakomponovali do rozvojových plánov s jednoročným
predstihom a poslali viacero žiadostí o pridelenie mimoriadnych dotácií na úrad vlády a ministerstvá. Plénum mestského národného výboru (MsNV) na čele s predsedom Ladislavom Hanusom
schválilo rozpočet na rok 1988 vo výške 100 miliónov Kčs, neskôr upravený na 141 miliónov Kčs.
Počítalo sa však aj s mimoriadnymi dotáciami vlády, kraja, okresu a niektorých podnikov, ktoré
mali navŕšiť výdavky osláv takmer o 50 percent. Zámerom osláv bolo prezentovať Trnavu nielen
ako mesto slávnej histórie, ale aj socialistickej prítomnosti.
Výrazný podiel na tejto skutočnosti mal nesporne vtedajší minister kultúry (a trnavský rodák)
Miroslav Válek. Spomína Ľuboš
Novotný, v tom čase vedúci odboru kultúry: „Šťastná konštelácia
personálnej skladby ministerstva
ako i osobné vzťahy rozhodli, že
minister načrel hlboko do vrecka
a ,svojej Trnave’ pridal nezvykle
objemnú mimoriadnu finančnú
dotáciu.“ Štylizovaná delegácia
predstaviteľov mesta vedená podpredsedom MsNV Františkom
Chebeňom a tajomníkom Jozefom
Adámkom sa prišla ministrovi
osobitne poďakovať a zároveň
rozšíriť svoje predstavy o oslavách
výročia. Minister si pozorne vypočul ich zámery a ako bývalo jeho
zvykom – už vopred sa rozhodol
o prioritách, ktoré hodlal financovať. Išlo mu o projekt ochrany
pamiatok mestskej pamiatkovej
rezervácie a o kultúrne projekty
(dokončenie domu kultúry, podporu umeleckých podujatí galerijného a múzejného typu.) A čo
bolo podstatné, tzv. „pozornosť
v podobe keramickej kolekcie“,
ktorú priniesla trnavská delegácia,
jej slušne vrátil, no zároveň prevzal post vrchného garanta osláv.
Skôr ako prepukol ošiaľ osláv,
v roku 1987 a až do polovice
roka 1988, sa finišovalo. Otvoril
sa Dom kultúry ROH na hlavnom
námestí, postupne sa finalizovala

Vládna delegácia a predstavitelia cirkvi na oslavách Trnavy v septembri 1988

nová trnavská pešia zóna, ktorá
bola prvým projektom tohto druhu na Slovensku a získala i medzinárodné ocenenie. Čo meškalo, bolo ukončenie dláždenia
a dotvorenie hlavného námestia.
V kontexte s novou pešou zónou
však pôsobili oveľa horšie, až
odstrašujúco, ošarpané domy na
hlavných uliciach. V atmosfére
horúčkovitých príprav sa odrazu
objavili i „maličkí funkcionári“,
ktorí cítili príležitosť presláviť sa
a vydávali jeden chaotický pokyn
za druhým. Za zmienku stojí príkaz miestnych straníckych funkcionárov, ktorí sa rozhodli pre

akciu „za malé peniaze viditeľné
efekty“. Ako spomínajú architekti
D. Dóka a M. Horák, z večera do
rána padlo rozhodnutie zadovážiť päť druhov náterových farieb.
Nemenovaný predstaviteľ strany
zvolal zástupcov Okresného stavebného podniku (OSP), Pozemných stavieb, stavebného družstva
Tvorba, Agrostavu a zopár pridružených výrobných prevádzok JRD.
Príkaz znel: „Súdruh, v pondelok
privezieš svoju čatu a postavíte
lešenie. Vaše domy sú Jilemnického 1 – 2... Príde architekt
a namieša vám odtiene zelenej
a žltej... Súdružko, ty dostaneš
Október 2015
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do opatery domy číslo 1, 2 a 3 na
námestí. Príde architekt a namieša vám tri odtiene farieb...“ A tak
sa „farebne rozparcelovali“ obe
hlavné ulice a námestie. Za pár
dní boli domy nalíčené a Trnava
sa rozkikiríkala farebnou „nádherou“.
Intermezzo
Spomína autentický účastník
udalostí Ing. arch. Milan Horák:
„Súčasťou prípravy osláv 750-teho
výročia povýšenia Trnavy na
slobodné kráľovské mesto bola
úprava objektov na Hlavnej ulici
(vtedy Februárového víťazstva),
Trojičnom námestí a Štefánikovej.
Vzhľadom na krátkosť času aj
obmedzené financie sa pristúpilo
iba k obnove fasád pozostávajúcej
zo zasekania elektriky, farebných
náterov a osadenia ozdobných
brán. Ošumelé a poväčšine šedé
fasády mali dostať nový šat. Ako
to však dosiahnuť? Chemolak
Smolenice v tom období uviedol
na trh novinku – farbu Refaplast
ako nástupcu vtedy najrozšírenejšieho Dikoplastu. Farebná
vzorkovnica Refaplastu však
obsahovala iba 5 farieb – bielu,
oker, šedú, hnedú a bordovú
– vtedy populárnu vo farebných
úpravách bytových domov. Po jej
vylúčení ako úplne nevhodnej pre
historické jadro zostali teda štyri
farby, z ktorými sa malo obnoviť
približne 90 objektov. V snahe
o rozbitie uniformity sa farby
miešali pre každý objekt osobitne a ako odmerka bola použitá
murárska žufaňa. Napríklad, na
odtieň mestskej veže bol použitý
nasledovný pomer: 6 žufaní bielej, 3 žufane okrovej a jedna šedá.
S miernym zveličením sa dá povedať, že sa vtedy rodil v Trnave
nový vzorkovník farby Refaplast.
Pri dnešnej ponuke farebných
odtieňov však už tieto spomienky
vyvolávajú úsmev.“
Úpravy fasád pred 750. výročím
iste mali z dnešného pohľadu
ďaleko aj od metodicky správneho
prístupu k obnove (i keď pri nich
6
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Spoločenské, športové a kultúrne stretnutie občanov mesta na štadióne (réžia I. Krajíček,
moderátori: Alenka Heribanová, Milan Jurina, Jaro Lieskovský, Stanislav Hlaváček a ďalší)

asistovali pracovníci pamiatkového úradu), a niektorí kritici preto
dávali týmto aktivitám prívlastok
„Potemkiniáda“. Áno, bolo to
lacné, navyše, akosi nezostávalo
veľa času na uvažovanie, že pod
farebnou nátierkou zostali vlhké,
celé storočia neošetrené fasády.
Občania predsa museli pochopiť,
že Trnava môže vyzerať aj inak,
farebnejšie! A tak sa pán „Potemkin“ mohol v tichosti na naše
mesto usmievať popod fúzy. Príležitosti sa chytili aj ďalší umelci.
Pred radnicou bol navrhnutý tzv.
„gyroskop“ – akási kinetická architektúra s točiacou sa „vrtuľou“.
Aby to autorovi schválili, opatril gyroskop nápisom „Pozdrav
k XVII. zjazdu KSČ“. Dielo osadili,
a keď vrtuľu roztočili prvé závany
vetra, prišiel ideológ a povedal:
„Ktoré hovädo si myslí, že naša
strana sa bude točiť na kolotoči?!“
Nevhodný nápis musel bez meškania zmiznúť. Ráno nasledujúceho dňa sa opucovaná vrtuľa opäť
roztočila. Začalo pršať, okolo išiel
jeden „mierne unavený“ občan,
zadíval sa na rotujúcu vrtuľu, dostal inšpiráciu a z recesie vopchal
do súkolia dáždnik. Samozrejme,
že jeden segment sa odlomil,
a tak mesto prišlo o unikátne
dielo.

Napriek tejto skutočnosti možno
objektívne oceniť samotný projekt osláv, aj realizované podujatia. Podarilo sa obnoviť hlavné
námestie, rozšíriť zeleň, oživiť
fontány, pešiu zónu skultivovať
a prizdobiť ju nanovo pretretými
fasádami, pod ktorými nakrátko
zmizli vrásky schátraných domov.
Do čela osláv sa dostala kultúra
a jej organizácie. S rekordným
rozpočtom kultúry okolo 6 miliónov korún sa podarilo pripraviť
10. ročník Celoštátnej speváckej
súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského, hodnotné podujatia 20.
ročníka Hudobnej jari a Hudobnej jesene, zabezpečiť vydanie
mimoriadneho čísla Trnavského
hlasu a mesačníka Kultúra a život
Trnavy, výstavu politického plagátu v Galérii Jána Koniarka, reprezentačného Filmového festivalu
pracujúcich – Leto 1988. Svoje
galakoncerty mali spevácke zbory
Bradlan, Cantica nova, Atomčatá,
Slniečko. Konala sa výstava trnavského fotografia Jozefa Filípka,
uskutočnili sa desiatky hudobných prezentácií, prednášok,
kvízov na školách a v podnikoch.
Významným podujatím bol Čs.
pohár v spoločenskom tanci.
Dominujúcou spoločenskou časťou osláv bola prezentácia vyda-
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nia Dejín Trnavy k výročiu mesta,
ktoré odborne zostavili PhDr.
Jozef Šimončič, CSc. a PhDr. Jozef
Watzka, CSc. (publikácia dostala osobitnú cenu vydavateľstva
Obzor). Významnou kultúrnou
udalosťou bolo otvorenie veľkej
reprezentačnej expozície Trnava
v rokoch 1238 – 1988 pripravenej
Západoslovenským múzeom v Trnave. Po prvý raz mali možnosť
občania mesta a návštevníci vidieť
mnohé originálne dokumenty
a vzácne exponáty so vzťahom
k Trnave. Pod osobitnou ochranou bol vystavený aj originál výsadnej listiny mesta kráľa Belu IV.
z roku 1238.
Skôr ako nastal deň D osláv, zavítal do Trnavy 40-členný symfonický orchester z Fínska s dirigentom Matti Suomim. Prvé, čo ich
zaujalo, bola predajňa potravín
v obchodnom dome Jednota. Pretrvávajúca fínska prohibícia ich u
nás nemohla limitovať v nákupe
alkoholu. Keď zbadali plné police
desiatok fliaš rôznych značiek,
...vybielili celý regál. O pár hodín
prišlo na radnicu hlásenie. Na
námestí je opitý chlap a čosi vykrikuje... Privolaný vedúci odboru
kultúry Ľ. Novotný rýchle odhalil,
že ide o hornistu fínskeho súboru,
ktorý stál na schodoch pošty a
vykrikoval: „Freedom for Tchécoslovakia...!“
„A čo vlastne ten opilec vykrikuje...?“, pýtal sa policajt. Vedúci
odboru kultúry pochopil, že treba
zachovať chladnú hlavu a konať.
Policajtovi najprv vysvetlil, že to
nič, vraj on len anglicky hovorí,
ako sa mu u nás páči, aká je Trnava pekné mesto, potom vzal
muzikanta popod pazuchy a odprevadil ho do hotela. Z dnešného
pohľadu by sme mohli povedať,
že to bol prvý verejný protest proti režimu – ale len málokto tomu
rozumel.
Na radnici stúpal adrenalín, na
straníckom „byre“ vyrábali nový
protokol prijatia vládnej delegácie,
ktorá mala skutočne výnimočné
zloženie. Vydaný bol „utajený

pokyn“, aby bolo k oslavám vyhotovených viacero variantov reprezentačných prejavov a príhovorov.
Jeden z tých náročnejších museli
pripraviť aj historici Jozef Šimončič a P. H. (autor príspevku),
a práve tento neskôr predniesol
predseda MsNV Ladislav Hanus.
Oficiálnym podujatím bol však
akt centrálnych osláv 2. a 3.
septembra 1988 za prítomnosti
politických a vládnucich špičiek
Slovenska, Západoslovenského
kraja, okresu a mesta Trnavy, ktorý sa začal slávnostným zápisom
do pamätnej knihy na trnavskej
radnici. Tu si komunisti po mnohých rokoch prvýkrát „zdvorilo“
podávali ruky aj s predstaviteľmi
katolíckej cirkvi Jánom Sokolom
a generálnym vikárom Jánom
Čížikom, podpredsedom okresnej
mierovej rady. Tohto aktu sa zúčastnili aj stranícke špičky Viliam
Šalgovič, Ignác Janák, Ján Janík,
Ján Králik, Miroslav Válek a desiatka ďalších vrcholových predstaviteľov režimu.
Do programu osláv patrilo aj
sprístupnenie niektorých nových objektov, napríklad Domu
služieb (dnes Mestský úrad na
Trhovej ulici), centrálneho informačného systému so symbolikou
družobných miest mesta, ale aj
odhalenie pamätnej tabule k výročiu mesta na fasáde radnice
(autor Ladislav Snopek). Osobitným bodom protokolu osláv
bolo odhalenie reprezentačnej
steny s plastickými erbmi družobných miest a plastickou mapou
historického jadra Trnavy s kráľovským erbom, postavenej na
„námestíčku“ za poštou na mieste
dnešného Domu u kráľa Ľudovíta. Akciu mala na starosti D. K.
– ideologická tajomníčka Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska, ktorá už asi polhodinu
netrpezlivo a zmätene pobiehala, lebo jej chýbal hlavný aktér
odhalenia jubilejnej dekorácie.
Jediným riešením bolo zistiť, kde
sa nachádza minister kultúry Miroslav Válek... Pretože v Trnave sa

vie všetko, zistilo sa, že minister
sedí v „družnej debate“ u (v tom
čase) biskupa Jána Sokola a akosi
sa pozabudol, že má vykonávať
ceremoniálny akt. Napokon sa
predstavitelia „družobných miest“
dožili svojej pocty.
Príjemným zážitkom bol nápaditý
a pestrý alegorický sprievod so
scenériami a historickými postavami z dejín Trnavy v dramaturgii
Mikuláša Fehéra. Zhodou náhod
v sekvencii alegorickej scenérie
udelenia kráľovských výsad Trnave hral úlohu kráľa Belu IV. herec
Vladmír Oktávec, neskorší líder
nežnej revolúcie. Prehliadka vyvrcholila na futbalovom štadióne,
kde bol osobitne komponovaný
program Keď jubilantka mladne,
ktorý uvádzali Alena Heribanová,
Gabo Zelenay, Milan Jurina a Jaro
Lieskovský.
Pamätné okamihy osláv sa neplánovane zapísali aj do scenára
večerného galaprogramu Sláva
a rozkvet v novootvorenom Dome
kultúry ROH za účasti popredných umelcov a za prítomnosti
rodákov – hostí aj zo zahraničia.
Režisérom bol Ivan Krajíček a moderátorom Pavol Lim. Na vystúpenie čakali desiatky umelcov.
Program sa sotva rozbehol, keď
sa zrazu nad mestom zotmelo
a nastala prietrž mračien. Búrka
bleskami ožarovala oblohu a jeden z nich presným zásahom trafil hlavný transformátor. Polovica
mesta zostala v tme. Sála v Dome
kultúry tiež. Keďže režisér Ivan
Krajíček sedel v bufete a hlavný
bezpečnostný technik v budove
bol práve „neprítomný“, nastal
chaos. Keď sa dodávka elektriny neobnovila ani za pár minút,
prítomní pochopili, že na príčine
nie sú „iba poistky“. Najvyšší
predstaviteľ OV KSS Anton Nehaj
nevydržal, vybehol zo sály a zakričal: „To je sabotáž, to si niekto
odskáče, až bude modrý!“ Na
úplne tmavom schodišti sa potom
v plnom trysku zrazil s režisérom
programu Krajíčkom, ktorý, nevediac do koho narazil, si hneď patOktóber 2015
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rične šťavnato uľavil. Napokon,
asi po polhodine, bola dodávka
elektrického prúdu obnovená. No
diváci v sále si medzitým vychutnali nezvyklý zážitok. Vo svetle
dvoch sviečok, ktoré priniesli na
pódium, mal sólo jeden z hostí
osláv, náš rodák, francúzsko-slovenský sochár William Schiffer
z Paríža, ktorý na údiv moderátora dokázal plynulo zabávať
publikum nezvyklými zážitkami.
Program vyvrcholil pred polnocou
zhromaždením občanov na hlavnom námestí, kde sa stali svedkami pôsobivej scenérie vrcholiacej
ohňostrojom. V tento deň sa na
pár okamihov cítili obyvatelia
mesta šťastní a hostia, najmä politici, boli spokojní, že ono rímske
„chlieb a hry“ platí v každej dobe.
O jubilejných oslavách v Trnave
zverejnili spravodajstvo všetky
i federálne médiá.
Záverečné vyhodnotenie osláv
s pozitívnym výsledkom sa uskutočnilo na Plenárnom zasadnutí
MsNV 30. marca 1989 za prítomnosti 84 poslancov. Rokovanie
viedol predseda Ladislav Hanus
a zúčastnili sa ho aj vedúci stranícki predstavitelia na čele s tajomníkom OV KSS Antonom Nehajom. Na tomto zasadnutí vystúpil aj predseda ONV Jozef Toma-

šovič, ktorý napriek spomínanej
eufórii z bilancovania výsledkov
upozornil aj na zaostávanie v plnení úloh. Spomenul nedostatky
v bytovej výstavbe, neukončených
bolo 500 bytov v okrese. Taktiež
upozornil, že viaceré plánované
investície programu XVII. zjazdu
KSČ sú nesplnené. Objavili sa
viditeľné poruchy v zásobovaní vnútorného trhu, nedostatok
ovocia, cukru, chleba a pečiva.
Predseda MsNV Ladislav Hanus
potom skonštatoval, že síce mesto
splnilo úlohy 8. päťročnice, ale
pre oživenie ekonomiky treba
s okamžitou účinnosťou zriadiť
tri štátne podniky Zelenina Trnava, Kovovýroba Trnava a Okresný
stavebný podnik. Konštatoval, že
v roku 1989 malo mesto 72 400
obyvateľov. Oslavy 750. výročia
povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto priniesli hodnotu 88,9
mil. Kčs. Zamestnanosť v meste
predstavovala 42 960 pracovných
miest. Majetok mesta predstavoval
hodnotu asi 757 mil. Kčs.
Spoločenské dianie v meste a nálady obyvateľstva odzrkadľovali
celkové pomery v spoločnosti.
Politika prestala byť zaujímavá,
rozmohla sa apatia voči politickému spravodajstvu v médiách.
Očakávali sa zmeny v súvislos-

ti s medzinárodnou situáciou
v okolitých štátoch. Na zasadnutie
Pléna MsNV 22. júna 1989 prišli
aj trnavskí poslanci z Federálneho
zhromaždenia Imrich Hlaď a poslanec Slovenskej národnej rady
Jozef Šimončič, ktorí informovali
o politických náladách. Na zasadnutí pléna MsNV 21. septembra
1989 do funkcie podpredsedu
MsNV nastúpil Viliam Lanák a vystriedal odvolaného podpredsedu
Ing. Chebeňa, ktorý bol poverený
vedením Pozemných stavieb. Na
tomto zasadnutí si vtedajší prominenti udelili pamätné medaily
k 45. výročiu SNP.
Vari poslednou udalosťou v meste, ktorou sa prezentoval bývalý
režim, bolo odovzdanie novej
výpravne budovy železničnej
stanice v Trnave, ktoré sa za
prítomnosti zástupcov rezortu
dopravy a politických a štátnych
orgánov uskutočnilo dopoludnia
práve 17. novembra 1989. I keď
to bola významná udalosť, medzi
obyvateľmi už nevyvolala pozornosť. 
Poznámka: Podstatná časť textu
autora je z pripravovaných dejín
mesta
Autentické spomienky: Milan Horák, Ľuboš Novotný

Iveta Pospíšilová, foto: Martin Jurčo

Skvelo varí, ale u Jamieho Olivera sa neučil.
Recepty hľadá v stredovekých kronikách

Venuje sa oživovaniu stredovekého spôsobu života v skupine Schatmansdorf v Častej. Nielen ako
jeden z účinkujúcich, ale aj ako špecialista na recepty stredovekej gastronómie. Adrián Kobetič je študentom dejín umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Čím ho upútal práve stredovek?
- Začalo sa to v detstve, veľmi
lokálne. Od malička ma fascinovali hradby, Bazilika svätého Mikuláša, okolo ktorej som denne
chodil. Tiež som vedel o ľuďoch,
ktorí oživujú stredovek (Adrián
je synovcom Bystríka Holečka,
jedného z hlavných organizátorov Stredoveku pod hradbami,
atraktívnej súčasti Tradičného
trnavského jarmoku – pozn.
8
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autorky). A potom tiež literatúra,
očarili ma príbehy stredovekých
rytierov ako vzoru cností. Takisto
encyklopedické informácie. To
všetko vo mne prerástlo v trvalý
záujem, ktorý sa mi stal aj životným štýlom.
 Venujete sa cielene stredovekej gastronómii. Ako ste sa
vôbec dostali k týmto receptom?

- Bolo to trošku ťažšie, ako keď
si dnes prečítate recept v kuchárskej knihe alebo pozriete
v televízii. Veľmi dôležité je hľadať v pramenných materiáloch,
ktoré máme k dispozícii. Sú to
rôzne kroniky, listiny, niekoľko
archeologických nálezov. Väčšinou je to priamo to, čo si súdobí
ľudia zapisovali ako čosi zo
svojich všedných prejavov života

história
alebo čo chceli odovzdať ako
informáciu pre ďalšie generácie.
Pátram v archívoch, knihách,
diplomovkách.

