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Cesta do krajiny duše
Začiatok prázdnin som v detstve trávil na dedine. Čas na hry bol pre miestne 

deti vyhradený až podvečer. Počas dňa pomáhali okolo domu a v záhrade. 
Nás, deti z mesta, vtiahli do iného rytmu. Žatva, zber úrody či obriadenie 

domácej hydiny patrili k pravidelným rituálom ich prázdninového obdobia. 
V symbióze so životom dediny a prírody spoznávali, že svet sa netočí len okolo 
nich. V kontexte zvykov a tradície sa prirodzene s pribúdajúcim vekom stávali 

súčasťou väčšieho celku, s ktorým sa konfrontovali, hľadali si v ňom 
svoje miesto a učili sa rešpektovať iných. 

Nudu detí z panelákových sídlisk nepoznali. Ani chlad kamenných schodov 
s kartami v rukách, tmu pivníc s dymom prvých cigariet, ani tvrdosť 

asfaltových ihrísk či vyháňanie z malých kúskov zelených plôch 
pod oknami domov. Rokmi som si uvedomoval nielen stretnutie dvoch svetov, 

ale aj čoraz intenzívnejšie stieranie hraníc medzi nimi. A to v prospech 
civilizácie kamennej architektúry, techniky, kolektivizácie a zoskupovania ľudí 

do jednoliatej masy naprojektovaných sídlisk s vytesnenou prírodou 
do malých parkov so zvyškom zelene. Obrábať pôdu či chovať úžitkové zvieratá 
sa už ani na dedinách príliš nenosí. Získali sme zdanlivú istotu chleba a zeleniny 

v obchodoch. S tým i niekoľko dní oddychu naviac. 
Akosi podvedome tak v dvadsiatom prvom storočí hľadáme miesta oddychu 

mimo trvalých bydlísk. Chceme vidieť svet a kdesi vo vlastnom vnútri 
sa ozýva i túžba po symbióze sveta cez krásu hôr, riek a morí. 

No stratenú kontinuitu i spriaznenosť s prírodou nenájdeme automaticky. 
Vycestovaním nezmeníme ukotvenú rýchlosť nášho posudzovania 

bez hľadania súvislostí, ani nevymeníme prístup vlastnenia či egoizmu 
za pocit spriaznenosti a spoločne prežívaného sveta. Aj z najexotickejších krajín 

síce mnohí prichádzajú oddýchnutí, avšak bez zmeny vstupujú 
do tej istej riavy. To stratené, vytlačené do úzadia, poskytujúce krídla, 

ktoré nás prenášajú za predmetné videnie, je v nás. V krajine srdca a duše. 
Pohoda a pokoj neprichádzajú s peniazmi, so získaním intenzívnych pôžitkov, 

postavenia či s výmenou vlád, 
ale s uvedomením si celku a svojho miesta v ňom. 

Kedysi už deti na dedine vedeli, že sú súčasťou sveta so zákonitosťami 
uchovania života, a nie naopak. Nevrátime čas ani dobu. 

Môžeme však skúsiť popri zmene miesta dovolenky zmeniť náš pohľad na svet. 
Po príchode domov sa potom nemusíme vrátiť do starých koľají 

so zrýchľujúcim smerovaním ku konečnej stanici. Naopak. 
Návštevou krajiny duše môžeme zacítiť vôňu lesa, žblnkot vôd či šumenie 

múdrosti mora. Kus prirodzeného vlastného sveta v strohých vzťahoch, 
v atomizovaných mestách vráti pulz života nám i okoliu.   

Pavol TOMAŠOVIČ 
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Veľké ihrisko za daňovým úradom je už otvorené
Veľké detské ihrisko, ktoré vybudovala trnavská mestská samospráva na síd-
lisku Hlboká za daňovým úradom, je už otvorené. Malí i väčší zvedaví a netr-
pezliví Trnavčania si konečne môžu vyskúšať rozmanité možnosti jednotlivých 
zostáv kreatívnych fínskych a švédskych hracích prvkov, ktoré sú prvé svojho 
druhu v Trnave. 

Samotné ihrisko, ktoré sa rozkladá na 
ploche takmer 2 000 m2, bolo hotové 
už koncom júna, ale s ohľadom na čer-
stvú výsadbu v okolí, ktorej úspešné 
ujímanie veľmi ohrozili horúčavy, mu-
selo byť jeho odovzdanie verejnosti 
odložené. „Touto cestou sa chce mest-
ská samospráva poďakovať občanom 
a predovšetkým deťom za trpezlivosť 
a rešpektovanie opatrení, ktoré mali 
zabezpečiť dostatočné podmienky na 
zakorenenie 1 500 m2 trávneho kober-
ca položeného medzi štrkovými hrací-
mi poľami,“ povedala Jarmila Garaiová 
z úseku urbanisticko-architektonickej 
koncepcie odboru územného rozvoja 
a koncepcií mestského úradu. 

Hračky na ihrisku sú rozmiestnené 
do pásiem podľa veku detí. V prvom 
pásme, umiestnenom najbližšie k dvom 
vstupom z odpočinkovej zóny, sú hracie prvky pre najmladšiu vekovú kategóriu – dve 
pružinové hojdačky Psík a Kohútik, točidlo, domček Lienka so šmykľavkou, hracia zostava 
s dvomi šmykľavkami, závesná dvojitá hojdačka pre batoľatá a vahadlová hojdačka. Mini-
málny vek malých užívateľov týchto hračiek je na základe odporučenia dodávateľa jeden, 
dva, prípadne štyri roky. Maximálny vek detí by tu nemal byť vyšší ako šesť, deväť alebo 
desať rokov. Minimálny a maximálny užívateľský vek je uvedený na nálepke s modrým 
„smajlíkom“, ktorou je opatrená každá hračka. 

V druhom hracom pásme je umiestnená kovová zostava Agito s atypickou otočnou 
hojdačkou v tvare zvonu a šmykľavkou v tvare banánu, zaujímavá aj tým, že maximálna 
užívateľská veková hranica je neobmedzená. Okrem nej je tam kovový pedálový kolotoč 
a dvojpružinová hojdačka pre deti vo veku 3 až 12 rokov.

V treťom, od bytoviek na Ulici V. Clementisa najvzdialenejšom hracom pásme, sú hra-
cie prvky pre deti do 15 rokov – závesná lanovka, lanová gymnastická zostava, otočná 
4-hojdačka a dvojmiestna závesná hojdačka. Minimálna veková hranica je s výnimkou 
lanovej zostavy 6 rokov. 

Priestor dopĺňa veľká smetná nádoba v podobe medveďa, nechýba deväť parkových 
lavičiek s operadlami a dve kruhové lavičky rozmiestnené pod tromi stromami. 

Na vybudovanie tohto ihriska a na mobiliár na veľkej odpočinkovej zóne a pod sva-
hom vynaložilo Mesto Trnava 103 099 eur.
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Základné inštrukcie na využívanie ihriska budú zverejnené na informačnej tabuli, 
ktorá je nainštalovaná medzi hlavnými vstupmi. Občasné malé obmedzenia v jeho 
využívaní môžu byť vo vegetačnom období spôsobené kosením trávnatých plôch a ich 
celoplošným zalievaním, pletím živých plotov a trvaliek, a i. 

Celé upravené územie medzi zimným štadiónom, oplotením Základnej školy na Sparta-
kovskej ulici, budovami Trnavského samosprávneho kraja, daňového úradu a bytovými 
domami na Hlbokej 11 až 20 bude naďalej mestom a mestskou políciou monitorované 
nielen s cieľom zabrániť vandalským útokom na ihrisko a zeleň, ale aj v súvislosti s do-
držiavaním všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov 
v meste. Na výbeh pre psov na tomto území je všeobecne záväzným nariadením určená 
výhradne lokalita na druhej strane bytových domov Hlbokej ulice 11 až 20. 

Mestská samospráva verí, že občania budú toto jedinečné ihrisko aj s okolitým zveľa-
deným priestranstvom považovať za svoje v tom najlepšom zmysle slova, využívať ho 
so svojimi deťmi na oddych a zábavu a v rámci svojich možností aj pomáhať pri jeho 
ochrane pred nezmyselným poškodzovaním.                                                                      -r-

Výsadba, ktorá sprírodňuje prostredie sídliska
Ozdobné kríky, dreviny a tritisíc tristo trvaliek na záhonoch s celkovou rozlo-
hou takmer 500 m2 dala vysadiť mestská samospráva na verejnom priestran-
stve za daňovým úradom. 

