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Dovolenka na pobreží duše

Začiatok tohtoročného leta nás napriek horúčavám nenechal
v bezstarostnom snívaní. Popri futbalových majstrovstvách sveta,
ktoré sledovala hlavne mužská polovica ľudstva, sa točila reč okolo
výsledkov volieb. Tí nedočkavejší sa dali unášať rôznymi možnými
kombináciami a spoločne s novinármi prinášali dvakrát do dňa tipy novej
vlády. Dnes je už všetko známe. Majstrovstvá sveta i tohtoročné voľby
majú svojich víťazov a porazených. Aktuality včerajška nahradia nové
zaručené správy, ktoré mnohých z nás budú znepokojovať či tešiť a stanú
sa predmetom našich debát. Sme civilizáciou aktualít.
Tie nás od rána zaplavujú v médiách, no každým dňom starnú a je potrebné
vystriedať ich inými zaujímavosťami.
Nebolo by na tom nič zvláštne, keby sme miestami nepodľahli tomuto
kolotoču nových, no nestálych informácií. Ich tekutý stav sa prelieva našou
mysľou, ktorú formuje, ovplyvňuje a znepokojuje.
Pri neustálom pohybe premenných faktov a správ nevieme,
o čo sa máme oprieť, komu môžeme veriť.
Aj preto je dobré zastaviť sa. Vziať si dovolenku. Jej účinnosť nezávisí od
exkluzivity krajiny pobytu. Úžitok rastie s odbremenením sa od senzácií,
krátkodobých informácií a schopnosťou upriamiť sa na podstatné rozmery
vlastného života. Nenájdeme ich v Egypte, Grécku či na Mallorke, ale na
pobreží vlastnej duše. Z nej pramení ten nepokoj, pred ktorým vedome
či nevedome utekáme. Voda túžiaca po stálom koryte s odvekým cieľom
splynutia v mori poznania je v nás. Ponorení do nej si uvedomíme, že nám ju
neodkrývajú politici ani správy v médiách. Skôr naopak. Svojím zameraním
odvádzajú pozornosť od podstatného, trvalého a upriamujú nás
na ich vlastnú popularitu, čo najväčšiu sledovateľnosť.
Čím viac načrieme do vlastnej duše, tým viac pochopíme, kde
a prostredníctvom koho sa nás dotýka život sám. Začneme si všímať
nezištnosť priateľov, prehliadané maličkosti zázraku a daru života,
nádhery nami neskazenej prírody i jej schopnosti znovuobnovenia.
V tomto celostnom pochopení súvislostí odkrýva sa povrchnosť
a malichernosť javov, ktorým často podliehame. Pohľad v kontexte sveta,
ktorý nás prežije, života, ktorý smrťou prekračujeme, vytvára priestor pre
vlastný prúd. Neodvádza od povinností a trápení dňa, ale dodáva silu k činu,
ktorá prekračuje egoizmus a pomáha neupadnúť
do zúfalstva či zdanlivého nezmyslu doby.
Myslím si, že to je dôvod, pre odstup, pre skutočnú dovolenku.
Pavol TOMAŠOVIČ
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Úvodná konferencia ADHOC bola v Trnave
Dohodu Mesta Trnava a ďalších dvanástich miest zameranú na spoluprácu pri obnove
historických centier podpísali účastníci úvodnej konferencie medzinárodného projektu ADHOC – Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Eastern
Europe, ktorá sa uskutočnila 13. a 14. júla na trnavskej radnici. Cieľom projektu je
v rámci nášho mesta vypracovanie konceptu a realizačnej technickej dokumentácie
obnovy pešej zóny s využitím inovačných metód udržateľného rozvoja v kooperácii
s kľúčovými verejnými i súkromnými subjektami.
Podobné projekty pripravujú a realizujú aj partnerské mestá v Rakúsku, Nemecku,
Poľsku, Slovinsku a Chorvátsku. Spolupráca sa bude uskutočňovať formou konferencií,
na ktorých budú zástupcovia miest priebežne prezentovať svoje výsledky a skúsenosti.
Najbližšie stretnutie partnerov ADHOC sa uskutoční na jeseň v rakúskom St. Pöltene. Projekt je podporený v rámci Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIB
CADSES a potrvá do februára 2008.
Mesto Trnava vytvorilo terajšiu pešiu zónu ako prvú na Slovensku už pred rokom
1989. Hoci sa stala príkladom pre tvorbu peších zón v iných mestách, pre súčasnosť už
nie je jej riešenie vyhovujúce z hľadiska filozofie verejného priestoru, funkčnej náplne
objektov, infraštruktúry a pamiatkovej ochrany. Práce na príprave projektovej dokumentácie novej pešej zóny sa už začali. Do úvahy sa budú brať prísne kritériá vyplývajúce
zo skutočnosti, že ulice Hlavná a Štefánikova patria medzi najstaršie urbanistické osi
mestskej pamiatkovej rezervácie, ba najstaršie známe osídlenie tohto priestoru bolo už
v období neolitu 6 000 rokov pred Kristom. V rámci celého Slovenska je vzácnosťou, že tu
dodnes jestvujú najstaršie obytné stavby mestského typu pochádzajúce približne z polovice 13. storočia, zabudované v neskorších stavbách. Ukážku tehlovej steny jedného z pôvodných trnavských domov s typickou úpravou bez omietky možno vidieť na fasáde domu
na Hlavnej ulici 5. Úplne unikátna „živá“ ukážka autentického vzhľadu domu z obdobia
vzniku mesta – žiaľ, v havarijnom stave – je aj na bočnej stene domu na Štefánikovej ulici
32. Doteraz známym počtom zachovaných najstarších mestských domov môže Trnava bez
obáv konkurovať aj Prahe.
-eu-

Štadión Antona Malatinského vo finále

Žijú ešte medzi nami ľudia, ktorí poznajú tajomstvo studne pod hracou plochou?
Aj napriek tomu, že počas rekonštrukcie sa vyskytli nečakané komplikácie, všetko sa
vyvíja podľa nášho očakávania,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského
úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš 24 hodín po kontrolnom dni, ktorý sa 18. júla uskutočnil na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Prvý kamión s prírodným trávnikom
mal doraziť na štadión 24. júla (pozn. red.: po kompletnej uzávierke tohto vydania Noviniek z radnice) a 28. júla mal byť nový trávnik už na svojom mieste. Tak ostane dosť
času na kropenie, aby stihol prerásť substrátom a dôstojne uniesol záťaž prvého zápasu
s Artmediou Bratislava, ktorý sa má s patričnou slávou uskutočniť 27. augusta.
Spomínané komplikácie sa objavili hneď na začiatku prác. Vysvitlo, že správca štadióna nemá k dispozícii presnú dokumentáciu stavu pod povrchom hracej plochy. Pod
ňou čakali rôzne prekvapenia v podobe vodomerných šácht, studní a spleti „živých aj
neživých“ elektrických káblov. Práce mohli pokračovať až po zabezpečení ich prekládky
vrátane položenia nových káblov, aby v budúcnosti kvôli nim už nemuselo dôjsť k opä-
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tovnému rozkopaniu plochy. „Okrem týchto prekvapení tam na nás čakala aj jedna rarita
– našli sme uprostred hracej plochy ďalšiu studňu, výdatnú na spodnú vodu. Nikto o nej
nič nevedel, doteraz je pre nás záhada, na čo pôvodne slúžila, a prečo tam ostala. Ani my
sme ju však nezasypali, iba odborne prekryli. Naďalej existuje a opäť už len poniektorí
vedia, kde presne je...“ pousmial sa Dušan Béreš. .
Ďalšie komplikácie nastali po odťažení pôvodnej ornice pod trávnikom. Ukázalo sa,
že podložie je príliš mäkké, jeho únosnosť by nebola dostatočná pre položenie ďalších
vrstiev. „Boli dve alternatívy ako ho spevniť – štrk alebo vápno. Obávali sme sa trochu,
či vápno nemôže negatívne ovplyvniť rast trávnika, ale odborníci nás ubezpečili, že to
nehrozí. Zvolili sme teda túto možnosť a na moju radosť sa podložie po premiešaní s vápnom veľmi dobre spevnilo.“
Na štadióne sú už nainštalované a úspešne odskúšané vykurovací a zavlažovací
systém, výmenníková stanica a akumulačná nádrž na zachytávanie dažďových vôd. Zo
všetkých strán boli opravené bariéry okolo hracej plochy. V júli vstúpili do finále aj práce
na rekonštrukcii umelého osvetlenia v hodnote zhruba 16 miliónov korún a oceľovej konštrukcii západnej tribúny, kde pribudne nová plošina pre televízne štáby, čím sa zvýši jej
kapacita približne o 60 miest. Podmienkou investičného vstupu do rekonštrukcie osvetlenia bolo jeho prevedenie do majetku mesta.
Náklady na oceľovú tribúnu sú približne 20 miliónov korún. Nový trávnik mal stáť
pôvodne 31 miliónov korún, kvôli vyššie spomenutým komplikáciám sa však táto suma
o niečo zvýšila. Zmluvný termín dokončenia celej rekonštrukcie je 25. augusta.
-eu-

Investície mesta do obnovy štyroch škôl
Podobne ako v minulom roku, aj tento rok na začiatku školských prázdnin Mesto
Trnava rozbehlo práce na obnove a modernizácii štyroch základných škôl – ZŠ Limbová,
ZŠ Ulica Slovenského učeného tovarišstva, ZŠ Spartakovská a ZŠ Atómová.
„Leto v našom ponímaní je v posledných rokoch príležitosťou pre investičné aktivity
mesta v oblasti základného školstva. Verím, že aj tentokrát časť trnavských školákov
a učiteľov po prázdninách skonštatuje, že sa v ich škole niečo zmenilo k lepšiemu,“ povedal vedúci odboru investičnej výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
V Základnej škole na Limbovej to budú nové sociálne zariadenia na dvoch podlažiach
v hodnote približne 2,1 milióna korún. Na Ulici Slovenského učeného tovarišstva pokračuje rekonštrukcia striech. Po pavilóne A, ktorý dostal novú strechu v minulom roku,
prišiel na rad aj pavilón B. Rozhodnutie o rekonštrukcii urýchlila skutočnosť, že škola tu
chce zriadiť s prispením Európskej únie špecializované učebne. „Chceli sme mať istotu,
že nemôže dôjsť k znehodnoteniu ich nového vybavenia,“ vysvetlil Dušan Béreš. Obnova
strechy bude stáť zhruba 4,5 milióna korún. Rovnako ako pri pavilóne A bude aj v tomto
prípade súčasťou prác obnova fasády.
Najväčšia investičná aktivita je rozbehnutá v Základnej škole na Spartakovskej ulici, kde
by už mala byť na prelome mesiacov september a október k dispozícii najmodernejšia veľkokapacitná školská kuchyňa v Trnave. Denne sa tu bude pripravovať približne 1 500 obedov
nielen pre žiakov tejto školy, ale aj pre deti z okolitých materských škôl, žiakov ZŠ v Jame
a na Atómovej ulici, kde v tejto súvislosti vznikne nová výdajňa stravy s termopultmi za 1,5
milióna korún. „K týmto aktivitám sme neplánovane priradili aj zabezpečenie projektovej
dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu všetkých strešných konštrukcií na Základnej
škole Vančurova. Sú už v havarijnom stave, preto chceme ich obnovu začať čím skôr,“ dodal
Ing. Béreš.
-eu-
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Michalská ulica bude do jarmoku hotová,
pripravené sú aj káble na budúcu ilumináciu hradobného múru

Po prestávke, ktorú mali využiť individuálni stavebníci, pokračuje Mesto Trnava v rekonštrukcii Michalskej ulice. Na mieste asanovaného úseku hradieb v dĺžke približne
sto metrov už stojí novotvar hradobného múru, ktorý sa od pôvodného odlišuje výškou
i šírkou. Pôvodná stopa hradieb bude prezentovaná v dlažbe.
„Situáciu značne skomplikovali stavebníci, ktorí včas nevyužili ponúknutú prestávku.
Brzdili nás svojimi nekoordinovanými aktivitami, poškodzovali podložie stavebnými
mechanizmami a vyvážali na našu stavbu sutinu,“ podotkol vedúci odboru investičnej
výstavby Mestského úradu v Trnave Ing. Dušan Béreš.
Práce pokračujú kladením dlažby. Na komunikácii bude vytvorená z betónových tvárnic
rustikálneho typu, na chodníku pre peších bude štiepaný čadičový kameň, ktorý mal byť
pôvodne na celej ulici. „Individuálni stavebníci budú určite pokračovať v budovaní, preto nemôžeme vylúčiť riziko poškodenia dlažby, ako sa to už stalo na ulici Dolné bašty, kde povrch
zo štiepaného kameňa neuniesol hmotnosť ťažkých automobilov,“ vysvetlil Dušan Béreš.
Michalská ulica má byť hotová do Tradičného trnavského jarmoku vrátane osadenia
verejného osvetlenia a mobiliáru. V rámci nového múru je pripravená aj kabeláž pre
nové osvetľovacie prvky, aby tu mohol vzniknúť ďalší prvok iluminácie historických
stavieb v Trnave. Náklady na dokončenie rekonštrukcie dosiahnu približne 15 miliónov
korún.
-eu-

Patová situácia v rozhodovaní o spaľovni
Trnavské mestské zastupiteľstvo na svojom 22. riadnom zasadnutí 27. júna tretíkrát rokovalo o spaľovni nebezpečného odpadu v areáli nemocnice a tretíkrát
potvrdilo svoj nesúhlas s jej umiestnením v dotyku s obytnou zónou. Ponuka mesta
umiestniť spaľovňu v súlade s územným plánom mesta v priestoroch skládky komunálneho odpadu pritom stále platí. Napriek tomu je možné, že spaľovňa bude
v areáli nemocnice. Rozhodnúť môže o tom Krajský stavebný úrad v Trnave.
Pri rozhodovaní o prestavbe skladu na spaľovňu nebezpečného odpadu nedošlo ani po
prerokovaní v mestskom zastupiteľstve (MZ) k zmene uznesenia číslo 690 z 25. októbra
2005, v ktorom sa konštatuje, že spaľovňa nie je súlade s územným plánom mesta. Proti
tomuto konštatovaniu stojí názor krajského stavebného úradu, ktorý na základe všeobecného popisu územného plánu tvrdí opak.
Paradoxom situácie je fakt, že územný plán schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Mesto
Trnava od roku 2003 zároveň plní aj funkciu stavebného úradu. Ide o prenesenú kompetenciu štátnej správy, preto musí stavebný úrad mesta rešpektovať nadriadený orgán,
ktorým je krajský stavebný úrad. Podľa výkladu zákona pri stavebnom konaní o výstavbe spaľovne nebolo mesto Trnava považované ani za dotknutý subjekt, a tak vznikla pre
primátora mesta patová situácia. Podpis kladného stavebného rozhodnutia by znamenal
porušenie uznesenia MZ a nesúhlasné stanovisko by bolo v rozpore s tvrdeniami nadriadeného orgánu v stavebnom konaní.
Mestské zastupiteľstvo preto odporučilo primátorovi Štefanovi Bošnákovi, aby celý
podkladový materiál týkajúci sa prestavby skladu na spaľovňu nebezpečného odpadu
pri Fakultnej nemocnici v Trnave zaslal nadriadenému orgánu.
-pt-
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Dotácie mesta na tento rok sú rozdelené
Na 22. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva boli prerokované návrhy na
poskytnutie finančných grantov z rozpočtu Mesta Trnava v rámci tohtoročnej súťaže
o získanie dotácií, ktorá bola vyhlásená v januári. Poslanci odsúhlasili 2 milióny 60 tisíc
korún na obnovu kultúrno-historických pamiatok, 350 tisíc na projekty z oblasti zdravotníctva, 100 tisíc na sociálnu starostlivosť, 325 tisíc na vzdelávanie, 370 tisíc na šport
a telovýchovu a 50 tisíc na kultúru.
V rámci obnovy pamiatok, kde je pomoc otázkou cti a verejného záujmu, uvedieme za
všetky niekoľko najnaliehavejších prípadov: Mesto opäť prispelo na prieskumné a sanačné práce zamerané na záchranu národnej kultúrnej pamiatky – Dómu sv. Mikuláša,
tento raz sumou 300 tisíc, 50 tisíc pridalo na štvrtú etapu generálnej opravy ďalšej
národnej kultúrnej pamiatky pod jeho strechou – vzácneho veľkého organa Rieger Otto
Budapest, opus 1894 z roku 1912. Na záchranu nedávneho výnimočného objavu barokových malieb v pastoračnom centre budovy Spoločnosti Ježišovej v objekte jezuitského
– pôvodne trinitárskeho kláštora, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, mesto
prispieva sumou 250 tisíc korún. Na dokončenie výmeny strešnej krytiny gotického Kostola sv. Heleny, ktorý patrí k najstarším v meste, pôjde 300 tisíc korún.
Sumou 50 tisíc korún bude podporené dobudovanie Galérie Jozefa Teodora Tekela,
v ktorej má byť sprístupnené verejnosti jeho celoživotné dielo. Stotisíc odsúhlasili poslanci aj na doplňovanie knižničného fondu Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
Príspevok 70 tisíc dostalo družstvo neštátnych zdravotníckych pracovníkov AESCULAP
na ambulanciu prvej pomoci, 100 tisíc šlo na špeciálne zariadenie v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb, ktorý zriadila Evanjelická diakonia na Kalinčiakovej ulici.
Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou bola schválená suma 80 tisíc na ultrazvukový diagnostický prístroj pre neurologické oddelenie, 200 tisíc korún je určených na zakúpenie
endoskopického prístroja na včasné diagnostikovanie kolorektálneho karcinómu.
O dotáciách poskytnutých mestom Trnava budeme priebežne prinášať ďalšie informácie, aktuálne aj v súvislosti so samotnou realizáciou projektov.
-redakcia-

Čoskoro je tu Tradičný trnavský jarmok
Pravidelné trhy, ktoré vo veľkej miere prispievali k prosperite nášho mesta už v čase
jeho vzniku, sú predobrazom Tradičného trnavského jarmoku, bez ktorého si praví
Trnavčania koniec leta ani nevedia predstaviť. Po tri dni od 8. do 10. septembra tu
bude zase možnosť stretnúť sa so známymi, uvoľniť sa, dopriať si tradičné špeciality
a burčiak, ale v neposlednej aj dobre a lacno nakúpiť.
Súčasťou tejto tradície v Trnave sú predovšetkým ľudoví remeselníci s výrobkami, ktoré sa objavovali na trhoch aj v dávnej minulosti. Ich úžitková hodnota je síce
v niektorých prípadoch už sekundárna, o to viac sa však dostáva do popredia ich estetická a umelecká hodnota. Aj tento rok budeme mať na Tradičnom trnavskom jarmoku
možnosť získať za prijateľnú cenu skutočné originály priamo od tvorcov a zároveň nahliadnuť do ich „ateliérov“ či dielní.
Približne stodesať remeselníkov sa rozloží opäť na Hlavnej ulici i pred Divadlom
Jána Palárika. Ponúkať budú rozmanitý tovar – napríklad textilné výrobky s ukážkami procesu ich výroby počnúc ručnými i strojovými výšivkami, paličkovanými čipkami,
tkanými kobercami, cez šitie krojov, kožuchov a koženej obuvi až po „importovaný“

udalosti

aug/sept 2006

patchwork – textilnú techniku amerických pionierskych žien pôvodne založenú na
druhotnom využití starých odevov a zbytkov látok pri ručnom šití prikrývok s prekrásnymi vzormi.
Ani tento raz nebudú chýbať umeleckí kováči, príde aj veľa keramikárov. Ako zachrániť prasknutý džbán alebo ho ochrániť pred prasknutím tak, aby bol ešte krajší, nám
zase predvedú drotári, ktorí okrem úžitkových predmetov z drôtu ponúknu aj originálne šperky, v ktorých sa spája tradícia so súčasnosťou.
Vôňu čerstvo upečeného chleba prinesú pekári, vôňu i čaro výrobkov z dreva drevorezbári a korytári, atmosféru slovenských lúk so stádami oviec vykúzlia výrobcovia
tepaných zvoncov. Ďalšou tradíciou, bez ktorej si nevieme Slovensko predstaviť, je
včelárstvo a medovnikárstvo, tento raz sa tu však stretneme aj s „novinkou“ – českým
medovníkom vtláčaným do formy.
K vôni medu, slovenských lúk a zvuku zvoncov patria aj fujary a píšťaly. S píšťalami
do Trnavy prídu nielen výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, ale i sklári, ktorí nám
ukážu, ako sa cez ne fúka do skla. Iste sa radi pozrieme aj na výrobu mydla, sviečok a na
razenie mincí – veď ktovie, možno sa nám raz ešte zíde vedieť, ako na to. A pri tejto vyhliadke by iste nebolo zlé odpozerať čosi aj z výroby ručného papiera a košíkov z prútia.
Doslovnou novinkou tohotoročného jarmoku budú ukážky japonského umenia formovania miniatúrnych dospelých stromčekov – bonsajov, vďaka ktorým sa budeme
môcť presvedčiť aj o tom, že Slováci nie sú jediný národ so zaujímavými tvorivými
tradíciami. A keď nás toto všetko načisto unaví, budeme si môcť odpočinúť pri dobrej
muzike na Trojičnom námestí.
-euKultúrny program Tradičného trnavského jarmoku nájdete na 41. strane