 Pri hľadaní receptov sa
neobmedzujete iba na územie Slovenska, ale bádate aj
v mnohých zahraničných krajinách. Aké jazyky pri skúmaní
používate?
- Pre archivára je základ latinčina. Hoci ju na dejinách umenia
máme povinnú, aj tak sa bez
slovníka nezaobídem. Potom sú
to hľadania v lokálnych kuchárkach. To je spojené s kronikami,
na našom území najmä v nemčine a maďarčine, ale veľa som
hľadal aj vo francúzskych a talianskych, tam je gastronómia
veľmi dobre uchovaná. Tiež som
využíval angličtinu.
 Čím bola charakteristická
stredoveká gastronómia?
- Podľa mňa bola miestami oveľa zaujímavejšia, než dnešná.
Dobový človek využíval všetky
dostupné zdroje, ktoré súčasný
podľa mňa veľmi nevyužíva. Často variovali chute sladko-kyslé
alebo slané so sladkým. Sem tam
pridali horkastú chuť, hrali sa
s koreninami, chuťami orieškov,
ovocia, prosto obľubovali také
chute, ktoré akoby sme dnes
nemali až tak vo zvyku. Keď robíme ochutnávky, mnohí sú prekvapení, čo sa dá skombinovať
a ako skvelo to chutí. Veľmi často
sa zaujímajú o recepty a hovoria:
Toto musíme vyskúšať.
 Veľa sa používali koreniny,
ale isto aj bylinky, ktoré boli
dostupné všetkým. Tiež sa
často pridávalo víno.
- Áno, z byliniek najmä šalvia,
ktorá sa používala na dochutenie
takmer všetkých jedál. Víno bolo
dostupné aj strednej vrstve, často
sa pilo viac než voda a pravidelne sa pridávalo do jedál. Veľa sa
pri vyprážaní používalo maslo,

ale Taliani dávali prednosť olivovému oleju.

 Rôzne vrstvy sa aj v tých
časoch, podobne ako v súčasnosti, rôzne stravovali. Mali
spoločný základ, no druhy
potravín boli odlišné.
- Aj vtedy boli isté potraviny
takmer výsadné pre danú spoločenskú vrstvu. Napríklad, mäso
z diviny alebo import z Orientu
– rôzne koreniny či suroviny, ktoré
jednoduchý človek nemal odkiaľ
vziať. Ten sa stravoval najmä obilninami a dostupnými plodinami.
 Boli aj v tom čase módne
vlny jedál alebo štýlov varenia,
ako sa to deje dnes?
- Najväčší vplyv na kuchyňu
mali križiacke výpravy a vojny
s Orientom, ktoré prinášali nielen
koreniny, ale aj nové postupy.
Koncom stredoveku aj gastronómiu veľmi ovplyvnilo objavenie
Ameriky. V období stredoveku
sa veľmi dbalo aj na stolovanie.
U šľachticov bolo bežné, že po
každom chode sa do obrusu
pobalil celý riad a na nový chod
sa prestrelo nanovo.
 Robievate si aj doma jedlá
stredovekej kuchyne?

- Všetko, čo pripravujeme na
nejaký stredoveký festival alebo
prezentáciu, musí prejsť ochutnávkou. Ja som si veľmi obľúbil
niektoré chute, ktoré uplatňujem
aj v domácej kuchyni.
Chuť a vôňu stredoveku si môžeme vyskúšať aj my. V receptoch
od Adriána Kobetiča nájdeme
napríklad mäsové guľky obalené
v múke a namočené v pive, vyprážanú dyňu, divinu na sladko
alebo hrachovú kašu. Základnou
prílohou všetkých jedál bola jednoduchá placka, pripravená na
horúcej kovovej platni iba z múky, vody a soli.
Je október, v sadoch dozrievajú
jablká. Zvyknutí sme na ne v
sladkých jedlách. Čo tak skúsiť
ich na taliansky stredoveký spôsob so slaninkou?
Suroviny: Jablká, slanina, med,
soľ, korenie a maslo. Adrián
o množstvách hovorí, že všetko
„od oka“ alebo podľa chuti.
Postup: Jablká a slaninu pokrájame na drobné kúsky. Vyprážame ich na masle, po čase
pridáme med, ktorý to osladí
a zahustí. Dochutíme výrazne
soľou a korením, necháme ešte
trochu vyprážať a teplé podávame. Dobrú chuť! 
Október 2015

9

história
Daniel Škoviera, Katedra klasických jazykov Trnavskej univerzity
Známi i neznámi autori historickej Trnavskej univerzity VII.

Medzi Košicami a Trnavou

Na vzdialenosť 400 km medzi Košicami a Trnavou dnes potrebuje rýchlik intercity asi štyri a pol hodiny. Na zdolanie tej istej
vzdialenosti by sme však v prvej štvrtine 17. storočia potrebovali oveľa viacej času. Rátal sa nie v hodinách, ale v dňoch.
Traja virtuálni pasažieri, o ktorých tu budeme hovoriť, nielenže
nemohli rátať s ponukou, akou disponujú súčasné dopravné
prostriedky, ale cestovali viac-menej nedobrovoľne. Nedobrovoľne uzavreli aj svoje účinkovanie v metropole nášho východu
– 7. septembra 1619.
Nami spomenutí traja Košičania
neboli vlastne pôvodom Košičania: Marek pochádzal z Chorvátska, Melchior z Poľska, Štefan zo
Sedmohradska. Spojivom tejto
trojice bola viera. Za svoju hlavnú povinnosť pokladali podporu
katolíckej menšiny – duchovnú
i hmotnú. Rozhodne im to neuľahčovali historické okolnosti
a osobitne situácia v Košiciach.
Mesto vojensky obsadil Gabriel
Bethlen, sedmohradský knieža
vážne ašpirujúci na trón uhorského kráľa, a uplatňoval tu svoje
dominantné postavenie, ktoré
bezprostredne vyrastalo z jeho
mocenského vzostupu. Jeho politické ambície neoslaboval ani
hlboký náboženský konflikt medzi
katolíkmi a protestantmi luterského či kalvinistického smeru.
Skôr naopak. Približne rok pred
osudnou bitkou na Bielej hore
pri Prahe to v Košiciach vyzeralo
pre katolíkov veľmi nepriaznivo. Pravda, naši traja hrdinovia
– Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrác – sa už
historicky takej dôležitej bitky
nedožili. Svedectvo (slovo mučeník
totiž pochádza z gréckeho martys
a primárne znamená svedka)
viery a povolania museli zložiť
skôr. Gabriel Bethlen sa čoskoro
nato dal zvoliť za uhorského kráľa
a bremená, ktoré so sebou niesli
aktivity jeho vojakov, zakúsili aj
obyvatelia Trnavy.
Prvú správu o nedobrovoľnej
smrti tejto trojice poslal do Ríma
10
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rektor jezuitského kolégia v Humennom Dobonkay. Na jar roku
1620 sa podarilo Kataríne Forgáčovej, manželke uhorského palatína, získať od samotného Bethlena ich telesné pozostatky. Najprv
ich uložila v Nižnej Šebastovej
pri Prešove pod oltárom Panny
Márie, potom ich cesta pokračovala do krypty nového Kostola sv.
Kataríny v Hertníku pri Bardejove
a odtiaľ ich roku 1635 previezli
do Trnavy, lebo na podnet arcibiskupa Petra Pázmaňa sa roku
1628 rozbehlo oficiálne vyšetrenie
prípadu. Medzitým pozostatky,
zabalené v purpure a uložené
v cínovej rakve, spočinuli v trnavskom kláštore klarisiek, kde bola
grófkina dcéra Mária predstavenou. Vyšetrovanie sa ťahalo. Jeho
výsledok síce prišiel do Ríma,

ľudia
a udalosti
 1. 10. 1955 – V Trnave
sa začala výstavba Zimného
štadióna (60. výročie).
 3. 10. 1845 – V Hodruši-Hámroch sa narodil
literárny historik, vydavateľ,
prekladateľ a cirkevný hodnostár FRANTIŠEK RICHARD
OSVALD, predseda Matice
slovenskej i Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde pôsobil
ako riaditeľ seminára a aj
umrel. Jeho pamiatku v Trnave pripomína náhrobník
na cintoríne vedľa Kalvárie
a ulica (170. výročie).
 3. 10. 1975 – V Bratislave
umrela populárna speváčka
a tanečnica EVA KOSTOLÁNYIOVÁ, rodáčka z Trnavy,
kde je aj pochovaná, ktorej
udelili Uznanie za zásluhy
o rozvoj a reprezentáciu
mesta Trnavy in memoriam
za rok 2011 a jej meno nesie
jedna z nových ulíc v Trnave
(40. výročie).
 4. 10. 1570 – Vo Veľkom Varadíne v dnešnom
Rumunsku sa narodil
ostrihomský arcibiskup so
sídlom v Trnave a kardinál
PETER PÁZMAŇ, zakladateľ
Trnavskej univerzity, ktorého
pamiatku pripomína bronzová busta vo vstupnej hale
Trnavskej univerzity a jeho
meno nesú Študentský domov a ulica v Trnave (445.
výročie).
 4. 10. 1985 – V Bratislave umrel trnavský rodák
JOZEF HERDA, 15-násobný
majster ČSR v športovom
zápasení, ktorý získal roku
1936 aj striebornú medailu

história
podporil ho aj v Trnave sídliaci
ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni – Pohronec, ale vo Večnom meste sa s beatifikáciou neponáhľali. Po zrušení Spoločnosti
Ježišovej v roku 1773 sa situácia
ešte skomplikovala. Martýrium
opísala Hevenešiho kniha Dôkazy
svätosti Uhorska, ktorá vyšla roku
1737 v Trnave:
Knieža heretik bleskurýchlo obsadzuje mesto a vydáva rozkaz, aby
apoštolských mužov zadržali a morili
smädom a hladom. Heretici vykrikujú, že dotyční musia zomrieť. Keď sa
jeden z obvinených spýtal na dôvod
tohto rozsudku, odbavia ho: „Pretože
ste pápeženci.“ Napokon 6. septembra – bolo to v noci – vtrhnú do ich
domu; vtedy tam stál kráľovský dom,
dnes je tam kolégium Spoločnosti
Ježišovej. Ako prvý vyšiel katom oproti Pongrác. Otvára dvere a po údere
kyjakom obitým klincami do hrude sa
polomŕtvy zosype na zem. Ostatní sa
vyrútia na nevinných, zasypávajú ich
nadávkami a pästnými údermi, stŕhajú z nich šaty, sputnávajú ruky. Keď
slovami, ktorými sľubujú slobodu,
bohatstvo, funkcie, ak sa pridajú ku
Kalvínovi, nedosahujú nijaký pokrok,
prechádzajú k mučidlám. Našich
borcov zavesia na trám a opaľujú
fakľami, dokiaľ mäso uvoľnené plameňmi neobnaží rebrá. Ich prsty títo
vynachádzaví kati – takéto vzdelanie
si veru nadobudli štúdiom v škole
alvincziovskej lásky – vkladajú namiesto kremeňa do medených píšťal,
drvia ich, trhajú. Hlavu im vykrucujú,
takže oči ako keby im išli vyskočiť
a sluchy sa roztrhnúť. Napokon nestačili kati na tú namáhavú robotu
a mučeníci stratili vedomie. Preto
Križinovi preťali šiju, Štefana a Melichara, keď im znetvorili ranami
hlavu, hádžu tí hlúpi odhadcovia do
stoky, hoci ide o prevzácne perly. To
sa stalo 8. septembra.
Katarína Pálffyová, nesmierne vzácna
manželka uhorského miestokráľa
Františka Forgáča, je však zdravšou
oceňovateľkou skutočnej hodnoty
a tento poklad ľahkou okľukou získava od tyrana Bethlena, hoci predchá-

dzajúce prosby viacerých katolíckych
predákov vyšli na prázdno. Mučeníkov očistených od špiny, zabalených
do hodvábu a uzavretých v malých
schránkach dáva uložiť najprv do
kostola v Šebastovej, potom do kostola v Hertníku. Po uplynutí mnohých
rokov zozbiera kosti do cínovej rakve
a po prenesení do Trnavy ich odovzdáva rehoľným sestrám sv. Kláry.
Hrdinke Pálffičke sa mučeníci odmenia tým, že keď bola veľmi ťažko
ochorela na chvenie srdca, ktoré hrozilo prepuknúť do ešte horšej pohromy, a keď ona v stavoch bolesti alebo
hlbokého smútku mučeníkov častejšie
vzývala, oni jej boli vždy spoľahlivou
poľahobou a útechou.
Zapamätanie si zasluhuje ešte jedna
skutočnosť. Smrť zabitých sa nijakým
postupom nedala odstrániť zo steny
domu, v ktorom boli kňazi zavraždení, a ani odev mučiteľa skropený
nevinnou krvou sa nedal vyprať napriek všemožným pokusom. Dokonca
keď odhodil staré oblečenie a vzal si
nové, tie isté škvrny sa objavovali aj
na novom odeve. Ostatky mučeníkov
pomohli ponajprv trom rehoľným
sestrám v Trnave: Jednej, ktorá od
narodenia krívala a ktorej mimoriadne ostrá bolesť znemožňovala akúkoľvek chôdzu, takže sa horko-ťažko
s pomocou cudzích rúk a opretá
o bakuľu privliekla k schránke, ale
keď sa tam úpenlivo modlila, mohla
tam nechať svoju oporu a vrátila sa
priamou cestou na vlastných nohách.
Druhá sestra chradla, pretože trpela
vredmi, ktoré nevedela zdolať nijaká
chirurgia. Dala sa však povzbudiť tou
prvou a s rovnakou úctou sa obrátila
na sväté relikvie. Uzdravila sa bez
toho, že by musela použiť nejaký liek.
Tretia sestra bola postihnutá nevyliečiteľnou paralýzou. Keď pokorne
vstúpi na miesto uloženia ostatkov,
prosí, a keď jej schránku otvoria, ona
zodvihne kostičku a pošúcha sa na
končatinách od pliec až k prstom. Tu
sa jej šľachy uvoľnia a panne sa vracia pevné zdravie. Častejšie sa stalo,
že pri svätých ostatkoch bolo počuť
hudobné nápevy a vidieť nezvyčajné
žiare. Znaky a zázraky sa však stali

ľudia
a udalosti

na OH v Berlíne. Jeho meno
nesie Športové gymnázium
a námestie v Trnave. Roku
2006 mu bolo udelené
Čestné občianstvo mesta
Trnava in memoriam (30.
výročie).
 5. 10. 1995 –V Trnave
umrel na následky zranení
utrpených pri autohavárii
futbalista VLASTIMIL OPÁLEK, dlhoročný brankár
Spartaka Trnava, kapitán
mužstva a asistent trénera
(20. výročie).
 8. 10. 1955 – V Trnave
umrel literárny historik, muzikológ, prekladateľ, pedagóg a publicista CELESTÍN
LEPÁČEK, provinciál františkánskej rehole (60. výročie).
 10. 10. 1985 – Vyšlo
nariadenie vlády o preložení Pedagogickej fakulty
UK z Trnavy do Bratislavy
a zároveň aj o zriadení Strojársko-technologickej fakulty
SVŠT v Trnave (30. výročie).
 11. 10. 1920 – V Trnave
umrel básnik, publicista
a kňaz ŠTEFAN BEZÁK, dlhoročný správca a neskôr
predseda Spolku sv. Vojtecha (95. výročie).
 13. 10. 1980 – V Trnave
umrel speleológ, priekopník
jaskyniarstva na Slovensku,
publicista a v rokoch 1940
– 42 profesor trnavského
gymnázia LEONARD BLAHA
(35. výročie).
 16. 10. 1615 – V Sklených Tepliciach umrel uhorský miestodržiteľ, kardinál
a gróf FRANTIŠEK FORGÁČ,
ostrihomský arcibiskup
Október 2015
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zriedkavejšími, odkedy ustali zbožné
modlitby ľudu a prosebné pobožnosti.
Tie sa nepochybne vrátia vtedy, keď
zbožnejšie Uhorsko bude pokračovať
v Pázmaňovom svätom úsilí a v úsilí predákov oných čias, aby svätá
vatikánska stolica rozhodla o pocte
mučeníkom.
Ako to vyzeralo s kultom košickej
trojice na našom území? Najprv
si pripomeňme historické fakty. V septembri 1683 boli Turci
pri Viedni porazení a dali sa na
ústup. Ten ešte urýchlila strata Budína roku 1686. Dôležité
bolo nielen znova získať a osídliť
dovtedy Osmanmi okupované
územie, ale takisto obnoviť sebavedomie Uhrov a uhorských
katolíkov, oživiť ich národnú hrdosť a vliať im nový elán. Do tohto
programu sa zapojila aj Trnavská
univerzita a takto vznikla spomenutá kniha Dôkazy svätosti Uhorska.
Prvé vydanie z roku 1692 obsahovalo krátke životopisy 50
uhorských svätcov a svätíc a ich
vyobrazenia. Rytiny vytvorili
skúsení viedenskí medirytci J.
S. Schott (asi 1654 – 1697) a J. J.
Hoffmann (17. stor.) za pomoci
svojich žiakov a spolupracovníkov.
V druhom vydaní z roku 1737 boli
pripojené 3 životopisy a počet
svätých sa zvýšil na 55. Vlastenectvom preniknutý autor kládol
na prvé miesto nie starovekú Panóniu, ale stredoveké a novodobé
uhorské kráľovstvo. Preto rad
životopisov otvára sv. Štefan, po
ňom chronologicky nasledujú ďalší 22 Arpádovci a iní, čo sú s panovníckym rodom dajako spojení.
To, že väčšinu tvoria sväté ženy,
môže byť prekvapujúce. Po Arpádovcoch sa predstavujú duchovní,
mnísi a biskupi spätí s Uhorskom.
Okrajové postavenie majú mnohí
slávni svätí, ktorí žili alebo obetovali život za Krista v Sirmiu alebo
v iných mestách antickej Panónie
– napríklad sv. Demeter a sv.
Martin. Vymenúvajú sa aspoň
v abecedne zoradenom Dodatku.
Je ich 213 a patria medzi nich aj
apoštoli Slovanov Cyril a Metod.
12
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Autor diela Ungaricae sanctitatis
indicia bol horlivým zástancom
latinčiny a želal si, aby si udržala
postavenie komunikačného média
medzi vzdelancami. Tento sen sa
neplní, zato jeho dielo je pripravené v latinsko-slovenskej verzii,
aby opätovne slúžilo čitateľskej
verejnosti.
Ešte pár poznámok na záver.
Bethlenovým radcom bol plodný
latinský básnik Ján Bocatius, ktorý
r. 1611 vďaka intervencii kniežaťa
Mateja II. dosiahol svoje prepustenie z Bielej veže pražského hradu.
V tomto prípade však Bocatius zohral negatívnu úlohu a ukázal, že
ani vzdelanie samo ešte nezaručuje mravnú výšku človeka. Uvedené obete neznášanlivosti maskovanej náboženskou horlivosťou
prežil básnik veľmi krátko. Zomrel
31. 10. 1621 v Uhorskom Brode na
pracovnej ceste v Bethlenových
službách. Druhá poznámka: Hľadať relikvie mučeníkov v bývalom
trnavskom kláštore klarisiek, ktorý
bol na podnet cisára Jozefa II.
zrušený roku 1782, by neviedlo
k úspechu. Nenachádzajú sa už
ani v uršulínskom trnavskom kláštore sv. Anny, ale sú vystavené na
bočnom oltári bývalého trinitárskeho kostola Najsvätejšej Trojice,
ktorý od roku 1853 používajú
jezuiti. Kanonizácia našej trojice
prebehla v dvoch fázach: roku
1905 ich vyhlásil za blahoslavených pápež Pius X., roku 1995
boli zapísaní do zoznamu svätcov.
Toto rozhodnutie vyhlásil rímsky
pápež sv. Ján Pavol II. 2. júla 1995
na košickom letisku. 
Otázky: Aké mená nosia Traja
svätí košickí mučeníci a v ktorom
trnavskom kostole spočívajú ich
relikvie?
Správne odpovede zasielajte do
20. októbra 2015 na adresu: Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity,
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava,
alebo emailom na klasjaz@truni.sk. Z účastníkov súťaže vyžrebujeme jedného, ktorý získa
knižnú cenu.

ľudia
a udalosti

zo sídlom v Trnave, kde je
aj pochovaný, o ktorom sa
predpokladá, že práve on
priniesol milostivý obraz Panny Márie Trnavskej zo svojich
štúdií v Ríme (400. výročie).
 16. 10. 2005 – Na Univerzitnom námestí v Trnave
slávnostne odhalili bronzovú
sochu pápeža JÁNA PAVLA II.
(10. výročie).
 17. 10. 1950 – V Bratislave
umrel telovýchovný pedagóg
a ľahkoatletický tréner JÁN
HAJDÓCZY, ktorý v rokoch
1919 – 1939 pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde
jeho meno nesie jedna z ulíc
(65. výročie).
 17. 10. 1980 – Slávnostný
prejazd parnej lokomotívy
po železničnej trati Bratislava – Trnava – Leopoldov
symbolicky ukončil éru parnej prevádzky v železničnej
doprave na Slovensku (35.
výročie).
 18. 10. 1635 – Cisár FERDINAND II. schválil zriadenie
Trnavskej univerzity a tzv.
zlatou bulou potvrdil jej zakladaciu listinu (380. výročie).
 20. 10. 2000 – V Trnave
po pol roka trvajúcej rekonštrukcii slávnostne otvorili
zmodernizovanú autobusovú
stanicu (15. výročie).
 21. 10. 1750 – V Častej sa
narodil národný buditeľ, spisovateľ a kňaz JURAJ FÁNDLY,
spoluzakladateľ Slovenského
učeného tovarišstva a autor
prvého tlačeného diela v bernolákovskej slovenčine, ktorý
študoval na seminári v Trnave, kde jeho meno nesie vo
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Text a foto Ivan Szabó

Radostná aj tŕnistá cesta
Gustáva Adolfa Beža

Roky 1916 a 1917 neboli pre rodinnú tlačiarenskú firmu, ktorú v
Senici založil bývalý učiteľ Ján Bežo, šťastné. Roku 1905, keď zomrel, sa výčitky na národnostný charakter tlačovín ešte znásobili.
Vraj prečo z tlačiarne vychádzajú iba slovenské kalendáre, knihy
a učebnice? Nuž taká je naša tradícia, bránila vydavateľské plány
pani Ľudmila, vdova po Jánovi Bežovi. Výčitky však neustávali.
Pribudlo k ním aj to, že zamestnávajú istého tlačiara Jozefa
Zlievského, ktorý je známym
protiuhorským buričom. Celá
ťarcha týchto útokov dopadala
ako kamene na ramená vdovy Ľudmily, dcéry prietržského
evanjelického farára Ladislava
Paulínyho. Priťažilo jej aj to, že
bola neterou národovca Viliama Paulínyho-Tótha. S prácou
jej síce pomáhali dvaja synovia
Elemír a Gustáv Adolf, no tí boli
ešte primladí, aby dokázali zvádzať boj s neprajnou vrchnosťou.
Napokon útoky vyvrcholili listom
senického slúžneho, ktorý tlačiareň zatvoril. Bežovci stáli pred
problémom, ako ďalej... Prišli
na nápad: Do Trnavy senická
zlostná vrchnosť nedosiahne,
Biela hora je hranicou zákazu,
presťahujeme teda tlačiareň tam.
Na cintoríne sa rodina rozlúčila
s otcom Jánom Bežom a do srdca si vložili slová, ktoré vďační
Seničania vyryli na pomník:
„Pracoval si verne, stále k dobru
ľudstva, Bohu chvále. Odpočívaj
tu bezpečne. Boh Ťa osláv a spas
večne.“ Pracovať k dobru ľudstva,
to bolo motto, ktoré si Bežovci
preniesli aj do Trnavy.
Usídlili sa v dome na terajšej
Hviezdoslavovej ulici a pokračovali v začatej ceste. V Trnave
pracovalo viac tlačiarní, no vydávaním učebníc sa nezaoberala
žiadna. V tom období v Trnave
vlastnili tlačiarne Ferko Urbánek,
Filip Spitzer, Kalisch a Katzburg,
firma Figaro či Spolok sv. Vojtecha. Ich produkcia bola rôzna.