Rastlinná skladba je navrhnutá tak, aby záhony 
vyzerali zaujímavo počas celej sezóny. Kvety 
by tu nemali chýbať od skorej jari až do jese-
ne, počnúc krokusmi, modricami, tulipánmi, 
ozdobnými cesnakmi, cez poniklece, kosatce, 
bergénie, krpčiarky, šalvie, ľaliovky, monardy, 
ruže, čistec, pakosty, mliečniky, rozchodníky, 
pamajorán, atď., až po astry krovinaté a via-
cero druhov ozdobných tráv. 

Náročné trvalkové výsadby sú zatiaľ v tr-
navskej verejnej zeleni zriedkavé, ale je veľa 

dôvodov na ich uplatňovanie. Súčasný trend pri tvorbe parkovej výsadby vychádza 
z anglickej krajinárskej školy typickej prirodzeným prírodným vzhľadom a harmóniou, 
ktorá ľudom žijúcim v mestách veľmi chýba, obzvlášť na slovenských sídliskách vybudo-
vaných v druhej polovici 20. storočia. Kompozície nie sú tvorené len samotnými záhon-
mi trvaliek vyberaných podľa výšky, farieb a tvarov kvetov či listov, času kvitnutia, ná-
rokov na klimatické podmienky a druh pôdy, ale aj skupinami stromov v ich blízkosti, 
konkrétne v tomto prípade platanmi a ambrovníkmi. 

Dobre zakorenené trvalkové záhony môžu bez vysokých nárokov na údržbu dlhodobo 
skrášľovať naše životné prostredie. Na to, aby sa ujali a žiaduco rozrástli, je však potreb-
ný nielen čas, dobrá opatera a počasie, ale aj ohľaduplnosť a ochranárske cítenie obča-
nov, lebo práve pre nich sú tieto výsadby určené. Ak budú spomínané faktory priaznivé, 
Trnavčania budú môcť už čoskoro aj na sídlisku Hlboká relaxovať v prírodne pôsobiacich 
estetických zátišiach, ktorých je v Trnave tak málo.                                                       -eu-
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Mesto Trnava zatiaľ kríze odoláva
Ekonomická kríza, s ňou súvisiaca nezamestnanosť a výpadok dane z príjmov 
fyzických osôb spôsobili zníženie príjmov samospráv. Mestá a obce na Slovensku 
fungujú v tvrdom úspornom režime, bežné je prepúšťanie zamestnancov, úvery, 
zastavenie dotácií. Mesto Trnava by však ani v tejto situácii nemalo mať vďaka 
predvídavým dvojročným opatreniam a obmedzeniu veľkých investičných akti-
vít deficit v rozpočte, ktorý by sa nedal vykryť bez neúmerného zadlženia. 

Na základe informácií o vývoji v európskej ekonomike navrhlo mesto v minulom i tomto 
roku krízový rozpočet zohľadňujúci negatívne trendy a v oblasti príjmov redukovalo 
očakávania zhruba o 3,3 milióna eur. To, samozrejme, znamenalo aj škrty vo výdajoch, 
zmrazenie platov zamestnancov a odmien poslancom, rozloženie investícií na viac ro-
kov, prehodnotenie a zníženie bežných výdavkov mesta. Napriek očakávaniam a odha-
dom Ministerstva financií, ktoré uvádzalo možný príjem mesta vo výške 13,46 milióna 
eur, poslanci schválili rozpočet s predpokladaným príjmom z podielových daní na úrovni 
11,3 milióna eur. Vývoj udalostí zatiaľ potvrdil, že pesimistickejší odhad poslancov tr-
navského mestského zastupiteľstva bol reálny. Skutočnosť za 6 mesiacov roku 2010 je 
5 284 968 eur, čiže zhruba 46,8 % rozpočtu a výpadok oproti minulému roku je 35 %. 

Napriek tomu si však mesto Trnava mohlo dovoliť pri júnovej aktualizácii rozpočtu zvýšenie 
výdavkov v niektorých oblastiach. V súvislosti so zvýšením príjmu z podielu na zisku spoloč-
nosti .A.S.A. Trnava, s. r. o. na základe dosiahnutého zisku spoločnosti za rok 2009, bol zvýšený 
rozpočet odpadového hospodárstva na vybudovanie ďalšej kazety v úložisku skládky komu-
nálneho odpadu. Zvýšenie bolo navrhnuté aj v oblastiach dopravy, životného prostredia, slu-
žieb, školstva a vzdelávacieho systému, mládeže, športu, atď.                                                -r-

Jedna otázka pre
Ruženu Makovú, vedúcu odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského 
úradu v Trnave

 Začiatkom júla rezonovala v slovenských médiách in-
formácia, že zlá finančná situácia miest a obcí ohrozuje 
aj financovanie škôl a školských zariadení a mnohým 
samosprávam vystačia peniaze na platy učiteľov už len 
pár mesiacov. Niektoré mestá skracovali pracovníkom 
materských škôl úväzky na leto, lebo nemali na ich pla-
ty, na východe Slovenska sa dokonca na dva mesiace pre-
púšťalo. Aká je situácia s financovaním miezd učiteľov, 
škôl a školských zariadení v kompetencii trnavskej mestskej samosprávy?

Napriek tomu, že finančné prostriedky na originálne kompetencie, ktoré prišli 
v balíku z podielových daní, boli veľmi nízke a nie sú schopné pokryť potreby na platy 
v materských školách, mesto nijakým spôsobom nekrátilo mzdy týchto pracovníkov, 
ale pokryli sme ich z balíka rezerv mesta tak, aby išli výplaty v plnej výške po oba prázd-
ninové mesiace.

Platy pracovníkov základných škôl sú financované z prenesených kompetencií, teda 
tieto finančné prostriedky prichádzajú na mesto cez krajský školský úrad a pokrývajú 
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nevyhnutné potreby škôl spojené s prevádzkou a osobnými výdavkami. Niektorým 
školám však ten balík financií vyrátaný podľa normatívu nepostačuje vzhľadom na ich 
špecifické potreby – špeciálne triedy, športové triedy... V takom prípade vzniknutú po-
trebu riešime v dohadovacom konaní v jeseni, alebo ju dofinancováva mesto zo svojho 
rozpočtu. V záujme zabezpečenia plnohodnotného financovania pracovníkov pristupu-
jú školy k rôznym racionalizačným opatreniam, napríklad spájanie tried, uvoľňovanie 
prevádzkových, ale aj pedagogických pracovníkov. Ku kráteniu miezd počas letných 
prázdnin nepristúpila žiadna naša škola. Vzhľadom na stále sa zväčšujúcu náročnosť po-
volania učiteľa, všeobecne nízke hodnotenie pracovníkov v rezorte školstva, by krátenie 
ich náročne zarobených prostriedkov bolo veľkou krivdou.                                             -r-

Trnavská brána tradične, medzinárodne i s novinkami 
Už po deviaty raz sa od 20. do 22. augusta v Trnave otvorí medzinárodný festi-
val folklórnych súborov Trnavská brána, ktorý pripravilo Mesto Trnava v spolu-
práci s Medzinárodným Vyšehradským fondom, Trnavským ľudovým cechom 
a folklórnym súborom Trnafčan. 

Začne sa v piatok 20. augusta na mestskom úrade otvorením výstavy z predchádzajúcich roč-
níkov Trnavskej brány, popoludní bude na radnici živá dielňa s názvom Na jarmeku, ktorá bude 
pokračovať v sobotu a v nedeľu na Trojičnom námestí. Prezentovať sa tu budú výrobcovia 
fujár, píšťal, bačovského riadu, figurálna drevorezba, výroba šperkov, či výrobky z kože.  

Festival hudobne otvoria domáce folklórne súbory programom s tradičným názvom Otvá-
rajte sa, trnafské brány, v ktorom sa predstavia sa aj súbory z krajín V4 a ďalšie zahraničné 
zoskupenia. Vo večernom programe si vypočujeme vysokoškolské folklórne súbory úspešné 
aj z tohtoročnej súťažnej prehliadky Akademická Nitra –Ekonóm Bratislava z Ekonomickej 
univerzity a Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene. Novinkou a vyvrcholením piatkového 
večera bude vystúpenie zoskupenia Yuan-Yuan z Taiwanu, ktoré postupne rozšíri žánrovú 
skladbu festivalu od folklórnej a ľudovej hudby smerom k world music. Druhá novinka bude 
v sobotu, kedy sa uskutočnia vystúpenia folklórnych súborov aj pred obchodnými centrami 
v sídliskových aglomeráciách na Vodárni, Družbe, sídlisku Linčianska a na Prednádraží. 