Adresu už môžu mať aj ľudia bez domova
Do platnosti vstúpil 1. júla dlho odkladaný zákon 253/1998 o hlásení pobytu občanov
a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa slov vedúceho odboru organizačného
a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave Mgr. Rastislava Mráza zákon z pohľadu
miest a obcí ako ohlasovní pobytu prináša občanom dve zásadné zmeny.
Prvou z nich je možnosť zrušenia trvalého pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti,
čo prispeje k vyčisteniu restov z minulosti a väčšej ochrane vlastníckych práv. Definitívne zrušenie pobytu občanov je teraz možné aj v zaniknutých stavbách. V takýchto
prípadoch bude miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území budova stála.
Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na
úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno,
priezvisko a dátum narodenia občana.
Druhú zmenu prináša piaty paragraf zákona, ktorý umožňuje prihlásiť sa na trvalý
pobyt aj ľuďom bez domova alebo ubytovania. Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na
trvalý pobyt v konkrétnej budove, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde
sa zdržiava. Ako miesto trvalého pobytu sa v tomto prípade uvedie iba obec pobytu.
Adresa sídla obecného úradu tejto obce je potom adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely
zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má
byť doručená písomnosť.
-redakciaPodrobnejšie informácie o novom zákone nájdete na 39. strane
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Trnava sa stala križovatkou kaktusárov
Klub kaktusárov a sukulentárov ISLAYA, ktorý pôsobí pri základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Trnave, usporiada 1. septembra na Sladovníckej ulici sympózium
kaktusárov. Pozvaní sú aj prednášajúci zo zahraničia, ktorí navštevujú napríklad Mexiko
a iné oblasti, kde sa kaktusy a sukulenty vyskytujú. Člen klubu ISALYA Róbert Karas nás
informoval, že aj v tomto roku očakávajú na sympóziu veľkú účasť milovníkov kaktusov.
Jednou zo sprievodných akcií sympózia bola Výstava kaktusov a sukulentov, ktorú
usporiadala ISLAYA v dňoch 9. až 11. júna v priestoroch záhrady Kalokagatie – CVČ
na Streleckej ulici.
„Každý z členov nášho klubu prispel svojou prácou k úspechu výstavy. Jej pozadie tvorilo mojich takmer sedemdesiat sukulentných bonsajov a naši členovia – kaktusári sa
predstavili s približne osemsto kaktusmi rôznych druhov, z ktorých sa niektoré objavili
v Európe iba nedávno,” informoval nás Róbert Karas. Väčšina vystavovaných exponátov
bola umiestnená v esteticky riešenom Malom amfiteátri v záhrade Kalokagatie, ktorý
pred rokmi navrhla známa trnavská záhradná architektka Marcela Masaryková.
„Predtým sme vystavovali v Západoslovenskom múzeu. Návštevníci, ktorí v minulosti
videli výstavy aj tam, a teraz v Kalokagatii, tvrdia, že prírodné prostredie v Kalokagatii sa im páči viac, lebo pozadie tvoria nádherné zelené kry a vzácne stromy, čo spolu
s našimi rozkvitnutými kaktusmi a sukulentmi vytvára oku lahodiacu harmóniu farieb
a krásy,” dodal Róbert Karas. Výstavu si v priebehu troch dní prezrelo takmer päťsto
návštevníkov. Medzi nimi nechýbali ani kaktusári z nitrianskeho klubu a z Trenčína.
Trnava sa stala križovatkou kaktusárov.
Marián MRVA

V skratke
 14. 7. 2006 Pri Ružovom parku v Trnave
sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pomníka nespravodlivo prenasledovaným počas
komunistického režimu. Pomník posvätili
biskup Dominik Tóth a ev. a. v. farár Rastislav Hargaš. Autorom diela, ktoré symbolizuje snahu totalitnej moci o roztrieštenie
národa a zároveň odhodlanie mnohých
vzdorovať tomuto tlaku, je trnavský sochár
a reštaurátor Tomáš Kucman.
 17. 7. 2006 Na radnici sa uskutočnilo
prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Bulharska Ognjana Garkova
s manželkou. Bulharský veľvyslanec sa zaujímal o históriu i súčasnosť mesta, o jeho
ekonomický rozvoj v súvislosti so závodom
PSA Peugeot Citroën a o štruktúru ďalšieho priemyslu v Trnave.
 Na nové parkoviská v Trnave je v rozpočte mesta na tento rok určených zhruba 6

a pol milióna korún. Pripravené boli projekty a stavebné povolenia na šesť parkovísk.
Tri z nich v celkovej hodnote asi 2,5 milióna
korún sú už hotové. Dve sú na Ulici Gejzu
Dusíka, kde tak pribudlo dovedna asi 23
parkovacích miest, tretie s kapacitou 20
miest bolo dokončené na Hajdóczyho ulici.
Ďalšie tri parkoviská vzniknú na Jiráskovej
ulici na sídlisku Linčianska, na Zelenečskej
ulici a na Ulici Vladimíra Clementisa. Posledné dve boli zaradené už do minuloročného rozpočtu, ale nemohli sa uskutočniť
kvôli majetkovým nezrovnalostiam týkajúcim sa pozemkov. Posledné parkovisko by
sa malo stavať na Rovnej ulici. Pretože tu
sa predpokladá náklad až 4 milióny kvôli
prekládke verejného osvetlenia a ďalšími
úpravami kvôli horúcovodu, je možné, že sa
parkovisko už nepodarí zrealizovať v tomto
roku a prejde do budúcoročného rozpočtu.
-eu-
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy
1. 8. 1831  V Trnave vypukla epidémia cholery (175. výročie).
3. 8. 1986  V Trnave umrela učiteľka a spisovateľka pre deti a mládež
Etela SVOBODOVÁ, ktorá používala
pseudonym E. S. Trnavská (20. výročie).
6. 8. 1886  Narodil sa český akademický maliar a výtvarný pedagóg
Juraj MANDEL, ktorý pôsobil v Trnave ako gymnaziálny profesor kreslenia
(120. výročie).
7. 8. 1971  V Trnave umrela Perica
BENCÚROVÁ, manželka spisovateľa
Martina Kukučína (35. výročie).
9. 8. 1886  V Ostrihome umrel cirkevný hodnostár, kultúrny pracovník,
pedagóg a podporovateľ slovenskej
literatúry Henrich SAJBÉLI, zakladajúci člen Matice slovenskej a prvý
predseda Spolku sv. Vojtecha (120.
výročie).
10. 8. 1731  V Trnave umrel Ladislav
PÉČI, profesor matematiky a filozofie
na Trnavskej univerzite (275. výročie).
14. 8. 1746  V Trnave umrel barón
Karol PETÉRFI, pedagóg, historik
a náboženský spisovateľ, ktorý pôsobil na Trnavskej univerzite (260.
výročie).
14. 8. 1886  V Trnave sa narodil
právnik a publicista Dezider PLECHLO, člen mestského zastupiteľstva
(120. výročie).
15. 8. 1951  V Bratislave sa narodil známy divadelný a filmový herec
Marián ZEDNIKOVIČ, ktorý v rokoch
1974 – 79 pôsobil v Trnave ako člen
súboru Divadla pre deti a mládež (55.
narodeniny).
17. 8. 1916  V Martine umrel spisovateľ, redaktor, publicista a politik
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Svetozár
HURBAN
VAJANSKÝ,
rodák z Hlbokého, ktorý krátko pôsobil v Trnave ako advokátsky koncipient (90. výročie).
18. 8. 1561  Začala sa výstavba
jezuitského kolégia v Trnave (445.
výročie).
18. 8. 1756  V Trnave umrel pedagóg a cirkevný hodnostár Juraj Imrich
AGNELLI, riaditeľ seminára v Trnave a autor jeho dejín (250. výročie).
20. 8. 1931  V Košolnej sa narodil
bibliograf a odborný publicista Štefan
HANAKOVIČ, bývalý riaditeľ Spolku
sv. Vojtecha v Trnave a autor jeho
dejín, nositeľ Uznania za zásluhy,
ktoré mu roku 2002 udelilo Mesto
Trnava za rozvoj spolupráce medzi
mestom a SSV (75. narodeniny).
24. 8. 1956  Hudobný skladateľ a trnavský rodák Mikuláš SCHNEIDER
TRNAVSKÝ dostal titul národného
umelca (50. výročie).
25. 8. 1996  Trnava sa stala krajským mestom (10. výročie).
26. 8.  V Prešove sa narodil divadelný režisér a dramatik Blahoslav
UHLÁR, ktorý v rokoch 1974 – 90
pôsobil v Trnave (55. narodeniny).
28. 8. 1996  V Trnave bola slávnostne otvorená Dvorana slávy dobra,
prvé a jediné múzeum rezofonických
gitár v Európe (10. výročie).
31. 8. 1886  V Trnave umrel pedagóg, prekladateľ a autor učebníc
Jozef ZELLIGER, riaditeľ učiteľského
ústavu v Trnave a funkcionár Spolku
sv. Vojtecha (120. výročie).
31. 8. 1956  V Trnave sa narodila
maliarka a výtvarná pedagogička
Mária BALÁŽOVÁ (50. narodeniny).
P.R.
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Tehliarska produkcia v Trnave
a Hlohovci v stredoveku a novoveku

2. časť

IV. Mestské tehliarstvo v období novoveku (1. tretina 16. storočia
– 20. storočie)
Nová éra tehliarstva sa začala značkovanými tehlami, čo do značnej miery aj
zjednodušilo datovanie mnohých historických stavieb v meste. Za jednu z najstarších značiek trnavskej mestskej tehelne považujeme znak na tehle z konca
16. storočia s vystúpeným znakom kríža
na jednej a negatívnym znakom kríža
v plastickom kruhu na druhej strane.
Neskôr ho nahrádza vystúpený znak
štvorspicového kolesa, čo bola štylizovaná forma trnavského mestského znaku. Tento
znak sa objavuje tak na tehlách ako aj na dlaždiciach. Koncom 16. a začiatkom 17.
storočia sa stretávame so značkou šesťspicového kolesa a v priebehu 17. storočia so
znakom štvorspicového kolesa s iniciálami I E. Všetky tieto tehly sa pravdepodobne
produkovali v tehelni na Hlbokej ceste v mieste dnešného zimného štadióna. Dobové
dokumenty uvádzajú založenie tejto tehelne v roku 1600. V 18. storočí sa začínajú objavovať značky Reidnerovej tehelne v Trnave s vývojovou postupnosťou štvorspicové
koleso a vystúpený nápis REIDNER, mestský znak Trnavy s hlavou Krista v osemspicovom kolese a písmenom R (začiatok 19. stor.) a vhĺbený nápis REIDNER (druhá
pol. 19. stor.).
Popri týchto tehlách sa stretávame aj s tehliarskymi značkami trnavskej tehelne
Juraja Paxyho – tehla s vystúpeným nápisom G.PAXY 1743 (na fotografii) a tehla s vystúpeným nápisom PAXI 1746. V 19. storočí v Trnave už fungovali štyri tehelne. Poznáme z nich značky M P 1889 – tehelňa Pavla Mitáčeka, ktorá pôsobila v druhej polovici
19. storočia až do roku 1905. Z mladších variantov sú tehly s nápisom MITTACSEK P.
a číslom výrobnej série. Z druhej polovice 19. a prvej tretiny 20. stor. pochádzajú tehly
z Demeterovej tehelne, ktorá produkovala tehlu na Hlbokej ceste. Používala vhĺbenú
značku DOMOTOR alebo značku DOMOTOR N SZOMBAT.
Ďalšou trnavskou tehelňou zo začiatku 20. storočia bola tehelňa Heinricha Diamanta, ktorá sa špecializovala najmä na výrobu patentovaných na všetkých stranách
uzatvorených a dutých tehál Hexa. V roku 1906 bola založená parná tehelňa Schenk
a Roth, ktorá vyrábala ručné, strojové a duté tehly ako aj dlaždice. Používala značku
SCHENK ROTH NAGY SZOMBATH. Poslednou tehelňou bola Jurkovičova teheľňa
používajúca značku písmeno J na ľavej strane a sériovú číslicu (napr. 1) na pravej
strane. Firma vyrábala slovenskú patentovanú tehlu Aristos, ručné, strojové, prelisované tehly, škridle ručné, strojové, šupinové a falcové, dlaždice a korýtka.
V 30. rokoch 20. storočia zamestnávali trnavské tehelne 200 robotníkov. V roku 1943
patrili k najväčším tehelniam na Slovensku trnavská Jurkovičova tehelňa, tehelňa
Dőmőtőr a spol. a Jozef Bílik – Záhorský. Po skončení druhej svetovej vojny sa do novej
štruktúry národných podnikov začlenili tieto trnavské tehelne: Jukovičova tehelňa (63
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zamestnancov), Dőmőtőr a spol. (80 zamestnancov), tehelňa Dr. J. Kovács (52 zamestnancov) a tehelňa Jozef Bílik – Záhorský (43 zamestnancov). Výrobky z týchto tehelní
pre svoju kvalitu boli mimoriadne žiadané, najmä najjemnejšie obkladové tehly – tzv.
lícovky sa dodávali do Vysokých Tatier ako obkladový materiál hotelov a chát.
Výroba pálených tehál zotrvala v Trnave aj po druhej svetovej vojne a zanikla až
v 70. rokoch 20. storočia. Pripomienkou viac ako osem storočí trvajúcej tehliarskej
výroby v Trnave je rozsiahla nížina za východným mestským opevnením rozprestierajúca sa až ku Clementisovej ulici.

Tehliarstvo v Hlohovci
Ako sme už naznačili v úvode, prvé stredoveké tehly v Hlohovci nachádzame v horizonte 12. a 13. storočia. Počas kladenia teplofikačnej siete v meste v roku 1997 bol
v blízkosti kostolíka Sv. Ducha odokrytý zahĺbený objekt s keramikou z 12. a 13.
storočia a v ňom plevová pálená tehla s výrazným žliabkom uprostred (rozmery šírka
18 cm, hrúbka 4,8 cm, dĺžka nezistená, pretože išlo o fragment). Aj napriek tomuto
nálezu nemožno sledovať kontinuálny vývoj výroby tehly pod hlohovským hradom pre
nedostatok archeologických nálezov. Je nepochybné, že až do pol. 14. storočia je využitie tehly v architektúre Hlohovca viac ako sporadické a až s príchodom kolonistov a so
založením Nového Hlohovca sa začalo s masovou výrobou tehál v poľných tehelniach
za Váhom, kde sa nachádzali kvalitnejšie ložiská tehliarskej hliny. Dominantnou zložkou stavieb zostával aj naďalej kameň, nabíjaná hlina alebo surová tehla. V horizonte
z 15. storočia sa objavujú v Hlohovci prvé strešné korýtka a dlaždice. V 16. storočí sa
v období renesancie objavujú sporadicky rozmerovo menšie renesančné tehly. Pozoruhodnou je renesančná tehla objavená pri výskume gotického kostola Sv. Ducha v roku
1978 s vyškrabanou skratkou a číslicou AKRCH 1064.
Masový rozvoj kolkovaných tehál v Hlohovci nastáva v 17. stor. Prvýkrát polohu
poľnej tehelne v okolí Hlohovca nachádzame na mape okolia leopoldovskej pevnosti
z roku 1668. Tu je tehelňa zakreslená v juhovýchodnej časti dnešného Šulekova, pod
názvom Ziegelofen. Na neskorších mapových plánoch je označená ako Erdődyovská
tehelňa alebo ako Ziegelschlag. V roku 1900 zamestnávala 23 robotníkov. Neskôr po
vzniku leopoldovskej pevnosti bola zriadená aj tehelňa za súčasným leopoldovským
cintorínom v smere na obec Madunice. V 18. storočí sa objavujú väčšinou na tehlách
iniciály Erdődyovcov ako majiteľov tehelní alebo ich nájomcov. Medzi zberateľmi tehál
sa z hlohovských tehelní objavujú najčastejšie značky CGE (Comes Georgius Erdődy)
(prvá pol. 18. stor.), ďalej razený rok 1722 (doložený v kameňolome na Soroši – z tehelne grófa Juraja Erdődyho), CNE (Comes Nepomucus Erdődy, 2. pol. 18.stor.), CIE
(Comes Iosephus Erdődy, koniec 18. a zač. 19. stor. do roku 1825), CEE, GEE alebo
GEI a CEI (ide o varianty latinských a maďarských skratiek mena grófa Imricha
Erdődyho, koniec 19. a zač. 20. stor.). Všetky tieto tehly sa vyrábali v poľných tehelniach, kde sa vypaľovali milierovým spôsobom. Prvá kruhová pec vznikla v Hlohovci
až v roku 1918. Pozoruhodnú skupinu tehál tvoria tehly vyrábané účelovo pre jedného
objednávateľa, prípadne pri príležitosti výstavby konkrétnej budovy. Do tejto skupiny
patria napríklad tehly s rokom 1722, ktorými bol postavený hlohovský pivovar, alebo
tehly so značkou CG vyrábané pre hlohovský kláštor v 18. a 19. stor. (Conventus Galgociensis).
Okrem Hlohovca sa pálená tehla vyrábala aj v obciach okolo Hlohovca. Doložené sú
napríklad tehly z tehelne Barnabáša Frideckého v neďalekých Koplotovciach z konca
19. stor. (značka prepletených iniciál BF v ovále s korunkou), z tehelne rodiny Benkeő
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– Blum (19. stor.) v Hornom Trhovišti (písmená BB pod korunou) alebo z tehelne
Pavla Vranoviča v Horných Otrokovciach (značka PV) z prelomu 18. a začiatku 19.
storočia. Okrem tehelne za Váhom pri Šulekove sa hliniská s výrobou tehly nachádzali v 19. storočí aj v časti Teplá Izba smerom na Nitru. Z okolitých obcí je známa
tiež výroba pálených tehál v Trakoviciach, Koplotovciach, Merašiciach a Dvorníkoch.
Pozoruhodnú skupinu značkových tehál z jednej stavby poskytol renesančný kaštieľ
v Bojnej, časti Malé Dvorany. Bojná bola súčasťou hlohovského panstva a preto neprekvapuje prelínanie sa typov tehál z Hlohovca a okolia Topoľčian. Nachádzame
tu značky IH (Ioanes Helenbach – Obsolovce, koniec 18. stor.), CLB (Comes Ludvig
Berényi – Obsolovce), M (Mérey – Malé Dvorany), MA (Mérey Adam – Malé Dvorany,
2. pol. 18. storočia), HH (Helenbach, Hidvégyi - Obsolovce, 2. pol. 17. a 18. stor.), ZI
(Zeleméry Ioanes – Nitrianska Blatnica), CIE (Comes Iosephus Erdődy – tehelňa
v Bojnej, koniec 17. a zač. 18. storočia), GT (Gizela Tehelňa – Topoľčany), KK (Tehelňa Topoľčany), S 1877 K (Tretia Linzbothova topoľčianska tehelňa) a viaceré predbežne neidentifikovateľné značky.
V roku 1918 pod Gáborskou horou severne za Hlohovcom začína stavať novú tehelňu
Július Herz. V roku 1921 už produkujú tehlu ako firma: „Bratia Herz Tehelňa a výroba hlineného a cementového tovaru vo Fraštáku“. Firma používala dva druhy kolkov.
Jednoduchú značku HERZ a tiež značku HERZ stvárnenú do oválu. Firma produkovala tehlu do roku 1931. Vtedy ju odkúpil Koloman Fuchs, ktorý tu pod vlastnou značkou
FUCHS vyrábal tehly až do druhej svetovej vojny. V roku 1947 tehelňu odkúpil Július
Loh s manželkou. Július Loh pokračoval v tehliarskej výrobe aj v zmenených podmienkach socialistického zriadenia, aj keď od roku 1960 pod hlavičkou Ponitrianskych tehelní, národného podniku v Zlatých Moravciach. Po roku 1990 bola tehelňa v reštitúcii
vrátená pôvodnému majiteľovi a pokračovala vo výrobe. Nedostatok kvalitnej tehliarskej hliny na lokalite – čiže ílovitej mastnej hliny s minimom piesku a bez vápencových
pieskových zŕn – priniesol postupný zánik výroby tehly v Hlohovci.
Jozef URMINSKÝ

Tragická kapitola z histórie Trnavy

Pred stosedemdesiatimi piatimi rokmi zúrila v našom meste
cholerová epidémia
Na jar roku 1831 sa na východnom Slovensku objavila cholera a veľmi rýchlo postupovala smerom na západ. Postupne zasiahla celé dnešné územie Slovenska.
Obavy zo šíriacej sa nákazlivej choroby a správy o stúpajúcom počte úmrtí aj na
okolí Trnavy, prinútili pred 175 rokmi trnavský magistrát, aby podnikol preventívne opatrenia proti hroziacej epidémii. 11. júla 1831 s okamžitou platnosťou zakázal
všetky jarmoky a trhy v meste. Členovia Streleckého spolku dostali za úlohu kontrolovať všetky prístupové cesty a stráže pri mestských bránach nesmeli vpustiť do mesta
žiadneho cudzinca, ktorý by sa nebol podrobil predchádzajúcej lekárskej prehliadke.
Napriek všetkým protiopatreniam sa nákazlivá choroba čoskoro do mesta dostala
a ťažko postihla jeho obyvateľstvo. Už v prvý augustový deň si vybrala svoju prvú
smrteľnú obeť, ktorou bol obuvník Michal Holúbek. O deň neskôr prišiel ku františkánom asistovať seminarista Eduard Grunich z neďalekej Dolnej Krupej. Ešte
v ten istý deň, keď zistili u neho príznaky choroby, ho odviezli mimo mesta do domu
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pre chorých na choleru. Na tento účel slúžila drevená budova starej krčmy za mestskými hradbami na Fraštackej (Hlohoveckej) ceste. Neskôr, keď jej priestory už nestačili, chorých prenášali do nemocnice a do mestského lazaretu. Nákaza sa šírila veľmi
rýchle a obetí každým dňom pribúdalo. Epidémia kulminovala začiatkom septembra,
keď denne umieralo okolo päťdesiat ľudí. V Trnave vládol strach. Podľa historických
údajov jeden týždeň ležalo pri lazarete až 300 mŕtvol. Pochovávali ich väčšinou hromadne mimo mesta, na pre tento účel vytvorenom cintoríne na Kopánke.
Údaje o celkovom počte obetí cholery sa líšia. Kým v Pamätnici Trnavy z roku
1938 sa môžeme dočítať, že do 24. septembra, keď sa epidémia v meste skončila,
pochovali vyše 800 obetí, Dejiny Trnavy z roku 1988 zasa uvádzajú, že v meste ochorelo asi 2000 ľudí, z ktorých umrelo tisíctristo. Konečnú bodku za epidémiou cholery
v Trnave dal osobitne vyslaný komisár palatína Karol Zay, ktorý 21. októbra 1831
úradne prehlásil: „ Po dôkladnej prehliadke domov nenašli sa už žiadne náznaky
moru a preto mesto je uznané za zdravé“. Dnes nám túto tragickú kapitolu z histórie
Trnavy pripomína už len klasicistická rotundová kaplnka na mieste niekdajšieho
cholerového cintorína na Kopánke.
-P.R.-

Bola na Hlavnej ulici šermiarska sála?
V baroku vznikla na poschodí domu č. 29 miestnosť, ktorá bola ešte väčšia, než
doteraz jediná známa baroková spoločenská sála v meštianskej zástavbe Trnavy
– bývalá Hoffmanova reduta na Štefánikovej 38. Jej účel je však zatiaľ neznámy.