Niektoré firmy sa zamerali iba na
merkantil, iné na vydávanie kníh,
brožúrok, vizitiek, plagátov...
Gustáv Adolf Bežo, ktorý prišiel
na svet v Senici 27. novembra
1890, pocítil, že nemá v sebe iba
bunky tlačiara a vydavateľa, ale
aj novinársky talent. Tlačiarenskú
čerň v rodičovskom dome dýchal
s raňajkami, obedom i večerou.
Poznal hluk rýchlolisu a jednotvárny rytmus tyglovky. Skôr ako
sa Gustáv Adolf stal „väzňom“
tlače, vyštudoval reálku v Hodoníne, potom obchodnú akadémiu
v Prostějove a v Olomouci. Napokon štúdium ukončil vo Viedni
na akadémii pre zahraničný obchod.
Roku 1920 začal v Trnave vydávať noviny Slovensko, ktoré
nemali iba regionálny charakter,
ale prinášali správy aj z ostatných častí Slovenska. Písali aj
o tom, čo sa deje v Bratislave
či v Prahe, venovali sa kultúre,

ľudia
a udalosti

svojom názve knižnica a jedna z ulíc (265. výročie).
 23. 10. 1980 – V Trnave
slávnostne otvorili Obchodný
dom Jednota (35. výročie).
 23. 10. 2010 – V Čechách
umrel učiteľ a dirigent speváckych zborov JÁN ČAMBÁL, absolvent trnavského
gymnázia a nositeľ Čestného
občianstva mesta Trnavy (5.
výročie).
 26. 10. 1980 – V Trnave
umrel kultúrny historik, publicista, cirkevný hodnostár
a dlhoročný správca Spolku
sv. Vojtecha JÁN PÖSTÉNYI
(35. výročie).
 28. 10. 1970 – V Trnave
otvorili Klub mládeže Fortuna (45. výročie).
 29. 10. 1925 – V Trnave
slávnostne otvorili Štátne
železničné dielne, terajšie
Železničné opravovne a strojárne ŽOS (90. výročie).
 30. 10. 1700 – V Trnave
úplne dokončili výstavbu
univerzitného Kostola sv.
Jána Krstiteľa, dnešného
katedrálneho chrámu (315.
výročie).
 30. 10. 1995 – V Podunajských Biskupiciach umrel
kňaz, funkcionár Slovenského orla, športovec a publicista ALEXEJ IZAKOVIČ,
rodák z Borovej, absolvent
trnavského gymnázia a zodpovedný redaktor týždenníka
Trnavské noviny, ktorého
pôsobenie v Trnave mesto
ocenilo udelením Čestného
občianstva in memoriam (20.
výročie).
P.R.
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písali o návštevách SND v Trnave a v rubrikách sa dali prečítať
aj správy o drobnej kriminalite.
V tom istom roku vydal Bežo aj
Adresár mesta Trnavy, čo bol
ojedinelý počin. No Gustávovi
Adolfovi sa ako žurnalistovi podaril husársky kúsok – ako prvý
slovenský novinár letel roku 1923
z Bratislavy do Prahy. Bol to let
v rámci založenia Československých aerolínií, keď z Prahy do
Bratislavy letel s pilotom Karlem
Brabencom novinár ČTK Václav
Koenig. Opačným smerom zasa
Gustáv Adolf Bežo s pilotom Jozefom Cinibukom, piešťanským
rodákom.
Autor Bežo v reportáži uverejnenej v Slovensku podrobne opisoval svoj let. Vo vzduchu sa ho
zmocnila eufória a napísal: „Chce
sa ti spievať, kričať, no ani sám
seba nepočuješ. Motor prehluší
ti hlas.“ Lietadlo letelo vo výške
1 200 metrov rýchlosťou 140 km/
h. Gustáv Adolf Bežo reportáž
zakončil slovami: „Niet príjemnejšieho dopravného prostriedka
nad aeroplán, a preto ho vrele
odporúčam každému.“ Možno to
nebolo celkom tak, pretože v tom
čase sa medzi ľuďmi udomácnil
bonmot: „Ak sa ponáhľaš, cestuj
vlakom. Ak máš dosť času, cestuj
autom. Ak ti nezáleží, kedy prídeš, leť lietadlom.“
Gustáv Adolf Bežo sa zapísal
v Trnave k vydavateľom, ktorí sa
snažili vydať aj diela slovenskej
klasiky. Medzi ne patrili aj Zobrané spisy Svetozára Hurbana Vajanského. Jeho spisy začali vychádzať roku 1924 (vyšli tri brožované zväzky) a posledný, dvanásty
zväzok opustil kníhtlačiareň roku
1932. K významnému Bežovmu
vydavateľskému počinu treba
prirátať aj vydanie svetoznámeho
Brehmovho Atlasu zvierat v dvoch
zväzkoch. Podľa Merkerovho vydania atlas do slovenského jazyka
preložil Anton Helbricht.
Gustáv Adolf Bežo má však ešte
jeden slovenský primát. Bol pr14
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vým autorom, ktorý na Slovensku
začal písať a vydávať detektívky.
Ako prvý priviedol na svet aj
nášho prvého literárneho detektíva. Bol ním Ivan Hron. Detektív
sa „narodil“ roku 1925 v prvej
detektívnej novele Žltý gombík.
Bola to tenučká brožovaná knižka, ako aj ďalšie dve detektívky,
ktoré vyšli ešte v tom istom roku
spolu v tej istej brožúrke – Vražda v bankárovom dome a V driapach smrti. Mimochodom, tieto
detektívky napísal Bežo pod
pseudonymom Bielohorský,
a doteraz je záhada, prečo si
zvolil práve tento pseudonym.
Aký bol náš prvý literárny detektív, ktorého si vybájil autor
Gustáv Adolf Bežo? Detektív
Hron je podľa autora sympatický
mladý muž, neúnavný bojovník
proti zločinu. Je štíhlej postavy,
má racionálne uvažovanie a je
pohotový. Keď ho správa zastihne hocikde, hneď sa vyberie
hľadať páchateľa. Autor ho charakterizoval ako človeka, ktorý sa
v oblasti kriminológie neustále
vzdelával: „Hron bol totiž známy,
že sa vášnivo zaoberal štúdiom
vied, ktoré zasahovali do kriminalistiky, kriminálnej psychológie
a súdneho lekárstva.“ Všetky
Hronove vlastnosti sa prejavili aj
v štvrtej a poslednej detektívke
Stolár a kravata, ktorá vyšla roku
1926. Témou bola krádež peňazí v dome inštalatéra Veselého.
Hron hľadal páchateľa postupne,
od stopy k stope a na základe
dedukcie.
Gustáv Adolf Bežo nebol iba
kníhtlačiarom, vydavateľom,
žurnalistom a detektívkarom, ale
zaujímal sa aj politické dianie na
Slovensku. Roku 1918 sa podpísal
pod Martinskú deklaráciu, vzápätí
vstúpil do Slovenskej národnej
strany, ktorá bola v tom čase
jedinou slovenskou politickou
stranou. Táto sa roku 1920 spojila
s agrárnikmi a vznikla Slovenská
národná a roľnícka strana. Bežo
bol funkcionárom tejto strany. Na

Slovensku silneli hlasy, ktoré
chceli administratívnu a kultúrnu autonómiu. Napokon
autonomistické snahy našli ideologický a organizačný základ
v Hlinkovej slovenskej ľudovej
strane. Tá roku 1938 pohltila aj
SNS.
Gustáv Adolf Bežo pre množstvo funkcií roku 1932 prenajal
trnavskú tlačiareň sadzačom
Karolovi Pešlovi, Emilovi Winklerovi a tlačiarovi Eugenovi
Záhumenskému. Sám sa presťahoval do Bratislavy, no po
desiatich rokoch sa do Trnavy
vrátil a stal sa tichým spoločníkom tlačiarne. Prišla vojna a po
vojne februárové udalosti, ktoré
okrem novej politickej moci priniesli aj znárodnenie súkromných podnikov. Bežovu tlačiareň
znárodnili v roku 1950 a v roku
1952 začlenili do tlačiarenského
molocha nazvaného Západoslovenské tlačiarne.
Ten rok nebol tragický len pre
Bežovu tlačiareň, ale aj pre neho.
V tom čase býval v chate vo
Vampile, usadlosti v borovicovom lese medzi Plaveckým Štvrtkom a Malackami. Tam hľadal
úkryt pred politickými čistkami,
procesmi s kulakmi, s vlastníkmi
podnikov, s bývalými funkcionármi bývalých strán, s hlinkovcami
a prisluhovačmi slovenského štátu. No štátna bezpečnosť Gustáva Adolfa Beža našla aj tam. Vraj
práve zakopával v záhrade akési
cennosti... Na prízemí chatky
spisovali zoznam predmetov,
ktoré chcel ukryť.
Keď bol zoznam hotový, jeden
z eštébákov povedal: „Pán Bežo,
zatýkame vás, pôjdete s nami do
Bratislavy.“ Gustáv Adolf Bežo
odpovedal: „Samozrejme, lenže
večer je chladno a kabát mám
na poschodí...“ Pomaly kráčal
hore po vŕzgajúcich schodoch.
Po chvíli sa zhora ozval výstrel.
Gustáv Adolf Bežo nehľadal kabát, ale revolver. Samovraždu
spáchal 9. júna 1952. 
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Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Zaniknutý kút v historickom centre Trnavy
Uličky historickej Trnavy v bezprostrednej blízkosti Trojičného námestia sa stali v druhej polovici 20. storočia epicentrom najbúrlivejších socialistických premien. Zelený rínok, Dolnopotočná a
Paulínska určite nepatrili v päťdesiatych rokoch medzi reprezentatívne časti mesta, ale zachovali
si dovtedy svoj jednoduchý výraz s takmer vidieckym koloritom, ktorý rýchlo objavili slovenskí
filmári. Keď dnes hovoria Trnavčania s ľútosťou o zániku starej Trnavy, určite tým myslia aj tento
kút mesta.
Ulica Zelený rínok viedla od rohu
námestia s Hviezdoslavovou
ulicou k Dolnopotočnej ulici.
Dnes to už nie je samostatná
ulica, ale priestor medzi dvoma monumentálnymi stavbami
– Obchodným domom Jednota
a Domom kultúry. Kedysi volali
toto miesto podľa mäsiarov, ktorí
tu mali svoje výseky a predávali
mäso (Mészározektér). V Trnave
sa výsekom hovorilo ľudovo jatky
a miesto podľa toho dlhé roky Trnavčania poznali ako Medzijatky
– pľac medzi mäsiarstvami. Ešte
v polovici dvadsiateho storočia
stál smerom do námestia nízky
dom, okolo ktorého sa dvomi
uličkami dalo dostať z námestia
práve k Medzijatkám. Mäsiarstva
tu mali v roku 1920 Ján Baxa,
Herman Berger, Ľudovít Wolitzer,
Jakub Büchler, ale aj kóšer mäsiar
Daniel Sidon. Neskôr, v tridsiatych rokoch, Ján Viršík, Rudolf
Čepan, Samuel Guby, Ján Kessler,
Ignác Nestor, vdova Lukovičová,
Oskar Müller, Bernáth a Zigmund
Reichovci, Daniel, Jozef a Maximilián Sidonovci – teda vidieť, že
ich tu bolo veru dosť na takom
malom mieste.
Námestie z juhu uzatváral poschodový dom zachytený na
starých pohľadniciach vždy iba
spredu. Do námestia viedlo typické priečelie s polkruhovým
nárožným arkierom, ale na druhej strane bola úplne odlišná
fasáda. Žiaľ, zachovala sa už iba
na niekoľkých fotografiách z 50.
rokov. Keď vybudovali v Trnave
nové námestie, ktoré vyrovnali
do roviny, práve pod arkierom
tohto domu vznikol veľký výškový

Námestie za monarchie, pohľadnica okolo 1900-1918, zdroj: Jozef Benko

Pohľad z mestskej veže na dnes už neexistujúcu časť Trnavy, fotografia okolo r. 1940,
zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Schodisko z námestia na ulicu Zelený
rínok, okolo r. 1954, fotografia: Viktor
Michalec

rozdiel oproti úrovni pri divadle.
Z námestia sa prechádzalo dolu
na ulicu schodiskom a do obchodov v spomínanom dome samostatným chodníčkom. Priečelie
domu sa totiž ocitlo hlboko pod
úrovňou námestia. V roku 1965
v budove vybuchol plyn, čo naru-

šilo statiku objektu, a to spečatilo
jeho osud. V tom čase už vedenie
mesta uvažovalo o stavbe nového
kultúrneho stánku, ktorým by sa
aj Trnava zaradila medzi mestá
pýšiace sa modernou socialistickou architektúrou. Nerátalo
sa s nákladnou opravou starých,
Október 2015
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vlhkých a polorozpadnutých
domov s históriou, ale s ich zbúraním.
Na mieste, kde sa spájala ulica
Zelený rínok s Dolnopotočnou,
viedla na Hlavnú ulicu jedna
z úzkych spojníc starého mesta.
Vychádzala presne pred radnicou. Pamätníci si spomínajú na
tamojšiu krčmu ľudovo nazvanú Čukotka, ktorá si zahrala vo
filme Námestie svätej Alžbety
(1965). Radničná ulička je síce
aj dnes zachovaná, ale približne
len polovica jej pôvodnej dĺžky.
Dolnopotočná ulica (Alsó patak
utca) bola vlastne pokračovaním
Radničnej uličky k Halenárskej.
Na južnej strane ju pretínala
Paulínska a na severnej strane
sa končila pozemkom uršulínok
(zadný trakt). Na Dolnopotočnej
ulici bolo ešte za prvej republiky
niekoľko obchodov a krčma. Od
počiatku 20. storočia tu mal cukráreň Béla Strausz, ktorý vydal
aj vlastnú pohľadnicu so svojou
prevádzkou. Keď predal Juraj
Grünner dom na Hlavnej ulici,
zostal mu ešte jeden na Dolnopotočnej, kam presťahoval jeho
syn Mikuláš obchod s klobúkmi
(reklamy z r. 1926 a 1932). V jednom zo susedných domov sa
narodil aj Mikuláš Schneider Trnavský, jeho otec Miklós Schneider tu vlastnil ešte v roku 1895
dom a krčmu. Na Dolnopotočnej
21 mal dom v roku 1926 aj ďalší
širáčnik Andelín Roder.
Búranie a zmeny prišli postupne.
Projekt na Obchodný dom Jednota autora Lumíra Lýska bol hotový
v roku 1973. Stavba sa začala
realizovať v roku 1976 a prví
návštevníci vstúpili na eskalátory
obchodného domu 28. októbra
1980. Architektúra získala cenu
Dušana Jurkoviča za rok 1980. Do
obdobia medzi rokmi 1973 a 1976
možno zaradiť postupný zánik
domov na rohu ulíc Zelený rínok
– Dolnopotočná. Verejná súťaž
návrhov na kultúrny dom sa konala v roku 1971. Archeologický
16
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Pohľad z okna krčmy Čukotka, okolo
r. 1950, fotografia: Viktor Michalec

Radničná ulička, okolo r. 1950, fotografia:
Viktor Michalec

Dolnopotočná ulica z Radničnej uličky,
fotografia okolo r. 1970,
zdroj: Marcela Jakubčiaková

Trhová ulička, fotografia 50. roky 20. stor.,
zdroj: Jozef Filípek

Búranie Dolnopotočnej ulice, okolo r. 1975, fotografia: Viktor Michalec
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výskum na mieste zbúraných
zadných traktov meštianskych
domov z Hlavnej ulice a časti
Radničnej uličky prebiehal v rokoch 1979 – 80. V čase otvorenia
obchodného domu bolo oproti
nemu a na časti námestia už veľké ohradené stavenisko. Výstavba
sa podľa návrhu Ing. arch. Jozefa
Danáka začala 5. 12. 1980. Dom
kultúry Revolučného odborového
hnutia (DK ROH) bol slávnostne
odovzdaný do užívania 27. novembra 1987.
Severná časť Paulínskej ulice
patrila okolo roku 1900 ešte prízemným domom. Za čias prvej
republiky tu vyrástlo niekoľko
poschodových budov, v jednej
z nich na východnej strane ulice
bola od konca tridsiatych rokov
firma Marieta na výrobu bielizne.
Reliéf v medailóne na priečelí naznačuje miesto, kde sa pracovalo
s látkami. V tejto budove bola
v roku 1943 zriadená Mestská
hudobná škola s prvým riaditeľom Vaňousom (učiteľ huslí), od
r. 1959 s riaditeľkou Rozáliou Arnoldovou. Dominantu Paulínskej
ulice tvorí priečelie Kostola sv. Jozefa (pestúna Pána). Kostol začali
budovať začiatkom 17. storočia
reformovaní evanjelici a koncom
17. storočia ho odovzdali rádu sv.
Pavla, ktorý však o sto rokov neskôr zrušil panovník Jozef II.
Mnohí Trnavčania dnes už nevedia, že cez Paulínsku ulicu tiekol
ešte v prvej polovici 20. storočia
potok. Bočné rameno Trnávky,
ktoré napájalo aj kúpalisko za
cukrovarom (mestská plaváreň),
pokračovalo cez cukrovar popri
mestskom mlyne do mesta – cez
hradby na Hornopotočnú ulicu.
Tam ho ešte v 19. storočí prekryli
a odkryté tieklo približne od kostola smerom na juh, kde sa tesne
pred traťou spájalo s hlavným
ramenom Trnávky. Akokoľvek sa
nám to dnes zdá romantické, pre
Trnavčanov bol potok na Paulínskej nočná mora. V týždenníku
Nové Slovensko mnohokrát kri-

Pohľad od námestia na zbúranú časť mesta, fotografia, zdroj: Bohuš Kráľovič

Cukráreň Bélu Strausza, fotografia okolo r. 1903, zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Dolnopotočná ulica, fotografia okolo r. 1970, zdroj: Marcela Jakubčiaková
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tizovali špinavý a nehygienický
potok, ktorý navyše v lete aj dosť
páchol. Zaujímavou informáciou
bolo, že už v tridsiatych rokoch
bol breh potoka miestom, kam
chodili trhovníci predávať dyne
(melóny). Možno práve na to
nadviazala neskoršia tradícia
trhu na prekrytom koryte v strede
ulice. Trhovisko tu fungovalo do
polovice sedemdesiatych rokov.
Na mieste, kde v osemdesiatych
rokoch postavili Dom nábytku,
dnes Malý obchodný dom, mal
predtým rozsiahly prízemný
dom Ján Sadloň, známy a bohatý
trnavský obchodník s kožami.
Medzi jeho domom a objektom
pavlínov bola ulička k Halenárskej ulici (Veselá). Dnes je ešte
predelená novou ulicou Antona
Malatinského, ktorá prechádza za
zadným traktom kostola a budovou so sochou sv. Jozefa – pestúna Pána v nike.
Oproti Veselej ulici je spojnica
Paulínskej a Hlavnej ulice – Trhová ulička. Pôvodne bola oveľa
užšia ako dnes a patrila do systému uličiek spájajúcich väčšie
rovnobežné trnavské ulice. Aj
zašlý dobový kolorit tejto uličky
ovplyvnila moderná výstavba
z osemdesiatych rokov – najskôr
objekt Generálneho riaditeľstva
Tatraskla Trnava (1983) a potom
Dom služieb na druhej strane,
kde je dnes administratívna časť
Mestského úradu v Trnave.
Východná strana Paulínskej ulice a Dolnopotočná ulica boli od
stredoveku späté so židovskou
komunitou. Už v období pred
vyhnaním židov z Trnavy (1539)
sa hovorí o židovskom gete na
tomto mieste. Židia sa do Trnavy
postupne sťahovali až na konci
18. storočia a veľa z nich sa usadilo práve na spomínaných uliciach. Po rozdelení na ortodoxnú
a liberálnu vetvu (v Trnave status
quo ante) si začala stavať každá komunita vlastnú synagógu
a vlastnú školu. Obidve židovské
školy stáli asi v strede východnej
18
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Paulínska ulica, fotografia okolo r. 1950

Jediná fotografia je svedkom odkrytej Trnávky na Paulínskej ulici a mosta pred kostolom
sv. Jozefa. Benátsky mostík zdobila socha sv.
Jána Nepomuckého, dnes uložená u pavlínov. Fotografia, zdroj: Bohuš Kráľovič

Trh na Paulínskej, fotografia z r. 1965,
zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Procesia na Paulínskej ulici, fotografia 40. roky 20. stor., zdroj: Marián Boskovič

história
strany Paulínskej ulice približne
na mieste, kde je dnes poisťovňa
a voľný pozemok.
Na západnej strane Paulínskej
ulice bol rad prízemných domov,
niekde s drobnými dielňami.
V jednom z domov na juhozápadnom konci ulice mal prevádzku na výrobu a opravu karosérií
Rudolf Jäger a vpredu bola krčma
dlho nazývaná „U Jägra“. Trnavčania, ktorí nepoznajú dobové
miestne reálie, uvažovali o tom,
že sa tam schádzali poľovníci
(jágri). Toto miesto bolo zaujímavé už oveľa skôr, ako tam postavili dom s krčmou. V Trnavskom
kalendári na rok 1890 je tam
budova označená ako sirotinec
(v budove Stephanea sídlil od r.
1886 tiež sirotinec – rímskokatolícky chlapčenský). Pri pohľade
na mapu to pôsobí ako jeden
veľký pozemok, na ktorom stál
z dnešnej Hlavnej ulice mestský
špitál a z Paulínskej ulice sirotinec. Medzi nimi bola v strede
rozsiahla záhrada. Ešte v adresároch z dvadsiatych rokov 20. storočia sa na tomto mieste spomína
arcibiskupský sirotinec a záhrada
arcibiskupského sirotinca, ktorej
pozostatok neskôr fungoval ako
športovisko TJ Orol (sídlo mali
v neďalekej Starej strelnici). Ešte
aj dnes zvyšky ihriska za Kostolom sv. Heleny volajú niektorí
Trnavčania Orolská záhrada.
Keď hovoríme o Paulínskej ulici,
musíme spomenúť aj jej pokračovanie – dnešnú Športovú ulicu.
Tá nebola ešte za prvej republiky
samostatnou ulicou, ale iba predĺžením Paulínskej aj za križovatku s Dolnými Baštami. Ľudia
ju už vtedy začali sami odlišovať
ako samostatnú časť a volali
ju Dolná Paulínska. Číslovanie
domov pokračovalo až po roh
s Kollárovou ulicou, a preto sa
v reklamách pri prevádzkach na
Paulínskej ulici objavujú pomerne
vysoké čísla až do 56.
Paulínska ulica bola po prekrytí
koryta Trnávky široká, v strede

Jarmok, fotografia, prvá polovica 60. rokov 20. stor.