Do tretice je novinkou festivalu detský dvor plný zábavy pre deti aj rodičov, ktorý bude 
otvorený v sobotu od 13. hodiny na nádvorí radnice. Atraktívnou ponukou tu bude napríklad 
voľné pódium pre malé talenty, škola tanca, ale aj aktivity pre deti od nula rokov a stretnu-
tie s husličkami a pesničkami. Večer nebude chýbať ani humor v podaní folklórnych súborov 
Poleno, Všetečníkov z Bratislavy a Chlastáša z Brna. 

Po prvý raz v histórii festivalu sa v nedeľu krátko po 14. hodine k programu Trnavskej brány 
pripojí aj vysielanie Slovenského rozhlasu. V rámci Folklórneho leta (cyklus mapuje významné 
slovenské festivaly folklórnej hudby) na druhom rozhlasovom okruhu – Rádiu Regina pripravili 
hodinový priamy prenos folklórnej hudby s prímesou exotiky. Hudobníci, ktorí v ňom účinkujú, 
poslucháčom predstavia ľudovú hudbu otvorenú rôznym inoetnickým, inožánrovým, prípadne 
historizujúcim vplyvom, ale stále pevne zakotvenú u nás doma. Hudbu, ktorá nie je kopírovaním 
módnych zahraničných vzorov, ale výsledkom poctivého hľadania a nachádzania nových ciest. 
Ako píše autor v scenári: ...je vyjadrením presvedčenia, že slovenské ľudové piesne a naša ľudo-
vá inštrumentálna hudba obsahuje hodnoty, ktoré obstoja aj v konkurencii globálnej kultúry. 
Autor programu Samo Smetana do programu vybral čísla z programov ľudovej hudby Trnafčan 
z Trnavy, Nebeskej muziky z Terchovej, Vrbovských vŕb z Vrbového a Bandy z Bratislavy. 

Festival vyvrcholí v mestskom amfiteátri legendárnym príbehom Carmen v réžii a choreo-
grafii Jána Ďurovčíka a v podaní Slovenského divadla tanca.                                             -maju- 
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Juhomoravská dychovka v Trnave, naša vo Vracove
Ani v tejto letnej sezóne nechýbajú v Trnave obľúbené Promenádne koncerty dy-
chových hudieb. Tento rok sú však ešte o čosi zaujímavejšie vďaka novému projek-
tu spájajúcemu tradície dychovej hudby trnavského a juhomoravského regiónu. 

Trnavské koncerty dychoviek začali vytvárať svoju tradíciu v Bernolákovom sade, ktorý 
poznajú rodení Trnavčania aj pod názvom „Promenáda“. Priestranstvo s malým pódiom 
medzi hradbami a Trnávkou bolo každú letnú nedeľu večer plné milovníkov dychovej mu-
ziky. Lavičky čoskoro prestali stačiť, natískala sa myšlienka nájsť pre tieto koncerty iný, 
väčší, ale rovnako príjemný priestor. Príležitosť sa naskytla po zrekonštruovaní mestské-
ho amfiteátra. Miesto koncertov sa zmenilo, tradičný názov Promenádne koncerty dy-
chových hudieb však ostal a nesie ho aj nový projekt, ktorý realizuje trnavská mestská 
samospráva v spolupráci s juhomoravským mestom Vracov. Vďaka tomuto spoločnému 
projektu Trnavy a Vracova je tohtoročné pásmo dychoviek bohatšie a opäť bezhranične 
česko-slovenské, lebo vo Vracove v júli na spoločnom koncerte s kapelou Vracovjáci pred-
viedli muziku z trnavského regiónu kapely Tatrachemka a Križovianka, 15. augusta vystú-
pi v Trnave juhomoravská kapela Miločanka, 21. augusta zahrá na južnej Morave Vracov-
čanom naša Borovienka z Lančára, na druhý deň zas budú hrať Trnavčanom na Trojičnom 
námestí Vracovjáci a na záver 29. augusta to odpáli v amfiteátri kapela Žadovjáci.

Projekt Promenádne koncerty dychových hudieb je spolufinancovaný Európskou 
úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 spravovaného Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre spoločnú prezen-
táciu dychových kapiel, zvykov a tradícií cezhraničných regiónov a prispieť tak k posil-
neniu dlhodobých foriem ich kultúrnej spolupráce nadväzujúcej na spoločné tradície.

Program koncertov nájdete na 46. strane.                                                                   -eu-

Na Trnavských organových dňoch zaznejú obrazy
V improvizáciách rakúskeho organistu Michaela Kollera budú zhudobnené su-
gestívne diela trnavského maliara Teodora Tekela 

Koncertom mladého českého organistu Davida Postráneckého sa v nedeľu 29. augusta o 20. 
hodine začne 15. ročník medzinárodného organového festivalu Trnavské organové dni 2010 
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Festivalovým koncertom budú patriť nedeľné večery v Bazi-
like až do 24. septembra.

Postránecký je absolventom Janáčkovej akadémie múzických umení a laureátom prestíž-
nej improvizačnej organovej súťaže v holandskom Haarleme. V programe, ktorý si zvolil, 
zaznie jedna z najzávažnejších a najnáročnejších organových kompozícií, Fantázia a fúga na 
B-A-C-H nemeckého skladateľa Maxa Regera, ale aj improvizácie na tému z publika.

O týždeň 5. septembra zaznejú v interpretácii renomovaného poľského organistu a pro-
fesora Gdaňskej univerzity Romana Peruckeho a jeho manželky Marie skladby pre organ 
a husle, ako aj sólové skladby svetových a poľských skladateľov. 

Pozoruhodný hudobný zážitok sľubuje 12. septembra koncert rakúskeho organistu Micha-
ela Kollera, ktorý sa špecializuje na organovú improvizáciu. Jeho recitál v Trnave bude inšpi-
rovaný obrazmi trnavského maliara Teodora Tekela, ktoré budú prenášané monitorom na 
plátno pred publikom. Nebudú chýbať ani obrazy s tematikou vpádu vojsk Varšavskej zmluvy 
v roku 1968. Sugestívny Tekelov výraz dostane tak počas koncertu aj zvukový rozmer. 
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Ďalší nedeľný večer patrí hudobnému stretnutiu so Scholou Cantorum Ružomberok pri Ka-
tolíckej univerzite v Ružomberku pod vedením poprednej expertky na gregoriánsky chorál 
Janky Bednárikovej, ktorá vyštudovala cirkevnú hudbu so zameraním na tento fenomén na 
slávnom Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme. 

Schóla uvedie skladby z repertoáru gregoriánskeho chorálu a dielo slávneho českého 
skladateľa Petra Ebena (1929 – 2007) Suita liturgica. Túto skladbu uviedol ako slovenskú 
premiéru v roku 2001 v Trnave sám skladateľ. Organový part suity, ako aj sólové organové 
skladby P. Ebena zaznejú v podaní organistky Zuzany Zahradníkovej, ktorá okrem koncertnej 
činnosti pedagogicky pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

Záverečný koncert 24. septembra zaznie vo väčšom obsadení. Prvú časť bude tvoriť po-
pulárna organová symfónia d mol francúzskeho skladateľa Alexandre Guilmanta pre organ 
a orchester, ktorá podľa archívnych materiálov zaznela v Trnave v roku 1931 pod vedením M. 
Schneidera Trnavského. Originálne obsadenie orchestra však muselo byť pre účely festivalu 
kvôli priestorovým možnostiam chóru baziliky zredukované. Pre menší orchester symfóniu 
prearanžoval skladateľ Peter Hochel a uvedie ju renomovaný český dirigent Leoš Svárovský 
so Žilinským komorným orchestrom. Sólový organový part bude hrať trnavský organista 
Stanislav Šurin. V druhej časti koncertu zaznie obnovená premiéra omše ružomberského re-
genschoriho Jozefa Chládka. Zborový part prednesie Miešaný spevácky zbor Tirnavia, ktorý 
pre tento projekt pripravil zbormajster telesa Andrej Rapant.                                                 -r-

Projekt prezentácie rotundy priniesol výsledky
Projekt prezentácie rotundy, ktorý je v tom-
to roku realizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR, a ktorého hlavným 
zámerom v tomto roku je komplexné doskú-
manie unikátneho nálezu pozostatkov architektúry kruhovej sakrálnej stavby 
– kostnice, objavenej ešte v roku 2008 pri Bazilike sv. Mikuláša, priniesol oča-
kávané výsledky. Po ukončení archeologického výskumu bola kompletne od-
halená zachovaná koruna muriva kostnice, ktorá zabieha pod operák kostola, 
a taktiež stredový kamenný oporný pilier. 