Pri prechádzke trnavskou pešou zónou nás
môže svojím elegantným vzhľadom zaujať
nedávno obnovený dom na Hlavnej ulici č.
29 (za socializmu známy ako Limbašská vináreň, dnes Svatého pasáž). Aj obnova tohoto
meštianskeho domu, realizovaná v rokoch
2004 – 2006 (v roku 2006 bola ukončená
obnova pivníc), priniesla mnoho zaujímavých
i nečakaných zistení o jeho histórii, ktoré
svedčia o jeho význame a jedinečnosti v rámci Trnavy.
Podarilo sa zistiť, že objekt je starší ako sa donedávna predpokladalo. Jeho vznik
spadá ešte do stredoveku. Aj keď už nepatrí do skupiny približne 30-tich doteraz
identifikovaných najstarších murovaných domov v meste, medzi tzv. škárované
domy z 13. storočia, svojím typologickým riešením sa s nimi ešte v mnohom zhoduje. Stredoveké – gotické jadro rozsiahleho domu tvorí hlavná pivničná miestnosť,
kolmá voči ulici, s nálezom kamenného vetracieho okienka v sokli uličnej fasády,
ako aj prízemie nad ňou. Tento dom zo 14. storočia bol zväčšený pri renesančnej
prestavbe, pravdepodobne ešte v 16. storočí.
Renesančný dom bol aj naďalej prízemný, mal už ale na celú šírku parcely uličné
krídlo v strede so zaklenutým prejazdom, ku ktorému sa po oboch stranách pripájali dvorové krídla. Renesančné klenby mali aj všetky priestory po stranách prejazdu,
teda aj priestor súčasnej predajne optiky, kde je dnes rovný strop. Tu sa na stenách
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našli otlačky po odstránenej klenbe. K zaujímavým
nálezom z renesancie patria časti kamenných ostení
malých bočných okienok murovaného výklenku – rizalitu, nájdené v líci uličnej fasády, v polohe výkladu
športového obchodu (pri obnove boli fragmenty znova
prekryté). Tieto výklenky, ktoré cez bočné okienka
umožňovali mať z miestnosti výborný prehľad o dianí na ulici, boli už od obdobia renesancie v Trnave
mimoriadne obľúbené. Veľké množstvo z nich sa zachovalo do súčasnosti, pričom u poschodových domov
boli väčšinou vybudované na poschodí a nesené konzolami (arkiere).
Pre vývoj objektu z hľadiska jeho rozsahu bola najpodstatnejšia jeho baroková prestavba v polovici 18.
storočia, pri ktorej bolo nad celým prízemím vybudoDvorová fasáda s barokový- vané poschodie, prístupné novým kamenným schodiskom. Schodisko umiestnené v rozšírení renesančmi arkádami na prízemí
ného uličného krídla zaklenuli, rovnako ako s ním
susediace predĺženie prejazdu, barokovými, tzv. pruskými klenbami. Na poschodí
klenby vybudované neboli. Boli tu vytvorené vysoké miestnosti s rovnými stropmi.
Strednú časť severného (pri pohľade z ulice ľavého) dvorového krídla, rozšírili podľa
jeho prednej časti na prízemí tak, že pred renesančný obvodový múr predstavali
arkády (oblúkové otvory nesené piliermi), zaklenuté tiež barokovými pruskými
klenbami. Vytvorenie arkád ako reprezentačného prvku fasády však nebolo samoúčelné, len z dôvodu estetickejšieho stvárnenia budovy, ale, ako sa zistilo výskumom,
malo aj iný, ešte dôležitejší dôvod, súvisiaci s dispozíciou a využitím poschodia tejto
časti. Práve zistenie pôvodnej dispozície – priestorového usporiadania poschodia dvorových krídiel, bolo asi najprekvapujúcejším a najzaujímavejším
zistením historického vývoja objektu.
Poschodia oboch dvorových krídiel boli
pred obnovou rozdelené množstvom
priečok. Ako sa však ukázalo, tieto
pochádzali až z poslednej slohovej prestavby z konca 19. storočia. Predtým
zaberal poschodie južného dvorového
krídla veľkopriestor o rozmeroch 11,4
Pohľad do východnej polovice sály
x 3,7m, a jedna, ale ešte podstatne po odstránení priečok
väčšia miestnosť, zaberala rozsah severného dvorového krídla. Tá dokonca zabiehala aj do severného traktu uličného
krídla, až po jeho uličnú miestnosť. A práve kvôli tomuto veľkopriestoru vznikli na
prízemí spomínané arkády, umožňujúce na poschodí vyrovnať rozdiel v šírke prednej a strednej časti prízemného renesančného krídla a vytvoriť tak jednoliaty celok
v dĺžke až 23,1m, približne v 3/4 dĺžky krídla ukončený priečnym múrom s veľkým
oblúkovým otvorom bez výplne, vytvoreným na spôsob divadelného portálu. Šírka
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priestoru bola 5,8 m, výška 4,1 m. Za oblúkovým
otvorom bol priestor užší o arkády (o 1,5m)
a pokračoval ešte v dĺžke 5,5 m. Priestor – sála
s celkovou dĺžkou až 29,1 m, bol tak opticky
členený na podstatne dlhšiu a širšiu časť pripomínajúcu hľadisko a krátku a užšiu javiskovú
časť. O spoločenskom využití sály svedčia aj
nálezy maľovanej výtvarnej výzdoby na stenách
a strope, zistené vo viacerých vrstvách, pričom
fragmenty najstaršej z nich svojím stvárnením
pripomínajú jedinečnú maľovanú výzdobu v pamätnom dome Mikuláša Schneidera Trnavského – motívy krajiny s exotickou flórou.
Jediná spoločenská sála v meštianskej zástavbe Trnavy, ktorej pôvod siaha až do obdobia
baroka – do 2. polovice 18. storočia, bola doteraz
pri pamiatkovom skúmaní zistená v dome na
Štefánikovej ulici č. 38 (Žuffová, Kazimír, 1999).
Tu sa podarilo aj na základe archívnych údajov
zistiť, že išlo o niekdajšiu Hoffmanovu redutu,
s rozmermi sály 14,8 x 8,5m. Podobné archívne údaje k domu na Hlavnej ulici č. 29 nám
ale zatiaľ nie sú známe. Podľa informácie doc.
Ing. Fedora Svatého, CSc., ktorého starý otec
kúpil a upravil dom koncom 19. storočia, by vraj
malo ísť o niekdajšiu šermiarsku sálu. Veľkosť,
najmä veľmi veľká dĺžka priestoru, tomu môže
nasvedčovať. Sála mohla byť na základe svojho
Pôdorys poschodia domu – pôvodná
členenia múrom s veľkým oblúkovým otvorom
dispozícia z polovice 18. storočia
viacúčelová, slúžiaca aj na koncerty, ako tanečná sála a možno i na komorné divadelné predstavenia. Dispozícia ostatnej časti
objektu tvorila dostatočné zázemie pre kultúrno-spoločenské využitie sály. Oba veľkopriestory dvorových krídiel boli koncom 19. storočia rozpriečkovaním zmenené na
byty. Žiaľ, nároky na komerčné využitie objektu, keď sa nepodarilo nájsť záujemcu
o využitie sály, si aj v súčasnosti vyžiadali jej opätovné rozdelenie novými priečkami. Nerozčlenená ostala len tzv. javisková časť s veľkým oblúkovým otvorom, do
ktorého bola ale osadená presklená stena.
Po veľkej barokovej prestavbe v polovici 18. storočia zaznamenal dom ďalšiu
zmenu už na konci 18. storočia, týkajúcu sa najmä stvárnenia uličnej fasády. Tá
dostala klasicistický výraz so symetrickým riešením, ktorému už nevyhovoval renesančný výklenok – rizalit, a tak musel zaniknúť. Tu stojí za zmienku zaujímavý
fakt, týkajúci sa prvkov výzdoby fasády, z ktorých viaceré sú totožné alebo porovnateľné s prvkami klasicistickej úpravy hlavnej fasády trnavskej radnice (1793).
Úprava radnice sa teda zrejme stala vzorom pre dom č. 29, pre jeho reprezentačné
stvárnenie, zodpovedajúce vtedajšiemu modernému estetickému názoru. Podobnosť
s radnicou umožňuje zároveň dosť presne datovať úpravu domu č. 29. Obnova ulič-
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nej fasády bola zameraná práve na jej hodnotné klasicistické riešenie. To ale nebolo
zachované v plnej miere. Niektoré zaniknuté prvky alebo ich časti bolo potrebné pri
obnove doplniť na základe doskúmania a historických fotografií.
Poslednou slohovou úpravou prešiel dom na konci 19. storočia. Pri nej zanikli
veľkopriestory na poschodí dvorových krídiel a pribudli pavlače pozdĺž južného a na
konci severného krídla s ozdobným kovaným zábradlím, skrášľujúce vzhľad nádvoria. Objekt slúžil najmä pohostinským účelom, bol tu známy Hostinec U Svatého so
záhradnou reštauráciou. V období socializmu bol dom viackrát prebudovávaný, no
vždy to bolo na úkor jeho historických hodnôt. K značnej degradácii objektu prispeli
jeho noví, preň nežiaduci nájomníci. Poslednými desaťročiami zdevastovaný dom
sa našťastie dočkal svojho znovuzrodenia aspoň na začiatku 21. storočia a obnovou
získal späť svoje niekdajšie kvality.
Ing. Milan KAZIMÍR
autor je pracovník Krajského pamiatkového úradu v Trnave

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy september 2006
1. 9. 1731  V Prahe sa narodil kníhtlačiar Václav JELINEK, neoficiálny tlačiar
a vydavateľ prác bernolákovcov, ktorý
pôsobil v Trnave najprv ako typograf v
univerzitnej tlačiarni a neskôr ako majiteľ vlastnej tlačiarne (275. výročie).
2. 9. 1966  V Prahe umrel český akademický maliar a výtvarný pedagóg
Svatopluk HAVRLÍK, ktorý pôsobil ako
profesor kreslenia v Trnave (40. výročie).
3. 9. 1951  Svoju činnosť začali Stredná priemyselná škola a Stredná zdravotnícka škola v Trnave (55. výročie).
4. 9. 1916  V Továrnikoch umrel trnavský
rodák Jozef PANTOČEK, lekár, botanik a
priekopník röntgenológie a mikrofotografie
v bývalom Uhorsku (90. výročie).
8. 9. 1686  V Leviciach sa narodil profesor
Trnavskej univerzity, jej kancelár a viacnásobný rektor Ján KAZI (320. výročie).
10. 9. 1901  V Doudleboch nad Orlicí
sa narodil pedagóg a zbormajster Miroslav JAURA, dirigent spevokolu Bradlan,
ktorý pôsobil ako učiteľ v Hrnčiarovciach
a v Trnave, kde aj umrel (105. výročie).
13. 9. 1606  V Chtelnici sa narodil
Martin PALKOVIČ, profesor a rektor
Trnavskej univerzity, o ktorej vybudovanie a rozvoj sa veľkou mierou pričinil
(400. výročie).

13. 9. 1936  V Trnave sa uskutočnil
Letecký deň (70. výročie).
16. 9. 1931  V Trnave otvorili verejné
parné kúpele (75. výročie).
22. 9. 1986  V Trnave sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie Strojársko-technologickej fakulty SVŠT (20. výročie).
24. 9. 1831  V Trnave sa skončila epidémia cholery, ktorá si v priebehu dvoch
predchádzajúcich mesiacov vyžiadala
vyše 800 smrteľných obetí (175. výročie).
26. 9. 1766  Trnavský magistrát prijal
za mešťana Jozefa ZANUSSIHO, maliara rakúskeho pôvodu a autora mnohých
sakrálnych obrazov (240. výročie).
28. 9. 1791  V Trnave umrel zvonolejár Mathias ORFANDEL (215. výročie).
28. 9. 1916 – V Trnave umrel literárny
historik a cirkevný hodnostár Emil
KONCÍLIA (90. výročie).
28. 9. 1956vV Trnave sa narodil plastický
chirurg a odborný publicista Vladimír
ZACHAR, absolvent trnavského gymnázia,
ktorý v rokoch 198185 pôsobil ako chirurg
na OÚNZ v Trnave (50. narodeniny).
30. 9. 1736  V Záhrebe umrel chorvátsky pedagóg František JANEŠIČ,
profesor Trnavskej univerzity a dekan
jej filozofickej fakulty (270. výročie).
P.R.
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Aký bude trinásty ročník Trnavských dní?
„Mágia čísel tu neplatí,“ odpovedal na našu otázku autor projektu Trnavských dní
PhDr. Peter Horváth, lebo, povedzme si úprimne, číslovka označujúca ročník môže
zvádzať k rôznym úvahám. A tak sme teda pristúpili rovno k veci: Bude tento
ročník v niečom iný ako uplynulý?
„Aj v tomto roku budú Trnavské dni zamerané na návštevy rodákov, ktorí majú vo
svete dobré meno a svojim počínaním zároveň reprezentujú aj Trnavu. No napriek tradičnej komornosti podujatie tentoraz vyjde v ústrety verejnosti prostredníctvom Dňa
otvorených dverí v jubilujúcej Galérii Jána Koniarka a v Západoslovenskom múzeu, a po
prvý raz aj telemostom medzi kanadským Torontom a Trnavou, významnými pietnymi
aktmi pripomínajúcimi utrpenie človeka bez rozdielu vierovyznania. Bude aj program
pre členov Klubu priateľov Trnavy, prezentácia kníh, diskusné fórum, kde predpokladáme účasť viacerých rodákov, ktorí budú pre Trnavu objavom. Ale o tom zrejme povie
viac Peter Horváth,“ povedala organizátorka Trnavských dní Mária Peciarová z odboru
sociálneho a kultúry mestského úradu v Trnave.
S ním sme začali pekne po poriadku, teda od výročí, ktorými sú tohtoročné Trnavské dni charakterizované: „Bolo tu už spomenuté výročie Galérie Jána Koniarka – 30.
rokov od otvorenia. Pripomenieme si aj 50. výročie založenia Atletického klubu dnešnej
AŠK Slávia Trnava a 90. výročie narodenia jedného z jej významných trénerov Antona
Hajmássyho, 100. výročie narodenia herca Martina Gregora (Guttmanna) i 100 rokov
od založenia podniku Figaro. Z ďalších významných výročí je to 125 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského, 160 rokov od príchodu prvého vlaku do Trnavy,
vtedy ešte ťahaného koňmi a 175. výročie otvorenia má naše Mestské divadlo v Trnave,
terajšie Divadlo Jána Palárika. Nezabudli sme ani na jedno celosvetové výročie, na Rok
Wolfganga Amadeusa Mozarta, ktorý spomenieme v tradičnom galaprograme.“
Výročných príležitostí je naozaj veľa. Ako sa ich organizátori zmocnia a aký budú mať
na tom podiel trnavskí rodáci?
„Najprv si pripomenieme minuloročné Dni prostredníctvom zostrihu z nich, ktorý
bude uvedený 12. septembra v mestskej televízii. Potom, v určitom predstihu, sa vo štvrtok 14. septembra v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici uskutoční beseda
medzi Torontom a Trnavou, na jednej strane s profesorom Steve Rakúsom, na druhej
s profesorom Františkom Ohrablom, docentom Fedorom Svatým a študentmi trnavskej
Strednej priemyselnej školy stavebnej. Podvečer bude televízna beseda s riaditeľom
Múzea židovskej kultúry profesorom Pavlom Mešťanom o osobnosti a počine Alfréda
Wetzlera, ktorej bude predchádzať odhalenie pamätnej tabule na trnavskej synagóge.
Na druhý deň v piatok 15. septembra sa začínajú tradičné dvojdňové Trnavské dni 2006
svätou omšou v Dóme sv. Mikuláša a po nej nasleduje už tradičné prijatie hostí v reprezentačných priestoroch trnavskej radnice. Naň bude nadväzovať pocta Jánovi Pavlovi
II. pri jeho soche na Univerzitnom námestí, ktorú mnohí hostia Dní ešte nevideli, spolu
s príhovormi zástupcov všetkých troch náboženských obcí v duchu hesla Trnavských dní
Láska – Pokoj – Porozumenie. Nasledovať bude spomienka pri pamätníku Mikuláša
Schneidera Trnavského a popoludní slávnostné výročné zasadnutie Klubu priateľov
Trnavy, prezentácia kníh, vernisáž výstavy umeleckého sklára Miloša Balgavého a projekcia v bývalom kostole klarisiek. V sobotu 16. septembra sa začne program ekumenickým stretnutím v evanjelickom kostole, nasledovať bude prehliadka zreštaurovaných
priestorov a barokových malieb v objekte jezuitského kláštora, inak bývalého rádu tri-
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nitárov a bude aj prehliadka obnovených priestorov na jednotlivých podlažiach mestskej
veže. Večerný program sa začne otvorením výstavy Oskara Čepana a vyvrcholí galaprogramom v jubilujúcom Divadle Jána Palárika. Trnavské dni 2006 ukončí v nedeľu 17.
septembra Schola Gregoriana Pragensis‘ v Dóme sv. Mikuláša.
Býva zvykom, že osobnosti sa okrem zápisu do pamätnej knihy na radnici zvyčajne
prezentujú počas galaprogramu v divadle. Už v úvode bolo povedané, že príde i zopár
prekvapení...
„Pozvaní hostia majú vždy záujem o vystúpenie v galaprograme, no teraz ho chceme
pripraviť troška inak. Základný modul v podobe kaviarne Dobrý pocit, kde sa rodáci
stretávajú, besedujú, muzicírujú a aj popíjajú, zostáva nezmenený. Akurát, že sa bude
ponúkať trinástka, keď už sme pri tej známej číslovke – lebo toľko by malo byť programových čísel. Komorný charakter galakoncertu predznamená v mozartovskom duchu
Komorný trnavský orchester dirigovaný Jaroslavom Bílikom a.h. a prvý vrchol bude
zrejme predstavovať vystúpenie lekára, vedca a básnika profesora Karola Kappellera,
ktorý so sebou privedie spolužiaka z trnavského gymnázia básnika Viliama Turčányho,
aby spoločne ukázali, ako funguje oscilácia ducha. Dúfam, že zaujmú aj ďalší: personálny riaditeľ automobilovej firmy VW Bratislava Ing. Jaroslav Holeček v slovnom
dueli s manažérom automobilovej firmy GM Detroit Štefanom Korčekom, umelecký šéf
trnavského divadla a scénograf profesor Ján Zavarský, umelecký sklár Miloš Balgavý
i honorárny konzul JAR v SR Milan Lopašovský. V moderovanom rozhovore o fenoméne
trnavského športu sa predstavia futbalista Stanislav Jarábek a chirurg Pavol Hajmássy
s Jaroslavom Lieskovským. V hudobnej časti sa tešíme na návrat Mariky Škultétyovej
a vystúpenie hviezdy C&M Allana Mikušeka. Zaspievajú tiež Maruška Minarovičová zo
SND a šansonierka Alenka Čermáková. Zrejme prekvapí vystúpenie trnavských hviezd
Vlada Voštinára, Kamila Mikulčíka, Tomáša Maštalíra, Rasťa Žitného a možno aj ďalších. V závere by mala odznieť premiéra piesne Trnavské zvony v interpretácii Lucie
Duchoňovej a Daniela Čapkoviča,.“
Réžiu galaprogramu bude mať rovnako ako minulý rok Jakub Nvota, scénu navrhol
Ján Zavarský a moderátormi budú Eva Mihočková a Peter Horváth, ktorý je aj autorom
celého scenára.
Zaznamenal Edo KRIŠTOFOVIČ