Paulínska ulica, fotografia 70. roky 20. stor., zdroj: Marcela Jakubčiaková

Paulínska ulica, fotografia 70. roky 20. stor., zdroj: Bohuš Kráľovič
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história
vznikol samostatný priestor so
stromoradím, kam umiestnili
mestské trhovisko. Drevené stánky boli v presne určené dni zaplnené trhovníkmi najmä z dedín
širokého okolia. Okrem ovocia,
zeleniny a domácich produktov
sa tu predávali aj drobné domáce
zvieratá.
Stará Paulínska ulica sa začala
búrať od juhozápadu už v polovici šesťdesiatych rokov, pričom
ešte prevádzka trhu pokračovala
až do začiatku sedemdesiatych
rokov. Hotel Karpaty (Ing. arch.
O. Dóra) bol otvorený v roku
1968. V rámci mesta obohnaného hradbami (dnes mestská
pamiatková rezervácia) to vtedy bola jediná výšková budova
okrem veží. Vedľa otvorili v roku
1971 panoramatické kino Hviezda
(architekt J. Kránek). Komplex
Gastrocentrum Balakovo oproti
dokončili v roku 1982. Opodiaľ,
na rohu s Veselou uličkou, postavili Dom nábytku (Ing. arch. Jozef
Ďurko, 1974).
Staré domčeky, ktorými bola
ulica lemovaná, nahradili vyššie
panelové stavby, v strede vznikli
ostrovčeky zelene, podobné tým
na starej pešej zóne. Moderná
výstavba pokračovala v tejto
časti aj po roku 1989 a vyplnila
časť prázdnych pozemkov so
snahou zaceliť ju opäť do uličnej podoby, ale ulica zostala
napriek tomu vizuálne akási
chaotická. Medzitým zostarol aj
stredový park a celkový vzhľad
„dotvorila“ farebnosť okolitých
fasád a reklamy prevádzok. Žiaľ,
toto asi nie je miesto, kde by
sme si chceli sadnúť na terasu
na kávu. Svojím súčasným charakterom dnes nepatrí medzi
oddychové, ale komunikačné
zóny. Zostala ako transfer dopravy v centre a parkovisko,
akési zázemie k sieti obchodov
a podnikov, a v tomto duchu ju
začali vnímať aj Trnavčania. Cez
Paulínsku sa dnes už len kamsi
prechádza. 
20
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Paulínska ulica, fotografia 70. roky 20. stor., zdroj: Bohuš Kráľovič

Paulínska ulica, fotografia 70. roky 20. stor., zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

Gastrocentrum Balakovo, fotografia okolo r. 1982., zdroj: Západoslovenské múzeum v Trnave

kultúra
Iveta Pospíšilová, foto: Martin Jurčo

Na Trienále plagátu Trnava 2015 ocenili
individualitu a inovatívnosť

Do 29. novembra si v Kopplovej vile v Galérii Jána Koniarka môžeme pozrieť diela finalistov 9.
ročníka Trienále plagátu Trnava 2015 (TPT), do 30. októbra je v západnom krídle radnice otvorená výstava grafickej tvorby členov medzinárodnej poroty a výstava laureáta ocenenia Master’s
Eye Award TPT za rok 2015. Verejná neanonymná medzinárodná súťažná prehliadka plagátov
a autorských výtlačkov, vydaných v období posledných troch rokov, je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku a jedným z najvýznamnejších aj v Európe.
Päťčlenná porota vybrala z 3 564
prihlásených diel autorov z viac
ako 50 krajín. Do finále postúpilo
370 plagátov od 175 autorov z 37
štátov. V tomto roku organizátori zjednodušili porotcom prácu
elektronickým spôsobom výberu.
V druhej polovici mája bolo prvé
kolo hodnotenia elektronických
náhľadov prostredníctvom on-line aplikácie. „Nehľadeli sme na
pomerné zastúpenie krajín, ale na
dielo a jeho posolstvo. Konečne sú
na jednom mieste v Trnave. Hoci
máme aj sprievodné podujatia
– jedno v Trnave a druhé v Bratislave. Prenikli sme aj do Viedne,
kde sa zúčastňujeme Design
Week Vienna,“ zosumarizoval
niekoľko odlišností od minulých
ročníkov súčasný riaditeľ galérie
Róbert Němeček.
Na slávnostnom otvorení výstavy sa spomínalo aj meno autora
myšlienky tohto podujatia Jozefa
Dóku ml. Stál nielen pri zakladaní
tejto súťaže, ale jedno z jeho diel je
prítomné na každom ročníku ako
identifikačný znak podujatia.
K spomínaným sprievodným podujatiam patrí nielen výstava z tvorby zahraničných členov poroty
v západnom krídle trnavskej radnice, ale aj výstava diel slovenského
člena poroty Jula Nagya inštalovaná počas septembra v bratislavskej
Galérii Medium VŠVU a interaktívna zvukovo-svetelná inštalácia Jána
Šicka Memory, ktorá bude otvorená do 13. novembra v Slovenskom
inštitúte vo Viedni.
Členmi medzinárodnej poroty boli
okrem Jula Nagya dvaja z ocene-

ných v minulom ročníku súťaže
– Kari Pippo z Fínska a Fons
Hickmann z Nemecka (na fotografii) spolu s Karlom Míškom
z Českej republiky a Ivou Babajovou z Chorvátska. Kurátorom
a koordinátorom projektu je už po
druhý raz Robert Paršo.
„Je vidno, že plagát stále žije. Využíva sa v súčasnosti najmä na propagáciu kultúrnych aktivít. Predovšetkým koncertov a divadelných
predstavení. Často sa síce spracováva rovnaká téma – napríklad
jedna hra uvádzaná v rôznych
divadlách mnohých krajín. Ale ide
vždy o iné spracovanie a môže
to priniesť prekvapenie,“ povedal
kurátor. Tentoraz sa vo veľkom
meradle presadili príspevky zo
Švajčiarska. Získali tretiu cenu
v kategórii profesionálov a tiež
Cenu slovenského centra dizajnu
a dve diela Čestné uznanie. Čím
sa vyznačuje mimoriadna kvali-

ta plagátovej tvorby výtvarníkov
tejto krajiny, vysvetlila riaditeľka
Slovenského centra dizajnu v Bratislave Zuzana Hubová. „Sú rôzne,
veľmi poetické, aj veľmi výtvarné.
Upútala ma najmä ich disciplína,
ktorú majú aj vo výtvarnom vyjadrení, aj v grafickom, v kombinácii
písma a výtvarného obrazu.“
Výstavu si treba prezrieť aj viackrát, plagáty sú inštalované tesne
jeden vedľa druhého, rozdelené
podľa tém, nie podľa krajín, a nie
vždy si návštevník musí po prvý
raz všimnúť to podstatné, čo ho
môže zaujať pri druhej prehliadke. „ Mám síce veľmi rada, keď
môžem porovnávať tvorbu jednotlivých štátov, ale dobrý je aj
tento spôsob, kde je skutočne iba
to najlepšie. Kedysi sme rozoznali
plagátovú tvorbu podľa krajín
oveľa jednoznačnejšie, dnes sa to
akoby všetko premiešalo. Nedá
sa hovoriť o nejakej plagátovej
Október 2015
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kultúra
škole alebo smere. Hoci sa hovorí,
že v jednoduchosti je krása, zaujímavé sú aj plagáty plné odkazov
a prvkov. Jednotné kritérium podľa
mňa neexistuje. Vždy je to vecou
prístupu autora, a tiež spôsobu
jeho reakcie na požiadavky zadávateľa. Myslím si, že plagát je stále
médium, ktoré dokáže niesť ďalej
posolstvo,“ povedala Hubová.
Z výtvarných techník sú približne
rovnakou mierou zastúpené maľba,
fotografia a počítačová grafika. Pokiaľ témy kultúry a umenia krajiny
tematicky spájajú, rozdiely v úrovni
tvorby a aj myšlienkového posolstva
medzi krajinami existujú. „Napríklad, plagáty z Iránu a niektorých
iných krajín trochu technologicky
zaostávajú a možno majú aj určité
obmedzenia, no mne pripadajú
umelecky výpovednejšie, možno aj
preto, že sú akoby naivnejšie. My
už sme si takéto obdobia prežili,
sme drsnejší v témach aj zobrazeniach. U nich je to akési poetickejšie,“ vysvetľuje kurátor výstavy.
Druhé kolo hodnotenia finalistov
bolo v deň vernisáže 3. septembra.
Hlavnú cenu v kategórii profesionálov porota udelila renomovanému francúzskemu tvorcovi
Alainovi Le Quernecovi. V kategórii
študentov získal prvú Cenu rektora
VŠVU David Babka z ČR. Cena
primátora mesta Trnavy putuje do
Brazílie a Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja do Senice
Milanovi Mikulovi. Toto ocenenie
získal za návrh plagátu 9. ročníka
TPT 2015, ktorý však pre finálnu
realizáciu nebol vybratý. Celkovo
bolo udelených 10 cien a tri čestné
uznania. Získali ich umelci z deviatich krajín (USA, Francúzsko,
Nemecko, ČR, Švajčiarsko, Brazília,
SR, Kórea, Veľká Británia).
Aké kritériá mali hodnotitelia
a čím sa presadili ocenené diela?
Podľa porotcu Kari Pippa má byť
dobrý plagát osobný a zrozumiteľným spôsobom rýchlo komunikovať s divákom. „Hľadali sme
individualitu a nové symboly vo
vyjadrení myšlienok.“ Nemecký
22
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Grand Prix 2015 – Alain Le Quernec (fra)
La station ou je t’ai dit je t’aime, 2014

Cena rektora Vysokej školy výtvarných umení
David Babka (cze), Pravda / Truth, 2014

Cena primátora mesta Trnavy
Thiago Lacaz (bra)
Kiko Dinucci / Thiago França / Arto
Lindsay / Paal Nilssen -- Love, 2014

Cena predsedu Trnavského
samosprávneho kraja
Milan Mikula (svk)
TPT 2015 Posters, 2015

porotca ho dopĺňa: „Každý má na
to svoj názor. Podľa mňa dobrý
plagát má jasné posolstvo, je veľmi dobre remeselne zvládnutý,
spĺňa aj umelecké nároky.“
V čom spočíva podľa porotcov
inovatívnosť? Hovorí Julo Nagy:
„Je to niečo mimo štandardného
trendu. Ak sa na tom zhodnú
niekoľkí porotcovia z rôznych krajín, tak je to potom naozaj to naj.
Napríklad, takým jednoznačným
rozhodnutím bolo víťazstvo v kategórii študentskej tvorby. Čistiaci
prostriedok s nápisom Pravda na
plagáte Davida Babku. Neviem,

či sa dá v rámci komunikatívnosti
ešte niečo lepšie vymyslieť.“ Podľa
slovenského porotcu majú práve
študenti väčšiu voľnosť, pretože
nemusia plniť požiadavky objednávateľa.
Napriek tomu, že sa toto významné podujatie výtvarného
a dizajnérskeho sveta odohráva
na Slovensku, domácich autorov
sa na súťaži zúčastňuje relatívne
málo. Udelená bude aj Cena diváka, ktorú sa dozvedia návštevníci
až v priebehu Trienále. Slávnostné
odovzdávanie cien bude 15. októbra v Divadle Jána Palárika. 

kultúra
(red), foto: (pt), Benjamín Škreko

Sedmičkové stretnutia súčasnosti s históriou

Od začiatku roka sa v Trnave nesú spoločenské a kultúrne podujatia v znamení 777. výročia udelenia slobodných kráľovských výsad. Bolo to tak aj v septembri, keď viaceré vystúpenia vyvolali
nadšený ohlas divákov. Patrili k nim nielen masové akcie ako rozlúčka s letom v mestskom amfiteátri či Tradičný trnavský jarmok, ale i komornejšie kultúrne podujatia, ktoré svojou koncepciou
preklenuli stáročia od predmestského obdobia až do dnešných čias.
Pôvabné, históriou dýchajúce nádvorie Spolku svätého Vojtecha
ožilo hudbou starých majstrov
baroka a klasicizmu v podaní
Trnavského tria. V nevšednom
a verejnosti málokedy prístupnom priestore zarezonovali aj
doteraz nepublikované básne
Vojtecha Mihálika.
O deň neskôr sa na ďalšom historickom trnavskom nádvorí v
kaplnke stredovekého západného
krídla radnice uskutočnila vernisáž výstavy starých fotografií
a pohľadníc Trnavy s názvom
Trnava – výlet do minulosti, ktorú pripravilo Západoslovenské
múzeum v spolupráci s Mestom
Trnavou. Na zaujímavý výlet
v čase sa ešte môžu vybrať aj
ďalší záujemcovia, lebo výstava
bude otvorená do 28. októbra
každú stredu a nedeľu od 15. do
18. hodiny.
Tretí septembrový víkend bol v
znamení Trnavských dní a viacerých vydarených podujatí. Do
posledného miesta bola v piatok
zaplnená sála mestského zastupiteľstva, kde profesor Vladimír
Rábik z Trnavskej univerzity pútavo prezentoval najnovšie poznatky z dávnej histórie nášho
mesta. Popoludní tlieskalo
rovnako zaplnené kino Hviezda
nielen hosťom literárno-hudobného soirée – trnavským
rodákom Jozefovi Heribanovi a
Danielovi Belanskému, ale i známej trnavskej hudobníčke Jane
Andevskej.
Úžasná atmosféra zavládla
v kinosále aj počas nedeľného
koncertu fenomenálnej trnavskej
bigbítovej skupiny The Breakers,
ktorá si pripomenula svoje neuOktóber 2015
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kultúra
veriteľné päťdesiate narodeniny
na hudobnej scéne. Pri tejto
príležitosti odovzdal členom kapely predseda TTSK Tibor Mikuš
ocenenie za ich tvorbu. Vo vyše
dvojhodinovom programe zneli
nesmrteľné hity šesťdesiatych a
sedemdesiatych rokov a členovia

Breakers rozdávali publiku každým akordom mladícku energiu.
Postupne sa na pódiu predstavili
všetci žijúci hudobníci, ktorí v
legendárnej kapele hrali. Koncert vyvrcholil vystúpením hosťa
večera Laca Lučeniča. Kto tam
nebol, prišiel o nezabudnuteľný

zážitok. Napriek viacerým krížikom na pleciach stále mladí muzikanti zdvihli pri záverečných
skladbách na nohy celé kino
Hviezda. Znel búrlivý potlesk a
čas sa zastavil, aby zapísal aj
tento okamih navždy do histórie
nášho mesta. 

Martin Jurčo

Eichmann i Exupéry na javisku divadla
Divadlo Jána Palárika vstúpilo do 42. divadelnej sezóny. Napriek tomu, že už v repertoári nenájdeme úspešné inscenácie, na ktoré chodili trnavskí diváci aj viackrát, napríklad mimoriadne
úspešnú komédiu Eduarda Rovnera Vrátila sa raz v noci v réžii Emila Horvátha, zdá sa, že v novej
sezóne sa dočkáme titulov, ktoré by spomínanú inscenáciu, najmä pokiaľ ide o záujem publika,
mohli nahradiť. Zo šiestich nových titulov sú štyri tituly pôvodných slovenských autorov.
Ešte pred samotným začiatkom
sezóny sa súbor predstavil vo
Vojvodine v Srbsku v Báčskom
Petrovci. Nepotrebovali tlmočníka, pretože to je lokalita, kde žije
takmer 90 percent Slovákov. Na
Petrovských dňoch divadelných
uviedli v Slovenskom vojvodinskom divadle inscenácie Traja
tučniaci a pre dospelých hru Jána
Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Podľa
riaditeľa Divadla Jána Palárika
Emila Nedielku sa pôvodne plánovali predstaviť aj hrou Kamenný
chodníček, no technické možnosti
tamojšieho javiska ju neumožnili
uviesť. Už na domácej pôde v
Trnave uviedli v rámci Roka Ľudovíta Štúra divadelníci pásmo Pavla
Pareničku Ľudovít Štúr milovník
života slovenského.
Prvou plánovanou premiérou je v
októbri uvedenie komédií Georgesa Feydeaua Ach, tie ženy, ach,
tí muži. „Sú to do jedného večera
spojené dve jednoaktovky, ktoré
neboli na slovenských javiskách
doteraz uvedené. Ich názvy po
preklade majú názvy Nebožka
pani svokra a druhá Nepobehuj
mi tu nahá. Režisérom je Juraj Bielik, ktorý sa v divadle osvedčil pri
režírovaní komediálnych titulov,“
hovorí Emil Nedielka a pripomína,
že je to prvé takéto uvedenie na
slovenských javiskách. „Sledujeme
nielen to, čo sa dohráva u našich
susedov v Česku a Rakúsku, ale
24
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aj v divadlách v Chorvátsku, alebo Taliansku. Aj preto jeho tím
vyhľadáva tituly, ktoré neboli ešte
u nás uvedené na divadelných
javiskách.“
Ďalším uvádzaným titulom je pôvodná rozprávková hra Mlynárkin
pytač. Napísala ju mladá začínajúca autorka Andrea Smreková s
režisérom Ladislavom Kočanom.
Hra o láske a spravodlivosti chce
zrozumiteľnou formou prezentovať tieto témy aj najmladšiemu
divákovi.
Aj v tejto divadelnej sezóne chcú
uviesť hru venujúcu sa temným
stránkam histórie. Predtým to bola
hra z obdobia kolektivizácie, tentoraz to bude obdobie druhej svetovej vojny. Prvýkrát na Slovensku
uvádzaným titulom bude na konci
tohto roka hra českého dramatika
Tomáša Vůjteka s názvom Vypočutie. Ide o výpoveď nacistického
zločinca a projektanta židovskej
genocídy Adolfa Eichmanna.
Uvedenie hry v minulom roku v
susednom Česku sa stretlo s veľkým ohlasom, a u nás tvorcovia
očakávajú podobnú odozvu, aj
pre zostrujúce sa nacionalistické
a protiimigrantské nálady. Téma
profilu Adolfa Eichmanna je strhujúcim príbehom, v ktorom nebude chýbať ani dávka čierneho
humoru.
Zo zásuvky klasiky je ďalšia premiéra divadla, uvedenie takmer
zabudnutej hry Štefana Králika

Divný Janko. Je to životopisná
inscenácia o Jankovi Kráľovi. Napísal ju ešte v 60. rokoch Štefan
Králik pre Činohru SND v Bratislave, no nevedno prečo nebola
uvedená. Objavil ju zapadnutú
dramaturg divadla Martin Timko. „Týmto dielom chce divadlo
nadviazať na líniu predstavovania
životopisných hier o významných
básnikoch,“ hovorí Emil Nedielka.
Medzi pripravovanými inscenáciami divadla je aj titul Kazimír
a Karolína od Ödöna von Horvátha. Je to milostný príbeh dvoch
mladých ľudí odohrávajúci sa na
pozadí ťažkých situácií v druhej
polovici 30. rokov. Tragikomédia
o ľuďoch, ktorí chceli žiť a milovať sa, no doba im nepriala. Je to
akýsi predvojnový príbeh Romea
a Júlie. Touto inscenáciou sa po
rokoch do divadla vráti aj režisér
Juraj Nvota.
Sezónu skončia v júni premiérou
dramatizácie textu Antoina de
Saint-Exupéryho Malý princ. Je
to jeden z najkrajších rozprávkových príbehov, plný myšlienok a
symboliky. Príbeh, ktorý divákovi
ukáže základné životné hodnoty
a pomáha spoznať veci, ktoré
môžeme vidieť iba srdcom. Dramaturgia si od neho sľubuje, že sa
stane vyhľadávaným nielen medzi
mládežníckymi divákmi. Pripravuje ju mladý talentovaný režisér
Peter Palík a hudbu k nej napísal
Martin Geišberg. 