Po ukončení archeologického výskumu pre-
bieha stavebno-historický výskum všetkých 
odkrytých murív a detailov a reštaurátorský 
výskum, ktorého výsledkom bude návrh na 
reštaurovanie a prezentáciu nálezov. Obja-
vené murivá budú geodeticky zamerané.

Všetky kostrové pozostatky pochádzajú-
ce z archeologického výskumu boli uložené 
na cintoríne na Kamennej ceste, miesto 
uloženia bude upravené a označené pamät-
nou tabuľou, ktorá bude informovať náv-
števníkov cintorína o ich pôvodnom mieste 

uloženia a archeologickej lokalite. Vzhľadom na jedinečnosť tejto kultúrnej pamiatky 
sa ju bude mesto snažiť už tento rok v septembri sprístupniť širokej odbornej aj laickej 
verejnosti. Viac o kostnici sa dozviete v článku na 23. strane.
                                                                                                                  -r-, foto: E. Hrnčiarik
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Hlasujme za nášho kandidáta na Strom roka 2010
  

Do konca septembra môžu Trnav-
čania podporiť v hlasovaní svojho 
kandidáta vo finále ankety Strom 
roka 2010. Stala sa ním päťdesiat-
ročná paulovnia plstnatá, ktorá 
rastie v areáli Strednej priemysel-
nej školy stavebnej v Trnave.

Paulovnia pochádza z Číny, nesie 
meno podľa ruskej princeznej Anny 
Pavlovny, dcéry cára Pavla I. Na jar 
kvitne levanduľovo-modrými kvetmi 
vo velikánskych súkvetiach s vôňou 

pripomínajúcou vanilku. Dorastá do výšky približne deväť metrov. Trnavská paulovnia 
sa prebojovala medzi dvanásť finalistov v konkurencii takmer osemdesiatich stromov 
z celého Slovenska. Fotografie a príbehy stromov, medzi ktorými je aj jeden z najstar-
ších stromov v Európe, 850-ročný dub letný z Dubinného, o niečo „mladší“ 700-ročný 
tis obyčajný z Pruského, pod ktorým písal básne Hugolín Gavlovič alebo najmladšia 
kandidátka na titul – 35-ročná mohutná plaziaca sa vŕba biela z Košíc, sú uverejnené na 
internetovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať môže ktokoľvek prostredníctvom SMS 
správy, korešpondenčného lístka, pohľadnice alebo priamo na www.ekopolis.sk.

Výsledky ankety budú známe koncom októbra. Víťazný strom dostane odmenu vo for-
me odborného dendrologického posudku od spoločnosti ISA Slovensko (Medzinárodná 
arboristická asociácia). Stromy umiestnené na 1., 2. a 3. mieste získajú finančný príspevok 
po 333 eur na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja hlasujúci budú odmenení hodnotný-
mi knižnými darmi, ďalší traja knižnými poukážkami v hodnote 50 eur.                             -r-

udalosti

 Referendum 18. septembra
Prezident SR Ivan Gašparovič vyhlásil na 
základe petície občanov referendum, v kto-
rom sa voliči vyjadria k šiestim otázkam: 
plateniu tzv. koncesionárskych poplatkov, 
obmedzeniu poslaneckej imunity, zníženiu 
počtu poslancov NR SR, stanoveniu limitu 
pre nákup vládnych limuzín, zavedeniu 
možnosti volieb do NR SR a EP cez internet 
a k zmene tlačového zákona. Termín jeho 
konania je určený na sobotu 18. septem-
bra v čase od 7.00 do 22.00 hod. V Trnave 
bude vytvorených 27 okrskov, mesto o nich 
bude informovať obvyklým spôsobom 
prostredníctvom vývesiek, mestskej televí-
zie a internetu. Každý volič dostane do 24. 

augusta oznámenie o čase a mieste konania 
referenda s upozornením na povinnosť pre-
ukázať sa občianskym preukazom.

 Nové sociálne zariadenia 
v škole na Atómovej
Odbor investičnej výstavby mestského úradu 
sa počas školských prázdnin pustil do rekon-
štrukcie sociálnych zariadení v pavilóne C 
Základnej školy na Atómovej ulici. Zrealizované 
budú nové hydroizolácie, mazaniny, cemento-
vé potery. Vymurované budú priečky pri WC 
z tvárnic, osadia sa nové oceľové zárubne. Vy-
hotovia sa nové rozvody vody, elektriny a ka-
nalizácia. Osadené budú nové plastové okná, 
domurujú sa medziokenné piliere vrátane von-

V SKRATKE
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kajšej a vnútornej omietky. Vykurovacie telesá 
a potrubia ústredného kúrenia budú opatrené 
novým dvojnásobným emailovým náterom. 
Samozrejmou súčasťou rekonštrukčných prác 
sú nové dlažby, obklady, WC súpravy, umývadlá 
s „nohou“, výlevky, pisoáre a nové príslušen-
stvo – držiaky na toaletný papier, zrkadlo so 
zabrúsenými hranami a svietidlá. 

 Medzinárodná vedecká konferencia 
Trnavská univerzita vo svetle dejín 
Trnavská univerzita vo svetle dejín je ná-
zov medzinárodnej vedeckej konferencie, 
ktorú pripravil Ústav dejín Trnavskej uni-
verzity v Trnave v spolupráci s Rektorátom 
Trnavskej univerzity a Filozofickou fakultou 
Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 
375. výročia založenia starobylej Trnavskej 
univerzity. Podujatie sa uskutoční 29. sep-
tembra – 1. októbra 2010 v aule Pázmanea 
FZaSP Trnavskej univerzity na Univerzitnom 
námestí 1. V programe je množstvo predná-
šok týkajúcich sa politickej situácie v čase 
vzniku univerzity, jej histórie, vzdelávania 
a osobností, ktoré tu pôsobili, význame 
ustanovizne a diel v historickom kontexte, 
ohlasov európskom kontexte, atď. Pri tejto 
príležitosti sa uskutoční aj vernisáž výstavy 
Trnavská univerzita v dokumentoch.

 Svetový deň cestovného ruchu 
aj v našom meste 
Mesto Trnava sa zapojí do osláv Svetového 
dňa cestovného ruchu v  nedeľu 26. sep-
tembra zaujímavými prehliadkami mesta 
pre všetky vekové kategórie záujemcov. 
Vstupy na jednotlivé prehliadky budú zdar-
ma. Okrem toho si môžu Trnavčania a náv-
števníci pozrieť mesto z vtáčej perspektívy 
z ochodze mestskej veže. Bezplatný vstup 
bude v pondelok 27. augusta od 10.00 
– 18.00 h aj do galérií a múzeí v celom Tr-
navskom kraji. Pri príležitosti svetového dňa 
cestovného ruchu si celý svet pripomína 
jeho význam pre medzinárodnú spoluprá-
cu, posilňovanie svetového mieru, ochranu 
prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie 
chudoby a nezamestnanosti a celkové 

zlepšovanie kvality života. Vyhlásený bol na 
Valnom zhromaždení Svetovej organizácie 
cestovného ruchu v roku 1979 v Španielsku. 

Program prehliadok nájdete na 47. strane.