Lístky z vavrínového venca
V bodľačí, v ostrej tŕňave / veďte ma k drahej Trnave / chodníčky drsné ako
kameň, / kým mlčky nezaspievam amen.
Karol Kapeller, profesor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
a istý čas aj univerzity v Sheffielde, doktor vied, vedec vo využívaní elektrónovej mikroskopie v histológii a embryológii, je autorom mnohých vedeckých kníh publikovaných
doma aj v zahraničí. Spomínaných prác a pomyselných lístkov vo vavrínovom venci je
veľmi veľa, a preto za všetky uvedieme Národnú cenu Slovenskej republiky. Na Trnavskej univerzite prednášal anatómiu, histológiu, embryológiu a na VŠMU v Bratislave
ešte stále prednáša anatómiu pohybu pre tanečných pedagógov. V súčasnosti sa vracia
k láske svojej mladosti, k poézii.
V roku 2000 mu vyšiel debut V rodisku láska zrodená, venovaná jeho rodisku. Básnická zbierka Druhým dychom z roku 2003 hovorí o radostiach aj strastiach každodenného
života. V zatiaľ poslednej zbierke z roku 2005 Pod mikroskopom duše sa znova vracia do
rodnej dediny, ale spomína aj na študentské roky v Trnave. Napríklad básňami Príchod
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dedinského chlapca do gymnázia v meste Trnava, Veže Trnavy, Básnici trnavskej roviny,
v ktorej vystihol talent aj zblúdenia niektorých básnikov. Mnohé sú venované významným kultúrnym osobnostiam Slovenska, najviac spolužiakovi a priateľovi Viliamovi
Turčánymu.
Narodil sa 12. novembra 1926 v Chtelnici. Otca krásne charakterizoval v eseji Vôňa
otcových slov: „Jeho slová boli strohé a úderné ako klát, ktorým formoval rozžeravené
železo. Voňal olejom a sadzou, mal začiernenú tvár, ale čistú, čistulinkú dušu.“ Matku
ospieval mnohými veršami a v eseji Matkine kroky okrem iného napísal: „ Kusisko lásky
som si odnášal, ale stále jej mala dosť, lebo ju čerpala z nevyčerpateľnej studnice materinskej obetavosti.“
Manželka aj obe deti sa tiež upísali lekárskej vede. Manželke Alici venoval veľa básní,
napríklad aj Nokturno o žene, ktorá je pre mňa celý svet. Vo svojich veršoch sa zaoberá
vážnymi témami. Vábi ho tajomstvo bunky, jej jednoduchosť i jej zložitosť. Taktiež volá:
Neodíď nám už, láska, od dverí/ lebo sa v žití našom zvečerí./ Alebo: Pavúky na vláknach harfy hrajú/ budeme krajší o vrásku/.
Vo váženom pánovi profesorovi zostal v ôsmom decéniu jeho života aj kus nezbedného
chtelnického chlapca a také sú aj jeho verše venované rodisku a rodákom, ktoré v jeho
tvorbe prevažujú: Dondzi ma ščegolit/ ot pátej hodziny,/ pribunne radosci/ do našéj rodziny./ Medzi jeho koníčkov patrí aj poľovníctvo. Dokonca medzi jeho trofeje patrí aj medveď.
 Pán profesor, aké bolo vaše detstvo v Chtelnici?
V našej rodine vládla láska a porozumenie. Moji učitelia rodičom radili, aby ma dali
ďalej študovať do Trnavy, ale veľmi strádali, aby ma mohli na štúdiu udržať. Autobus
do Trnavy chodil nepravidelne, preto mi museli platiť nielen školné, ale aj ubytovanie.
V tom čase som trénoval atletiku, hral na husle a účinkoval aj ako herec. Samozrejme
som písal aj básne. Nevedel som, či budem môcť po maturite študovať, ale obetaví rodičia
mi to umožnili. Moji profesori chceli, aby som študoval literatúru, ale kamaráti Tóno
Kopecký a Janko Bernadič ma nahovorili, aby som s nimi šiel na medicínu.
Otec si prial, aby jeho syn bol farárko. Na moje slová, že sa mi páčia pekné dievčatá,
odpovedal slovami – chýma tak. S láskou si spomínam na nášho pána farára Ochabu,
pôvodom z Trnavy, ktorému som chodil miništrovať. Bol to veľmi zaujímavý človek, hovoril po trnafsky. Mali sme ho veľmi radi, lebo sme mu rozumeli. Keď som prejavil prianie
študovať medicínu, otec povedal: „Synku, vysoko rúbeš!“ Škoda, že sa nedožil mojej promócie, lebo mi veril. Zomrel v prvom ročníku, a žiaľ, matka v poslednom.
Nikdy som neoľutoval, že som sa rozhodol študovať medicínu, veľmi som sa do nej zamiloval. Študijné výsledky som mal ďaleko lepšie ako na gymnáziu. Aj preto, že som opustil
všetky moje koníčky a výsostne som sa venoval len štúdiu.
 Ako si spomínate na Trnavu v čase vášho štúdia a aký je váš pohľad na jej súčasnosť?
Keď som prišiel z vidieka do Trnavy, zapôsobila na mňa veľmi mohutným dojmom, ako
veľké mesto. Poschodové domy som prvýkrát uvidel až v Trnave. Postupne som si uvedomoval, že mesto má na mňa veľký vplyv, že som vnímavejší. Tým, že som sa zapojil
do športového aj kultúrneho života, nadobudol som k mestu veľký citový vzťah, ktorý
pretrváva dodnes. Výška, mohutnosť a vznešenosť jeho veží pôsobí na mňa i naďalej, čo
sa pretavilo aj do mojich veršov.
 Mnohí naši básnici a spisovatelia sú alebo boli lekári. Čo spája medicínu s literárnou tvorbou?
Medicína je veľmi vážny odbor, lekári prežívajú osudy mnohých ľudí a je potrebné, aby
sa tieto príbehy zachytili. Je to pre literatúru veľmi inšpirujúce. Dobrý lekár si všíma aj
sociálne pozadie svojich pacientov, nedorozumenia, žiale a bôle, ktoré ich prenasledujú.
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Pre mňa je dôležité, že mám súcit s ľuďmi a na druhej strane som cítil aj potrebu zrelaxovať sa, preniesť sa do inej sféry.
 Počas svojej aktívnej činnosti ste pochodili takmer celý svet a dlhodobo ste pôsobili v Anglicku. Nekoketovali ste s myšlienkou emigrovať?
Nie, aj keď som mal veľmi výhodné ponuky, hlavne v Anglicku. Vo mne je zakódované
niečo veľmi silné, čo ma ťahá domov. Kdekoľvek som bol, vždy som sa veľmi tešil domov.
Ja som vždy miloval a milujem moje rodisko Chtelnicu, lebo je to veľmi krásne miesto
v malebných Karpatoch. Tie vŕšky a doliny, ktoré som ako malý chlapček pochodil, tie
lesy a potoky, kde som chytal rakov a pstruhov, to ma vždy ťahalo domov. Taktiež ľudia,
moji dobrí priatelia. Mnohí moji spolužiaci a kolegovia však zostali v cudzine. Stretávam
sa s nimi, ale nie sú šťastnejší ako ja.
 Akú perspektívu má podľa vás Slovensko v súčasnom svete?
Slovensko má nadaných a múdrych ľudí, len im treba dať možnosť vývoja. Slovensku
treba pomáhať, múdri a vzdelaní ľudia by mali zostať doma a mali by mať možnosť
ďalšieho rastu a napredovania. Slovensko má perspektívu, a ak sa v súčasnom zložitom
období nepokazí, má aj budúcnosť.
Zhovárala sa Margita KÁNIKOVÁ

Trnavský DISK v búrke i v lúčoch slnka
 Rok 2006 sa nezačal pre divadelný súbor DISK
najšťastnejšie. Jeho prvé tohtoročné predstavenie inscenácie Janček, Vicen a kol. DISK PADESÁTKA (na
fotografii) 14. januára bolo súčasne posledným v bratislavskom Divadle STOKA. Zaplnené hľadisko tohto
avangardného divadielka, v ktorom sa rodili najlepšie
inscenácie alternatívneho scény ale i predstavovali
najlepšie inscenácie iných alternatívnych divadiel,
odmenilo predstavenie búrlivým potleskom. Divadlo
s fantastickou atmosférou a špecifickou diváckou kulisou muselo ustúpiť iným záujmom. Tak DISK stratil
svoju takmer materskú scénu a teda i jedinú možnosť
skúšok na javisku.
 Po tomto smutnom začiatku roka sa začalo postupne rozvidnievať. Po rokoch sa vrátil do DISKu
režisér Blaho Uhlár a začal pripravovať spolu s nim
novú inscenáciu. A nielen to. Do súboru prišli aj noví
foto: I. Kazimír
členovia, mladí ľudia.
 Apríl bol trošku veselší. V senickom Kultúrnom dome sa 28. apríla za účasti piatich súborov a prakticky bez divákov uskutočnila Malá krajská Scénická žatva. Odborná porota
hodnotila predstavenie inscenácie trnavského DISKu Janček, Vicen a kol. DISK PADESÁTKA veľmi pozitívne a nominovala ho na celoslovenskú súťaž alternatívneho divadla.
 Máj už začal pomaly rozháňať mraky januárového smútku. Trnavčania sa 19. mája
predstavili inscenáciou Vicen, Janček a kol. DISK Geniálna epocha podľa Schulza na
festivale vo francúzskom Vezelise. Starobylé okresné mestečko neďaleko Nancy privítalo
účastníkov chladom, vetrom a dažďom. Možno aj preto bolo na predstaveniach menej
divákov ako sa očakávalo. Ale tí, ktorí prišli do historickej krytej tržnice premenenej na
kultúrno-spoločenskú sálu, dokázali vytvoriť príjemnú festivalovú atmosféru, v ktorej
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predstavili svoje inscenácie okrem francúzskych súborov tri belgické a jeden slovenský
– trnavský DISK. Predstavenie sa stretlo u divákov s veľmi dobrou odozvou a DISK si
pripísal do svojho zoznamu jubilejnú desiatu zahraničnú krajinu, v ktorej úspešne reprezentoval naše mesto slovenskou umeleckou tvorbou.
 Jún. Nad DISK-om opäť zahrmelo. Scénograf a osvetľovač v jednej osobe oznámil, že
v žiadnom prípade nemôže ísť ani do Levoče na Celoslovenskú súťaž alternatívneho divadla, ani na medzinárodný festival do maďarskej Kazincbarciky. Mračná, ktoré sa nad súborom sťahovali, rozohnal jeden z mladých nováčikov, ktorý sa podujal na to, že sa zvuky
na pár skúškach naučí a DISK-ársky zvukár potom urobí svetlá. Problémy mal síce aj
on, ale sľúbil, že ich dajako vyrieši. Pred poslednou skúškou, keď už dopravca pristavoval
vozík, aby súbor naložil inscenáciu, zazvonil telefón. Šok. Zvukárovi sa nepodarilo problémy vyriešiť. Rozčarovanie. Nenakladať. Do Levoče sa nejde. Krátka porada, potom sa
rozozvučia telefóny. DISK hľadá pomoc u iných súborov. Ráno o šiestej sa členovia súboru
zišli pri mikrobuse. Všetci takmer načas. Tri štvrte na sedem – osvetľovač nikde. Čo teraz?
Vtom ktosi navrhol: „Predsa máme ešte jedného nováčika. Ja sa to pokúsim nastaviť svetlá
a cestou ho naučíme svietiť. Chvíľa váhania. Krátka diskusia – ideme.
Starobylé stredoveké mesto privítalo súbor okolo dvanástej mimoriadne silnou búrkou.
Akoby chcelo povedať: „Vy blázni, prečo chcete spáchať samovraždu?“. Ale popoludní, keď
už mal DISK k dispozícii javisko v útulnom Mestskom divadle, akoby uťalo. Prestalo
pršať a dokonca sa medzi mrakmi začalo usmievať slnko. Súbor bleskovo vyložil z prívesného vozíka kulisy, kostýmy a rekvizity, pripravil scénu a využil čas pred predstavením,
ako vo väčšine prípadov, na skúšku na javisku, čo je preň vzácne. Niekoľko minút pred
piatou hodinou bol už pripravený odovzdať divákovi prostredníctvom umenia kus seba,
kus svojho srdca. Predstavenie sa podarilo. Búrlivý potlesk umožnil všetkým diskárom
na chvíľku zabudnúť na problémy a vychutnať si vďačnosť výborného publika. O siedmej
večer sa uskutočnil seminár, na ktorom bolo hodnotené predstavenie. Porota bola kritická. Kde-tu dajaká technická chybička, ale nič závažné. Zo slušnosti ideme na vyhlásenie
výsledkov. Predseda poroty postupne odovzdáva ceny. A DISK nič. Účastníci festivalu sa
pomaly chystajú stať a odísť. Veď už ostáva vyhlásiť iba hlavnú cenu. Predseda poroty:
„Hlavnú cenu získava Divadelný súbor DISK z Trnava za inscenáciu Janček, Vicen
a kol. DISK PADESÁTKA.“
 DISK-ári si ani nestačili vychutnať radosť z víťazstva a už bolo treba pripravovať
inscenáciu Vicen, Janček a kol. DISK Geniálna epocha podľa Schulza na festival do
Maďarska. Atmosféra na skúškach je trochu kľudnejšia. Veď „Schulz“ má za sebou už 27
repríz. Náhradný zvukár má už „premiéru“ za sebou a pôvodný zvukár, ktorý zaskakuje
osvetľovača, do Maďarska ide. No napriek tomu sa skúša veľmi intenzívne. Vo štvrtok 29.
júna o šiestej ráno súbor odštartoval do Kazincbarciky na XVIII. medzinárodný festival
amatérskeho divadla Ištvána Horvátha ml. Cesta ubehla veľmi rýchlo. Okolo dvanástej
sa súbor prihlásil na organizačnom štábe v Kazincbarcike. Vedúci festivalovej techniky
sa pýta, kedy chce DISK začať stavať scénu. (Obed, ubytovať sa...) Tak o pol tretej, znie
odpoveď vedúceho súboru. Vedúci festivalovej techniky sa udivene pozrie a pýta sa: „Tak
neskoro?“ Teraz ostal prekvapený vedúci DISKu. O ôsmej hráme, štyri hodiny na stavbu
a skúšku ako obyčajne, to nám predsa stačí. Teda „o pol tretej“ je času až-až. To ešte
netušil, aké ho čaká prekvapenie. Ale o tom trošku neskôr.
Kazincbarcika je malé maďarské mestečko vzdialené necelých 50 km od slovenských
hraníc, ktoré vzniklo v roku 1954 na mieste starej baníckej osady. Architektúra zodpovedá dobe svojho vzniku. Z jeho ulíc na nás nedýchala história ani supermoderna. Napriek
tomu mestečko čisté a upravené víta prichádzajúcich prívetivo. Prvé milé prekvapenie
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– centrom je, vedľa mestského úradu, kultúrne centrum a hlavným námestím mestečka
je priestor pred ním. Druhé milé prekvapenie – organizátori pozvali zo Slovenska dvoch
študentov maďarskej národnosti, ktorí súboru počas pobytu robili tlmočníkov a sprievodcov, sprostredkovateľov a realizátorov všetkých želaní. A tretie milé prekvapenie – DISK
bol dôvodom, že v centre Kazincbarciky počas festivalu bola vyvesená vedľa európskej,
maďarskej, mestskej, nemeckej, českej, poľskej aj slovenská zástava.
Je pol tretej. Vedúci techniky nás priviedol na miesto nášho predstavenia. Telocvičňa
základnej školy celá zabalená do čierneho igelitu z dôvodu zatemnenia. V jej vnútri nič,
okrem 50oC. Asi po desiatich minútach spamätávania sa zo šoku súbor vyložil a postavil
scénu. Trvalo to dvakrát toľko ako obyčajne. Po hodine všetci vyzerali, akoby sa oblečení
práve vykúpali v bazéne s termálnou vodou. Potom miestna technika obstavala DISK-ársku scénu provizórnym divadlom. Súbor si urobil skúšku, herci si vyzliekli mokrý
civil, obliekli divadelné kostýmy, aby ich mohli prepotiť počas predstavenia. Diváci sa
napriek jazykovej bariére chytili hneď na začiatku. Napriek úmornej horúčave predstavenie nestrácalo rytmus. Herci boli čoraz ľahší a kostýmy čoraz ťažšie. Posledný výstup.
Hudba doznela a v sále je ticho. Až po chvíli sa ozval búrlivý, dlhotrvajúci, skandovaný
potlesk.
Na druhý deň sa začalo hodnotenie predstavení z predchádzajúceho dňa. Pred DISK-om hrali dva maďarské súbory. Porota na nich skritizovala všetko čo sa dalo. V tej
horúčave mohla byť studená sprcha vcelku príjemná, ale táto od poroty skôr pripomínala horúci kúpeľ. To nie je festival, ale mučiareň. Zrazu mávnutie čarovným prútikom.
Porota vyslovuje svoj úžas – predstavenie DISK-u hodnotí v superlatívoch. Všetko. Herecké výkony, réžiu, hudbu, scénografiu i herecké nasadenie. „V prostriedku snáď akoby
inscenácia strácala dych, ale iba na chvíľu. Po príchode dvoch inverzných postáv znovu
naštartovala a gradovala až do famózneho záveru.“, konštatoval jeden z členov poroty.
Navyše, DISK dostal priamo v Kazicbarcike pozvanie na Jókaiho dni 2007, ktoré sa každoročne konajú v Komárne.
Pocity uspokojenia a radosti čoskoro podčiarkla aj „esemeska“ od jedného z tlmočníkov: „ Gratulujem! Dostali ste Cenu odbornej poroty. Ďalšie úspechy...“
Milan BREŽÁK (autor je dlhoročný člen súboru DISK)