kultúra
Martin Jurčo, foto archív autora

Kalo Uhrík mal rád aj veselosť s vážnou tvárou
Hovorí sa, že Trnavčania odjakživa mali a majú vzťah k humoru. Žilo a žije tu niekoľko osobností, ktorí chodili robiť humor až do Bratislavy. Od režisérov Františka Brestovanského a Jozefa
Režuchu, cez Mariána Mrvu a Benjamína Škreka až po milovníkov trnavského humoru, akým bol
Viktor Kubal. Ďalším dôkazom je úspešný cyklus Fórum humoristov v knižnici. Väčšina spomínaných trnavských osobností logicky spolupracovala aj s humoristickým týždenníkom Roháč, ktorý
vychádzal v rokoch 1948 – 1991. Jedným z tých, ktorí mali radi humor, bol aj Koloman Uhrík
(*24. december 1932 Brezová pod Bradlom – †16. august 2015 Trnava). Bol dlhoročným redaktorom Roháča, ale aj autorom desiatok rôznych humoristických poviedok.
Koloman (Kalo) Uhrík žil celý
život na Špíglsáli v dome, ktorý
postavil jeho otec – železničiar.
Kalo sa narodil v Štefánikovom
kraji, no od prvých dní života žil
v Trnave. Maturoval na gymnáziu
a študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Zároveň v čase
štúdií prišla aj ponuka pracovať
v Roháči. Bolo to vďaka jeho prvej poviedke uverejnenej v roku
1954. Začal tam ako reportér,
neskôr mal na starosti najmä
literárne strany, neskôr občiansku publicistiku, najdlhšie bol
hlavným sekretárom. V čase od
novembrovej revolúcie po roku
1989 až do zániku časopisu v decembri 1991 bol šéfredaktorom
Roháča. Tento časopis zanikol po
jeho prechode do vydavateľstva
Slovakopress a v pôvodnej podobe sa ho už nepodarilo obnoviť.
Aj Koloman Uhrík sa na túto
éru 90. rokov pozeral skepticky.
„Väčšina novodobých časopisov
sa orientovala na sex humor,
ktorý je ako droga. Potrebujete
ho čoraz viac, až skončíte pri
vulgárnosti,“ povedal v jednom
z rozhlasových rozhovorov.
S menom Kala Uhríka sú spojené
stovky rôznych poviedok, scénok
a krátkych zábavných literárnych
útvarov. Uverejňoval ich nielen
v domovskom Roháči, ale aj
v televízii a rozhlase. Dodnes sa
s úspechom reprízuje kolotoč
televíznych pesničiek o láske
režiséra Jozefa Pálku Kde ťa len tí
ľudia berú (1973). Podľa dlhoročnej redaktorky zábavnej redakcie

bratislavského rozhlasu Tamary
Chlebovej písal niekoľko rokov
sprievodné texty do rozhlasovej
relácie Kaleidofón s podtitulom
Pásmo slova a hudby z domova
i zo sveta, do relácie H + H, ale
pripravil aj humoristicko-satirické pásma Ako pritĺkam obrazy,
Alojz a ja, Stretnutie v podpalubí,
Haló, kto tam?, Osem spisov
z neznámeho archívu a Kolotoč
humoru. Kalo Uhrík napísal rozhlasové silvestrovské scénky: Vo
vlaku, Na stanici, V nemocnici,
Šetrenie, Malá anketa, Služba
zákazníkom, Sonet pre milovanú
ženu a ďalšie. Väčšina z nich sa
teší obľube dodnes, a to vďaka
rôznym strihovým reláciám. Je aj
autorom poviedkovej knihy Príbuznosti (Vydavateľstvo Medzinárodnej organizácie novinárov,
1987) a spoluautorom scenára

k uznávanému Režuchovmu detskému filmu Zločin slečny Bacilpýšky v hlavnej postave so Zitou
Furkovou (1970).
A ako si na svojho kolegu spomína jeho priateľ Stanislav Bebjak,
ktorý sa s ním prišiel do Trnavy
aj poslednýkrát rozlúčiť? „Prvé
naše stretnutie bolo v septembri
1972 po mojom skončení štúdia
žurnalistiky. Prijal ma v redakcii
viac než srdečne. Veď uznáte,
vstúpiť do redakcie Roháča, to
bolo čosi extra, to sa dedinskému
sopliakovi doslova triasli kolená.
Veď tam boli, žili, tvorili osobnosti ako Tomáš Janovic, Klára
Jarunková, Tibor Korbell, Milan
Vavro, Viktor Kubal, Jozef Babušek a navštevovali ju Lasica a Satinský, Jozef A Tallo, Ondrej Zimka, Božena Plocháňová a samozrejme, ,správcom redakcie’ bol
hlavný sekretár Koloman Uhrík.
Kalo, ako ho dôverne oslovovali
kolegovia, občas pôsobil vážne,
niekedy akoby zachmúrene, ale
vždy v ňom bilo srdce človeka,
ktorý má rád humor a smiech.
Vždy mu záležalo na tom, aby
jeho humor bol briskný, trochu
nútiaci k zamysleniu, nebol jednoducho prvoplánový. Po revolúcii sa niektorí vysmievali vraj
z „komunálnej satiry“ Roháča.
Dnešok ukazuje, ako by mnohým ľuďom pomohlo, keby mali
naporúdzi Roháč, časopis, ktorý
by sa dnes, ako aj vtedy, zastával
ľudí majúcich problémy s byrokraciou či šikanovaním. A v takej
dobe a situácii udržať na úrovni
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kultúra
satiru a kritiku nebolo jednoduché. Preto, aby to bola inteligentná kritika a hlavne, aby bola
úspešne dotiahnutá do konca.
Kalo Uhrík však aj v literárnom
humore mal svoje skúsenosti.
A aj začínajúcim autorom, teda
aj mne radil, musíš písať stručne
a poviedka musí mať nečakanú
pointu, samozrejme, vtipnú.
A aby svojim slovám dal vážnosť, na stenu nám začínajúcim
napísal múdrosť od Čechova:
Dobre písať je umenie písať
krátko. Raz darmo, čitateľ nebude ochotný čítať tirády,“ hovorí
Stanislav Bebjak a dodáva: „Kalo
Uhrík bol predovšetkým Trnavčan. Do Roháča ho v päťdesiatych rokoch zlanáril Ladislav
Szalay, pre pamätníkov humoru
len pripomeniem jeho umelecké
meno známe aj z rozhlasových
humoristických relácií: Gabriel
Viktor. Kalo Uhrík na každom
kroku dával najavo, že Trnavu
miluje. Každé ráno cestoval do
Bratislavy so svojou partičkou,
ako si oni hovorili – vlakári.
Keďže aj ja som cestoval domov
do Chynorian, vždy v Trnave
som pozeral, či nastupuje Kalo.
A tak som mal možnosť cez
Kala spoznať sa s mnohými
trnavskými osobnosťami, napríklad s básnikom a redaktorom
Jozefom Motulkom, filmovým
režisérom Jozefom Režuchom,
novinárom Ferom Tisovičom
a ďalšími.“
Podobne milo sentimentálna je
aj spomienka ďalšieho roháčistu,
Trnavčana Benjamína Škreka.
„Na lavičke pred kovosmaltskou
slobodárňou na Slovanskej sedel v kŕdli štebotajúcich dievčat
vážny pán. ,To je ten Kalo Uhrík,
čo píše do Roháča’, vysvetlil mi
kamarát zo susedného činžiaka.
,Trénuje aj volejbalistky Slávie
a asi majú poradu, zajtra hrajú
majstrák v Orolskej záhrade.’
Mal som asi desať rokov a ani
na um mi nezišlo, že som práve
spoznal človeka, ktorý nevdojak
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Titulka Roháča z poaugustových dní roka 1968. V tiráži časopisu okrem šéfredaktora Antona
Hollého a zástupcu Trnavčana Ladislava Szalaya nájdeme aj meno vedúceho oddelenia
konkrétnej kritiky Kala Uhríka.

ovplyvní celý môj profesionálny
život. Na konci vysokej školy som
totiž nastúpil za redaktora do Trnavského hlasu a spestroval jeho
spravodajstvo fejtónikmi a glosami. Raz mal Kalo nejaké konanie
u nášho šéfa Milana Jurinu a na
odchode prehodil so mnou pár
slov na chodbe: ,Čítavam tvoje
kurzívky. Pošli niečo aj k nám
do Roháča. Na začiatok nejaké
kratšie humoresky.’ Povyrástol
som o desať centimetrov a hneď
som sa pustil do práce. O dva
týždne sa moje meno skvelo na
literárnej dvojstrane. Krátko na

to mi volá: ,Tu Uhrík,’ a spýta sa
bez vzrušenia, ako keď zisťujeme, či prší: ,Nechcel by si u nás
robiť? Navštívil by ťa šéfredaktor
Peter Bán a predebatovali by ste
to aj s vedením.’ Prešlo veľa rokov, kým mi povedal, čo mu na
mne najviac zaimponovalo. Že
som pre svoje prvé poviedočky
nehľadal kratšiu cestu cez našu
známosť, ale poslal som ich
priamo do redakcie. Tak prišli
priamo na stôl vedúcej literárneho oddelenia Kláre Jarunkovej
– a uspeli. Nikdy viac som od
nikoho nedostal väčšiu pochvalu.

kultúra
Bol sústredený, pokojný, rozhľadený a spravodlivý. Takto sa za
sedemnásť rokov našej spolupráce sformovala v mojich očiach
osobnosť Kolomana Uhríka. Ako
mnohí iní vlakári sme si krátievali
cestu mariášom. Vždy som bol
rád, keď som sa ocitol v partičke
s ním. Hrával tak, ako žil: S tvorivým nadhľadom, čestne. Ak mu
súper po rozdaní kariet nevdojak
,otrčil kalendár’, napomenul ho,
aby nekazil hru, a muselo sa rozdať znovu. Bol priamy. Tam, kde
diplomat povie možno a myslí
nie, Kalo sa vyjadroval na rovinu
a ešte svojho oponenta pošteklil
sarkazmom. Napríklad ako kvalifikovanému pedagógovi sa mu
nepáčilo, ak si učitelia zľahčovali
výchovnú zložku svojho poslania a všetky hriechy detí hádzali
na rodinu. Podľa toho vyzerala
aj korešpondencia s učiteľkou
v žiackej knižke jeho dcérky.
,Vaša dcéra sa nenaučila básničku,’ a otec Uhrík odpovedal:
,Vaša žiačka neumyla riad.’ Týždenník Roháč po prevrate zanikol
a aj naše novinárske cesty sa
rozišli. Jeho životnú púť napokon
načisto preťala smrť, ale v mojich
spomienkach sa budeme ešte
dlho stretávať. A vždy budú mať

Berliner DKP
Literárny večer

Spolu s jeseňou sa do Berlinera
vracajú aj Literárne večery. Moderovať a spovedať hostí bude
opäť Pero Le Kvet. Prvý večer
poézie a prózy sa uskutoční už
v sobotu 3. októbra o 19.00 h.
Hosťami budú aktuálny víťaz súťaže Poviedka 2015 Radovan Potočár, básnik i prozaik Peter Šulej
a básnik Martin Kočiš. Radovan
Potočár z Levíc získal hlavnú
cenu súťaže Poviedka 2015 za
poviedku Mužská geometria,
ktorá je podľa poroty o niekoľko
tried kvalitnejšia ako ostatné. Peter Šulej je na slovenskej literárnej scéne už viac ako 20 rokov.

spomienky jedno spoločné. Dominantnú črtu múdrosti a vtipu,
ktorú Boh doprial len dobrým
humoristom,“ spomína Benjamín
Škreko.
Kalo Uhrík bol aj spoluzakladateľom a neskôr viedol trnavský
Hlas ľudu. Písal aj do týždenníkov Extra a mesačníka Extra plus.
V roku 1998 vyšiel Malý Slovár
trnafsko-slovenský, do ktorého
prispel poviedkou. Písal aj do
mnohých iných periodík, napríklad aj do mesačníka Kultúra
a život Trnavy. V roku 2009 mu
trnavská knižnica vydala útlu, no
o to zaujímavejšiu knihu Blednúce spomienky. Predstavil tam 32
miniportrétov veľkých i malých
a často zabúdaných osobností
trnavského spoločenského života. „Na začiatku som si pomyslel,
že by sa malo hovoriť o ľuďoch,
ktorí sa zaslúžili o slávu Trnavy.
Bol by som rád, keby sa podarilo aspoň trochu ich predstaviť
súčasnej verejnosti. Mnohí totiž
boli významní, no dnes ich Trnavčania nepoznajú. Napríklad
taký inžinier Ľudovít Javorka.
Postavil dve vodné elektrárne
v Poľsku, prečerpávaciu elektráreň Čierny Váh, v Juhoslávii
dve alebo tri elektrárne, ale aj

v Nemecku. Mal všetky štátne
vyznamenania okrem československého. No v Trnave ho nikto
nepoznal, pretože bol zamestnancom brnianskych strojární
a býval v Trnave. Tam pre nich
bol pre nich Slovák, ktorý býva
niekde ďaleko, alebo je niekde
v zahraničí. On totiž strávil pol
života za hranicami, ale do Trnavy sa vrátil zomrieť. Je tam aj
pár významných osobností, aj zo
športového života, nájdete tam
také mená významný je napríklad plukovník Mikuláš Čordáš,
ktorý bol jeden z vodcov trnavskej posádky do Slovenského
národného povstania. Udržal
svoju posádku pokope, nikdy sa
nerozpadla, a neskôr bojovala po
boku Svobodovej armády,“ povedal o svojej knihe pred rokmi.
Koloman Uhrík bol držiteľom
Pamätnej medaily predsedu Trnavského samosprávneho kraja
za dlhoročnú prácu v oblasti
žurnalistiky a Ceny Mesta Trnava
pri príležitosti 760. výročia povýšenia na slobodné kráľovské
mesto. Jeho syn Peter je generálnym riaditeľom sekcie hodnotenia bezpečnosti Úradu jadrového
dozoru a dcéra Miroslava vydatá
Vlčková informatičkou. 

Vydal viacero zbierok poviedok a
básní. Má vlastné vydavateľstvo,
ktoré vydáva aj diela súčasných
mladých autorov, a zároveň je
šéfredaktorom časopisu Vlna.
Martin Kočiš zo Spišskej Novej
Vsi bol finalistom súťaží Básne
2012 a Básne 2013. V minulom
roku mu vyšla prvá zbierka básní
pod názvom txt.txt.

časné umenie. Cieľom prednášky
je oboznámiť divákov s jeho aktuálnymi témami a formami. Na
základe rozmanitého vizuálneho
materiálu sa Roman pokúsi priblížiť predstavu o tom, kam až
siahajú možnosti vyjadrovania,
ktoré dnes nazývame umením,
čo tento pojem v našej kultúre
dnes predstavuje a či je vôbec
pre spoločnosť potrebný. Predstaví umenie nielen ako súbor
diel (obrazov, sôch, kníh), ale
ako spôsob zaujatia stanoviska.

Čo je to umenie?

Vo štvrtok 8. októbra o 19.00
h sa v Berlineri uskutoční prvá
prednáška z cyklu o výtvarnom
umení. Mladý kurátor a vysokoškolský pedagóg Roman Gajdoš
priblíži populárnou formou sú-

Knižná revue

Ďalšou novinkou v programe
dočasného kultúrneho priestoru
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Berliner bude Knižná revue. Po
prvýkrát sa uskutoční v utorok
20. októbra o 19.00 h. Prehľadom
najzaujímavejších kníh, ktoré
vyšli v slovenských a českých
vydavateľstvách za posledný
mesiac, bude sprevádzať Pero Le
Kvet. Okrem prózy a poézie sa
pozrieme aj na literatúru faktu. Z
niektorých kníh bude čítať ukážky Tomáš Mosný, herec súboru
Divadla Jána Palárika. Chýbať
nebude ani hosť z prostredia
slovenskej literatúry.

Divadlo:
Chutilo vám, páni?

Koncom mesiaca, v sobotu 24.
októbra o 19.00 h, sa v Berlineri
predstaví herec Pavol Seriš so
svojou autorskou pohybovou
komédiou jedného herca Chutilo
vám, páni? Odohráva sa v podivnom svete reštaurácií a čašníkov.
Počas predstavenia odohrá herec
viac ako 20 rôznych charakterov.

Keďže používa iba minimum rekvizít, počíta s aktívnou predstavivosťou diváka. Autorská komédia, ktorá je zmesou pohybového
divadla, pantomímy, absurdity
a tanca, vzišla zo spolupráce
s českým hercom a režisérom
Arnoštom Goldflamom na JAMU
v Brne. Komédiu Chutilo vám,
páni? preložil Seriš do anglického
a francúzskeho jazyka, vystupo-

val s ňou na festivaloch v Poľsku,
Rakúsku, Taliansku, Kosove,
Maroku, Iráne či Libanone. Inscenácia získala viacero prestížnych ocenení – medzi nimi Cenu
Stana Radiča za Objav roka na
festivale Kremnické gagy 2012.
Rezervácia lístkov je možná na
emailovej adrese rezervacie@malyberlin.sk. Kapacita priestoru
v Berlineri je 50 miest. 

Putovná filmová prehliadka BE2CAN aj v Trnave
Najlepšie filmy zo špičkových medzinárodných festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes sa budú
v Trnave premietať počas putovnej filmovej prehliadky od 7. do 19. októbra v kine Hviezda
a v dočasnom kultúrnom priestore Berliner.
Filmová prehliadka Be2Can, ktorá je podľa slov Ivana Hronca
z Film Europe Media Company
reprezentatívnou prehliadkou
súčasnej svetovej festivalovej kinematografie, sa bude konať paralelne vo viacerých mestách na
Slovensku a v Českej republike.
Na čele tohtoročnej prehliadky
toho najlepšieho, čo festivalový
rok ponúkol, je víťazná snímka z
Berlinále Taxi Teherán (Taxi, réžia
Jafar Panahi). Chýbať nebude ani
Strieborným medveďom ocenený
film Victoria, (Victoria, réžia Sebastian Schipper), ktorý získal aj
6 výročných cien nemeckej Filmovej akadémie, vrátane Ceny za
najlepší film. Z tohtoročného festivalu v Cannes sa predstaví víťaz
Zlatej palmy Dheepan (Dheepan,
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réžia Jacques Audiard).
Tešiť sa môžeme aj na formálne
dokonalú interpretáciu „bojovného“ žánru wuxia Assassin
(The Assassin, réžia Hou Hsiao-Hsien), odohrávajúcu sa v
období vlády mocnej dynastie
Tchang. Hou Hsiao-Hsien získal
za tento film Cenu za najlepšiu
réžiu. Taliansku kinematografiu
bude zastupovať film Mia madre,
(Mia madre, réžia Nanni Moretti),
ktorý získal na tohtoročnom festivale v Cannes Cenu ekumenickej poroty. Úlohu nesympatického slávneho amerického herca si
v ňom zahral John Turturro.
Výnimočný divácky zážitok sľubuje i japonský film Naša malá
sestra (Our Little Sister, réžia
Hirokazu Kore-eda) v ktorom za-

ujme majstrovská réžia hercov a
príjemne sentimentálne vibrácie
bežných starostí i radostí života
štyroch sestier. Medzi ďalšie zaujímavé tituly patria mafiánska
dráma Čierne duše (Black Souls,
réžia Francesco Munzi), silný
a dojímavý príbeh z čečenskej
vojny so skvelou Helen Mirren
Pátranie (The Search, oscarový
režisér Michel Hazanavicius)
dokument pre milovníkov nemeckého filmu Od Caligariho k
Hitlerovi (From Caligary to Hitler,
réžia Rüdiger Suchsland) a životopisná dráma o kontroverznom
režisérovi Pasolini (Pasolini, réžia
Abel Ferrara).
Kompletný program prehliadky
nájdete na 40. strane tohto vydania. 

kultúra
Martin Jurčo, foto autor a archív B.V.K.

Na DISK sa pozerá nielen ako herečka,
ale aj ako hudobníčka a vášnivá diváčka
V tejto časti nášho seriálu
k 60. výročiu vzniku divadelného súboru DISK vám predstavíme Beátu Vargovú-Kuracinovú (nar. 10. mája 1948
v Trnave), ktorá bola striedavo
herečkou i vášnivou diváčkou
ochotníkov z Kopánky. Vyrastala a dodnes žije na Hurbanovej ulici v tichej časti Špíglsál.
Mnohí ju poznajú z desiatok
podujatí, ktoré sú spojené
zväčša s poéziou, hudbou
a divadlom. Je totiž hlavne
poetka, hudobníčka, ale aj
herečka a v neposlednom
rade učiteľka. Ako študentka
gymnázia v rokoch 1967 – 68
bola členkou dievčenského
orchestra TOM (hrala na gitaru) a pôsobila i v ochotníckom
divadelnom súbore na Kopánke. V DISK-u okrem hereckých
rolí písala texty piesní k niekoľkým predstaveniam. Bola
členkou trnavského literárno-poetického zoskupenia Kama,
v ktorom účinkovali napríklad
aj Bohuslava Hábovčíková alebo Eva Kopúnková.