 Na trnavskom jarmoku ožije stredovek 
Tradičný charakter trnavského jarmoku 
tento rok neumocnia len stánky s ľudovými 
umelecko-remeselnými výrobkami a ukáž-
kami ich výroby, ale aj celkom nový festival 
s názvom Stredovek pod hradbami, ktorý 
pripravili s podporou mesta a sponzorov 
občianske združenia Kompánia trnavských 
žoldnierov a Trnavský šermiarsky cech. 
V promenáde sa od Bernolákovej brány až 
po Galériu Jána Koniarika bude rozprestierať 
6 táborov z čias stredoveku a renesancie 
s kompletnou vojenskou a kuchynskou vý-
bavou. Účinkujúci návštevníkom predvedú 
každodenný život, varenie, boj či remeslá 
našich predkov v rozpätí 800-ročnej histó-
rie. Z raného stredoveku – 9. storočia bude 
tábor z obdobia Vikingov, nasledovať bude 
tábor Normanov z 11. storočia, vrcholný 
stredovek bude zastúpený dvoma tábormi 
z druhej polovice 14. storočia a jedným 
z prvej polovice 15. storočia. Exkurz do his-
tórie uzavrie vojenský tábor lancknechtov 
z polovice 16. storočia. Návštevníci budú 
mať neopakovateľnú a na Slovensku ešte 
do tejto chvíle nevídanú možnosť uvidieť 
počas jedného dňa takmer tisícročnú histó-
riu vojenského táborenia. Viac o podujatí sa 
dozviete z rozhovoru s. s jeho organizátormi 
na 32. strane. 

 Posledné triedy Gymnázia J. Hollého 
sa sťahujú 
Do septembra 2009 sa presťahujú do ukon-
čenej nadstavby novej budovy gymnázia na 
sídlisku Na hlinách v Trnave  posledné triedy 
Gymnázia Jána Hollého na Hollého ulici v Tr-
nave, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). 
Všetci žiaci a zamestnanci tak budú po pia-
tich rokoch v jednom modernom objekte, čo 
prinesie úsporu finančných nákladov na pre-
vádzku. Nadstavba budovy gymnázia bola 
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zrealizovaná  z Regionálneho operačného 
programu Infraštruktúra vzdelávania s roz-
počtom 1 531 060 eur so spolupodieľaním 
TTSK vo výške päť percent. 

 Aj Trnavčania pomohli pri záchrane 
životov detí v Laose
Unicef Slovensko (Detský fond Organizácie 
spojených národov) vyjadril vďaku mestu 
Trnave za pomoc a podporu počas Týždňa 
modrého gombíka – zbierky na pomoc 
najzraniteľnejším deťom v rozvojových 
krajinách. Na dopravu život zachraňujúcich 
vakcín proti novorodeneckému tetanu 
pre mamy a ich deti v Laose sa v Trnave 
vyzbieralo vyše 1 730 eur. Na Slovensku sa 
počas tohtoročnej kampane vyzbieralo do-
vedna viac ako 105 000 eur, vďaka ktorým 
môže Unicef v rámci svojich očkovacích 
programov proti novorodeneckému tetanu 
zachrániť životy vyše 200 000 detí.

Vzdelávacie popoludnie 
Ligy proti reumatizmu
Trnavská miestna pobočka Ligy proti reu-
matizmu pripravila vzdelávacie popoludnie, 
ktoré sa uskutoční 29. septembra o 16.00 h 
vo veľkej zasadačke Obvodného úradu na 
Kollárovej ulici 8 v Trnave. O možnostiach 
úspešného boja proti osteoporóze bude ho-
voriť MUDr. Pavol Dobrovodský z Fakultnej 
nemocnice v Trnave, prednášku na tému 
vplyv betaglukánu na imunitný systém 
človeka pripravil Mgr. Juraj Jakubík zo spo-
ločnosti Natures a o novinke – poistení vo 
forme darčeka bude informovať Andrea 
Čambálová z Generali Slovensko. 
 Na kolesách proti rakovine 
opäť aj v Trnave
Po piatykrát sa Trnava zapojí do celosloven-
skej kampane Na kolesách proti rakovine, 
ktorá sa uskutoční v podobe verejnej zbier-
ky 21. septembra 2010 od 10 do 16 hodiny 
na pešej zóne a verejných priestranstvách 
v meste. Kampaň chce osloviť deti, mládež aj 
dospelých, aby aj kúpou hračky jojo podporili 
myšlienku solidarity s ľuďmi, bojujúcimi s ra-
kovinou. Kampaň Na kolesách proti rakovine 

prispela doteraz Nadácii Výskum rakoviny na 
zakúpenie niekoľkých dôležitých prístrojov  
sumou viac ako 146 400 eur.

 Diskusné fórum v septembri pokračuje
Nový cyklus prednášok Diskusné fórum, kto-
ré tento rok pripravuje Kancelária Zdravé 
mesto v spolupráci s občianskym združením 
Otvorené srdce, bude po letnej prestávke 
pokračovať 21. septembra o 17. hodine v za-
sadačke bývalého Tatraskla na Trhovej ulici. 
Na tému Právne aspekty závislostí a domá-
ceho násilia bude prednášať JUDr. A. Filová. 

 Pochod zdravia seniorov 
bude v septembri
Odštartujeme 21. septembra 2010 o 10.00 
h na Trojičnom námestí a určite za pekné-
ho počasia! Pozývame vás na posedenie pri 
muzike, program a iné zaujímavosti, ktoré 
na vás čakajú po absolvovaní nenáročnej 
trasy cez mesto do Kamenného mlyna. Se-
niori, ktorí sa chcú zúčastniť, sa môžu do 15. 
septembra prihlásiť na Mestskom úrade na 
Trhovej ulici v Trnave v kancelárii č.168 alebo 
na telefónnom čísle 32 36 168.

 Kampaň na podporu knižníc a čítania
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa zapo-
jila do celoslovenskej kampane na podporu 
čítania a zviditeľnenia knižníc s názvom Do 
knižnice, ktorú vyhlásila Slovenská národná 
knižnica v Martine. Deti a mladí ľudia do 25 
rokov sa môžu zapojiť do súťaží zameraných 
na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, ani-
movaných spotov, hudobných textov a slo-
ganov podporujúcich čítanie a knižnice. Pre 
najmenších záujemcov je pripravená súťaž 
Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom 
bude objavovať slovenské knihy v domácich 
knižniciach. Uzávierka všetkých súťaží bude 
30. septembra 2010, autori víťazných návr-
hov a knižnice, prostredníctvom ktorých 
budú víťazné návrhy zapojené, budú odme-
není. Víťazné návrhy budú použité v rámci 
celoslovenskej propagácie čítania a kniž-
níc. Z najlepších výtvarných a grafických 
návrhov bude urobená putovná výstava, 
ktorá bude sprístupnená všetkým knižni-
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ciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem. 
Podrobnosti na www.dokniznice.sk.

 Projekt 4 Regions 4 Youth sa nekončí
Na podujatí Tri dni pre hrdinov, ktoré sa 
od 16. do 18. júna uskutočnilo v Slovenskej 
i Českej republike na území Trenčianskeho, 
Trnavského, Zlínskeho a Juhomoravského 
kraja, sa zúčastnilo v Trenčianskom a Tr-
navskom kraji takmer 1 800 dobrovoľníkov, 
ktorí spolu odpracovali 30 tisíc dobrovoľ-
níckych hodín. Spolu s Českou republikou 
sa počet dobrovoľníkov vyšplhal na 3 084 
a počet odpracovaných hodín sa priblížil 
k 43 tisíckam. Mladí dobrovoľníci sa zapojili 
do desiatok rôznorodých verejnoprospeš-
ných prác, medzi ktorými nechýbala naprí-
klad úprava ihrísk, parkov, lavičiek, čistenie 
okolia, či organizovanie aktivít pre deti 
a seniorov. V Trnave nechýbali známe osob-
nosti – Mária Čírová a Kamil Mikulčík, či Paul 
Polivka, predseda rady mládeže Hornoba-
vorského kraja. Úspešná akcia bola vyvrcho-
lením projektu 4 Regions 4 Youth, ktorý bol 
realizovaný v rámci Operačného programu 
Cezhraničnej spolupráce Slovenská republi-

ka – Česká republika 2007 – 2013 a ktorého 
hlavným garantom a koordinátorom sa stal 
Trnavský kraj. Projekt sa ňou ešte nekončí 
– v budúcnosti sa pod jeho hlavičkou usku-
točnia ďalšie medzinárodné konferencie 
pre deti a mládež, aktívny naďalej zostáva 
aj webový portál www.4r4y.eu, na ktorom 
je možné dozvedieť sa ďalšie informácie 
zo života mládežníckych organizácií a mlá-
deže. 