Korunovácia v Knižnici Juraja Fándlyho
Detskí čitatelia skončili školský rok naozaj kráľovsky. Najlepší z nich sa po polročnom súťažení a semifinálových kolách stretli v kine Hviezda. Väčšina sedela v publiku
a výborne sa bavila, pätnásti súťažili na pódiu. V odbornej porote sedeli okrem iných aj
spisovatelia Ľubica Kepštová a Roman Brat. V napínavom súboji zvíťazila dvanásťročná
Zuzka Urgošíková a stala sa novou Kráľovnou Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Doteraz úradujúci Kráľ Jakub Turek jej odovzdal symbolické žezlo a publiku sa predstavil
ako člen začínajúcej chlapčenskej skupiny Euforia. Kráľovnú korunovala a hlavnú cenu
odovzdala Ľubica Malá za Trnavský samosprávny kraj. Aj ostatní 14 súťažiaci dostali
odmeny od ďalších organizátorov – KJF v Trnave a Mesto Trnava. Program spestril
spevák Allan Mikušek.
Nová kráľovná si hneď o pár dní plnila svoju prvú kráľovskú úlohu. Spolu s ďalšími
desiatimi čitateľmi nášho kraja reprezentovala Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave na
Kráľovskej jazde Kráľov knižníc Trnavského samosprávneho kraja. Kráľov i ich knihovníkov slávnostne prijal aj predseda TTSK Tibor Mikuš.
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Ďalšou úlohou Kráľovnej čitateľov bolo privítať všetkých účastníkov prvého stretnutia
Prázdninového superklubu 2006. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v oddelení pre deti
v prvú prázdninovú stredu. Témou tohtoročných knižničných prázdninových aktivít je
posolstvo spisovateľa Jána Uličianskeho k Medzinárodnému dňu detskej knihy zhrnuté v motte: Osud kníh je napísaný vo hviezdach. Prvé stretnutie malo názov Hviezdny
pozdrav letí k vám. V tvorivej dielni deti, tí menší s pomocou svojich mamičiek, vyrobili
prázdninové pozdravy pre svojich kamarátov. Jeden z nich poslali aj do Městskej knihovny Turnov, a tak sa zapojili do súťaže Prázdninový poutník.
Prázdninový superklub má už svoju 13-ročnú tradíciu. V roku 2005 navštívilo superklub 418 účastníkov. Spolu s deťmi prichádzali i rodičia, starí rodičia, starší súrodenci.
Aj v tomto roku budú v knižnici vítané i deti, prázdninujúce v našom meste. Aký bude
14. ročník? Príďte sa pozrieť – v ktorúkoľvek stredu dopoludnia počas celých prázdnin.
Vstup je voľný.
Benjamína JAKUBÁČOVÁ, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Ďalší úspech pre Tirnaviu i naše mesto
Miešaný spevácky zbor Tirnavia si vybojoval druhé a tretie miesto na medzinárodnej
speváckej súťaži, ktorá sa uskutočnila od 14. do 17. júla v nemeckom Miltenbergu.
Na súťaž bolo vybratých 6 zborov
z vyše 50 prihlásených. Súpermi
nášho zboru boli telesá z Indonézie, Rumunska, Lotyšska, Filipín
a Maďarska. V silnej konkurencii
obstála Tirnavia výborne. V kategórii A, kde bolo potrebné naštudovať
zložitú povinnú skladbu a predviesť
diela minimálne troch historických
období, získala mimoriadne cenné
2. miesto, keď víťazstvo získali
zborovo tradične vyspelí Filipínci.
foto: T. Kucman
V kategórii folklór, pop a spirituál
predstavila Tirnavia najmä slovenské ľudové piesne. A dôkazom toho, že si získala pomerne veľkú časť publika, bola ďalšia cena v podobe 3. miesta v tejto kategórii.
Na prvé dojmy po návrate sme sa spýtali dirigenta zboru Andreja Rapanta: „Tento
úspech je výsledkom práce a vôle desiatok ľudí. Nesmierne si ho vážime a veľa znamená nielen pre náš zbor, ale i pre celé slovenské zborové umenie a našu vlasť, ktorú sme
dôstojne reprezentovali. Vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporovali a podporujú, či už
morálne alebo finančne. Vďaka za podporu patrí aj Mestu Trnava na čele s primátorom
Štefanom Bošnákom. Je to spoločný úspech všetkých týchto ľudí. Zbor si okrem toho
priniesol aj krásne spomienky a nové priateľstvá, ktoré nadviazal s obyvateľmi dedinky
Eichenbühl, kde sme boli ubytovaní.“
Na záver sme sa dirigenta zboru spýtali, čo pripravuje Tirnavia najbližšie: „V auguste
nás čaká ďalšia významná európska súťaž v meste Neuchatel vo Švajčiarsku. Takže
opäť tvrdý tréning a potom znovu za hranice Slovenska za ďalšími zážitkami“.
Nášmu zboru budeme držať palce. V Trnave ho budeme môcť vidieť a počuť naživo
najbližšie na záverečnom koncerte Trnavských organových dní 23. septembra.
-redakcia-
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Pri prameni hudobnej skupiny Pramene
Chlapec v džínsoch, Jeseň, Polnočný vlak či Únos. To sú azda najznámejšie piesne
skupiny Pramene, ktorá úspešne pôsobila nielen na „trnavskej“ hudobnej scéne
najmä v sedemdesiatych rokoch. Napriek tomu, že skupina nahrala okolo 30 piesní
v rozhlase a televízii, dnes o nej len sporadicky počuť v rozhlase. Ako skupina začínala a čo robia jej členovia dnes? O tom sme sa pri letnom stretnutí v trnavskom
centre mesta porozprávali s kľúčovými členmi skupiny, hudobníkom a lídrom Mariánom Mrvom a speváčkou Milkou Babkovou.
 Jedno z posledných vystúpení
ste mali na trnavskej Libriáde
a Jeseňou ste sa predstavili na
Trnavských dňoch. Znamená to,
že sa občas stretnete a zaspievate zopár piesní. Pamätáte si
však ešte, kedy ste sa stretli po
prvýkrát a aká bola vaša cesta
k hudbe?
M. M.: Pramene vznikli na prelome rokov 1972 – 73. S Milkou
sme sa však stretli až niekedy
v 1974-tom roku, keď sme boli už
zabehnutá kapela. Je známe, že
v Trnave hralo v tom čase minimálne päť kapiel v kaviarňach. Bol Krym, Zelený
kríčok, Pezinská vináreň a Karpaty. Takto sme začínali aj my. Okrem toho bola dobrá
príležitosť hrať v trnavskom Kovosmalte.
M. B.: Mám absolvovanú pedagogickú fakultu – matematiku s hudobnou výchovou. Bola to taká rarita, že až traja členovia skupiny sme mali rovnakú kombináciu. Chodila som aj na husle, takže hudobný základ som mala. V Trnave som však
najprv spievala v TAZ-kvintete, ktorý hrával na čajoch, čiže Pramene neboli moja
prvá skúsenosť.
 Kto všetko bol v tomto období v Prameňoch a aký repertoár ste hrali?
M. M.: Začínali sme v zostave Marián Remenár – husle, Anton Škreko – gitara,
spev, ja som hral kontrabas a trošku som spieval, potom tam boli Jozef Blaško prezývaný „Škobla“ a môj brat Michal Mrva, ktorý hral na harmonike. Pôvodne sme boli
skôr folková skupina. Hrali sme však aj country. Neskôr, keď sme zobrali bicie, sme sa
stali folkbítovou skupinou. Vtedy to trošku letelo, v Čechách boli Bukanýři, podobní
ako my. Upravovali sme aj ľudové piesne a hrali sme najmä české country piesne.
M. B.: Keď som prišla do Prameňov, tak začal s nimi hrať Alexander Záruba na
bicích. V tom čase sa chodievalo hrať na rôzne mládežnícke podujatia. Tam sme
mali napríklad aj latinsko-americké piesne. Pamätám si, že s piesňou Simon Bolivar a Jeseň sme na Záhorí nahrávali aj prvýkrát pesničku do televízneho programu.
Bola to relácia, kde súťažili dve mestá – Trnava a Zvolen. Spočiatku som v Prameňoch spievala sama, neskôr sme pribrali Noru Králikovú. V sedemdesiatych rokoch
som mala v skupine krátku pauzu, pretože som čakala dieťa.

kultúra

aug/sept 2006

 Ak sa pozrieme na všetky skladby, ktoré ste nahrali v rozhlase, prebratých piesní
máte málo, čiže v skupine dominovali skladateľské ambície jej členov...
M. M.: Autorsky som pripravoval väčšinu piesní v rozhlase a televízii, a na
niektoré z nich aj texty. Z ďalších najmä Štefan Slezák a známy slovenský hudobný
skladateľ Ján Siváček. Spolupracovali s nami aj vtedy renomovaní textári – ako
Alexander Karšay, Maja Pálešová, Alojz Čobej, ale najmä Zlatka Matláková.
 Posunulo vás účinkovanie v Prameňoch aj do ďalších skupín? Dnes je celkom
bežné, že hudobníci hrajú v troch – štyroch kapelách...
M. M.: Mali sme jedného bubeníka z Moravy, ktorý nám vravieval, že sme kapela
– monolit. Začínali sme na konci roka 1972 a skončili sme v roku 1985, prešli sme
cez rôzne etapy od amatérskej skupiny až k profesionalizmu, no boli sme len v tejto
skupine. V tom čase chodili manažéri zo Západu a vyberali si kapely, spomedzi nich
si napokon vybrali aj nás. Po roku 1985, keď sme sa vrátili z Nemecka, som s Jarom Tomovičom založil ďalšie Pramene, neskôr som hrával v 12-člennom Bigbande
Trnava a doteraz v skupine Old Boys Jazz Band. Medzitým som opäť chodieval
hrávať do Nemecka – napríklad s Luciou Lužinskou. Na budúci rok je okrúhle výročie založenia Prameňov, takže bude možno dajaký retro koncert.
M. B.: V roku 1982 som dokonca musela dať výpoveď zo školstva, čo nebolo
celkom jednoduché, a išli sme na profesionálne angažmán do Nemecka. Spievali
sme dokonca na prvého mája aj v Rakúsku. Neskôr, keď som z Prameňov odišla,
som spievala v ďalšej skupine, no jej členovia neboli dosť disciplinovaní, tak som
tam dlho nevydržala. Potom som našla celkom dobrých hudobníkov v Nitre. Dali
sme si názov 3+1. A s nimi som až do roku 1997 chodila najmä do Nórska, Švajčiarska a Nemecka...
 Vrátili ste sa k učiteľskému povolaniu?
M. B.: Nevrátila som sa. Aj som pôvodne chcela. No bol to veľký časový odstup
a veľa sa aj na školách zmenilo. V podstate som skončila so spievaním až po päťdesiatke. Povedala som si preto, že by bolo ťažké učiť. Keďže som vedela jazyky,
zamestnala som sa v podniku zahraničného obchodu.
M. M.: Prednedávnom som učil nejaký čas v Modranke, teraz robím pedagogického pracovníka v Kalokagatii – Centre voľného času v Trnave. Takže na staré kolená
som sa predsa len k pôvodnému povolaniu učiteľa vrátil.
 Ak porovnáte vaše začiatky so súčasnými mladými kapelami, myslíte si, že dnes
je jednoduchšie dostať sa medzi poslucháčov na Slovensku ale aj v Trnave?
M. B.: Myslím si, že kapely to teraz majú oveľa jednoduchšie. Živo si spomínam,
aké problémy nám spôsobovalo dostať sa medzi bratislavské kapely napríklad do
televízie alebo do rozhlasu. Bol problém dostať pesničku cez komisiu aj na platňu,
ale teraz majú kapely nespočítateľné možnosti spievať a hrať.
M. M.: Aj pre trnavských hudobníkov sú teraz oveľa väčšie možnosti. Napríklad
mesto organizuje kultúrne leto, kde sme s Old Boys Jazz Bandom niekoľkokrát
vystupovali. Na Trnavských dňoch a ďalších podujatiach vystupujem aj v iných
formáciách, napríklad s Bonzom Radványim niekedy hrávam v jeho variabilnom
zoskupení Bonzo & Resonators na kontrabas.
Martin JURČO
foto: - eu
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Na záhradných slávnostiach čaroval čas
Čas po každej stránke prial tohtoročným Trnavským záhradným slávnostiam,
ktoré sa uskutočnili od 7. do 9. júla v záhrade Západoslovenského múzea. Nielenže
zariadil, že takmer nepršalo, ale už prvý večer v návratoch legiend šesťdesiatych
rokov – skupín Prúdy, Fermáta, ale i domácich The Breakers a Blues Mother in Law
vyčaroval príjemné splynutie minulosti so súčasnosťou.
Prestali jestvovať rozdiely vo veku, pred
pódiom sa svorne tešili z dobrej hudby poslucháči a diváci od tínedžerov až po sixties,
ktorí nechali svojich -teen v skvelých sixty
years. Jednoducho – čo je v muzike dobré,
dobré aj zostane.
Záhradné slávnosti dopriali priestor
nielen publiku každého veku, ale aj rôzneho
vkusu a temperamentu. Dôkazom bol ich
druhý večer s názvom Noc v Riu, kde sa
mohli dosýta „vyzábavať“ zase prívrženci
latinsko-amerických rytmov a melódií.
Vášne horúcich nocí prebúdzala tanečná
skupina Grupo Caliente v rytmoch samby,
mamba a rumby, tanga a merengy... Nechýbal ani kabaret Parisien de Cuba, hravé Kuličky štěstí zas priniesli disco funky rytmy
s úletmi do latino i swingu a večer zavŕšila
Latino Disco Night Show.
Do tretice: Po druhý raz už bol venovaný
tretí večer záhradných slávností vážnej
hudbe v konfrontácii dvoch generácií. Na
pódiu sa predstavili jeden z prvých víťazov
trnavskej Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera Trnavského Peter
Dvorský i jeho nasledovníci z nedávnych
ročníkov. Ak sa táto zaujímavá dramaturgia
zaopakuje aj na budúci rok, budeme už môcť
hovoriť o novej trnavskej tradícii – smelej
kombinácii pop music s klasikou. Výborný
nápad – veď klasici sú dnes už aj Beatles,
ktorých hudba znela na tomto podujatí
minulý rok napríklad aj v podaní Trnavského komorného orchestra.
A na záver: Súčasťou večera bolo udeľovanie Ceny Ďateľ za etiku komunikácie Petrovi Dvorskému, Williamovi Schifferovi a Teodorovi Križkovi. Podobne ako minulý rok, len
tentoraz „v inom prevedení“ sa na Trnavských záhradných slávnostiach prelínali rôzne
obdobia a hudobné štýly, ale aj rôzne spôsoby umeleckého vyjadrenia počnúc hudbou cez
výtvarné umenie nielen po literatúru a poéziu.
-eu, foto: eu, ik-
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V auguste sa začnú Trnavské organové dni
Koncertom mladého francúzskeho organistu Vincenta Dubois sa 13. augusta
o 20.00 h v Dóme sv. Mikuláša začne jedenásty ročník medzinárodného festivalu organovej hudby Trnavské organové dni 2006. Táto najdôstojnejšia udalosť druhej polovice
Trnavského kultúrneho leta od svojho vzniku v roku 1996 nadobudla renomé nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí. Vďaka nej môžu Trnavčania i návštevníci mesta počuť a vidieť špičkových interpretov organovej hudby z európskych krajín, Ameriky, a tento
rok po prvý raz aj z Japonska.
Podľa slov zakladateľa a organizátora festivalu koncertného organistu a pedagóga
Mgr. art Stanislava Šurina prvý z nich, Francúz Vincent Dubois, začal svoju kariéru
víťazstvom v prestížnej organovej súťaži v kanadskej Calgary. Ťažiskom jeho recitálu
v Trnave bude J. S. Bach a francúzski skladatelia.
Koncerty sa budú uskutočňovať s dvomi výnimkami vždy v nedeľu o 20.00 h v Dóme
sv. Mikuláša. Karen De Pastel, ktorá sa predstaví na druhom koncerte 20. augusta,
pochádza síce z amerického mesta Seattle, ale už vyše 30 rokov pôsobí ako organistka
a zbormajsterka v kláštornej bazilike v Lilienfelde v Rakúsku. Na Musikuniversitaet vo
Viedni je profesorkou organovej a klavírnej hry, okrem toho aj komponuje. V jej podaní
zaznie napr. slávna Fantázia f mol W. A. Mozarta a Fantázia na B.A.C.H F. Liszta.
Program na 27. augusta pripravil s Trnavčanom dôverne známym americkým organistom Davidom Di Fiore popredný slovenský pozaunista, člen orchestra Slovenskej
filharmónie Juraj Mitošinka. V ten deň zaznejú pozoruhodné kompozície pre organ
a pozaunu, zároveň však aj populárna Toccata a fúga d-mol J. S. Bacha alebo New York
Variations pre sólovú pozaunu.
Pozoruhodný koncert zaznie 3. septembra, kedy po prvýkrát vystúpi na festivale organistka z Japonska Ai Yoshida, ktorá uvedie okrem sólovej skladby japonského skladateľa program z diel pre dvoch organistov so slovenskou organistkou Monikou Melcovou.
Monika Melcová pôsobí v Paríži, kde aj ukončila svoje štúdiá. Ako jediná Slovenka
pôsobila ako titulárna organistka v poprednej Tokijskej koncertnej sále Saporo Hall. Ai
Yoshida je absolventkou hry na organe na Tokijskej hudobnej akadémii a zároveň Hudobnej univerzity v nemeckom Luebecku.
Poľsko bude na festivale 10. septembra reprezentovať Jozef Kotowicz z ďalekého Bialystoku, chrámový organista, profesor na tamojšom konzervatóriu a organizátor organových festivalov v tomto regióne. Koncertne vystúpil už v mnohých štátoch Európy a USA.
Okrem diela J. S. Bacha zaznejú v jeho podaní diela poľských a fínskych skladateľov.
Nedeľa 17. septembra ponúkne unikátny program renomovanej Scholy Gregoriany
Pragensis. Tento excelentný súbor deviatich mužov z Prahy pod vedením Davida Ebena,
syna slávneho skladateľa Petra Ebena, uvedie v nedeľu dva programy: Pri nedeľnej
liturgii o 11.30 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa zaznie gregoriánsky chorál – vlastný
spev rímskej cirkvi – v špičkovej kvalite tohto ansámblu. Večer o 20.00 h uvedie schola
v Dóme sv. Mikuláša rekonštrukciu historicky prvej viachlasnej gotickej omšovej kompozície z roku 1364 od francúzskeho skladateľa Guillaume de Machauta.
Záverečný koncert sa bude konať v sobotu 23. septembra o 20.00 opäť v Dóme sv.
Mikuláša. Na programe sú obnovená premiéra omše M. Schneidera Trnavského Missa
Rosa Mystica, Mozartove chrámové sonáty a krásne Requiem Gabriela Faurého. Protagonistami tohto hudobného večera budú Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský
komorný orchester, sólisti J. Pastorková, H. Oborníková, A. Rapant – aj ako zbormajster,
J. Pehal, organistka Zuzana Záhradníková a dirigent Braňo Kostka.
-redakcia-
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Otvárajte sa, trnavské brány
Veľkolepou prezentáciou živých folklórnych tradícií
trnavského regiónu i celého Slovenska v konfrontácii s folklórom európskych krajín bude medzinárodný folklórny festival Trnavská brána, ktorý sa
uskutoční od 18. do 20. augusta v Trnave.
Ľudová pieseň symbolicky ožíva už v jeho názve Trnavská brána, ktorý si organizátori – Mesto Trnava
v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom,
Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom
Trnafčan – vypožičali z prvého verša piesne Otvárajte sa, trnavské brány.
Trnavský región sa právom môže chváliť tým, že
v niektorých ohľadoch si dokázal zachovať kontinuitu
ľudových zvykov a remesiel – dôkazom je napríklad
jeho vernosť nárečiu, či vďaka trpezlivým a nadaným
ženám prežívajúce umenie plastickej výšivky zlatou
niťou a v najstaršej generácii dokonca aj každodenné
nosenie základných súčastí vrchného krojového oblečenia a dodržiavanie obyčají. Práve o nich so zameraním na obec Boleráz vypovedá
výstava, ktorá bude otvorená 18. augusta o 16.00 h v mestskej veži na Trojičnom námestí. Súčasne bude otvorená aj výstava fotografií s folklórnou tematikou v Radničnej
cukrárni Aida a na námestí pod názvom Na jarmeku sa začne živá dielňa s praktickými
ukážkami procesu vzniku najrozmanitejších produktov ľudovoumeleckej tvorivosti.
Samotný festival o hodinu neskôr slávnostne otvoria naše kmeňové zoskupenia
– detské folklórne skupiny Trnavček a Drienka, dievčenská spevácka skupina Trnka
a „dospelácky“ folklórny súbor Trnafčan. Hneď po nich v pásme Vitajte, vzácní hosté
vystúpia aj prvé súbory zo zahraničia – najprv hudobný súbor KAJ z Chorvátska,
potom detský folklórny súbor Ménestinš z Lotyšska. Zaujímavosťou sprevádzajúcou
oba programy bude ich moderátor – drevorezbár a všestranný muzikant, rodák z Terchovej Viliam Meško, ktorý nebude súbory uvádzať slovom, ale hrou na kontru, basu,
fujaru, píšťalku, drumbľu, ústnu harmoniku, heligónku a akordeón.
Nasledovať bude program krajín Višegrádskej štvorky, v ktorom sa predstavia
folklórne súbory Fľajšovan z Oravskej Lesnej, Swarni z Noweho Targu, Csepel
z Budapešti a vojenský folklórny súbor Ondráš z Brna. Prvý festivalový večer zavŕši
o 21.00 h folklórny súbor Železiar z Košíc programom Vichodňarom na dzeku, druhím
pre pocechu.
Jednou z najväčších atrakcií celej Trnavskej brány bude v sobotu 19. augusta
o 11.00 h krojovaný sprievod na Hlavnej ulici, v ktorom budeme mať príležitosť vidieť
prekrásne autentické kroje – či už pôvodné, ktoré sú cenným dedičstvom našich
folkloristov po prarodičoch, alebo ich súčasné kópie. Na Trojičnom námestí bude od
11.00 h pokračovať „jarmek“ ľudových remesiel a o 11.30 h si budeme môcť zaspievať
so speváckymi skupinami v programe Zaspívajte si s nami.
Nielen pre etnografov bude určená prezentácia Zbierky ľudových piesní a zvykov trnavskej roviny o 14.30 h v Divadle Jána Palárika. Krátko na to prevezme
foto: I. Kopčáni
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na Trojičnom námestí vládu najmladšia generácia – v programe Malí tanečníci sa
predvedú deti z lotyšského súboru Ménestinš a Terchovčeka z Terchovej. Kalendárne zvyky a obyčaje opäť ožijú o 16.00 h v Špacírke rokom a neskôr zaznejú piesne
od kopaníc pod Zemplín v podaní súborov Terchovček, Trnafčan, Flajšovan, Urpín
a Kopaničiar.
Zahanbiť sa nedajú ani zahraničné súbory, ktoré sa večer o 19.30 h predvedú
v programe Vinšuvačky. A ako býva v dobrých rodinách zvykom, o 21.00 h nebude
chýbať ani rozprávka pred spaním – Čertovinky, ktorú výnimočne nielen pre odvážne
deti, ale aj pre dospelých pripravil súbor Ondráš z Brna.
Na tretí deň o 10.00 h sa všetky súbory stretnú na slávnostnej sv. omši v Kostole sv.
Jakuba. Popoludní budeme mať na výber, či si zaspievame „pesničky z trnafskej roviny“
alebo „každý po svojem“ v dvoch rovnomenných programových pásmach. Korunu
celému festivalu nasadí večer o 21.00 h na Trojičnom námestí o kultový muzikál Maľované na skle v podaní Mestského žilinského divadla.
-euProjekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Desať rokov Dvorany slávy dobra v Trnave
„Na prízemí Domu hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského je umiestená expozícia rezofonických nástrojov – Dvorana slávy Dobra, ktorá bola slávnostne otvorená 28.
augusta 1996. Je holdom Johnovi Dopyerovi (1893 – 1988), slovenskému rodákovi,
ktorý koncom 20-tych rokov uplynulého storočia spoločne so svojimi bratmi skonštruoval v USA rezofonickú gitaru - DOBRO.“

Toľko hovorí úvod krátkeho článočku v reklamnej publikácii o trnavskom Dome
hudby. Dvorana slávy dobra, toto prvé a zatiaľ aj jediné múzeum rezofonických
nástrojov na Slovensku i v celej Európe, vznikla v auguste pred desiatimi rokmi.
Hlavný podnet k jej založeniu dal síce medzinárodný hudobný festival Dobrofest,
na ktorom každoročne vzdávajú hold pamiatke Johna Dopyeru najznámejší hráči na
dobro z celého sveta, no za svoj vznik vďačí najmä pochopeniu a prezieravosti vtedajšieho riaditeľa Západoslovenského múzea Ing. Milana Petráša. Dokončenie obnovy
polyfunkčného objektu Domu hudby práve finišovalo a hoci jeho oficiálne otvorenie
sa uskutočnilo až 13. septembra, Dvoranu slávnostne otvorili už dva týždne predtým,
počas 5. ročníka Dobrofestu.
Expozícia sa pôvodne nachádzala vo veľkej reprezentačnej miestnosti na prvom
poschodí, no v roku 1999 ju bohužiaľ premiestili do oveľa menej vyhovujúcich a veľmi
stiesnených priestorov na prízemí, kde je doteraz. Základ výstavy tvoria kópie historických dokumentov, patentných listín a fotografií, ktoré priniesli z USA na Slovensko deti nebohého vynálezcu. Ich prostredníctvom sa návštevníci Dvorany slávy dobra
môžu zoznámiť s históriou vynálezcu i celej rodiny Dopyerovcov, ktorá pochádzala
z neďalekej Dolnej Krupej. Okrem toho môžu obdivovať aj zbierku drevených a celokovových rezofonických gitár, ktoré v priebehu uplynulých desiatich rokov darovali
rozliční hudobníci a výrobcovia gitár. Medzi nimi je aj nádherné drevené dobro, ktoré
múzeu venoval slávny americký dobrista Jerry Douglas z Nashville. Veľmi zaujímavá
je aj kovová gitara so striebristým obrazom starej Trnavy, ktorú po svojej návšteve
Dobrofestu špeciálne pre Dvoranu slávy dobra vyhotovil Don Young, spolumajiteľ
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firmy National Reso-Phonic z Kalifornie, kde vyrábajú rezofonické nástroje podľa
starých patentov Johna Dopyeru. Doslova potešením aj pre oči návštevníka – nehudobníka je pohľad na malé kovové ukulele, či na gitary nesúce značku pražskej
firmy Amistar. V minulom roku pribudla aj raritná štvorstrunová rezofonická gitara
amerického výrobcu Kurta Schoena, ktorá má telo zo starej drevenej škatule od cigár
a najnovším prírastkom tejto jedinečnej zbierky je zasa rezofonická mandolína od
toho istého výrobcu.
Dvorana slávy dobra si za 10 rokov svojej existencie získala veľmi dobrú povesť a meno,
i keď neustále stúpajúci počet nových exponátov už priam volá po inovácii celej expozície
a najmä po novom a dôstojnejšom priestore, ktorý by bol adekvátny významu a hodnote
celej zbierky. Pri svojej nedávnej návšteve Trnavy ju neobišiel ani americký veľvyslanec na
Slovensku Rodolphe M. Vallee a do knihy návštev pribudlo množstvo ďalších podpisov od
návštevníkov z celého sveta najmä počas tohtoročného jubilejného 15. ročníka Dobrofestu.
Nakoniec, máme sa čím pýšiť, veď rezofonická gitara – dobro je nepochybne jeden
z najvýznamnejších umelecko-remeselnícko-technických vynálezov, ktorými Slovensko prostredníctvom svojich rodákov obohatilo svetovú hudobnú kultúru.
P.R.