Beáta Vargová-Kuracinová absolvovala v roku 1970 v Trnave
štúdium na Pedagogickej fakulte
UK. Učila v základných školách
v Abraháme i v Brestovanoch.
Koncom 70. rokov sa na pozvanie trikrát predstavila svojou poéziou aj na Wolkrovej Polianke.
Jej meno nájdeme aj v archíve
RTVS. Napríklad, v roku 1967 si
ju Ernest Weidler pozval do živého vysielania rozhlasovej relácie
Na modrej vlne, o takmer desať
rokov neskôr bola zasa hostkou
v Dobrom ráne. Jej verše odzneli
v rozhlasovej relácii Panoráma
českej a slovenskej poézie: K starým studniam. Viackrát sa mihla

aj v televíznych publicistických
reláciách: Najmladšia poézia
v Novom slove (1974), Mladé
obzory (1975), Mladí básnici
v Novom slove – súčasť cyklu
Mladými očami (1977). V spomínaných tituloch ju predstavovali
aj preto, lebo patrila k prvým
prispievateľom rubriky Z najmladšej poézie v Novom slove,
ktorú viedol Vojtech Mihálik (neskôr sa príloha volala Nové slovo
mladých). Uverejňovala tiež vo
víkendových vydaniach rôznych
denníkov a v časopisoch. Beátu
Vargovú-Kuracinovú zaradili
v roku 1983 aj do Slovníka slovenských spisovateľov. To už
mala za sebou úspešné básnické
zbierky Pohladenie (1975) a Náručie (1978). Potom sa zamerala
najmä na pedagogickú prácu.
O tridsať rokov neskôr jej vyšla
zbierka Starší o pár slov (2008).
Jej poézia sa medzitým objavovala v mnohých zborníkoch.
 Spomínali sme, že ste dlhé
roky pôsobili ako učiteľka.

Preto bola taká dlhá, tridsaťročná pauza medzi dvomi
spomínanými zbierkami?
- V roku 1979 sa rozprúdila
prudká diskusia medzi Vojtechom Mihálikom a Viktorom
Kocholom o mojej druhej básnickej zbierke, ktorá vyšla v piatich pokračovaniach v Novom
slove i v Romboide. Rozpútala
sa ako boj, o ktorý som vôbec
nestála. Ako žena a matka som
nikdy netúžila po akejkoľvek
politicky zafarbenej konfrontácii. Bola som značne vydesená
z útočnosti tej debaty nad mojou
knižkou, ale bola vlastne vzájomným vybavovaním účtov, do
ktorého som sa dostala úplne
mimochodom. Dozvedela som
sa, že som rutinérka, epigón,
ufňukaná smoliarka, a že Nezvalov priebojný civilizmus mením
na slovenský zápecný idylizmus
a sentimentalizmus. Ba bola
som pasovaná na pustokvet tradičného lyrického idylizmu. Asi
som nemala toho správne bojovného ducha, bola som značne
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zneistená. Vtedy som si akosi
prestala veriť, ba prestala som
písať. Len sem-tam som založila
do zásuvky čosi, čo chcelo von.
Otrávilo ma to. Neskôr som mala
výčitky, že som mohla publikovať svoje verše a veľkému množstvu autorov to nebolo dopriate.
Zahorkla som. Nezúčastňovala
som sa na žiadnych kultúrnych
podujatiach, okrem tých, ktoré
boli spojené s aktivitami vo vidieckej škole. Školstvo ma úplne
pohltilo. V roku 2005 som ako
učiteľka skončila a odišla som do
dôchodku. Na toto zatrpknutie
sa po vyše tridsiatich rokoch už
dívam s ľahkosťou a úsmevom.
 Vaše meno je spojené nielen s poéziou, hudbou, ale aj
so súborom DISK. Občas ste
sa mihli v nejakej postave,
ale najmä reflektujete to, čo
DISK vytvoril. Ako sa naň pozeráte – nielen ako diváčka,
ale aj zo zákulisia, o ktorom
ste čo-to vedeli? Ako chápete
nekonvenčnosť, s ktorou toto
divadlo v posledných rokoch
pracuje?
- Dostala som možnosť vyjadriť
pocity diváka z predchádzajúcich
štyroch predstavení v Novinkách
z radnice. Keď som si znova čítala svoje postrehy, veľakrát som
našla iné zámery a posolstvá
vyslovované hercami ako písali
renomovaní recenzenti, a nezaregistrovala som to, čo zbadali
oni. Možno bolo treba vidieť hru
viackrát, ale potom už stratí čaro
bezprostrednosti. Je tiež pravda, že spôsob, akým sa DISK
vyjadruje, stavia na asociačnej
komunikácii s divákovými skúsenosťami, so všetkým, čo ho formovalo. Dešifrovanie videného je
vecou diváka. Niekto môže vidieť
iba prvotný plán, kto chce, uvidí
viac nad, aj pod. Je mi blízke,
že súbor pôsobí v komornom
prostredí bez akejkoľvek okázalosti. Herci sa snažia vyjadriť
pocit súčasníka. Niekedy takmer
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Beáta Vargová Kuracinová (vľavo) s Vlastou Škapurovou na oslavách 20. výročia DISK-u.

bez slov. Nedávajú nám naučené
vety, ale to, čím žijú. Možno ich
dokážeme pochopiť a možno sú
tu preto, aby sme lepšie pochopili samých seba. DISK a Blaho
Uhlár liečia smútkom a premýšľaním. Je to experiment tých,
ktorí majú aspoň trochu úcty
k skutočným hodnotám. Kam
až možno potiahnuť mantinely?
Ako ľuďom ukázať, že toto nie je
cesta? Dialógy odpočúvané kdesi
vonku, plné vulgarizmov, provokácia, hyperbola, kam až sme
zašli, po aké dno. Scény plynú
v rýchlom slede, divák im môže
pripísať vlastné hodnoty. Je tam
hľadanie i odpoveď na to, čím
sme zasiahnutí: dezilúzia, kríza
humanity, sociálne konflikty.
Virtuálna realita na tomto javisku nie je taká, akú by si väčšina
z nás priala, je bezprostredná,
nekonvenčná, drsná, pričasto
nechutná, odporná, plná hnusu,
odhalená deťmi tejto doby v hyperbolizovanej groteske. Možno
je pre niekoho iba znôškou vulgárneho napodobňovania našej
reality vyostrenou ad absurdum,
no kto sa chce zamyslieť, môže.
DISK má už šesťdesiat. Bárs by
sa každý šesťdesiatnik dokázal

dívať pod povrch takými prenikavými očami.
 Hoci sa dnes chceme rozprávať najmä o DISK-u, treba
spomenúť aj to, ako vznikal
váš vzťah k divadlu.
- Divadlo ma očarilo už v čase
mojej mladosti, keď sme ho hrali
v našej uličke. Všetci susedia sa
zišli v Divadle pod orechom v trnavskej časti Špíglsál. Koncom
šesťdesiatych rokov som trikrát
za týždeň v sále na Kopánke pod
kostolom prežívala atmosféru
žičlivosti, radosti zo stretnutí,
krásne napätie pred premiérou,
zvedavú dierku v opone, ale i tajomné zákulisie. Po divadelnej
skúške sa v klubovni debatovalo,
gitara išla dookola, spievali sme
aj po ceste domov a dlho, predlho sme sa odprevádzali. Náš
skvelý režisér Vendelín Kuffel mi
nahodil šminkami na tvár masku
á la Barbie v hre Nemý rytier od
J. Heltaia a hrali sme. Bolo to
nielen v sále pod kostolom na
Kopánke, ale aj v budove mestského divadla. Na začiatku Stodolovej hry Svätopluk bolo treba
zahrať krovie. Stáli sme všetci
v úplnej tme. Doteraz je vo mne
zážitok tej čiernej samoty, ale

kultúra
keď natiahnem ruku, viem, že je
tam kamarát. Tento pocit v nás
starších zostal, aj keď sa už menej stretávame, ale vieme o sebe.
Dopriala by som ho všetkým.
Boli sme si takí blízki, že sa súbor po oficiálnych procedúrach
kompletne zúčastnil aj na mojej
svadbe.
 V DISK-u ste ako riadna
členka dlhšie nepôsobili, okolnosti vás však s týmto súborom postupne spájali, a potom
ste zase každý chvíľu išli svojou cestou. Zväčša ste stáli na
strane divákov, ale občas ste
si vyšli aj na javisko a vnímali
dianie z druhej strany.
- S režisérom Emilom Adamíkom
som sa stretla počas záskoku
za tehotné herečky až v kultúrnom dome na Kopánke, kde
DISK získal nový priestor. Hrala
som malé roličky, ale bola som
na každom plagáte v známom
odkaze „a iní“, alebo „a ďalší“
(smiech). V osemdesiatych rokoch sa naše cesty s DISK-om
opäť zišli. Vtedy mňa a Tomáša
Škapuru postavil na dosky ďalší
výborný režisér Mikuláš Fehér
do hry Nevďak vládne svetom.
Spievali sme spolu s hercami
pesničky, ktoré som napísala.
V 2005 roku sme sa zišli znovu. Divadelná hra Padesátka od
kolektívu Janček – Vicen spojila v Zrkadlovej sieni Divadla
J. Palárika opäť na krátky čas
všetkých hercov i priateľov tohto
zoskupenia pri oslave jeho jubilea. Nezažila som prvú éru pôsobenia Blaha Uhlára v DISK-u.
Mala som vtedy pracovné povinnosti a rodinné problémy. Neskôr sa mi len tak mimochodom
dostávali do ucha informácie
o likvidácii Stoky a iniciatíve
Blaha pri budovaní štúdia v podpalubí kultúrneho domu na Kopánke.
 V posledných rokoch vás
vidieť na rôznych podujatiach,
najmä v súvislosti s poéziou,

ktorej sa venujete dlhodobo.
Nielen recitujete, ale aj spievate s gitarou svoje zhudobnené
verše alebo verše iných. Často vás vídať nielen v Trnave,
ale aj v Bratislave s gitarou
na krku. To je však len jedna
z mnohých aktivít.
- Napríklad v septembri 2008 sa
DISK zapojil do projektu Tŕnisté dejiny Trnavy k 770. výročiu
povýšenia Trnavy na kráľovské
mesto. Autorom scenára bol
Mikuláš Fehér. Vyzval nás s Tomášom Škapurom na spoluprácu. Tak sme zahrali svadobný
pochod, fanfáry, smútočnú
hudbu, umieračik, konský dupot,
streľbu, študentskú hymnu aj
Beethovena. Na veľkej tribúne na
Trojičnom námestí urobil DISK
zaujímavý prierez trnavskými
dejinami. Videlo ho dva a pol
tisíca divákov. Tešila som sa, že
sme zase trochu svoji. V novembri 2008 mi herci Ján Rampák,
Zlatka Kazimírová, Monika Babicová, Miro Mihálek a Milan
Brežák pomohli uviesť moju
knihu Starší o pár slov na svet
v Štúdiu Divadla J. Palárika. Spolupracovala som s DISK-om na
akciách Noc divadiel 2012, videli
ma i na Dni matiek v Domove
pre seniorov, kde odzneli moje
texty i piesne. V archíve Mestskej
televízie Trnava je osem vtipných
príbehov – sond do trnavčiny
s názvom E!, ktoré režíroval Jozef Dodo Belica. Každý Trnavčan
si tam môže overiť svoje znalosti
spolu s Danom Dubanom. Dodo
tam zo mňa urobil experta na
trnavčinu. Som totiž spoluautorkou knihy Pod tú našú vežu
s podtitulom Ščipka ščavnatéj
trnafčiny. Vydali sme ju v roku
2012 s Jankou Blaškovou. Ona
napísala prozaické texty a ja
päťveršové limeriky v trnavčine,
čiže trnavliky. Netušila som, že
sa práve táto kniha stane oveľa
žiadanejšou na trhu ako hlboko
prežitá poézia. V Knižnici J. Fán-

dlyho spolupracujem s Fórom
humoristov. Založili ho pred
siedmimi rokmi manželia Jarábkovci. Tvoríme kabaretné pásma
slova a hudby. Viackrát sme sa
ako Fórum humoristov predstavili aj v RTVS v Rádiu Regina.
Napríklad, v relácii Pozvete nás
ďalej či na Silvestra 2012. Robili
sme vtipné vystúpenia najmä
v trnavčine spojené s naším
učeným tovarišom Bernolákom.
S vedecko-poetickým pojednaním Výskyt babky Blaškovej
v literatúre sme sa v júli tohto
roku predstavili na medzinárodnej česko-slovensko-poľskej
akcii v Senici a Smrdákoch. Bola
súčasťou stretnutia poetov nazvaného Na obidvoch brehoch
Moravy.
 Nedávno sme sa stretli v Bratislave pri uvedení
zbierky poézie. Krátke trefné
a koncentrované verše napísala Anna Iváková a vy ste ich
na prezentácii nielen recitovali, ale ste sa predstavili aj svojimi pesničkami. Nerozprávali
sme sa vlastne o tom, ako ste
sa dostali k hudbe. Výraznejšie ste sa predstavili v dievčenskej kapele ešte v šesťdesiatych rokoch, čo sme mohli
vidieť aj na výstave k dejinám
populárnej hudby v Trnave v Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského.
- Je veselé stať sa malinkým muzeálnym exponátom ešte zaživa.
Je to ako dívať sa na svoj pohreb
z neba. Ale vážne. Na trnavskom
gymnáziu učil dejepis postrach
študentov profesor Vít Hrmo.
Povrávalo sa, že hrá na saxofón
a zháňa ľudí do kapely. Mala
byť zložená z dievčat. Našli si
ma a začala som s nimi spolupracovať. Keď sme sa zohrali,
vyrazili sme produkovať hudbu.
Repertoár bol tradičný, ba priam
konzervatívny. Prepravovali sme
sa na starom aute – veteránovi.
V každej dedine, kde sme hrali,
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urobil Vít parádny víťazný oblúk
na starom veteránovi s mladými
babami, aby nalákal prípadných
záujemcov. Televízia v tom čase
bola v plienkach, tak sme boli
my vítanou zábavnou zmenou.
Vracala som sa domov neskoro
v noci. Pochodili sme slovenské
dediny, ale hrali sme aj Slovákom
v zahraničí v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Juhoslávii.
Z jedného zájazdu sme sa vracali tesne pred 21. augustom 1968.
Po nás prišli už len spojenecké
vojská.
 A vznik tvojich pôvodných
pesničiek?

- Po afére okolo pokút, ktoré
vyrubil Slovenský ochranný zväz
autorský, sa všetci organizátori kultúrnych podujatí obávali
problémov. Žiadali, nech spievam radšej svoje piesne. To ma
primälo vytvoriť si ich. V jednom
z vydaní Fóra humoristov som
bola hostkou. A Milan Zelenák
mi ponúkol technickú spoluprácu pri nahraní CD platne
s názvom Kde nájdem to nebo.
Knižnica Juraja Fándlyho mi dala
možnosť uviesť ho v januári 2014
v hudobnom oddelení v dome
Mikuláša Schneidera Trnavského. Neskôr som si z penzie kúpi-

la elektroakustickú gitaru s combom. A tak môžem aj sama
účinkovať na podujatiach. Nahrávka je k dispozícii aj na internetovom serveri YouTube. Hrala
som na Veršoch promenád 2013
a 2015, v bratislavskej Radničke,
ale aj pri spomínanom uvádzaní kníh rôznych autorov. Som
presvedčená, že keď je básnické
slovo umocnené hudbou, je skôr
prijaté. Ale na skutočné napísané
a precítene zarecitované poetické
slovo nedám dopustiť. Najmä na
to napísané, cez ktoré sa môžeš
stotožniť s tvorcom, aj keď už nie
je fyzicky medzi nami. 

Jaroslav Lieskovský, foto: vp

Filip Praj juniorským majstrom sveta
Dvadsaťročný Trnavčan po júlovom európskom zlate zo slovinského Pragerska triumfoval v brokovej disciplíne trap aj v septembrových MSJ na strelnici v talianskom Lonate
Na urasteného chalana si spomínam z ankiet o najlepších športovcov mesta Trnavy, keď do radničnej siene chodil po túto poctu
od žiackej kategórie. Už vtedy
výsledkovo vynikal nad svojimi
rovesníkmi. Bolo zjavné, že vo Filipovi rastie pre slovenskú reprezentáciu ďalší výnimočný strelec.
Tak aj bolo. Na svojom konte má
poriadnu hŕbu medzinárodných
úspechov. Medailový rozbeh
priklincoval na rozlúčku s juniorským vekom naozaj impozantne. Po júlovom titule v MEJ na
strelnici v slovinskom Pragersku
zdupľoval zlato medzi mladými
trapistami, tentoraz z celej planéty, začiatkom septembra v talianskom Lonate. Strieborný kov
zasa zavesili Prajovi na hruď po
tímovej súťaži, spolu s Adriánom
Drobným (bronzový junior medzi
jednotlivcami) a Michalom Slamkom. Filip Praj strieľal v Lonate aj
dvojitý trap, v ňom skončil šiesty.
Jeho trénerkou je mama Vanessa
Prajová. Na otázku, či si spomína
na synov prvý deň v trnavskom
streleckom areáli Štrky, zarea32
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govala pohotovo: „Úplne presne. Filip mal vtedy osem rokov
a nechceli nám dovoliť ani jeden
pokus. Vraj je ešte veľmi mladý
a máme prísť až neskôr, keď
bude mať 15 rokov. Na naše presviedčanie napokon privolili. Keď
zbadali ako Filip strieľa, námietky zaraz pominuli a mohli sme
začať s pravidelnými tréningami.“
Podľa jej slov, Filipa od malička zaujímal šport. Venoval sa
taekwondu, volejbalu, jazdil na
koni, ale stále tvrdil, že nenachádza to pravé orechové. „Až jedného dňa objavil u babičky moje
diplomy z obdobia, keď som ešte
pretekársky strieľala. A bolo rozhodnuté. Povedal mi, že konečne
našiel ten správny šport. Preňho
bol vždy najväčší trest, keď nemohol ísť na tréning. Od začiatku
vo mne skrslo presvedčenie, že
to so streľbou môže dotiahnuť
veľmi ďaleko. Utvrdzovalo ma
v tom jeho zanietenie a postoj
k brokovým disciplínam,“ pokračovala V. Prajová.
Prirodzene, ako trénerka je veľmi pyšná, čo Filip dokázal svo-

Triumfálne gesto 20-ročného Trnavčana
Filipa Praja, juniorského majstra sveta v
trape, za večerného súmraku na strelnici v
talianskom Lonate.

jou neskutočne tvrdou prácou
a sebadisciplínou. „Ešte nikdy
nikomu na Slovensku sa nepodarilo v jednej streleckej sezóne
získať tieto dva najvýznamnejšie tituly. A nesmierne som
naňho hrdá aj ako mama,“ dodala. 

šport
Jaroslav Lieskovský, foto: Marta Országhová

Jozef Sloboda ukončil svoj životný maratón
Každý sa raz narodí aj zomrie.
Azda jediná spravodlivosť na tomto svete. V duši sa však vždy rozhostí smútok, keď navždy odíde
dobrý kamarát. Trnavské bežecké
prostredie zastihla takáto krušná chvíľa ešte na sklonku júla.
Odvtedy nebola možnosť dať na
vedomie v našom mestskom časopise smutnú zvesť o skone známeho trnavského športovca Jozefa
Slobodu, pôvodom z Lošonca. A
tak ju prinášame až teraz, s istým
časovým odstupom. Kniha jeho
života sa zatvorila na šesťdesiatej
deviatej strane. Ako aktívny bežec
sa do džogingu v tomto regióne
zahryzol medzi prvými. Aj z celoslovenského hľadiska išlo vtedy,
začiatkom sedemdesiatych rokov,
o priekopnícku etapu v trnavskom
podaní. Nespomínam si, že Jozef
by niekedy nezvládol situáciu
prudšou reakciou. Tradične býval
nad vecou, v pohode, vysmiaty.
Tiež pre tieto vlastnosti sme sa v
jeho prítomnosti radi pohybovali.
Stal sa prvým majstrom Trnavského okresu v maratónskom behu.
Premiéru sme zorganizovali v máji

Kľačianska desiatka, 14. 10. 2012. Naše posledné spoločné preteky. Vpredu J. Sloboda,
za ním autor príspevku.

1977. Keďže v tom čase ešte nemal slovenský Rím vlastný maratón jednotlivcov, vytrvalci súperili
o medaily na trati z Nového Mesta
nad Váhom do Krakovian a späť.
Tiež v ďalšej trnavskej sezóne sa
pobral náš okresný šampionát
na hosťovanie do malebného
kraja pod Javorinou, ako súčasť
Považského maratónu. J. Sloboda
prebehol cieľovou métou majstrovského hodnotenia na 42 195

metrov tretí. Pred neho sa dostala
iba chýrna dvojica piešťanských
atlétov A. Murín – A. Javorka. Išlo
totiž ešte o veľký okres Trnavu,
vrátane regiónov Piešťan a Hlohovca. To všetko už odvial čas.
Staroba si počká na každého,
nikto pred ňou neujde. Trnavčan
Jožko Sloboda svoj životný maratón ukončil 26. júla 2015. V spomienkach však naďalej zostáva
medzi nami. 