 Zomrel Celo Radványi
Vo veku 70 rokov zomrel 12. júla 2010 dl-
horočný funkcionár horolezeckého spolku 
a nestor trnavského horolezectva Celo Rad-
ványi. Jeho meno sa spája predovšetkým 
s dlhoročnou obetavou prácou s mládežou. 
Bol aj horolezecky vysoko aktívny, vo Vyso-
kých Tatrách vyliezol viac ako 200 výstupov, 
z toho 50 v zime a 2 prvovýstupy. Pôsobil aj 
v Alpách. Bol držiteľom čestného odznaku 
ČSZTV, strieborného a zlatého odznaku JA-
MES, cvičiteľ a inštruktor na tatranských 
kurzoch mládeže. Bol veľmi dôležitou 
postavou horolezeckého oddielu v Trnave, 
kde odchoval dlhý rad horolezcov. 

Spolupráca Trnavy s Rakúskom pokračuje
Mestská samospráva pokračuje v realizá-
cii projektu Interkulturálne vzdelávanie 
detí a dospelých, ktorý je podporovaný 
Európskou úniou v rámci Programu ce-
zhraničnej spolupráce Slovenská repub-
lika – Rakúsko 2007 – 2013. Do projektu 
sa od začiatku roka 2009 zapája okrem 
štyroch trnavských materských škôl 68 
ďalších slovenských a rakúskych mater-
ských škôl v pohraničných oblastiach. 

Škôlkari na Murgašovej 13, Okružnej 19 
a 27 a V jame 27 sa učia slovenský a nemecký jazyk. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie 
lektoriek, učiteliek a vzájomné hospitácie a exkurzie pedagógov. V Trnave sa v rámci 
projektu realizovalo stretnutie lektoriek nemeckého jazyka spojené s prednáškou 
a vzájomnou výmenou skúseností. 

Pre učiteľky materských škôl boli pripravené v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelá-
vania Univerzity Komenského v Bratislave prednášky a semináre. Tematikou bola výučba 
cudzích jazykov detí predškolského veku, vplyv bilingválneho pôsobenia na dieťa, multi-
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Trnavské dni už po sedemnásty raz
Myšlienka pravidelných kontaktov s našimi rodákmi a osobnosťami, žijúcimi 
v zahraničí alebo mimo Trnavy, pretrvala. I tohto roku sa 16. – 18. septembra 
uskutoční stretnutie verejnosti s ľuďmi, ktorí uchovávajú vo svojich srdciach 
vzťah k Trnave. 
V doterajších ročníkoch sa tu vystriedalo vyše sto významných osobností a viac ako tristo 
účinkujúcich umelcov, ktorí tvorili program Trnavských dní lásky, pokoja a porozumenia. 
Každý ročník je motivovaný istými udalosťami a spoločenskými aktualitami, ktorým sa 
podriaďuje program týchto stretnutí. Tohto roku popri iných výročiach dominujú dve 
základné myšlienky – Rok kresťanskej kultúry a Rok Trnavskej univerzity.

Program sa začne vo štvrtok 16. septembra o 16.30 verejným spomienkovým stretnutím pri 
pamätnej tabuli saleziána dona Jozefa Strečanského pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. 
Následne bude aj prezentácia spomienkovej knihy o tomto „vernom synovi dona Bosca“, ktorá 
nadväzuje na predchádzajúci titul Muž s harmonikou. V programe sa predstaví akordeónový 
virtuóz Michal Červienka, ktorý zahrá skladby skomponované Jozefom Strečanským.

Oficiálny program Trnavských dní sa začína už štandardne v piatok o 10. hodine slávnostným 
prijatím hostí Trnavských dní primátorom mesta v reprezentačných priestoroch radnice. 
Očakáva sa účasť asi 40 hostí, medzi ktorými treba spomenúť prof. Evu Blahovú, poprednú 
osobnosť hudobnej kultúry Slovenska, dlhoročnú predsedníčku Medzinárodnej speváckej 
súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Ďalej bude hosťom primátora aj trnavský rodák 
Ing. Tomáš Valášek, ktorý pôsobí v Londýne ako expert pre európsku bezpečnosť a reformu. 
Treba oceniť aj skutočnosť, že pozvanie prijal JUDr. Zoroslav Kollár, ktorý ako významná 
osobnosť v podnikateľskom sektore zároveň podporuje okrem iných aktivít aj ekonomicky 
náročný medzinárodný archeologický výskum na záchranu svetového kultúrneho dedičstva. 
Medzi hosťami bude aj popredná osobnosť umeleckej sféry herečka Mgr. art. Zita Furková, 
ktorá pôsobila na viacerých slovenských divadelných scénach a má srdečné spomienky aj 
na svoje pôsobenie v Krajovom divadle v Trnave. Po prvý raz prídu aj Viliam Daniš, expert 
v rezorte hospodárstva, Marta Blažeková-Geisová z Nemecka, ktorá sa veľkou mierou 
angažuje pri organizácii kultúrnych zájazdov z Nemecka na Slovensko a nezištnej pomoci 
charitatívnym organizáciám. Medzi hosťami bude aj Peter Cisár z USA , ktorý napomáha 
všestranným stykom našej zahraničnej komunity najmä s Trnavou.

Pre účastníkov Trnavských dní je pripravené otvorenie výstavy Noviny a časopisy Slovákov 
v západnej Európe, ktorá bude inštalovaná v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Uskutoční sa aj prehliadka výstavy o živote a diela maliara Teodora J. Tekela v západnom krídle 
radnice s osobitným lektorským výkladom. Dominujúcim programom piatkového večera bude 

kultúrna výchova, súčasná literatúra pre deti predškolského veku, propagácia súčasných 
autorov, nových kníh a literárnych noviniek v oblasti literatúry pre deti. 

Trinásť pedagógov sa v rámci tohto projektu zúčastnilo na hospitácii za účelom budo-
vania spolupráce a výmeny skúseností v oblasti predškolského vzdelávania. Okrem náv-
števy dvoch materských škôl a základnej školy vo Wolfsthale a v Höfleine sa účastníčky 
stretli aj so starostami obcí a inšpektorkou pre materské školy v Dolnom Rakúsku.

Slovenské a rakúske školy medzi sebou vytvorili pekné priateľstvá v podobe partner-
stiev. Partnerské materské školy si vzájomne posielajú svojpomocne vyrobené darčeky, 
DVD a CD zo svojich akcií, na hospitáciách sa stretli učiteľky a v budúcnosti sa uskutoční 
aj stretnutie detí a ich rodičov. 

PaedDr. Gabriela Krištofíková, MsÚ, odbor vzdelávania, športu a kultúry 
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10. výročie založenia Klubu priateľov Trnavy
Klub priateľov Trnavy oslavuje v tomto roku 10. výročie svojho vzniku. Bol za-
ložený z iniciatívy rodákov, hostí Trnavských dní v roku 2000. 
Za tento čas klub prešiel kus cesty vo vytváraní zázemia spolupatričnosti k mestu. Svojou 
činnosťou sa pokúša pripomenúť hodnoty spočívajúce v dobrých medziľudských vzťa-
hoch, šľachetnosti a nezištnosti. Otvorený je všetkým iniciatívam a podnetom svojich 
členov i širokému okoliu. Veď už kráľ Belo IV. svojou privilegiálnou listinou potvrdil mestu, 
že je slobodným mestom, kde každý občan má právo na plnoprávne občianstvo, a teda 
môže preukázať i svoje danosti a talenty. V súčasnosti má 118 registrovaných členov. 

V prvej etape svojej existencie sa snažil pomôcť v rôznych oblastiach formou rozdelenia 
finančných prostriedkov získaných z podielu zo zaplatenej dane od fyzických a právnických 
osôb. V r. 2002 – 2007 bolo podporených viac ako 70 projektov v hodnote asi 237 470 eur. 
Medzi iným projekty z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (pre trnavskú nemoc-
nicu – dovybavenie detskej kliniky, ďalej na nákup tympanometra na meranie sluchu, na 
polohovateľné postele pre oddelenie dlhodobo chorých, na respirátory a elektronickú pes-
túnku pre novorodenecké oddelenie, neurologická klinika si mohla zakúpiť cerebrálnu jed-
notku, Národná transfúzna služba v Trnave si vďaka podpore klubu zabezpečila hlbokomra-
ziace zariadenie a na poliklinike bola s pomocou klubu zriadená ambulancia 1. pomoci). 

Klub finančne prispel aj na budovanie hospicu Svetlo na Františkánskej ulici a domova 
dôchodcov Evanjelickej diakonie na Kalinčiakovej ulici. Združeniu Rodina bol poskytnutý 
príspevok na vybudovanie azylového domu Tamara na Okružnej ulici a na zabezpečenie 
prepravnej služby Senior taxi, Detskému integračnému centru na Prednádraží pomohol 
vybudovať detské ihrisko. 