UHOL POHĽADU

Synagóga – Centrum súčasného umenia
Autorky projektu: Mária Čorejová, Michaela Rázusová Nociarová
Sprievodný projekt: Dušan Barok
Architektonické riešenie: Ľubomír Nosko
Kurátorka: Ivana Moncoľová
do 20. augusta

Námet výstavného projektu UHOL
POHĽADU vznikol koncom augusta
2005. Po prvom stretnutí autoriek projektu s kurátorkou sa jeho idea naďalej
rozvíjala do dnešnej podoby. Obe autorky
sa v námete projektu zhodli, že sa chcú
na životné situácie ženy pozrieť z rôznych
uhlov a chceli by, aby ich tak vnímal aj
divák výstavy. Výstavný projekt je inštaláciou in-situ pripravenou pre priestory pôvodnej synagógy, dnes výstavného
priestoru Galérie Jána Koniarka. Obe autorky sa do určitej miery rozhodli na téme
vlastnej inštalácie a maľby: reagovať na svoje vlastné osobné situácie a zažité životné obdobia.

Uhol pohľadu Márie Čorejovej

Mária Čorejová ponúka v svojej in-situ inštalácii uhol pohľadu na rodinu a na ženu
v nej a na spolužitie žien. Historickú maľbu od Leonarda da Vinciho s ikonografickým námetom Anny Samotretej rozložila na vyše 500 pixelov digitálnej reprodukcie
tohto obrazu. Každý pixel je samotným obrazom. Ich vzájomným skladaním na niekoľkých rovinách a zavesením v priestore vzniká niekoľko rámov zložených z týchto
obrazov jednotlivých digitálnych pixelov. K zloženiu celého obrazu v oku diváka sa
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dá dosiahnuť iba z jedného bodu v priestore synagógy. K realizácii in-situ inštalácie
výrazne prispelo architektonické riešenie Ľubomíra Noska.

Uhol pohľadu Michaely Rázusovej Nociarovej

Michaela Rázusová Nociarová pracuje na maľbe, ktorá je umiestnená na galérii
synagógy v štvorcovom priestore nad vstupom (nartexom). Celá maľba (pravdepodobne v kombinácii s kresbou) je na celej podlahe miestnosti o veľkosti 25 m² a diváci budú môcť po nej chodiť. Maľba predstavuje autorkinu izbu a jej pohľad na ňu
v určitú presnú hodinu. Jej pohľad je situovaný z miesta, na ktorom počas 13-tich
mesiacov kojila svoje prvé dieťa. Materstvo ako priestor na manifestáciu intimity je
pre autorku spojený s jej subjektom/jektivitou, ale zároveň je pre ňu prirodzený ako
samotné dýchanie. Michaela Rázusová Nociarová si vybrala priestor hornej ženskej
galérie ako miesto, ktoré bolo v synagógach alebo v niektorých kresťanských kostoloch, určené pre ženy s deťmi. Autorka takisto ako jej kolegyňa vytvára pre diváka
svoj uhol pohľadu a otvára rovinu narativity viazanú na priestor – v tomto prípade
na maľbu ilúzie priestoru.
Sprievodný uhol pohľadu Dušana Baroka
Dušan Barok je autorom webových stránok a net.artových projektov. Pre spoločný
výstavný projekt Uhol pohľadu pripravil softvérovú inštaláciu pracujúcu s textami,
ktoré boli pre priestor Synagógy – centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka
v jeho histórii napísané. Ide o texty kurátorské a populárno-náučné, a aj zároveň
o texty, ktoré boli publikované v tlači a v odborných prácach o oboch autorkách –
o Márii Čorejovej a o Michaele Rázusovej Nociarovej. Počítač so softvérom, ktorého
databáza obsahuje spomínané texty, náhodne generuje nové kurátorské texty, ktoré
mixuje do náhodných textových mustier, ktoré následne vytlačí.
Ivana MONCOĽOVÁ

Mesto X

je fikcia a zároveň podoba akéhokoľvek mesta
V letnom období sa trnavská Galéria Jána Koniarka rozhodla venovať opäť mladým
výtvarníkom. Po retrospektívnych výstavách o Oskárovi Čepanovi či k 30. výročiu
Galérie Jána Koniarka sa rozhodli v pravidelných etapách predstavovať tvorbu súčasnej mladej autorskej generácie. Mesto x je expozícia troch autorov – Romana Biceka,
Michala Černušáka a Erika Šilleho, ktorí sa nechali inšpirovať moderným urbanizmom
miest, z čoho vznikli tri rôzne interpretácie vytvorené tradičnou technikou maľby.
Výstava je v Kopplovom kaštieli sprístupnená až do 27. augusta.

„Je to mesto na mnohokrát. Je tam taká slovná hračka, mesto na 100-krát, 100
krát iks, ale samozrejme aj mesto neznáme, nepoznané. U všetkých troch autoroch
sa objavuje práve ten mestský kontext, urbánny, domy, ulice, fasády. Akýsi vysvietený svet. Druhou rovinou je použitie mestského jazyka, ktorým vťahujú do hry aj
prvky, ktoré sú súčasťou mesta, teda komiksy, filmy, reklamu, popkultúru. Je tam
vidieť aj niektoré názvy diel, čiže celé spektrum, ktoré nás obklopuje a v ktorom sa
autori pohybujú. Čo je dôležité, dokážu to preniesť a transformovať do maliarskeho
jazyka. Preto sme vybrali trojpolohu, aby sme ukázali tri prístupy k podobnej plat-
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forme,“ hovorí o výstave kurátor a riaditeľ Galérie Jána Koniarka Vladimír
Beskid.
Celý projekt teda vznikal ešte pred
vznikom obrazov. Autori výstavy sú
odchovanci profesora Ivana Csudaia
z Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Preto možno badať isté
spoločné umelecké videnie v nazeraní na tvorbu. „V druhej línii určite,“
potvrdzuje Vladimír Beskid, „vklad
pedagóga, debaty a komunikácia s ním
dáva isté predpoklady pre študentov
ako to robiť. Možno im profesor Csudai
pomáha v akomsi destilovaní myšlienky, ako ju podať priamočiarejšie a presnejšie. Programovo si volia klasickú maľbu,
napriek tomu, že veľmi dobre poznajú nové moderné médiá. Myslím, že práve to je
vplyv profesora Csudaia.“
Pre Ivana Csudaia neboli obrazy na výstave ničím nových, skôr len zavŕšením spolupráce troch autorov navzájom a zároveň s odlišnými predstavami o téme. „Mám
k týmto dielam interný vzťah, pretože vznikali niekoľko semestrov v ateliéri a mimo
ateliéru. S autormi spolupracujem v škole a títo chlapci pracujú predovšetkým na
celkom individuálnych motiváciách. To, čo k nim preniká, sú návyky k akémusi
systému ako pristupovať k maľbe a ako s ňou narábať. Tak ako to bolo typické napríklad pre modernistickú školu – rozobrať tému na individuálnom základe. Mohol by
som to nazvať prínosom stretnutia v ateliéri,“ hovorí profesor Ivan Csudai.
Ak bežní návštevníci galérie hovoria, že niektoré diela sú málo komunikatívne,
v prípade výstavy Mesto X sú diela skôr zlatou strednou cestou, teda akýmsi príklonom umelcov k väčšej komunikatívnosti. „Nemyslím si, že je to tak,“ hovorí profesor Csudai, „každodenného návštevníka galérie oslovuje skôr určité odľahčenie
týchto diel. Je dobré, že nevytvárajú akýsi ostrovček, ale ich manipulačný priestor
presahuje aj do iných oblastí, napríklad do literatúry alebo cez reminiscencie do
detstva.“
Z neďalekého Hlohovca pochádza aj jeden z trojice výtvarníkov výstavy Mesto
X Michal Černušák. Znamená to, že si mohol za X dosadiť napríklad Hlohovec,
Trnavu. „Ale aj Madrid a všetky ďalšie mestá, ktoré vám napadnú,“ automaticky dopĺňa Michal Černušák, „nie je to však žiadne reálne mesto. Keďže k týmto
dielam neexistujú žiadne skice, je to akési fiktívne mesto, ktoré som mal vo
vedomí, mesto ako akýsi živý organizmus. Inšpirovali ma urbanizmus a priemysel, ale aj televízne správy, napríklad, keď niekto urobí správu, ktorá nemusí
mať reálny základ. Naše prístupy sú rôzne. Roman Bicek robí skôr hutnejšiu
expresionistickú maľbu. Erik Šille to má také farebné a komiksové. Ja sa prikláňam k fiktívnej realite, ktorá síce v reáli neexistuje, ale každému evokuje,
že by to mohlo niekde byť a niečo sa tam reálne odohralo. To je môj prístup
k maľbe.“
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Načo si tam, ty trkvas! Vymeňte rozhodcu!
Upozorňujeme čitateľov, že podobnosť tohto tenisového príbehu a jeho aktérov so skutočnými osobami a dejom nie je úplne náhodná

Sýta tehlová farba antuky kontrastovala so zeleňou stromov a trávnika za tenisovými kurtami, keď som s rodičmi prichádzal ku krásnemu tenisovému areálu AŠK
Slávia Trnava. Môj strach rástol každým krokom. Dutý zvuk tenisových loptičiek
prerušovalo trieskanie rakiet o antuku a sentimentálne výkriky: „Nie! Preboha
nie! Čo to hrám? Dnes mi nič nejde!“. Túto pohodu augustového letného tenisového
popoludnia odrazu prerušil rev: „Zabijem ťa! Nebudeš už podvádzať, ty...!“ Otecko
údajne poškodeného tenistu vletel na tenisový dvorec a vrhol sa na protihráča svojej
ratolesti, ktorý len, len stihol utiecť z dvorca von.
Dcére populárneho bratislavského herca – komika odpískal riaditeľ turnaja pri
serve prešľap a herec sa sťažoval, že to ešte nikde nezažil. Riaditeľ turnaja však
vyhlásil, že jeho nebudú žiadni komedianti a cirkusanti z Bratislavy dirigovať.
Krik na dvorcoch zosilnel a prehlušil nezrozumiteľné chrčavé hlásenie areálového
rozhlasu, z ktorého som vytušil, že mám nastúpiť na tenisový kurt číslo štyri. Vedľa
na päťke jedna tenistka kričala, že chce psíčka a matka za plotom jej ho za výhru
sľúbila. „Ale ja ho chcem teraz,“ zvrieskla a naschvál tresla obe podania do sita.
Citovo vydieranej mamine vytryskli slzy a zničene odchádzala s ovisnutou hlavou
do bufetu na poldeci.
„Rozcvič sa trocha, hýb sa,“ kričal na mňa otec zavesený na drôtenom plote. „Daj
si zopár servov, sústreď sa,“ prikurovala mama. „Márnosť šedivú, hádž si tú loptičku
trošku vyššie.“ Odsekol som, že mi svieti slnko do očí. „Netrep somariny a hraj tenis!“
Konečne prišiel súper. Zavŕtal sa do mňa strašidelným pohľadom, vyceril kly a vrčal, že mi dá kanára. Na empair sa horko ťažko vyštveral tučko s ceruzkou medzi
zubami a zdrapom papiera. Strihli sme si o strany. Samozrejme, získal som protislnečnú. Nebolo mi bohvieako, ale pohľad na grimasami hýriacich rodičov obojručne
zavesených na drôtenom plote ma začal oberať o posledné sily.
„Daj si ešte pár drepov,“ skríkla mama a hlas jej v pripekajúcom slnku preskočil
do fistuly. To už môj súper tvrdo zaservoval. Aut, hlásil rozhodca. Vtom bez vyzvania prekĺzol cez sito taký kraťas – prdinec. Letel som ako blázon, loptu vrátil, zavesil sa na sito a súper ma v pohode prekopcoval. Pätnásť nula, zahlásil tučko. „Čo
to má znamenať,“ kričala matka, „Veď nebolo redy! Načo si tam ty trkvas! Vymeňte
rozhodcu!“
Okolo nášho dvorca opäť prefrčal na smrť vystrašený tenista a za ním otec hráča
skrečovaného zápasu s revom: „Ja ťa zabijem, ty...!“
Prvú hru som v pohode prehral. Medzitým sa populárny komik prišiel rozlúčiť
s mojimi rodičmi a vyhlásil, že do Trnavy už viac nepríde. Naslinil som si prst, odhadol smer a silu vánku a zaservoval. Samozrejme aut. Druhý a slabší mi zabil. „Ja tam
vletím a ten dvorec s tebou pozametám,“ vyhrážal sa otec. Matka chcela ísť tiež a vo
mne stúpal hnev. Zreval som a tresol raketu o antuku. To už rodičia vtrhli na dvorec
a začala bitka. Hlavný rozhodca môj zápas s potešením skrečoval. Keď som si balil
veci, matka jednej tenistky prinášala v prútenom košíku čerstvo kúpeného psíka.
Marián MRVA
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Pol storočia atletiky v Slávii Trnava
Keď koncom roka 1956 zakladal profesor Strednej priemyselnej školy (SPŠ) v Trnave Ján Butko
s Mikulášom Čordášom a Jozefmi Palkom a Venturom v našom meste atletický klub Telovýchovná jednota (TJ) Slávia, bol som žiakom tretieho
ročníka ZŠ. Jozef Palko bol môj učiteľ telocviku.
S profesorom Butkom som sa zoznámil, keď som sa
o šesť rokov neskôr stal študentom SPŠ. Trnavská
priemyslovka nebola známa iba tým, že vychovávala chýrnych odborníkov v oblasti strojníctva, ale aj
vynikajúcimi atlétmi, ktorých okrem J. Butka pripravovali aj pedagógovia František Gažo a mladý
Eduard Čordáš – aktívny šprintér a tiež tréner TJ
Slávia. Na atletickom štadióne trnavskej priemyslovky bolo na čo pozerať. Mohli ste tam vidieť v akcii majstra ČSR v hode oštepom Dušana Kulku,
šprintérov Alfréda Morvaya, Imricha Pivarníka,
Štefana Liu, Oľgu Kubovičovú a Annu Butkovú,
pretekárky na 400 a 800 m Ľudmilu Lovečkovú a Oľgu Vrlákovú, slávnych chodcov
Jozefa Burcla, Juraja Benčíka, Milana Belku, Miroslava Kyrinoviča a Ľudovíta
Žambokréthyho, guliarku Evu Duchoňovú...
Keď začiatkom šesťdesiatych rokov začal v Trnave trénovať Anton Hajmássy,
výrazne sa zaslúžil o zlepšenie atletických výsledkov nežného pohlavia Slávie.
Pod jeho vedením v rámci Československa vybojovali atlétky z Trnavy trikrát prvé
miesto v II. lige v rokoch 1967, 1968 a 1969.
S atlétkou Slávie a reprezentantkou v behu na 400 a 800 m Oľgou sme sa vzali
v roku 1972 a tak som sa vlastne oženil aj s TJ Slávia. Svedkami na svadbe nám boli
Anton Hajmássy a pedagóg telesnej výchovy Marián Peciar, ktorý sa ako hospodár
štadiónu TJ Slávia zaslúžil o jeho dobudovanie. Od tých čias som sa často zúčastňoval rôznych atletických akcií na Slovensku i v zahraničí. Niekedy som sa úprimne
čudoval, koľko detí – malých atlétov, sa zmestí do môjho mikrobusu.
Byt sme potom dostali v tzv. slávistickej deväťbytovke pri atletickom areáli TJ
Slávia. Na prízemí tam býva bývalá atletická reprezentantka a v súčasnosti trénerka Ľudmila Hlaváčková-Lovečková s rodinou. Na druhom poschodí mali vedľa
nás byt manželia Hrdličkovci, ktorí vychovali vynikajúcu reprezentantku – atlétku
Miriam Hrdličkovú. Oproti nášmu bytu bývali Charfreitagovci. Ich najstaršia dcéra
Radka, guliarka a diskárka, mnohonásobná reprezentantka a majsterka ČSSR
a Slovenska, nás však po ťažkej chorobe v roku 1996 navždy opustila. Syn Libor
začal svoju reprezentačnú kariéru v Nikózii na Cypre v roku 1994 spolu s vrhačom
Mariánom Bokorom. Libor Charfreitag mladší sa stal aj prvým olympionikom Asociácie športových klubov (AŠK) Slávia Trnava (pôvodný názov TJ Slávia platil do
roku 1993, potom bol premenovaný na AŠK Slávia), keď sa zúčastnil ako kladivár
so svojim trénerom a otcom Liborom Charfreitagom starším na Olympijských hrách
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(OH) v Sydney v roku 2000. Na OH v Aténach v roku 2004 (na fotografii) si v hode
kladivom vybojoval siedme miesto. Posledný úspech zaznamenali súrodenci Libor
a Eva Charfreitagovci na nedávnych atletických Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa
uskutočnili na kvalitnom tartanovom štadióne AŠK Slávia, kde sa Libor opäť stal
majstrom Slovenska a jeho sestra Eva obsadila druhú priečku.
Atletický štadión Slávie i slávistická deväťbytovka sú na ulici, ktorá nesie meno
legendy trnavskej atletiky, Jána Hajdóczyho. Hajdóczy bol v našom meste profesorom telesnej výchovy ešte za Rakúsko – Uhorska. Hajdóczyho žiaci, medzi ktorých
patrili profesori Butko a Hajmássy, organizovali po II. svetovej vojne niekoľko ročníkov celoslovenských stredoškolských hier o Pohár Jána Hajdóczyho. Na základe
týchto športových hier pravdepodobne vznikla aj myšlienka dnešnej populárnej
olympiády mládeže – Kalokagatia.
Na záver sa chcem ospravedlniť všetkým členom AŠK Slávie Trnava, ktorých som
neuviedol, pretože to nebolo možné z priestorových dôvodov. Mám však pre nich
tip, ktorý problém rieši. Bývalý atlét AŠK Slávia, novinár a spisovateľ Miroslav
Hazucha, onedlho vydá svoju knihu Päťdesiat rokov atletiky v Slávii Trnava, ktorá
je momentálne v štádiu posledných korektúr a onedlho uzrie svetlo sveta. V nej je
o Slávii všetko od A do Z.
Marián MRVA
foto: archív Charfreitagovcov

Dvojnásobné zápasnícke jubileum

Sedemdesiat rokov od olympijského striebra trnavského rodáka Jozefa
Herdu; prvý duel ŤAK Jánošík v auguste 1931 v Orolskej
Jozef Herda (21. 4. 1910 – 4. 10. 1985) je jediným trnavským rodákom, ktorý získal olympijskú medailu. Bolo to pred sedemdesiatimi
rokmi, keď na OH 1936 v berlínskej Deutschlandshalle si vybojoval striebro v gréckorímskom štýle medzi borcami do 66 kg.