Jaroslav Lieskovský, foto: Peter Kolárik

Úzke galusky vo svižnom tempe
Trnavská cyklistická liga 2015 pozná svojich laureátov, dekorovanie dostalo priestor
pri 23. jarmočnej časovke jednotlivcov
Občianske združenie Cyklisti Trnava prvý raz zorganizovalo dlhodobý masový festival na dvoch
kolesách. Široko-ďaleko je známy
pod názvom Trnavská cyklistická
liga. Veď na Slovensku ide o jediný projekt tohto druhu. Vznikol
pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy
ani raz nepauzoval. Body sa rozdeľovali v osemnástich kolách.
Keďže zelenú malo už tradičné
hodnotenie poradia podľa vekových koeficientov, šanca prehovoriť do čelných priečok sa tak

naskytla i starším aktérom. Núkajúcu sa možnosť naplno využil
v 21. edícii TCL 62-ročný Milan
Tupý (CK Piešťany, 721 bodov).
„Celý seriál bol pripravený veľmi
zodpovedne. Teším sa, že v rámci regiónu pod Malými Karpatmi
máme počas cestnej sezóny
takúto možnosť,“ komentoval
absolútny víťaz. Mimochodom,
stredoškolský učiteľ z kúpeľnej
perly Považia získal absolútny
primát už tretí raz. Predtým vyhral TCL-ku v sezónach 2009

a 2014. Tohtoročný druhý stupienok obsadil Daniel Pápež z Vrbového (712 b.) a bronzový post
pripadol domácemu Tomášovi
Cepkovi (OZ Cyklisti, 690 b.).
V klubovom rebríčku s prehľadom získal prvenstvo CK Olympik Trnava (4 090 b.) pred CK
Piešťany (2 495) a trnavským OZ
Cyklisti (2 393). O celkový triumf
zverencov Bohuslava Kujoviča sa
najväčšou mierou pričinili talentovaní chlapci Tomáš Opet (rok
narodenia 2003, zisk 574 bodov,
Október 2015
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siedmy medzi jednotlivcami)
a Marko Januščák (1998, 572,
ôsmy). „Teší nás, že do Trnavskej
cyklistickej ligy sa od konca marca do začiatku septembra zapojilo rekordných 145 pretekárov,“
uviedol riaditeľ súťaže Adam
Peciar. Víťazné trofeje a medaily
za sezónu 2015 si ligoví laureáti
úzkych galusiek prevzali v sobotu 12. septembra z rúk Juraja
Fuzáka, predsedu komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy pre mládež a šport.
Súčasťou sviatočného dňa širokej cyklistickej rodiny bol 23.
ročník Jarmočnej časovky. Na
Malženickej ceste štartovalo 79
pretekárov, výkonnostných aj rekreačných. Z jazdy proti chronometru si víťazný pohár odniesol
časovkársky špecialista, 23-ročný
Zvolenčan Dominik Špilák, člen
Cykloklubu Witzenmann Vlkanová. Po zvlnenej trati o dĺžke 6 726
metrov prefrčal za 8:43,48 min.

Trojica v úniku. Na čele Tomáš Cepka (OZ Cyklisti Trnava), za ním tímový kolega Adam
Peciar a vpravo talentovaný junior Martin Vlčák z Dynamaxu Nitra.

Danielovi Pápežovi, ktorý v tejto
sezóne jazdil s licenciou senického klubu DEMA, patrila strieborná medaila (9:02,63) a bronzovú
poctu si odniesol španielsky cyk-

lista David Rodriguez (9:10,09).
Elektronický časomer prisúdil
prvenstvo v kategórii žien Bratislavčanke Barbore Králikovej
(BRC Bratislava, 11:36,68 min). 

Jaroslav Lieskovský, foto: eč

Rušné leto kráľovnej športov
Štít mesta Trnavy sa po dvadsiatich siedmich rokoch dočkal nového rekordu, pričinila sa oň dvojnásobná olympionička Lucia Hrivnák Klocová z Martina
Trnavská atletika má za sebou
ďalšie povšimnutiahodné obdobie. Počas ostatných letných
mesiacov sa na jej javisku udialo
viacero významných záležitostí.
Pristavme sa pri nich. Začnime
účasťou mladých slávistov vo
svetových a európskych šampionátoch. Dievčatá a chlapci
kategórie do sedemnásť rokov
mali IX. majstrovstvá sveta v kolumbijskom Cali. Tiež za účasti
Trnavčanky Emy Chovanovej.
V behu na 400 m obsadila v 49-člennom menoslove 27. priečku
časom 56,44 s. Švédska Eskilstuna zasa hostila elitnú komunitu
vekovej skupiny do 19 rokov.
Pri dvadsiatom treťom súperení
o tituly majstrov Európy dosiahla
v Škandinávii najlepší výsledok
zo slovenskej reprezentácie tr34
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Michaela Pešková, atlétka trnavskej Slávie, dobehla šiesta vo finále tohtoročných ME junioriek
na 400 metrov cez prekážky. V krajine troch koruniek ju sprevádzal tréner Eduard Čordáš.

navská juniorka Michaela Pešková. Atletických priaznivcov potešila šiestym miestom vo finálovom behu na 400 m cez prekážky
(59,50 s). Pripomeňme, že mi-

moriadne talentovanú prekážkarku Slávie, študentku Športového
gymnázia J. Herdu, už predtým
odmenili striebornými medailami
dve vrcholné podujatia: EYOF

šport
2013 (European Youth Olympic
Festival) v holandskom Utrechte a YOG 2014 (Youth Olympic
Games) v čínskom Nankingu.
V krajine Tre Kronor reprezentoval mladú slovenskú atletiku
i ďalší člen Slávie Trnava, oštepár
Maximilián Slezák. Jeho najdlhší
hod severských MEJ mal hodnotu
64,76 metra (22. miesto).
Obísť nemožno ani trnavské štvrté kolo vrcholnej tímovej súťaže
mužov a žien. Slovenská elita sa
stretla na Mestskom atletickom
štadióne A. Hajmássyho v sobotu
8. augusta. Z galérie pozoruhodných výkonov uveďme aspoň
dva. Trinásťnásobná majsterka
SR na otvorených štadiónoch,
členka banskobystrickej Dukly

Jana Velďáková, skočila do diaľky
667 cm. Išlo o nový rekord štadióna Slávie. No a v behu žien na
1 500 metrov, majúcom visačku
Štítu mesta Trnavy, triumfovala po dlhom sóle dvojnásobná
olympionička Lucia Hrivnák Klocová (AK ZŤS Martin). Cieľový
časomer jej v 35-stupňovej horúčave ukázal nový rekord mítingu
4:18,7 min, čím po dvadsiatich
siedmich rokoch prekonala
dovtedy najlepší zápis Žilinčanky
Márie Starovskej (4:30,4). Tiež
domáce družstvá mali viacero
tromfov. Napríklad ženskú štafetu na 4 x 100 m. Žlto-modré
kvarteto Slávie bežalo v zostave
Terézia Máčalová, Ema Chovanová, Michaela Pešková a Sylvia

Šalgovičová. Časom 48,61 získalo
suverénne prvenstvo.
Vrcholom tohtoročnej atletickej
sezóny boli 15. majstrovstvá sveta dospelých v Číne. Predchádzal
im 50. kongres IAAF za účasti
zástupcov 210 členských krajín.
Mandát volebného delegáta za
Slovensko pripadol Trnavčanovi
Vladimírovi Gubrickému, podpredsedovi SAZ-u a tajomníkovi
atlétov Slávie. Po návrate z Pekingu nám prezradil: „Hlavnou udalosťou jubilejného celosvetového
kongresu bola voľba nového prezidenta Medzinárodnej asociácie
atletických federácií. Stal sa ním
58-ročný Sebastian Coe z Veľkej
Británie, dvojnásobný olympijský
víťaz v behu na 1 500 metrov.“ 

Edo Krištofovič

Číslo 9 je už definitívne legendou

Spartakovský dres s týmto číslom bol pri príležitosti slávnostného otvorenie štadióna Antona
Malatinského v sobotu 22. augusta 2015 položený na zelenú hraciu plochu. Jeho nositeľ, kapitán
trnavských spartakovcov Ladislav Kuna, sa na rozdiel od viacerých svojich spoluhráčov tohto okamihu už nedožil. Zostala iba spomienka na tohto jedinečného futbalistu. Odteraz dres s číslom 9
zostáva na večnú pamiatku spojený s menom Ladislav Kuna. Definitívne sa stal trnavskou futbalovou legendou.
Dúfajme, že fotografia tejto chvíle
bude visieť v šatni súčasných i
budúcich futbalistov Spartaku
Trnava ako záväzok podávať v
každom zápase na ihrisku čo
najzodpovednejší výkon, byť aj
mimo ihriska príkladnou osobnosťou ako on. Alebo žiadame až
príliš veľa?
Pri tejto mimoriadnej príležitosti,
najmä v súvislosti so zápasom
starých pánov Ajaxu Amsterodam
a Spartaku Trnava, ktorý nasledoval po tomto memoriálnom akte,
prišli na rad aj mnohé spomienky
na slávnu trnavskú futbalovú
éru, jej účastníkov a znova aj
na Lacka Kunu. Ako sa vlastne
dostal k spartakovskému dresu,
legendárnej deviatke? Čosi vylovil
z pamäti aj František Slovák, na
prelome šesťdesiatych rokov člen
vtedajšieho futbalového výboru:
„V septembri 1963 som bol po-

zrieť v Hlohovci vtedajšiu Červenú hviezdu Bratislava, kde sme
sledovali u dlhšie dvoch – troch
hráčov. Pozornosť však namiesto
nich zaujal domáci futbalový
mládenec, vekom ešte dorastenec, Laco Kuna. Pri najbližšom
stretnutí s Antonom Malatinským som ho na tohto mladíka
upozornil. Pre zimné obdobie
sa vybavilo jeho zapožičanie na
zápasy zimného turnaja, ktorý sa
vtedy každoročne konal, a s tým
mal súvisieť aj Kunov prestup.
Keď som sa však v marci 1964
pýtal, ako je prestup vybavený,
dozvedel som sa, že nijako. Že
s funkcionármi Hlohovca neprišlo k dohode, a ani trnavskí
okresní funkcionári nepomohli.
Na otázku, že ak by Kuna do
Trnavy prišiel, či má na to, aby
bol v základnej zostave, znela
Tónova odpoveď: áno. Povedal

som mu, že 2. apríla nemám
veľa pracovných povinností, tak
sa dohodnime, že pristavíte pred
ONV auto so štatutárom klubu a
ja to pôjdem vybaviť. Usmial sa
a povedal: Fero, ty si trúfaš?
Ako sme sa dohodli, v ten deň
prišiel za mnou Lacko Schneider,
tajomník futbalového oddielu
a spolu s hlavným agronómom
Okresnej poľnohospodárskej
správy Ing. Jánom Tomašovičom
sme v trojici vyrazili do Hlohovca. Schneider sa čudoval, a tak
som mu vysvetlil, že je to bratranec Kunovej babky. A tá bola
dôležitým úvodným činiteľom.
Najprv sme preto prišli k nej,
privítala nás a dala dôležité informácie. Okrem iného aj o tom,
z ktorých klubov za ním chodili a
chceli ho získať – boli to Slovan,
Inter, Trenčín, Nitra. Poradila,
ako treba začať a nakoniec nás
Október 2015
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usmernila priamo ku Kunovým
rodičom. Tak sme začali gratuláciou k Lacovým sedemnástym
narodeninám a úvodnými opatrnými otázkami. Okrem iného, či
by chcel raz hrať vrcholový šport.
Samozrejme, že by bol rád, keby
sa mu to podarilo. Tak to sa musíš dostať k poriadnemu trénerovi, znela naša rada, a môžeme ti
povedať, že lepšieho ako je Malatinský, nenájdeš. Laco nielenže
nebol proti, ale ochotne aj súhlasil, lenže... V jeho domácom klube boli niektorí funkcionári proti.
Mali to byť predseda a tajomník,
ktorý bol vtedy zároveň trénerom.
Potvrdil nám, že ak sa s týmito,
ktorí nesúhlasia, dohodneme, tak
pôjde k Malatinskému. Nakoniec
sme neskoro večer odchádzali z
Hlohovca s dohodou, že v sobotu

popoludní bude rokovanie 3 a 3
zástupcov futbalových výborov
nielen o prestupe Kunu, ale aj o
serióznej spolupráci medzi obidvomi klubmi. Aj sa tak stalo, k
spokojnosti oboch strán sa všetko vyriešilo, v pondelok bol Laco
Kuna preregistrovaný a vznikla
pamätná záloha, najprv Hrušecký – Kuna – Kravárik, neskôr
Hrušecký – Kuna – Fandel. Nuž
aj takto sa vtedy vo futbale pracovalo, keď hráčova babka bola
dôležitým činiteľom pri prestupe.
Ak si to porovnám so súčasnosťou, jasne vidieť, že terajšia
generácia funkcionárov futbalu,
nielen trnavského, žije a pôsobí v
iných podmienkach, no presvedčený som o potrebe vzájomných
dobrých vzťahov, súdržnosti,
dobrej a čestnej spolupráce.“ 

Jaroslav Lieskovský, foto: archív Henryho Herdu

Herda – jediný trnavský
rodák s olympijským kovom
Trnavský olympizmus ponúka
dlhý zoznam úspešných rodákov. No iba jeden z nich sa
mohol popýšiť medailou spod
piatich kruhov. Jozef Herda (21.
4. 1910 – 4. 10. 1985). V apríli
sme si teda pripomenuli jeho
nedožité 105. narodeniny. A náš
slávny olympionik, vôbec najúspešnejší slovenský zápasník
v celej histórii OH, odišiel na
večnosť v októbri pred tridsiatimi
rokmi. Do jeho osoby sa počas
pestrého života pretavila vskutku výnimočná energia. Rodák
z malého Ríma poslal súperom
výkonnostné avízo už v podobe
šiesteho miesta z ME 1934. O dve
sezóny neskôr sa tešil zo striebra
na olympijskej žinenke po konfrontácii gréckorímskym štýlom
medzi borcami do 66 kíl. Medaila
z Hier XI. letnej olympiády mohla
mať aj najcennejší lesk, nebyť
verdiktu rozhodcovského tria,
ktoré sa po remízovom zápase
36

Novinky z radnice

Nezabudnuteľný Trnavčan Jozef Herda,
olympijský medailista v zápasení.

Herdu s Fínom Koskellom priklonilo na stranu severana bodovým
pomerom 2:1. Reprezentačný
dres Československa obliekol
124-krát a na konte mal dovedna

Šport v skratke
 FUTBAL – V pondelok 7.
septembra zomrel vo veku
82 rokov dlhoročný futbalový
tréner Spartaka Trnava Viliam
Novák. Obrovský kus záslužnej
roboty odviedol pri formovaní
futbalových výhonkov. V mládežníckej liahni červeno-čierneho klubu vychoval stovky
chlapcov. Spod jeho trénerských rúk vyšli aj viacerí známi
prvoligisti, vrátane V. Opálka, R.
Praja, P. Zelenského, M. Brezinu
a M. Malatinského. Pohodový
kouč Viliam Novák v sedemdesiatom siedmom zasadol na
stolec trnavského A-mužstva.
Bílí andeli vtedy písali v najvyššej súťaži úspešnú kapitolu.
Česť jeho pamiatke!
 ĽADOVÝ HOKEJ – Mestský zimný štadión v Trnave je
bohatší o nové tréningové centrum. Slávnostne ho odovzdali
do užívania počas šiesteho ročníka Dňa otvorených dverí. Pestrý športovo-zábavný program
zorganizoval Hokejový klub
Gladiators pri vstupe do novej
sezóny. Svojou prítomnosťou
potešilo najmä mladých obdivovateľov známe reprezentačné
trio Richard Lintner (majster
sveta z roku 2002), Rastislav
Pavlikovský a Marek Hrivík.
 PLÁVANIE – Dovedna 686
pretekárov sa konfrontovalo
od 25. do 30. augusta v juniorských majstrovstvách sveta
v Singapure. Stanovené limity
pre hlavnú udalosť sezóny
v juhovýchodnej Ázii, za účasti
mladých športovcov z 88 krajín, splnil predtým aj štvorlístok
Tomáš Púchly, Adam Halas,
Barbora Tomanová a Barbara
Bartovičová (všetci Plavecký
klub STU Trnava). Zástupcovia
nášho mesta dovedna utvorili v singapurskej vode deväť
slovenských rekordov svojich
vekových kategórií. Najviac sa
darilo Púchlemu v motýľkar-
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pätnásť majstrovských titulov.
Vybojoval vyše dve tisícky súbojov, posledný ako 46-ročný. Pri
svojej zápasníckej záľube naďalej
zostal v pozícii trénera, funkcionára a rozhodcu. Titul Zaslúžilý
majster športu mu odovzdali
v roku 1970.
Začiatkom marca 2006 udelili
Jozefovi Herdovi Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam.
Bolo mi cťou autorsky podať
mestskému zastupiteľstvu tento
návrh. Po kladnom posúdení
prevzal jeho syn Henry Herda
certifikát na slávnostnom zasadnutí v trnavskom Divadle
J. Palárika. Ako vtedy povedal,
otec nosil Trnavu vo svojom
srdiečku až do smrti. Pri každej príležitosti sa do rodiska
rád vrátil. Vraj vždy v ňom ožili
nezabudnuteľné spomienky na
chlapčenské pestvá. Napríklad
v podobe vyhranej stávky, keď

ako sedemnásťročný zámočnícky tovariš vyliezol na cukrovarnícky komín a na ňom urobil
stojku. Následok tejto krkolomnej epizódy? Vyhodenie z práce.
Problém vyriešil svojsky, pešou
túrou do Prahy. Na nevšedné
bláznovstvo nahovoril aj brata.
Cesta do stovežatej metropoly na rieke Vltave im trvala tri
týždne. J. Herda sa ani v novom
prostredí nestratil. V období
1928 – 1942 úspešne obliekal
zápasnícky výstroj pražských
klubov AFK Stráž bezpečnosti
a Waldes. „Otec mal vážny hendikep v priestorovej orientácii.
Ako desaťročný totiž utrpel
úraz na oko a odvtedy videl iba
na jedno. Počas zápasníckych
súbojov to však súperi nepostrehli,“ prezradil syn Henry. Po
striebornom olympionikovi je
v Trnave pomenované námestie
aj športové gymnázium. 

skej päťdesiatke, keď obsadil
výbornú 11. priečku.
 ŠPORTOVÁ STREĽBA –
Brokový klub Trnava prichystal
na prvý septembrový víkend
Veľkú cenu Cyrila Orešanského (nar. 2. júla 1939), majstra
ČSSR z roku 1973 v trape.
Národné strelecké centrum
v Štrkoch patrilo súťažiacim
v brokových disciplínach. Organizačný štáb viedol Pavel
Pauliak a na čele rozhodcovského zboru stál Jozef Žille.
Obe súťaže jednotlivcov boli
v réžii členov bratislavského
Športového centra polície.
Trap vyhral Boris Stanko
a skeet Peter Zemko. Stankovi
sa okrem zisku hlavnej trofeje
darilo i v pretekoch trojčlenných družstiev. Jeho tímovými
kolegami boli trapisti Ján Švec
a Alex Krajmer (obaja ŠKP
Trnava).  (lies)

Hrajte kráľovskú hru s Novinkami z radnice

Záver šachovej partie: Szitkey – Kolčák, 1. liga družstiev 2013, postavenie po ťahu 38. – Kc8 (5

Bývalý riaditeľ šachového festivalu Tirnavia 2011 Milan Szitkey
(* 20. 9. 1950) je aj aktívnym
praktickým šachistom, keď svoje prvé súťažné partie odohral
v Trnave už ako pionier v Dome
pionierov a mládeže v polovici
šesťdesiatych rokov minulého
storočia. Je tiež viacnásobným
účastníkom Trnavskej letnej
šachovej ligy a jej víťazom.
Z veľkého množstva jeho odohraných partií sme vybrali jednu
z 1. ligy družstiev, ktorá sa hrala
23. marca 2013. Jeho súperom
za stolom s čiernymi figúrami
bol Marek Kolčák z Bratislavy,
ktorý je v korešpondenčnej hre
šachovým veľmajstrom. Proti
dvojkroku kráľovským pešiakom
sa bránil Guimardovým variantom vo Francúzskej obrane,
ktorý vznikne po ťahoch: 1.e4 e6
2.d4 d5 3.Jd2 Jc6 4.Jgf3 Jf6 5.e5
Jd7, ale obaja protagonisti poOktóber 2015
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pozvánky
kračovali: 4.c3 e5 5.e×d5 D×d5
6.Jgf3 e×d4 7.Sc4 Dh5 8.c×d4 Se6
9.0-0 0-0-0, atď. Po neľútostnom
boji nakoniec dospeli po 38. ťahu
čierneho k pozícii zobrazenej
na šachovom diagrame. Milan
asi chcel svojho súpera a aj sám
seba ešte potrápiť alebo vo veľkej
časovej tiesni nevidel nekompromisné riešenie, a tak partia
pokračovala ďalej ťahmi: 39.Va7
Kb8 40.Va4 Kc7 41.Vc4+ Kb7
42.Ke4 Kb8 43.Kd5 Kb7 44.Kd6
c2 45.V×c2 Sd4 46.Vc7+ Kb8
47.Kc6 g6 48.Vf7 a čierny sa nakoniec vzdal. Ako mohol rýchlo

Západoslovenské múzeum
KLARISKÝ KLÁŠTOR
Múzejné námestie 3, 033/5512913,
033/5512 911, www.zsmuzeum.sk
EXPOZÍCIE .............................
Archeológia, Gotická Trnava, Dejiny Trnavy, Umelecké remeslo
v Číne a Japonsku, Kampanologická expozícia, Oratórium, Ľudová
hrnčina, Ľudový odev západného
Slovenska, Príroda Malých Karpát,
Krása zašlých čias, Štefan Cyril
Parrák – pocta kráľovi zberateľov,
Sakrálne pamiatky
VÝSTAVY .....................................
 DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA
A TRNAVA
Výstava k 70. výročiu ukončenia II.
svetovej vojny – do 30. 11. 2015
 SUPRAŠLIANSKY KÓDEX
výstava starobulharskej pamiatky
z 10. storočia – do 1. 11. 2015
 MAROKO – RAJ GEOLÓGOV
geologická výstava – do 28. 2. 2016
Počas rekonštrukcie
Západoslovenského múzea budú
aktuálne informácie o prístupnosti
alebo uzatvorení jednotlivých
expozícií a výstav v budove na
Múzejnom námestí 3 zverejňované
na www.zsmuzeum.sk
Návštevníkov prosíme o trpezlivosť
DOM HUDBY
M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO
Ul. M. Schneidera Trnavského 5
38

Novinky z radnice

pozvánky
prinútiť Mareka Kolčáka ihneď sa
vzdať? Túto úlohu prenechávame
našim čitateľom – riešiteľom na
domácu analýzu.
K životnému jubileu 65. rokov
želáme Milanovi do ďalšieho obdobia života pevné zdravie a ešte
veľa víťazných šachových partií.
Riešenie strednej hry z partie
Bíro vs. Jablonický:
Po 24.Db3 h5 25.Jf3 Sf5 26.c4
Ve2 27.Da3 Jf6 28.c5 Dc7
29.Sc3 Sc2 30.Vc1 Sf5 31.Jd4
Ve7 32.J×f5 g×f5 33.Db2 Je8
34.S×g7 J×g7 35.Va1 f4 36.Va8+
Kh7 37.g4 h×g4 38.h×g4 Ve1+

39.Sf1 Dd7 40.Dc2 f5 41.Dc3
De7 42.Dh3+ Kg6 43.g×f5+ J×f5
44.Vg8+ Kf6 45.Dh8+ by si nemohol biely sťažovať alebo 24.
- Je7 25.Jc2 Se6 26.c4 Jf5 27.Dd3
Da6 28.Sf1 Da4 29.Vd2 Sf6
30.Df3 Sg5 31.Ve2 Va8 32.Dc3
Da6 33.Ve4 Da2 34.c5 Sd5
35.Sc4 S×c4 36.V×c4 Ve8 37.Dd3
Sf6 38.Ve4 Vd8 39.Dc4 D×c4
40.V×c4 = (24. - J×b4? 25.Jc2
Jd5 26.S×d5 D×b3 27.S×b3 S×h3
+-, 25.J×c6 S×c6 26.D×b4 Da6
27.Sf1 Da8 28.Dc4 Ve5 29.Db3
Da5 30.Db4 Da2 31.Dc4 D×c4
32.S×c4 =). 