V oblasti vzdelávania a publikačnej činnosti klub zabezpečil vydanie knihy Ľudové pies-
ne a zvyky, prispel na dominanty Trnavy, na vydanie Dejín SSV a vydanie kníh viacerým 
trnavským autorom. V oblasti kultúry, vzdelávania a športu podporil klub niektoré akti-
vity Krajskej knižnice Juraja Fándlyho, Katolíckej jednoty Slovenska, Trnavského komor-

večer slova a hudby venovaný 10. výročiu založenia Klubu priateľov Trnavy v Aule Pazmaneum 
na Univerzitnom námestí, kde sa predstavia viacerí hostia a umelci.

Sobotňajší program 18. septembra je rozdelený na dve časti. Dopoludnia to bude výjazd 
po vybraných lokalitách a pamätných miestach symbolizujúcich kresťanskú kultúru: 
Trnava – Kátlovce (P. Ušák-Oliva), Dobrá Voda (Ján Hollý), Naháč (J. Fándly), Šelpice (prof. 
J. Heriban). V každej destinácii sa očakáva odborný lektorský výklad doplnený kultúrnym 
a spoločenským programom. 

Vyvrcholením 17. ročníka Trnavských dní bude už tradične večerný Galaprogram v Divadle 
Jána Palárika v Trnave. Program s pracovným názvom Vážne i s humorom má dve časti. V prvej 
polovici sa predstavia hostia, ktorí reprezentujú kresťanskú kultúru, ako aj fenomén Trnavskej 
univerzity. Medzi inými sa predstaví aj rektor Trnavskej univerzity Martin Mišút so svojim 
vyznaním k historickým tradíciám univerzitného života v Trnave a významní slovenskí umelci. 
Druhá časť má názov Kabaret a bude venovaná histórii humoru.  

V nedeľu 19. septembra ukončí program Trnavských dní Missa pontificalis v Bazilike 
sv. Mikuláša. Celý program je určený aj pre verejnosť, a pre osobitných záujemcov sa 
predpokladá dostatočný priestor na osobné kontakty najmä so zahraničnými účastníkmi. 
Očakávajú sa následné podnetné návrhy na zostavu hostí nasledujúceho ročníka, ako aj 
motivácie celkovej dramaturgie Trnavských dní v roku 2011.                        Peter HORVÁTH
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ného orchestra, zboru Technik Akademik, Trnavskej univerzity, Rady mládeže Slovenska, 
škôlkam a školám. Klub finančne prispel alebo sa podieľal na propagácii viac než 30 kníh. 
V súlade s knižnou činnosťou sa viackrát prezentoval v stánku mesta Trnavy na Libriáde. 

Po vzniku Nadácie Trnava Trnavčanom postupne prešli viaceré aktivity klubu na nadáciu 
a následne bola podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci. Klub sa začal sústreďovať na 
vytváranie nových kultúrno-spoločenských tradícií ako napríklad novembrové literárno-
-hudobné pásma pod názvom Včera, dnes a..., Adventné večery, Na západnom krídle múzy 
(poeticko-hudobné večery), ale i organizovanie výstav (napr. výstava trnavskej rodáčky 
Márie Poláčkovej pod názvom Rozmarné cesty, výstava obrazov a umeleckých predmetov 
rodáka Michala Lošonského pod názvom Zatúlané obrazy a spoluorganizátorstvo pri ďal-
ších výstavách). K týmto aktivitám patrí i prezentácia kníh viacerých trnavských spisova-
teľov a básnikov (Bohumil Chmelík, Pavol Tomašovič, Marián Mrva, Margita Kániková, Eva 
Kopúnková, Michal Lošonský, Eva Jarábková, Ján Čápka, Leo Blažek, Jozef Šelestiak, Juraj 
Kadlec, Július Molnár, Ladislav Šmidák, Ladislav Szalay, Štefan Strieženec, William Schmidt, 
Mária Balážová, Zlata Matláková, Miroslav Danaj...)  Aj touto formou chce klub prepojiť 
generácie a udržať pamäť o najdôležitejších udalostiach mesta i národa.  

Klub priateľov Trnavy sa každoročne podieľa na organizovaní Trnavských dní – tradič-
ných stretnutí rodákov, ktorí prichádzajú do Trnavy, aby si zaspomínali a porozprávali 
niečo zo svojho života. Počas Trnavských dní prebieha i výročná členská schôdza klubu. 
Tohtoročné stretnutie sa uskutoční v historických priestoroch Trnavskej univerzity, v au-
le bývalej lekárskej fakulty, symbolicky v roku Trnavskej univerzity. Popri vyhodnotení 
10-ročnej činnosti klubu budú predstavení noví hostia Trnavských dní a súčasťou stretnu-
tia budú i rozhovory a hudobný program.                                         Viera MALATINKOVÁ

Noviny a časopisy Slovákov v západnej Európe 
Dokumentárna výstava Noviny a časopisy Slovákov v západnej Európe (autor-
ka scenára výstavy a textov PhDr. Ľubica Bartalská, grafická príprava Mgr. Art. 
Martin Gerboc, ArtD), ktorú pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 
obsahuje v historickom priereze ukážky slovenskej periodickej krajanskej 
a exilovej tlače vydávanej od 30. rokov 20. storočia do súčasnosti v krajinách 
Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Taliansko, Veľká Británia. 

Zakladanie periodickej tlače Slovákmi žijúcimi v zahraničí tvorí významnú kapitolu dejín 
slovenského vysťahovalectva a života Slovákov v diaspóre. Všade vo svete, kde sa 
Slováci usadili, vyvinuli veľké úsilie, aby si zachovali svoju reč a svoje kultúrne tradície. 
Slovenské noviny a časopisy, ktoré vydávali, stali sa cenným zdrojom informácií o ich 
živote a o dianí v starej vlasti a prostredníctvom slovenského tlačeného slova udržiavali 
národné povedomie. Len v samotných Spojených štátoch amerických vydávali od konca 
19. storočia okolo 230 titulov slovenskej tlače a sú medzi nimi také, ktoré vychádzajú 
nepretržite dodnes, a to už vyše sto rokov. 

V európskom zahraničí najviac novín a časopisov dodnes vydávajú Slováci v bývalej 
Juhoslávii (Srbsko). V západnej Európe, kam smerovali Slováci za prácou od 30. rokov 
20. storočia, po obmedzení vysťahovalectva do USA (najmä do Francúzska a Belgicka), 
krajanské noviny a časopisy sa stali často jediným spojivom so Slovenskom a s ďalšími 
Slovákmi, s ktorými ich spájal spoločný osud vysťahovalcov. 

udalosti
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Verný syn Dona Bosca
je názov knihy, ktorá vychádza v roku stého výročia narodenia a dvadsiateho 
piateho výročia úmrtia dona Strečanského. Jej prezentácia sa uskutoční vo 
štvrtok 16. septembra o 17. hodine v Západoslovenskom múzeu.

Matka Jozefa Strečanského Barbora sa modlila, aby sa jej prvorodený syn stal kňazom. 
Modlila sa veľmi vrúcne, lebo syn Jozef sa stal nielen dobrým kňazom, ale aj hudobným 
skladateľom, zbormajstrom a misionárom. Pri príležitosti 35. výročia svojho kňazstva 
okrem iného povedal, že lekár lieči choré telo – kňaz zveľaďuje duchovný život. Don Jozef 
Strečanský svojou hudbou, hlavne hrou na harmoniku, liečil aj ducha, aj telo. Sľubný roz-
mach jeho učiteľskej a hudobnej činnosti zastavil „Víťazný február 1948“. Dramatickým 
útekom za hranice sa vyhol väzeniu a možno si zachránil aj holý život.

Jeden z účastníkov jeho omší a následných stretnutiach pri harmonike v cudzine pove-
dal, že práca, ktorú koná sa nedá vážiť ani hodnotiť kategóriami tohto sveta, jej hodnota 
je zapísaná v knihe života. Dnes môžeme povedať, že aj v knihe Kňaz s harmonikou do kto-
rej príspevky, hlavne v cudzine, zozbierali manželia Sládkovičovci. Knihu upravilo a vydalo 
Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska v roku 2005, a teraz, v roku stého výročia na-
rodenia a dvadsiateho piateho výročia smrti dona Strečanského, pripravilo ďalšiu knihu 
o tomto vzácnom kňazovi pod názvom Verný syn dona Bosca. 