Počas júnovej medzinárodnej
olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2006 mal premiéru aj národný
šampionát v pasovačke jedenástich
detských družstiev na nádvorí ZŠ
v Trnave, Ulica Maxima Gorkého.
Zlaté medaily z finálového turnaja
si odniesli chlapci zo Sniny.
Foto: Milan Urbánek

Trnavčan zostal iba na štíte Koskellu
z Fínska. Pravda, po ich nerozhodnom súboji
rozhodcovia sa sporným pomerom hlasov 2:
1 priklonili na stranu škandinávskeho zápasníka. Napriek tejto skrivodlivosti, v 102-ročnej histórii slovenského zápasenia ide
o najcennejší olympijský kov, pretože ďalší
štyria reprezentanti ovenčili tento úpolový
šport bronzovou poctou: Mikuláš Athanasov
(Helsinky 1952), Dan Karabín, Július Strnisko (obaja Moskva 1980) a Jozef Lohyňa
(Soul 1988).
Na OH 1932 v Los Angeles neštartoval
Herda kvôli chýbajúcim financiám, hoci po
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zisku domácich majstrovských titulov v rokoch 1931 a 1932 si oprávnene nárokoval na miesto vo výprave. Ideálny zápasnícky vek ho predurčoval byť v r. 1940
ešte úspešnejším. Žiaľ, vojnový požiar dostal na lopatky nielen zápasníkov, ale aj
celé olympijské hnutie. Tak prezrádza publikácia vydaná k storočnici zápasenia
na Slovensku.
Podľa slov Henryho Herdu, dlhoročného televízneho režiséra, jeho otec bol
handicapovaný v priestorovom videní, pretože ako desaťročný utrpel úraz na oko
a odvtedy videl iba na jedno. V orientácii na žinenke to však nikto nepostrehol.
Svojmu osudu sa známy zápasník z Trnavy jednoducho nepoddal. Ani vtedy, keď
ho ako sedemnásťročného zámočníckeho tovariša vyhodili z práce, pretože vyliezol na trnavský cukrovarnícky komín a na ňom urobil stojku. Pešky sa pobral do
Prahy. Cesta mu trvala tri týždne. Nuž, putovanie za olympijským striebrom bolo
poriadne tŕnisté.
Nezabudnuteľný rodák zo slovenského Ríma, 124-násobný reprezentant Jozef
Herda, vybojoval vyše 2 000 zápasov. Na posledný medzinárodný duel nastúpil
ako 46-ročný v Bratislave. No s jeho menom i športovou záľubou sa spája tento
mesiac jedno zaujímavé výročie. V auguste 1931 totiž svoje prvé vystúpenie pred
vlastným publikom mali zápasníci Ťažkoatletického klubu Jánošík Trnava. Podľa
informácie zo zožltnutých stránok Športového týždňa, do hľadiska v Orolskej záhrade prišla rekordná účasť divákov. Domáci zvíťazili nad borcami z Modry 5:2.
Rozhodcom historického stretnutia bol Jozef Herda, v tom čase už trénujúci v Prahe. Aj jeho zásluhou sa zápasenie v Trnave začalo úspešne rozvíjať.
Najvýznamnejšia postava slovenského zápasenia v medzivojnovom období a vôbec najúspešnejšia trnavská osobnosť v celej histórii olympizmu ma inšpirovala
– súbežne s premenovaním Zväzarmovskej ulice na Olympijskú – podať ešte jeden
návrh. Aby jedno z najvýznamnejších centier Trnavy nieslo nové pomenovanie:
Námestie Jozefa Herdu. Stalo sa. Trnavské mestské zastupiteľstvo oba moje
návrhy akceptovalo a nič nestálo v ceste pripraviť na jún 1992, počas detskej
a mládežníckej olympiády Kalokagatia, slávnostné odhalenie tabúľ. Čestná rola
pripadla členovi MOV prof. Vladimírovi Černušákovi a olympijskému víťazovi
v boxe Jankovi Zacharovi (Helsinky 1952).
Na tieto nezabudnuteľné okamihy som si spomenul v júni, počas trnavskej
olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2006. Bolo to tak pri sledovaní jedného
z ukážkových športov, majstrovstiev Slovenska v pasovačke. Do trnavského finále
postúpilo jedenásť škôl. Pätnásťtisícovú finančnú prémiu si odniesli chlapci zo ZŠ
v Snine, Ulica 1. mája. Strieborný stupienok obsadila ZŠ Rimavská Sobota, Hostinského ulica. Tretie miesto si vybojovala ZŠ Uhrovec.
Obe jubileá, prvého zápasníckeho duelu v Trnave (august 1931) a Herdovej
olympijskej medaily (september 1936), si zaslúžia pozornosť. A možno aj realizovanie myšlienky, aby v nepárnych rokoch (vtedy sa olympiáda Kalokagatia nekoná)
pilotný projekt úpolovej hry pre deti, pod názvom pasovačka, mal celoslovenské
finále v Trnave ako Memoriál Jozefa Herdu. Na uctenie si nášho nezabudnuteľného rodáka, zápasníckej legendy.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Zabrze s primátorskou trofejou

Džudista Jozef Svátek strieborný v majstrovstvách sveta veteránov
 AJ DVAJA TRNAVČANIA LAUREÁTMI FAIR-PLAY – Obradná sieň mestskej radnice
patrila počas júnovej olympiády detí a mládeže v Trnave laureátom Školskej ceny
fair-play v SR za roky 2005 – 2006. Slovenská asociácia športu na školách ocenila deviatich dlhoročných činovníkov, medzi nimi dvoch Trnavčanov – Karola Duffeka a Jozefa Jančoviča. Po príhovore primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka sa vzácni hostia
zapísali do pamätnej knihy mesta. Boli medzi nimi aj vedúci zahraničných výprav na
Kalokagatii 2006, vrátane zástupcu osudom ťažko skúšaného mestečka Srebrenica
(Bosna a Hercegovina), kde srbskí vojaci počas vojnového konfliktu pred 11 rokmi
naraz zmasakrovali 7 348 obetí, vrátane starcov, žien a detí.
 JUBILEJNÝ TURNAJ V RÉŽII POĽSKEJ DRUŽINY ZO ZABRZE – Futbalový deň pracovníkov mestských polícií a mestských úradov prebiehal na trávniku Areálu zdravia ŠK
Trnava – Modranka pätnásty raz. Primátor mesta Ing. Štefan Bošnák odovzdal svoju
putovnú trofej hosťom z partnerského mesta Zabrze. Poliaci vo finále oskalpovali
břeclavský výber 3:0 (2:0). Tretiu pozíciu obsadil ďalší juhomoravský celok, mesto
Hodonín (po výhre 3:2 nad Trnavou). Po celých pätnásť rokov stál pri turnajovom
kormidle náčelník MsP v Trnave Mgr. Igor Keleši. Jeho pravou rukou aj tentoraz bol
Pavol Boďa. Spolu s ďalšími kolegami pripravili pestrý sprievodný program.
 USPORIADATEĽSKÝ I HRÁČSKY TRIUMF LOKOMOTÍVY – V príjemnom prostredí Smolenického zámku otvoril medzinárodnú konfrontáciu starších žiakov (ročník narodenia 1991) zástupca primátora mesta Trnavy Eduard Čechovič. Počas dvoch nasledujúcich dní to bola ďalšia z turnajových lahôdok v podaní FK Lokomotíva. Navyše, mladí
zverenci trénera Rudolfa Klenkoviča v žlto-modrom výstroji usporiadajúceho klubu
priklincovali celkovým prvenstvom (tri víťazstvá, dve remízy) vydarený futbalový
víkend na Družbe. Turnajový šéf Peter Moravčík bol teda pri odovzdávaní cien dvojnásobne spokojný. Spravodajsky doplňme ďalšie poradie: 2. OFZ Trutnov (ČR, o skóre
za domácou Lokomotívou), 3. FC Spartak (tréner Jozef Dian), 4. Výber Walbrzychu, 5.
Promotor Rokitnica Zabrze (oba celky z Poľska), 6. Výber ZsFZ (kategória 1992).
 JOZEF SVÁTEK STRIEBORNÝ VO FRANCÚZSKU – Majstrovstvá sveta veteránov v džude sa skončili vo francúzskom Tours skvelým zásahom trnavskej minivýpravy. Jozef
Svátek si vybojoval striebornú medailu medzi borcami do 100 kg vekovej kategórie do
45 rokov. Ďalší dvaja džudisti Slávie Trnava, Martin Rieger a Ľuboš Barinec, obsadili
siedmu priečku. Pezinčan Roman Brunovský skončil jedenásty.
 MAJSTROVSKÝ TITUL TRNAVSKÝM DRÁHOVÝM GOLFISTOM – Záverečným, siedmym
kolom v Brezne sa skončila najvyššia celoslovenská súťaž v dráhovom golfe. Radosť
z titulu majú Trnavčania, ktorí získali prvoligové prvenstvo po dvoch rokoch. Konečné
poradie družstiev v majstrovskom ročníku 2005/06: 1. Trnava 42 bodov, 2. Bratislava
35, 3. Prievidza 35 (o poradí na 2. a 3. mieste rozhodlo skóre), 4. Brezno 28, 5. Košice
21, 6. Žilina 11. Dvojdňové podujatie na Horehroní bolo zároveň tohtoročnými majstrovstvami SR. Do trnavskej vitríny putovali tri medaily: medzi seniormi (nad 46
rokov) Michal Putnoky získal zlato, zo žien bola Veronika Videnová strieborná a junior Roman Viden obsadil bronzový stupienok. Do bojov zasiahli aj ďalší trnavskí juniori – Radovan Botík (spolu s Michalom Drgoňom si zahral aj finále), Marcel Reisinger
a Matej Bartoš.
Jaroslav LIESKOVSKÝ
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Štvorlístok na najbližšie dva mesiace
Z pestrej nádielky augustových a septembrových pozvánok na trnavské športoviská sme vybrali štyri výnimočné
 TRNAVSKÁ F3J OPÄŤ SVETOVÝM POHÁROM – Jedinému tohtoročnému zápoleniu o body
do Svetového pohára v celom trnavskom regióne bude patriť 19. a 20. august. Už devätnáste dejstvo Trnavskej F3J, vrcholnej súťaže rádiom riadených veľkých termických modelov lietadiel, uvidia priaznivci na letisku Aeroklubu Trnava, za obcou Boleráz. Podľa
slov riaditeľa pretekov Františka Bachratého, popri dlhoročnej záštite primátora mesta
Trnavy Ing. Štefana Bošnáka sa prvý raz bude súperiť aj o pohár predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša. Vlaňajšok priniesol nebývalú drámu. Po
šiestich letových kolách, spomedzi 49 štartujúcich zo šiestich krajín, sa usalašil na čele
Talian Claudio Zavagno, iba o stotinu boda pred Nitranom Jánom Ivančíkom a o štyri stotiny pred Josipom Hucaljukom. Chlieb sa však lámal vo finále na 2 x 15 minút.
V ňom si s extrémnym, vetristým počasím najlepšie poradil mladý chorvátsky reprezentant Hucaljuk. Obhajca prvenstva sa prihlásil na 19. ročník medzi prvými. Dvojdňový
program otvoria veľkolepým ceremoniálom v sobotu 19. 8. o 9.30 h. Úvodné súťažné lety
prídu na rad o tridsať minút neskôr. V nedeľu, po dokončení základnej časti (8.30 – 13.00
h), sa môžu priaznivci tešiť na dvojkolové finále Svetového pohára. U jednotlivcov zároveň pôjde o súčasť seriálu Contest Euro Tour. Družstvá sa predstavia v súperení o Pohár
V-4. Tohtoročná Trnavská F3J bude generálkou na ME 2007, ktorými poverili práve
trnavských usporiadateľov.
 MEMORIÁL MARIÁNA HIRNERA – Už je to tak, hoci ani po 1,5 roku stále nemožno uveriť
krutej zvesti o predčasnom skone trnavskej hádzanárskej legendy, dlhoročného reprezentanta Mariána Hirnera. Pamiatku nezabudnuteľného brankára a trénera majstrovskej
Trnavy (historický prvý titul slovenského šampióna v r. 1994) si kamaráti z HK 47 uctia
dvojdňovým turnajom. Pozvanie na 1. ročník Memoriálu Mariána Hirnera prijali tímy Košíc,
Bratislavy (v oboch mestách pôsobil), Topoľčian a Trnavy. Popri hádzanárskej dráhe zostal
Mariánovi priestor počas jedného volebného obdobia i na prácu vo funkcii poslanca mestského zastupiteľstva a predsedu komisie pre mládež a šport. Aj preto pri spomienkovom
podujatí na trnavského hádzanára storočia nezostane bokom ani mestská samospráva. Na
víťazný kolektív čaká putovný pohár primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka. Hrať sa bude
v sobotu 26. augusta od 14. do 20. h, v nedeľu 27. 8. od 10. do 14. h. Usporiadateľský štáb,
na čele s Ing. Alexandrom Ulašinom a Ernestom Gubrickým, pozýva do hľadiska Mestskej
športovej haly na Rybníkovej ulici všetkých priaznivcov mužskej hádzanej. Príďte si zaspomínať na urasteného gólmana v zelenom drese s číslom šestnásť.
 ZÁVER TRNAVSKEJ CYKLISTICKEJ LIGY – Aj keď do skončenia šestnásťdielnej TCL
Generali 2006 chýbajú ešte dve kolá, už teraz možno napísať, že nadšenci okolo Ing.
Mariána Hlbockého a Ladislava Duboša z CK Trnava dotiahli organizáciu tohto technicky náročného seriálu do najmenších detailov. Posledné dve kolá budú na programe
v stredu 9. augusta (časovka do vrchu z Harmónie na Zochovu chatu, štart o 17.30 h,
dĺžka trate 5,6 km) a v stredu 6. septembra (štart o 17.00 h na kopci za Košolnou, smer
Dlhá). Dekorovanie víťazov 12. ročníka Trnavskej cyklistickej ligy príde na rad o tri dni
neskôr, počas Tradičného trnavského jarmoku, v rámci masovej časovky Trnavských
6666 metrov na Malženickej ceste.
 PÄŤDESIATA TRNAVSKÁ HODINOVKA – Pri zakladaní tohto vytrvalostného behu nám
slúžila za vzor vyše dvadsaťkilometrová vzdialenosť, ktorú v priebehu šesťdesiatich
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minút pokoril štvornásobný olympijský víťaz Emil Zátopek na dráhe v Houštke. V Trnave sme prišli s myšlienkou usporiadať hodinovku ako prví na Slovensku. Vo štvrtok
10. novembra 1977, napriek dažďu, 28 vytrvalcov krúžilo v historickej ouvertúre na atletickom ovále vtedajšej PdF UK. Z atlétov bol najrýchlejší Stanislav Bachratý (Slávia
Trnava, 16 750 m), z neregistrovaných adeptov Peter Liška (Jaslovské Bohunice, 16 615).
Nečakaný úspech premiéry si vyžiadal o niekoľko dní reprízu. Išlo o príspevok ku Dňu
študentstva a najviac metrov (16 350) dostal na konto Bohuslav Urgošík z Klubu rekreačného behu KDPM Trnava. Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov
mala Trnavská hodinovka tri edície – jarnú, letnú a jesennú. Preto na pondelok 18. septembra (štart hlavných pretekov o 17.00 h na umelej dráhe atletického štadióna Slávie)
chystáme už jej päťdesiate vydanie. Rekordný zápis, ešte zo škvarovej štvorstovky na
Prednádraží, patrí poľskému vytrvalcovi Ryszardovi Maleckému (18 910 m). Svoju formu
pred jubilejnou hodinovkou si Trnavčania môžu prísť otestovať v pondelok 4. septembra
o 17.00 h na Beh zdravia lesoparkom Kamenný mlyn. Rodina kondičných ctiteľov ním
oslavuje od r. 1979 vznik Klubu rekreačného behu v Trnave, najstaršieho na Slovensku
(založený bol 2. septembra 1977). Podrobnejšie informácie, aj o ďalších mestských športových podujatiach, poskytne záujemcom referát telesnej kultúry a športu MsÚ na Trhovej 3 (tel. 59 06 129).
Jaroslav LIESKOVSKÝ

Slnečné žiarenie lieči i poškodzuje
Slnko je zdrojom svetla, tepla a ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré v primeranej dávke
a dĺžke expozície lieči niektoré kožné choroby, umožňuje tiež syntézu vitamínu D.
V minulosti znamením krásy bola biela pokožka. Neskôr sa znamením krásy a zdravia
stala opálená koža. Ľudstvo sa masovo oddávalo výdatnému slneniu. Najnovšie poznatky
o účinkoch jednotlivých typov UV žiarenia, o stenčovaní ochrannej ozónovej vrstvy a zvýšenom výskyte chorobných zmien na koži vracajú ľudstvo k obmedzovaniu slnenia.
Stupeň poškodenia kože je závislý od dávky žiarenia a dĺžky pôsobenia UV lúčov. Poškodenie kože môžeme rozdeliť na jednorazové nadmerné ožiarenie kože (javí sa ako popálenina) a škodlivejšie, dlhodobé vystavenie pokožky UV žiareniu, ktorého dôsledkom
je nepravidelné zhrubnutie kože, starší vzhľad, tvorba pigmentových škvŕn (pigmentových znamienok) a kožných nádorov.
Koža človeka má voči UV žiareniu vlastné obranné mechanizmy, ktoré však nepostačujú, ak sa slníme v čase od 11.00 do 15.00 h, ak sa slníme počas užívania liekov (antibiotiká, sulfónamidy a iné), ak máme citlivý svetlý typ pokožky, väčší počet pigmentových
znamienok (tzv. materských znamienok), u podstatne tenšej a jemnejšej detskej pokožky, ktorú treba chrániť vzdušným odevom.
V prevencii vzniku kožných nádorov – vystavenie kože slnečnému žiareniu, resp. opaľovanie musí byť postupné, v malých dávkach, krátkych expozíciách s použitím ochranných krémov podľa citlivosti pokožky, ale v každom prípade aspoň s faktorom 15 – 16.
Ďalej je potrebná kontrola kože v zmysle pozorovania novovytvorených znamienok
a zmien u starých znamienok. Všímame si zmenu farby, veľkosti, tvaru, ohraničenia,
povrchu a pocitov svrbenia a pálenia v znamienku.
Zmeny znamienok, resp. výskyt nových znamienok si nechajte vyšetriť a zhodnotiť
odborným kožným lekárom. Včasná diagnóza a včasná liečba robí aj zhubný nádor kože
liečiteľnou chorobou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
MUDr. Viliam Damin, vedúci odboru verejného zdravotníctva
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Pridajte sa na kolesách proti rakovine
Mesto Trnava v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom, Nadáciou pre výskum rakoviny a Úniou miest Slovenska vás pozýva na charitatívnu
kampaň Na kolesách proti rakovine, ktorá sa uskutoční 20. septembra od 10.00
do 16.00 h na pešej zóne pred radnicou. Program bude upresnený na plagátoch.

Vítaní sú všetci, ktorí prídu „na kolesách“ bez motora, poháňaných ľudskou
silou: na skateboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách, trojkolkách, detských kočíkoch, bicykloch, vozíkoch pre telesne postihnutých...
Po celý deň bude prebiehať zbierka na podporu boja proti rakovine.

O chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
Kancelária Zdravé mesto Trnava vás pozýva na prednášku 5. ročníka cyklu Zdravie
všetkými pohľadmi (Škola verejného zdravia) na tému Chronická obštrukčná choroba
pľúc – závažné civilizačné ochorenie. Prednáška sa uskutoční 28. septembra o 17.00 h
v zasadačke na Trhovej ulici 2. Prednášať bude MUDr Július Duchoň, odborný lekár,
Mestská poliklinika.