Prosíme, ohlasujte návštevy cez
pracovné dni u lektorov v hlavnej
budove na tel .č. 033/ 5512 913

Výstava finalistov deviateho ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby
Kurátor: Róbert Paršo
do 29. novembra 2015
Západné krídlo radnice
 VÝSTAVA MEDZINÁRODNEJ
POROTY TPT 2015
Vystavujú Fons Hickmann (DE),
Karel Mišek (CZ), Kari Piippo (FI),
Iva Babaja (HR).
Kurátor: Róbert Paršo
do 30. októbra 2015
 Slovenský inštitút, Wipplingerstr. 24 – 26, Viedeň
Ján Šicko: MEMORY
Prezentácia TPT na Vienna Design Week prostredníctvom diela
významného mladého dizajnéra
a multimediálneho umelca Jana
Šicka
do 30. októbra 2015

EXPOZÍCIE ...................................
Pamätná izba Mikuláša Schneidera
Trnavského, Dejiny Cirkevného hudobného spolku, Dvorana slávy dobra
VÝSTAVY .....................................
 POZNÁTE HUDOBNÉ
NÁSTROJE?
Výstava potrvá do 31. 3. 2016
 BRADLAN
Výstava k 85. výročiu trnavského
speváckeho zboru
MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10
Prosíme, ohlasujte návštevy cez
pracovné dni u lektorov v hlavnej
budove na tel .č. 033/ 5512 913
 WILLIAM SCHIFFER
Život a dielo sochára a medailéra
 ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA
Výstava k 200. výročiu narodenia
– od 2. 6. do 30. 11. 2015
 SLOVÁCI, PÍŠTE PO SLOVENSKY!
Výstava k 250. výročiu narodenia
A. Bernoláka, do 31. 12. 2015

Galéria Jána Koniarka
Galéria Jána Koniarka
tel.: +421 33 55 11 659
info@gjk.sk, www.gjk.sk
Kopplova vila
 TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
2015

Stále expozície GJK v Trnave:
 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 od konca 18. storočia po
súčasnosť zo zbierok GJK
AKCIE / AKTIVITY ...................
 16. 10. – 18. 10. 2015
13. ročník Slovenského festivalu
umenia – Hudba Trnave 2015

pozvánky
POCTA SEXTETU
 16. októbra o 19.00 h v Kopplovej vile
MOYZESOVO KVARTETO
Vyberte si svoju hudbu – Od Bacha po Beatles
Autorské čítanie z pripravovanej
knihy Veroniky Šikulovej
Moyzesovo kvarteto 40
 17. októbra o 17.00 h v Kaštieli v Dolnej Krupej
MOYZESOVO KVARTETO
Veronika Prokešová – viola, Pavol
Mucha – violončelo
Program: Ján Cikker, Béla Bartók,
Johannes Brahms
 18. októbra o 19.00 h v Kopplovej vile
MUCHA QUARTET
Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo
Program: Ján Levoslav Bella, Leoš
Janáček, Peter Iljič Čajkovskij
 ART Laboratórium 2015
Tvorivé dielne a výtvarná tvorba
pre MŠ, ZŠ, SŠ nielen k aktuálnym
výstavám (podľa záujmu škôl)

Knižnica J. Fándlyho
 1. októbra 2015 o 10.00 h
v hudobnom oddelení
VIDEL SOM
TANCOVAŤ JITTERBOOGIE
Poetické pásmo k 88. výročiu narodenia Miroslava Válka. Scenár:
Dana Podracká. Účinkujú: Barbora
Bazsová, Martin Križan – herci
Divadla Jána Palárika v Trnave
– a hudobný hosť Marián Kokavec
Pri príležitosti Medzinárodného
dňa hudby
 2. októbra o 10.00 h
v oddelení pre deti
A ČO BOLO ĎALEJ?
Stretnutie detí s českou spisovateľkou Ivonou Březinovou
V spolupráci s Českým spolkom
v trnavskom regióne
 14. októbra o 14.00 h
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána
Palárika
LITERÁRNY SALÓN TRNAVA
2015
Slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie autorov víťazných prác, prezentácia zborníka, pásmo Ľudovít
Štúr – milovník života slovenského

pozvánky
Pod záštitou predsedu TTSK
 15. októbra o 14.30 h v mestskej športovej hale
VÝSKYT BABKY BLAŠKOVEJ
V LITERATÚRE
Vedecko-poetické pojednanie podľa scenára Evy Jarábkovej. Účinkujú členovia literárneho klubu
Fórum humoristov
Podujatie v rámci Veľtrhu pre seniorov
 23. októbra o 10.00 h v Trnavskom materskom centre
na Okružnej 20
PREČO ČÍTAME – stretnutie
zamerané na podporu čítania najmenších čitateľov a ich mamičiek
v rámci cyklu Maličkí a mamičky
 27. októbra
od 10.00 do 14.00 h v čitárni
UĽAHČUJÚ ŽIVOT – výstava
kompenzačných a optických pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých
V spolupráci s firmou Tyflocomp
 28. októbra o 17.00 h v čitárni
TAJOMNÁ LÍDA BAAROVÁ
Stretnutie s českým spisovateľom
a novinárom Stanislavom Motlom
V spolupráci s Českým spolkom
v Trnavskom regióne
 PIATKOVÉ
TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
9. októbra o 15.00 h, 16. októbra
o 15.00 h
 JESENNÉ PRÁZDNINY
V KNIŽNICI
29. októbra o 10.00 h UROBME
SI ŠARKANA – tvorivá dielňa
30. októbra o 10.00 h UROBME
SI ZVIERATKÁ
Tvorivé dielne v oddelení pre deti

Divadlo Jána Palárika
Veľká sála
 sobota 3. 10. / 19.00 h ČIERNA KOMÉDIA
 pondelok 5. 10. / 10.00 h
TRAJA TUČNIACI
 pondelok 5. 10. / 19.00 h
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
 utorok 6. 10. / 19.00 h MANDRAGORA
 streda 7. 10. / 19.00 h KAMENNÝ CHODNÍČEK
 štvrtok 8. 10. / 10.00 h ZMIERENIE alebo DOBRODRUŽSTVO

PRI OBŽINKOCH
 piatok 16. 10. / 10.00 h
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
 piatok 16. 10. / 19.00 h
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
 sobota 17. 10. / 19.00 h
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
 pondelok 19. 10. / 19.00 h
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
 utorok 20. 10. / 10.00 h
ZLATÝ KĽÚČIK
 streda 21. 10. / 10.00 h
OSTROV POKLADOV
 štvrtok 22. 10. / 10.00 h
OSTROV POKLADOV
 pondelok 26. 10. / 10.00 h
OSTROV POKLADOV
 utorok 27. 10. / 10.00 h
BOŽÍ VTÁK
 utorok 27. 10. / 19.00 h
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
 štvrtok 29. 10. / 19.00 h
ACH TIE ŽENY, ACH TÍ MUŽI
ŠTÚDIO
 piatok 2. 10. / 10.00 h ĽUDOVÍT ŠTÚR – MILOVNÍK ŽIVOTA
SLOVENSKÉHO – premiéra
 piatok 9. 10. / 10.00 h ĽUDOVÍT ŠTÚR – MILOVNÍK ŽIVOTA
SLOVENSKÉHO
 streda 28. 10. / 10.00 h ĽUDOVÍT ŠTÚR – MILOVNÍK ŽIVOTA SLOVENSKÉHO
.................................................
Západoslovenské múzeum, Galéria Jána
Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižnica
Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

AtrKlub
 6. októbra / 21.00 h Koncert:
BAD KARMA BOY + PURIST +
FRESH OUT OF THE BUS
 8. októbra / ??? Prednáška:
Michal Havran – ODLUKA
CIRKVI OD ŠTÁTU
 13. októbra / 21.00 h Koncert:
BILLY BARMAN a PUDING PANI
ELVISOVEJ – koncert
 14. októbra / 17.30 h Café
Európa: ZMENÍ MIGRAČNÁ
KRÍZA FUNGOVANIE EÚ?
 16. októbra / 21.00 h Party:
BALKAN BASHAVEL
 21. októbra / 19.00h Na ceste:
NÓRSKO – LYSEFJORD TROCHU
INAK
Október 2015
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Kino Hviezda
0907 673 593, 033 / 32 36 444,
kinohviezdatt@gmail.com,
www.kinohviezda.trnava.sk
 1. a 2. 10. ZOOM+
 3. 10. / 13.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 3D
15.30 h HOTEL TRANSYLVÁNIA 2
– 2D
17.30 h WILSONOV
19.30 h MARŤAN
 4. 10. / 13.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 2D
15.30 h HOTEL TRANSYLVÁNIA 2
– 2D
17.30 h WILSONOV
19.30 h MARŤAN
 5. 10. NEPREMIETAME
 6. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h FARBY PIESKU
20.00 h FÉNIX
 7. 10. / 16.00 h Be2Can: V
PIVNICI
19.00 h ŽARTY BOKOM
 8. 10. / 18.00 h NA LANE – 3D
– slovenská premiéra
20.00 h Be2Can: VICTORIA
 9. 10. / 18.00 h NA LANE – 2D
20.00 h Be2Can: TAXI TEHERÁN
21.30 h NEMILOSRDNÍ
 10. 10. / 15.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 2D
17.30 h SICARIO
20.00 h Be2Can: MON ROI
 11. 10. / 15.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 2D
17.30 h SICARIO
20.00 h Be2Can: ČIERNE DUŠE
 12. 10. / 18.00 h NEMILOSRDNÍ
20.00 h Be2Can: PÁTRANIE
 13. 10. Be2Can
18.00 h PASOLINI
20.00 h DHEEPAN
 14. 10. NEPREMIETAME
 15. 10. / 17.30 h THE PROGRAM:
PÁD LEGENDY – slovenská
premiéra
19.30 h PURPUROVÝ VRCH
– slovenská premiéra
 16. 10. / 16.00 h ŽMURKO BILL
– 3D
17.30 h THE PROGRAM: PÁD
LEGENDY
19.30 h PURPUROVÝ VRCH
 17. 10. NEPREMIETAME
 18. 10. / 13.30 h ŽMURKO BILL
40
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– 2D
15.30 h ŽMURKO BILL – 2D
17.30 h ČISTIČ
19.30 h THE PROGRAM: PÁD
LEGENDY
 19. 10. / 17.30 h ČISTIČ
19.30 h NEMILOSRDNÍ
 20. 10. FILMOVÝ KLUB NAOKO
18.00 h ANTON SRHOLEC
20.00 h OKNO DO DVORA
21. 10. / 18.00 h NOC V KINE
 22. 10. / 17.30 h DOMÁCÍ PÉČE
– slovenská premiéra
19.30 h PARANORMAL ACTIVITY
– 3D – slovenská premiéra
 23. 10. / 17.30 h DOMÁCÍ PÉČE
19.30 h POSLEDNÝ LOVEC
ČARODEJNÍC
21.30 h PARANORMAL ACTIVITY
– 2D
 24. 10. / 15.30 h ŽMURKO BILL
– 2D
17.30 h PAN: CESTA DO KRAJINY
– NEKRAJINY 3D
19.30 h DOKONALÝ ŠÉF
 25. 10. / 15.30 h ŽMURKO BILL
– 2D
17.30 h PAN: CESTA DO KRAJINY
– NEKRAJINY 2D
19.30 h POSLEDNÝ LOVEC
ČARODEJNÍC
 26. 10. / 17.30 h DOMÁCÍ PÉČE
19.30 h DOKONALÝ ŠÉF
 27. 10. / 17.30 h MIMONI – 2D
19.30 OSTROV LÁSKY
 28. 10. NEPREMIETAME
 29. 10. / 17.30 h CELEBRITY s. r.
o. – slovenská premiéra
19.30 h HUSIA KOŽA – slovenská
premiéra
 30. 10. / 17.30 h CELEBRITY s.
r. o.
19.30 h LEGENDA
21.45 h HUSIA KOŽA
 31. 10. / 15.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 2D
17.30 h FAKJÚ PÁN PROFESOR 2
19.30 h HUSIA KOŽA
1. 11. / 15.30 h HOTEL
TRANSYLVÁNIA 2 – 2D
17.30 h FAKJÚ PÁN PROFESOR 2
19.30 h LEGENDA
2. 11. / 17.30 h CELEBRITY s. r. o.
19.30 h LEGENDA

Zmena programu je vyhradená

BE2CAN
Putovná filmová prehliadka
v kine Hviezda a v Berlineri
DKP, Pekárska 40
 7. 10. / 16.00 h v kine Hviezda
V PIVNICI (In the Basement, r. Ulrich Seidl, 81 min., AUT, 2014)
 8. 10. / 20.00 h v kine Hviezda
VICTORIA (r. Sebastian Schipper,
140 min., GER, 2015)
 9. 10. / 20.00 h v kine Hviezda
TAXI TEHERÁN (Taxi, r. Jafar Panahi, 82 min., IRN, 2015)
 10. 10. / 20.00 h v kine Hviezda
MÔJ KRÁĽ (My King, r. Maiwenn,
130 min., FRA, 2015)
 11. 10. / 20.00 h v kine Hviezda
ČIERNE DUŠE (Black Souls, r.
Francesco Munzi, 103 min., ITA,
FRA, 2014)
 12. 10. / 20.00 h v kine Hviezda
PÁTRANIE (The Search, r. Michel
Hazanavicius, 149 min., FRA, GEO,
2014)
 13. 10. / 18.00 h v kine Hviezda
PASOLINI (r. Abel Ferrara, 86 min.,
FRA, BEL, ITA, 2014)
20.00 h DHEEPAN (r. Jacques Audiard, 109 min., FRA, 2015)
 15. 10. / 19.00 h v Berlineri DKP,
Pekárska 40
OD CALIGARIHO K HITLEROVI
(From Caligari to Hitler – German
Cinema in The Age of Masses, r.
Rüdiger Suchsland, 114 min., GER,
2014)
 16. 10. / 19.00 h v Berlineri DKP,
Pekárska 40
HLAVU HORE (La Tête Haute, r.
Emmanuelle Bercot, 120 min., FRA,
2015)
 17. 10. / 19.00 h v Berlineri DKP,
Pekárska 40
ASSASSIN (The Assassin, r. Hsiao-hsien Hou, 105 min., TWN, HKG,
CHN, FRA, 2015)
 18. 10. / 19.00 h v Berlineri DKP,
Pekárska 40
MIA MADRE (Mia Madre, r. Nanni
Moretti, 106 min., ITA, FRA, 2015)
 19. 10. / 19.00 h v Berlineri DKP,
Pekárska 40
NAŠA MALÁ SESTRA (Our Little
Sister, r. Hirokazu Koreeda, 128
min., JAP, 2015)

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
 Do 30. októbra
v západnom krídle radnice
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
Výstava grafickej tvorby členov
medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava 2015 a výstavy laureáta
ocenenia Master’s Eye Award TPT
za rok 2015
 Kaplnka
západného krídla radnice
TRNAVA – VÝLET DO MINULOSTI, výstava starých fotografií
a pohľadníc Trnavy. Pripravilo
Západoslovenské múzeum v spolupráci s Mestom Trnavou

ZOOM+

Medzinárodný a capella festival
1. októbra o 19.00 h v kine Hviezda
Singer Street (HU)
Skety (CZ)
2. októbra o 19.00 h v kine Hviezda
The Swingles (UK)
 3. októbra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej ulici
LITERÁRNY VEČER
Hostia: Víťaz súťaže Poviedka 2015
Radovan Potočár, básnik a prozaik
Peter Šulej, básnik Martin Kočiš.
Moderovať a spovedať hostí bude
Pero Le Kvet
 8. októbra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej ulici
ČO JE TO UMENIE?
Prvá prednáška cyklu o výtvarnom
umení. Súčasné umenie populárnou formou priblíži mladý kurátor
a vysokoškolský pedagóg Roman
Gajdoš
 14. a 15. októbra od 10.00 h
v Mestskej športovej hale
VEĽTRH PRE SENIOROV
7. ročník podujatia zameraného na
aktívny životný štýl v každom veku
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 15. októbra o 13.00 h
na 4. nástupišti železničnej stanice
EXPOZÍCIA KLUBU PRIATEĽOV
ŽELEZNÍC TRNAVY A OKOLIA
Slávnostné otvorenie novej expozície zameranej na rôzne druhy
dopravy – železničnú, verejnú hro-

madnú, cyklistickú, turistiku a modely dopravných prostriedkov

Slovenský festival umenia

HUDBA TRNAVE
– POCTA SEXTETU

13. ročník hudobného festivalu
 16. októbra o 19.00 h
v Galérii Jána Koniarka
MOYZESOVO KVARTETO
Vyberte si svoju hudbu
– Od Bacha po Beatles
Autorské čítanie z pripravovanej
knihy Veroniky Šikulovej
Moyzesovo kvarteto 40
 17. októbra o 17.00 h
v Kaštieli v Dolnej Krupej
MOYZESOVO KVARTETO
Veronika Prokešová – viola
Pavol Mucha – violončelo
Program: Ján Cikker, Béla Bartók,
Johannes Brahms
 18. októbra o 19.00. h
v Galérii Jána Koniarka
MUCHA QUARTET
Alexander Lakatoš – viola
Ján Slávik – violončelo
Program: Ján Levoslav Bella, Leoš
Janáček, Peter Iľjič Čajkovskij
 17. októbra od 9.00 do 17.00 h
na Kapitulskej ulici
TRNAVSKÝ RÍNEK
Pozývame Vás stráviť príjemný jesenný deň na najkrajšej ulici v historickom centre mesta. Nájdete tu
tovar od lokálnych predajcov a výrobcov, knižnú burzu a celodenný
program pre veľkých aj malých
 20. októbra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej ulici
KNIŽNÁ REVUE
Prehľadom najzaujímavejších kníh,
ktoré vyšli v slovenských a českých
vydavateľstvách za posledný mesiac, bude sprevádzať Pero Le Kvet.
Ukážky prečíta Tomáš Mosný.
Chýbať nebude ani hosť z prostredia slovenskej literatúry
 20. – 21. októbra
v Holiday Inn na Hornopotočnej
PRÁCA A KARIÉRA 2015

Utorok 20. 10. od 10.00 do 18.00 h
Streda 21. 10. od 9.00 do 16.00
Druhý ročník veľtrhu pracovných
príležitostí pre ľudí, ktorí hľadajú
prácu, matky po materskej dovolenke a študentov posledných ročníkov vysokých a stredných škôl.
Súčasťou podujatia bude viacero
sprievodných aktivít – koučovací
rozhovor, testovanie komunikačných zručností, prednášky zamerané na prípravu na pohovor, testovanie anglického jazyka, atď.
Pod záštitou prezidenta SR
Andreja Kisku
 22. októbra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej ulici
PRAK – Prednášky, Rozhovory
A Koncerty. Téma: BANDONEON,
prednášať a predvádzať ukážky
bude Martin Chovanec
Na záver koncert skupiny Romanika
 24. októbra o 19.00 h
v Berlineri DKP na Pekárskej ulici
CHUTILO VÁM, PÁNI?
Pavol Seriš so svojou autorskou
pohybovou komédiou jedného
herca v podivnom svete reštaurácií
a čašníkov. Rezervácia lístkov:
rezervacie@malyberlin.sk
 25. októbra od 9.00 do 14.00 h
v Mestskej športovej hale
AKVATERA TRNAVA – akvaristicko-teraristická predajná výstava,
na ktorej sa stretnú chovatelia zo
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Rakúska. V ponuke budú aj
chovateľské pomôcky a iný užitočný tovar pre chovateľov
 26. októbra o 13.00, 15.00
a 17.00 h pri Bazilike sv. Mikuláša
POTULKY MALÝM RÍMOM
Za tajomstvami podzemia
Malého Ríma
Emília Izakovičová a františkán Cyril
poodhalia tajomstvá krýpt trnavských kostolov. Potulka sa začína
v krypte Baziliky sv. Mikuláša, odtiaľ povedie ku karneru, Kostolu sv.
Anny a Kostolu sv. Jakuba
Predpredaj vstupeniek v TTi v mestskej veži. Vzhľadom na priestorové
možnosti krýpt je na každý vstup
k dispozícii len 50 lístkov