Súťaž: Recepty na zeleninové jedlá
Brokolica so šafránom
Potrebujeme: 600 g brokolice, soľ, strúčik cesnaku, zeleninový vývar, 1 dl bieleho vína,
štipku šafránu, 1,5 dl bieleho jogurtu, lyžičku olivového oleja, citrónovú šťavu, cukor.
Očistenú brokolicu rozoberieme na ružičky, vložíme do vriaceho zeleninového vývaru,
pridáme pretlačený cesnak a varíme 5 minút. Pridáme víno, šafran, krátko prehrejeme
a necháme na teplom mieste postáť. Do jogurtu vmiešame olej, citrónovú šťavu a dochutíme cukrom. Brokolicu rozdelíme na taniere a polejeme ochuteným jogurtom.
Recept zaslala pani Anna Sokolovičová z Trnavy
Pripravuje MUDr. B. Chmelík

V trnavskej nemocnici je nedostatok krvi
Menší počet darcov letnom dovolenkovom období spôsobil v trnavskej nemocnici
akútny nedostatok krvi, stále vzácnej a nenahraditeľnej tekutiny.
Národná transfúzna služba SR v Trnave sa obracia s naliehavou prosbou na dobrovoľných darcov krvi všetkých krvných skupín, aby sa dostavili na odber krvi v Národnej
transfúznej službe SR v Trnave. Odber krvi býva denne ráno od 6.30 do 12.00 h počas
obdobia letných prázdninových a dovolenkových mesiacov.
Prosíme Vás, pomôžte svojím chorým spoluobčanom, ktorí sú odkázaní na Vašu pomoc.
V mene pacientov Národná transfúzna služba SR v Trnave ďakuje všetkým darcom,
ktorí svojím humánnym činom prispejú k záchrane života a k navráteniu zdravia .
NTS SR, pracovisko Trnava

oznamy
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Zmeny v novom zákone

č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o hlásení pobytu občanov a registri
obyvateľov Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2006

1. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej
vlastníkovi a má len evidenčný charakter.
2. Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
má len jeden trvalý pobyt, prechodných pobytov môže mať viac.
3. K prihláseniu na pobyt sa vyžadujú doklady nie staršie ako tri mesiace, napr. list
vlastníctva, osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, nájomná zmluva.
4. Ak sa občan nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4 v budove alebo
jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom
a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, (za časť budovy
sa považuje aj byt), ďalej v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení, v ktorom
sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, prihlási sa na trvalý pobyt
v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec
pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely
doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na
účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä
oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že
mu má byť doručená písomnosť.
5. Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred
vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu a v ohlásení
uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu (prechodný pobyt občana
v zahraničí).
6. Občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí hlási ohlasovni
v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a dobu prechodného pobytu, ktorý by
mal trvať na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov.
7. Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:
Na základe zaslania odhlasovacieho lístka z inej obce, ak občan zomrel alebo bol
vyhlásený za mŕtveho, pri odhlásení občana s cieľom trvalo žiť v zahraničí, ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného
alebo cudzieho dokladu, na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť
na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho
práva, na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, ak budova zanikla.
8. Návrh na zrušenie pobytu nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
9. Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu na návrh občana oprávneného užívať
budovu, na návrh vlastníka alebo spoluvlastníkov budovy, a ak budova zanikla, je
miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt
zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj
meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

novinky
z radnice

oznamy/pozvánky

10. Dňom prihlásenia novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt je deň jeho narodenia, miestom jeho trvalého pobytu je miesto trvalého pobytu jeho matky.
11. Dňom prihlásenia novonarodeného dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky
je deň, kedy jeho zákonný zástupca predložil ohlasovni pobytu rodný list dieťaťa,
ktorý vydáva ministerstvo.
12. Maloleté deti do 15. roku veku môžu byť prihlásené na trvalý pobyt so súhlasom
ich zákonného zástupcu alebo opatrovníka na iný trvalý pobyt ako majú oni.
13. Od 1. júla 2006 sa maloletým deťom vypisujú samostatné prihlasovacie lístky na
trvalý pobyt a zakladajú sa samostatne do evidencie. Dieťa už nie je vedené na karte
matky, ale má samostatnú kartu.
14. Od 1. júla 2006 sa používajú nové tlačivá na ohlasovni. Na kartách trvalého aj
prechodného pobytu sú vedené len tieto údaje o občanovi: titul, meno a priezvisko,
rodné priezvisko, rodné číslo, dátum, miesto, okres, štát narodenia, národnosť, adresa
nového trvalého pobytu a adresa predchádzajúceho trvalého pobytu. Na kartách sa už
neeviduje stav, manžel, deti, rodičia.
15. Od 1. júla 2006 sa do evidencie zaznamenáva aj údaj o čísle bytu, do ktorého sa
občan prihlasuje k pobytu.
16. Na základe týchto skutočností ohlasovňa vydáva len potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte občana. Potvrdenie o stave občana ohlasovňa nevydáva.
odbor organizačný a vnútornej správy MsÚ v Trnave

Západoslovenské múzeum
 hlavná budova, Múzejné námestie 3
expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, História
mesta, Ázijské umenie, Kampanologická
expozícia, Oratórium, Ľudová hrnčina,
Ľudový odev západného Slovenska
výstavy:
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
V spolupráci s Galériou Jána Koniarka
od 13. septembra do 13. decembra
vernisáž bude 13. septembra v Divadle
Jána Palárika

Západného Slovenska
do 7. septembra
ARCHITEKTONICKÁ VÝZDOBA KERAMIKY
Výstava keramiky zo zbierok múzea
WILLIAM SCHIFFER
MAROKO OČAMI GEOLÓGA
PRÍRODA MALÝCH KARPÁT
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
august: Výroba textilu v praveku
september: Výrobky z prútia
podujatia:

MÓDA 20. STOROČIA
Výstava odevov a doplnkov zo zbierok Západoslovenského múzea

Trnavský JAZZYK
4. – 6. augusta
Záhrada Západoslovenského múzea

KALOKAGATIA 2006
Výstava detskej výtvarnej tvorby z celoslovenskej súťaže
organizuje Kalokagatia – CVČ
do 31. augusta

TRNAVSKÉ DNI – 15. septembra
16.00 h Slávnostné zasadnutie Klubu priateľov Trnavy
17.30 h Vernisáž výstavy Miloša Balgavého ml.
18.00 h Prezentácia výskumu v kostole klarisiek

SALÓN 2006
Výstava Združenia výtvarných umelcov

LITERÁRNY KLUB
28. septembra.o 15.00 h v koncertnej sále

pozvánky
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 Múzeum knižnej kultúry
Oláhov seminár
výstavy:
AJ KEĎ SA VŠETKO MINIE, MY NIE
dlhodobá výstava v spolupráci so SSV

KNIŽNÁ GRAFIKA
Sprístupnenie výstavy zo zbierok múzea
od septembra
 DOM HUDBY M. SCH. TRNAVSKÉHO
expozície:

IVAN BAJO
Autorská výstava kresleného humoru
vernisáž 7. septembra o 16.30 h

Pamätná izba Mikuláša Schneidera Trnavského, Dejiny cirkevného hudobného
spolku, Dvorana slávy dobra

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
a Mesto Trnava pozývajú všetky prázdninujúce deti na 14. ročník letných aktivít
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2006
Téma: Osud kníh je napísaný vo hviezdach
Súťaže, tvorivé dielne, výlety, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, vždy v stredu od 10.00
do 12.00 h v oddelení pre deti. Vstup je na platný čitateľský preukaz, v prípade záujmu
sa môžete stať novými čitateľmi.
2. augusta 
VESMÍRNY VEDOMOSTNÝ VŠEVEDKO
alebo Aj počas prázdnin deti rozmýšľajú
– vedomostná súťaž
9. augusta  VESMÍRNE BLUDISKO, V KTOROM NEZABLÚDI ANI TEN, KTO ČÍTA RUKAMI
alebo Hľadáme zablúdené planéty – súťaž
v družstvách
hosť: nevidiaci knihovník PhDr. J. Bartek
16. augusta  HVIEZDNE HLASY
alebo Aj knižnica nájde svoju superstar

23. augusta 
POĎME SPOLU ZA HVIEZDAMI
alebo Neváhaj a pridaj sa k nám! – výlet do
Planetária a hvezdárne v Hlohovci
Nezabudni sa vopred prihlásiť!
30. augusta  VESMÍR – TO SME MY!
alebo Veselo je na Zemi – rozlúčka s prázdninami spestrená súťažami s odmenami
www.kniznicatrnava.sk, tel. 033/55 11 782,
e-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK 2006
8. septembra / piatok
pred radnicou

13.45 h Dychový orchester a mažoretky
z Novej Dubnice
14.00 h Slávnostné otvorenie TTJ 2006
Trojičné námestie
15.00 h DH Križovianka a ľudová skupina
z Chorvátska
17.00 h OLD BOYS JAZZ BAND
20.00 h VIDIEK

9. septembra / sobota
Trojičné námestie
10.00 h DH Maguranka

11.00 h ľudová skupina z Chorvátska
15.00 h SECOND BAND
skupina historického šermu BOJNÍK
17.00 h Figarova svadba
17.30 h Ukážky dobových strelných zbraní
19.00 h ohňová šou, žonglovanie a orientálne tance
20.00 h V rytme flamenca / súbor Andalucia
21.00 h JANA KIRSCHNER

10. septembra / nedeľa
Trojičné námestie
10.00 h BREAKERS
15.00 h JADRANKA HANDLOVSKÁ
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TRNAVSKÉ KULTÚRNE LETO
4. – 6. augusta od 20.00 h
TRNAVSKÝ JAZZyk
záhrady Západoslovenského múzea
11. augusta o 20.00 h
pred radnicou
COUNTRY TEAM
18. – 20. augusta
TRNAVSKÁ BRÁNA 2006
medzinárodný folklórny festival
23. augusta na Trojičnom námestí
ZÁVER TRNAVSKÉHO KULTÚRNEHO LETA
16.00 – 18.00 h program pre deti
18.00 – 21.00 h DESMOD
chorvátska skupina KARMA

august

25. augusta o 20.00 h
pred radnicou
BONZO & THE REZONATORS
NEDEĽNÉ KONCERTY DYCHOVEJ HUDBY
v Parku Antona Bernoláka
6. augusta o 18.00 h
Bučkovanka z Moravského Lieskového
13. augusta o 18.00 h
Hrnčarovani Z Hrnčiaroviec
20. augusta o 18.00 h
Eminent z Červeníka
27. augusta o 18.00 h
Tatrachemka z Trnavy

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2006

XI. ročník

Pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie, zodpovedného za vzdelávanie,
odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť

13. august
20.00 h Dóm sv. Mikuláša

17. september
11.30 h Katedrála sv. Jána Krstiteľa

VINCENT DUBOIS, FRANCÚZSKO / Saint-Brieuc

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, ČESKÁ REPUBLIKA / Praha
DAVID EBEN, umelecký vedúci
gregoriánsky chorál pri liturgii

V spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave

20. august
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
KAREN DE PASTEL, RAKÚSKO / Viedeň
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom

27. august
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
JURAJ MITOŠINKA, trombón, SLOVENSKO /
Bratislava
DAVID DI FIORE, organ, USA - Seattle

3. september
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
AI YOSHIDA, JAPONSKO – Tokio
MONIKA MELCOVÁ, FRANCÚZSKO – Paríž /
SLOVENSKO
Skladby pre dvoch organistov
Pod záštitou Veľvyslanectva Japonska v Bratislave

10. september
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
JOZEF KOTOWICZ, POĽSKO / Bialystok
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave

20.00 h Dóm sv. Mikuláša
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, ČESKÁ REPUBLIKA / Praha
DAVID EBEN, umelecký vedúci
Koncert – Guillaume de Machaut / Messe de
Notre Dame
V spolupráci s Českým centrom v Bratislave

23. september
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA
BRANISLAV KOSTKA, dirigent
JANA PASTORKOVÁ, soprán
HELENA OBORNÍKOVÁ, alt
ANDREJ RAPANT, tenor
JAROSLAV PEHAL, bas
ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ, organ
Program: M. Schneider Trnavský, W. A. Mozart
(Missa Rosa Mystica, Kirchensonaten etc.)

pozvánky

TRNAVSKÉ DNI
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Láska – Pokoj – Porozumenie

15. – 16. septembra

13. ročník

Pri príležitosti: 30. výročia otvorenia Galéria J. Koniarka, 50. výročia založenia športového klubu Slávia, 90. výročia narodenia Antona Hajmassyho, 100. výročia narodenia
Martina Gregora (Guttmanna), 100. výročia založenia Figara v Trnave,125. výročia
narodenia M. Sch. Trnavského, 175. výročia otvorenia Mestského divadla v Trnave

piatok 15. septembra
09.00 h Sv. omša v Dóme sv. Mikuláša
10.30 h Prijatie hostí na radnici
11.30 h Pocta Jánovi Pavlovi II. pri jeho
soche na Univerzitnom námestí
12.00 h Spomienka pri pamätníku M. Sch.
Trnavského na Kapitulskej ulici
16.30 h Slávnostné zasadnutie
Klubu priateľov Trnavy
v koncertnej sieni
Západoslovenského múzea spojené
s prezentáciou kníh
17.30 h Vernisáž výstavy umeleckého
sklára Miloša Balgavého
v priestoroch Západoslovenského
múzea
18.00 h Projekcia v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie

sobota 16. septembra
09.00 h Ekumenické stretnutie so spevmi
z Taizé v Evanjelickom kostole
10.00 h Prehliadka objektu bývalého rádu
trinitárov – Jezuitský kláštor
14.30 h Prehliadka výstavy folklóru
a zvykoslovia obce Boleráz
i obnovených výstavných

priestorov na jednotlivých
podlažiach mestskej veže
17.30 h Otvorenie výstavy Oskara Čepana
vo foyeri Divadla Jána Palárika
18.00 h Galaprogram v Divadle Jána Palárika

Sprievodné podujatia Trnavských dní:
štvrtok 14. septembra
11.00 h Internetová beseda so študentmi
Strednej priemyselnej školy
stavebnej v zasadacej sále
na radnici
18.00 h Beseda v Mestskej televízii Trnava
17.00 h Odhalenie pamätnej tabule
A. Wetzlera v Synagóge – Centre
súčasného umenia
Dni otvorených dverí Galérie Jána Koniarka
a Západoslovenského múzea

nedeľa 17. septembra
20.00 h Dóm sv. Mikuláša
Schola Gregoriana Pragensis
– koncert je súčasťou Trnavských
organových dní
Organizátori: Mesto Trnava a Klub priateľov Trnavy

Galéria Jána Koniarka
 Kopplov kaštieľ
MESTO X
súčasná maľba
autori: E. Šille, R. Bicek, M. Černušák
kurátor: PhDr. V. Beskid
 Synagóga – Centrum súčasného umenia
UHOL POHĽADU
inštalácia dvoch súčasných výtvarníčok
Márie Čorejovej a Michaely Nociarovej-

-Rázusovej
kurátorka: Ivana Moncoľová
TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA
medzinárodná súťažná prehliadka
plagátovej tvorby
V Kopplovom kaštieli, Synagóge – Centre súčasného umenia, Západoslovenskom múzeu,
vernisáž spojená s odovzdávaním cien
13. septembra v Divadle Jána Palárika
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Program kina Hviezda
01. 08. █ SCARY MOVIE 4
17.30 a 19.30 h
02. 08. █ LETNÉ ART KINO
NECHOĎ KLOPAŤ NA DVERE
18.00 a 20.00 h
03. – 06. 08. █ HMLA
17.30 a 19.30 h
03. – 07. 08. █ ZA PLOTOM
15.30 h, 7. 8. aj o 17.30 a 19.30 h
08. 08. 2006 █ LETNÉ ART KINO
DISTRIKT
18.00 a 20.00 h
09. – 10. 08. █ JEŠTĚ ŽIJU
S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
17.30 a 19.30 h
11. – 14. 08. █ SEXI PISTOLS
17.30 a 19.30 h
15. 08. █ LETNÉ ART KINO
MŔTVA NEVESTA TIMA BURTONA
18.00 a 20.00 h
16. – 17. 08. █ NÁŠ OTEC PES
17.30 a 19.30 h
18. – 21. 08. █ 16 BLOKOV
17.30 a 19.30 h
22. – 23. 08. █ RÝCHLO A ZBESILO:
TOKIJSKÁ JAZDA
17.30 a 19.30 h
24. 08. █ LETNÉ ART KINO
MARGARÉTA STEIF
18.00 a 20.00 h
25. – 28. 08. █ ODVAHA MILOVAŤ
17.30 a 19.30 h
29. 08. █ LETNÉ ART KINO
WALK TO LINE
17.30 a 20.00 h
30. 08. – 04. 09. █ PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLICA MŔTVEHO MUŽA
17.00 a 19.30 h
DETSKÉ PREDSTAVENIA
v sobotu a v nedeľu o 15.30 h
03. – 07. 08.
12. – 13. 08.
19. – 20. 08.
26. – 27. 08.

█
█
█
█

ZA PLOTOM
ANJEL PÁNA
DIVOČINA
UDATNÉ KURIATKO

FILMOVÝ KLUB – NAOKO TRNAVA

Filmový klub v mesiaci AUGUST NEPREMIETA! Filmy pre náročnejšieho diváka sú
uvádzané v rámci cyklu LETNÉ ART KINO.
Priaznivcov Filmového klubu upozorňujeme, že od SEPTEMBRA 2006 príde k zmene dňa premietania. Premietať sa bude
každý UTOROK.
Začiatok predstavení bude zachovaný
o 18.00 hod a 20.00 hod.

PRÍRODNÉ KINO
POZOR! Začiatok predstavení o 21.00 h.
V prípade nepriaznivého počasia, ak to
umožní časový rozvrh, sa premieta v kine
Hviezda so začiatkom predstavenia o 21.15
h. Zmena miesta premietania bude zverejnená na Prírodnom kine minimálne 15
minút pred začiatkom predstavenia.
01. – 02. 08. █ UNDERWORLD:
EVOLUTION
03. – 04. 08. █ HMLA
05. – 06. 08. █ TRÁVA
07. – 08. 08. █ PANIC JE NANIC
09. – 10. 08. █ LETOVÝ PLÁN
11. – 13. 08. █ SEXI PISTOLS
14. – 15. 08. █ UNIVERZÁLNA
UPRATOVAČKA
16. – 17. 08. █ GEJŠA
18. – 19. 08. █ NÁŠ OTEC PES
20. – 21. 08. █ 16 BLOKOV
22. – 23. 08. █ RÝCHLO
A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
24. – 25. 08. █ SHOW ZAČÍNA
26. – 27. 08. █ ODVAHA MILOVAŤ
28. – 29. 08. █ LEMRA LEMRAVÁ
30. – 31. 08. █ POSEIDON
Program kina na teletexte MTT str. 401
Držíte v rukách Novinky z radnice na
august a september. Ďalšie číslo vyjde
2. októbra.

aug/sept 2006

TRNAVSKÁ BRÁNA
medzinárodný folklórny festival
18. – 20. august 2006
piatok 18. augusta
16.00 h KALENDÁRNE OBYČAJE V BOLERÁZE
vernisáž výstavy v mestskej veži
FOLKLÓR V TRNAVE
výstava fotografií v Radničnej cukrárni Aida

16.00 h Trojičné námestie
NA JARMEKU
Živá dielňa ponúkne návštevníkom najrozmanitejšie
produkty ľudovoumeleckej tvorby

17.00 h OTVÁRAJTE SA, TRNAFSKÉ BRÁNY
slávnostné otvorenie festivalu
detský folklórny súbor TRNAVČEK
detský folklórny súbor DRIENKA
dievčenská spevácka skupina TRNKA
folklórny súbor TRNAFČAN

18.00 h VITAJTE, VZÁCNÍ HOSTÉ

14.30 h Divadlo Jána Palárika
PREZENTÁCIA ZBIERKY ĽUDOVÝCH PIESNÍ
A ZVYKOV TRNAVSKEJ ROVINY
15.00 h Trojičné námestie
MALÍ TANEČNÍCI
program detských folklórnych súborov
detský folklórny súbor MÉNESTINŠ / Lotyšsko
detský folklórny súbor TERCHOVČEK / Terchová

16.00 h ŠPACÍRKA ROKOM
kalendárne zvyky a obyčaje z trnavskej roviny

17.30 h OD KOPANÍC PO ZEMPLÍN
detský folklórny súbor TERCHOVČEK / Terchová
folklórny súbor TRNAFČAN / Trnava
folklórny súbor FLAJŠOVAN / Oravská Lesná
folklórny súbor URPÍN / Banská Bystrica
folklórny súbor Kopaničiar / Myjava

hudobný súbor KAJ, Chorvátska republika
detský folklórny súbor MÉNESTINŠ, Lotyšsko

19.30 h VINŠUVAČKY

Program folklórnych súborov krajín V-4
folklórny súbor Fľajšovan, Oravská Lesná
vojenský folklórny súbor ONDRÁŠ / Brno, ČR
folklórny súbor SWARNI / Nowy Targ, Poľsko
folklórny súbor CSEPEL / Budapešť, Maďarsko

21.00 h ČERTOVINKY

21.00 h – VICHODŇAROM NA DZEKU,
DRUHÍM PRE POCECHU
program FS ŽELEZIAR, Košice

sobota 19. augusta
11.00 h KROJOVANÝ SPRIEVOD na Hlavnej ulici
11.00 h Trojičné námestie
NA JARMEKU
Živá dielňa ponúkne návštevníkom najrozmanitejšie
produkty ľudovoumeleckej tvorby

11.30 h ZASPÍVAJTE SI S NAMI
program speváckych skupín

program zahraničných folklórnych súborov
rozprávka pre dospelých a odvážne deti v podaní
vojenského umeleckého súboru ONDRÁŠ z Brna

nedeľa 20. augusta
10.00 h Kostol sv. Jakuba
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
za účasti folklórnych súborov

15.00 Trojičné námestie
PESNIČKY Z TRNAFSKEJ ROVINY
program speváckych skupín z trnafskej roviny

17.00 h KAŽDÝ PO SVOJEM
program slovenských folklórnych súborov

21.00 h MAĽOVANÉ NA SKLE, kultový muzikál
o najznámejšom slovenskom hrdinovi
MESTSKÉ ŽILINSKÉ DIVADLO

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
organizátori:
MESTO TRNAVA v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom, Trnavským ľudovým cechom
a folklórnym súborom Trnafčan

novinky
z radnice

4. – 6. augusta

TRNAVSKÝ JAZZyk
v záhrade Západoslovenského múzea
LUCIA LUŽINSKÁ

piatok 4. augusta
20.30 h

foto: Ľuboš Špirko

LUCIA LUŽINSKÁ & All Time Jazz Trio (SK)
TRADITIONAL CLUB (SK)
RAGGTIME A ZLATÁ ÉRA NEMÉHO FILMU
(kinematograf so živou hudbou)
PETER LIPA

sobota 5. augusta
20.30 h

foto: -eu-

CUBAN SUMMER (CZ)
TAKIN’ OFF (CZ)
YVONNE BARNETT & SLOVAK
JAZZ QUARTET (GB/SK)
INSTRUMENTAL TANDEM (CZ)
nedeľa 6. augusta
20.30 h
KALTENECKER TRIO (H)
PETER LIPA spieva LASICU (SK)
Novinky z radnice nájdete aj na www.trnava.sk
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