Na rozdiel od predchádzajúcej sú to spomienky rodiny, priateľov, žiakov a hlavne jeho 
saleziánskych speváčikov. S láskou si spomínajú na svojho profesora, ktorý ich vynikajúco 
pripravil do života. Väčšina z nich sa veľmi dobre osvedčila na miestach, kam ich osud 
alebo nepriazeň komunistického režimu zaviali. Niektoré príspevky sú smutné, ale prav-
divé, veľa je však aj humorných v duchu nezabudnuteľného otca Strečanského, ktorý 
pripomínal, že sv. Tomáš Morus sa dokonca modlil za zdravý humor, aby ho robil ľuďom 
prístupnejším a im zasa prístupnejšími Božie pravdy. Mnohí oceňovali jeho príslovečný hu-
mor a hovorievali, že „od večera do rána, Strečanský nám vyhráva“. Harmonika a don Stre-
čanský boli zajedno, aj preto na prezentácii spomínanej knihy vo štvrtok 16. septembra 
o 17. hodine v Západoslovenskom múzeu nebude chýbať harmonika, na ktorej bude hrať 
veľký talent Michal Červienka.  Ctitelia dona Strečanského sa zídu v ten istý deň o 16.30 
aj pri jeho pamätnej tabuli na Arcibiskupskom úrade v Trnave.                                                             Margita KÁNIKOVÁ

Osobitné miesto v histórii slovenskej tlače v zahraničí mali exilové časopisy, vydávané 
po roku 1945 predstaviteľmi politickej emigrácie v západnej Európe (Rakúsko, Nemecko, 
Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia), ktoré mali okrem úlohy informovať o svojom 
emigrantskom živote, byť nápomocné v riešení otázok slovenskej slobody, slobody slova 
a podávať čo najviac informácií o tom, čo sa dialo za „železnou oponou“. 

Dodnes vychádza v Európe, od Rakúska cez Švajčiarsko, Francúzsko až po škandinávske 
krajiny okolo 20 titulov slovenskej tlače. Sú to prevažne noviny a časopisy, ktoré boli 
založené po roku 1968, keď sa počet emigrantov v týchto krajinách Európy opäť 
značne zvýšil. Väčšina novín a časopisov sú tlačovými orgánmi spolkov, ktoré udržujú so 
Slovenskom čulé kontakty a ich členovia sa podieľajú na propagácii Slovenska a slovenskej 
kultúry v zahraničí. 

Výstavou Noviny a časopisy Slovákov v západnej Európe chceme prispieť k väčšej 
informovanosti o jednej z mnohých vydavateľských aktivít, ktorou sa Slováci v zahraničí 
prezentujú v domovských krajinách aj po dlhom odlúčení so starou vlasťou.

Ľubica BARTALSKÁ
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy        august 2010

 1. 8. 1810 – V Trnave umrel ostrihomský 
kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK 
ARADY, rodák z Hlohovca, člen Slovenské-
ho učeného tovarišstva a jeho mecén, 
ktorý dal roku 1792 označiť pamätným 
nápisom dom, v ktorom bola v Trnave 
uschovaná uhorská koruna (200. výročie). 
1. 8. 1920 – V Skalitom sa narodil zbormaj-
ster, dirigent a pedagóg JOZEF POTOČÁR, 
ktorý prednášal na PdFUK v Trnave, kde 
založil a viedol Akademický spevácky zbor 
a krátko dirigoval aj mužský zbor Bradlan 
(90. výročie). 
2. 8. 1930 – V Trnave sa začali trojdňové 
oslavy 60. výročia Spolku sv. Vojtecha, 
počas ktorých bola na budove jezuitského 
kláštora odhalená pamätná tabuľa bývalé-
mu správcovi Spolku sv. Vojtecha, básniko-
vi a publicistovi ANDREJOVI KUBINOVI a na 
starom cintoríne pomník predsedovi SSV, 
cirkevnému hodnostárovi, redaktorovi, 
prekladateľovi a vydavateľovi FRANTIŠKO-
VI RICHARDOVI OSVALDOVI (80. výročie). 
3. 8. 1995 – V Bratislave umrel trnavský 
rodák JÁN BELIČKA, redaktor časopisu 
Krížovkár a hádankár, šéfredaktor Lišiaka 
a autor príručky Abeceda krížovkára (15. 
výročie).
4. 8. 1935 – V Trakoviciach sa narodila 
rozhlasová redaktorka MÁRIA ZAVARSKÁ, 
absolventka ekonomickej školy v Trnave 
a prvá žena na Slovensku, ktorá pôsobila 
ako rozhlasová športová redaktorka a re-
portérka (75. výročie). 
5. 8. 1845 – Trnavou sa prehnala silná 
víchrica, ktorá spôsobila v meste veľké 
škody a z vrcholca mestskej veže zhodila 
dvojmetrovú sochu Panny Márie (165. 
výročie). 
5. 8. 1860 – V Trnave sa narodil učiteľ, 
publicista a zberateľ slovenských ľudo-
vých piesní ĽUDOVÍT GERYK (150. výročie). 
9. 8. 1905 – V Gajaroch sa narodil spiso-
vateľ, básnik a prekladateľ ŠTEFAN GRÁF, 
ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave ako vedú-

ci nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha (105. 
výročie). 
10. 8. 1635 – V dnešnom Rumunsku sa na-
rodil profesor a rektor Trnavskej univerzi-
ty GAŠPAR SARKA (375. výročie).   
13. 8. 1740 – V Rakúsku sa narodil príro-
dovedec, pedagóg a autor učebníc MATÚŠ 
PANKL, profesor Trnavskej univerzity a ne-
skôr aj Kráľovskej akadémie v Trnave (270. 
výročie). 
13. 8. 1925 – V Krivanoch sa narodil his-
torik, publicista, prekladateľ a kňaz MILAN 
ĎURICA, profesor na univerzite v Padove 
a predseda Slovenského ústavu v Ríme, 
ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (85. 
narodeniny). 
19. 8. 1900 – V Trnave bola založená Mest-
ská plynáreň (110. výročie). 
22. 8. 1680 – V Trnave umrel chorvátsky 
pedagóg a geograf ŠTEFAN GLAVAČ, pro-
fesor matematiky a kánonického práva na 
Trnavskej univerzite (330. výročie). 
26. 8. 1920 – Vo Zvončíne sa narodil 
sochár, výtvarník a medailér pôsobiaci 
v Paríži WILLIAM SCHIFFER, ktorý prežil 
detstvo v Trnave, kam sa na sklonku ži-
vota vrátil a kde aj umrel. Roku 1997 mu 
mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo 
(90. výročie). 
27. 8. 1985 – V Bratislave umrel herec, 
režisér a konferencier FRANTIŠEK BRESTO-
VANSKÝ, rodák z Modranky (25. výročie). 
28. 8. 2005 – V Trnave umrel stredoškol-
ský učiteľ BOHUMIL MORAVČÍK, profesor 
matematiky a fyziky na trnavskom gym-
náziu, riaditeľ SPŠ stavebnej v Trnave 
i riaditeľ Hotelovej školy v Piešťanoch (5. 
výročie).
31. 8. 1960 – V Trnave skončila svoju čin-
nosť Pedagogická škola (50. výročie). 
31. 8. 2005 – Vo Veľkom Krtíši umrel tr-
navský rodák VLADIMÍR SIVÁČEK, historik 
výtvarného umenia a prvý riaditeľ Galérie 
Jána Koniarka v Trnave (5. výročie). 

P.R.



18
novinky 
z radnice 19 august/september 2010história

RICHTÁRI TRNAVY V STREDOVEKU III.
V období do vzniku radnice (1394 -- 1412).

Rok 1394 – aj keď v z hľadiska historických udalostí nešlo o osobitne výnimočný rok 
– predstavuje pre výskum stredovekých dejín Trnavy nepochybne významný míľnik, 
pretože od tohto roku už majú historici k dispozícii azda najdôležitejší historický pra-
meň, ktorým je hlavná účtovná kniha, vedená v rokoch 1394 až 1530 (no s údajmi už od 
roku 1392). Práve z nej sa možno dozvedieť veľa podrobností o bežnom živote v meste 
a osobitne aj o štruktúre mestskej správy a jej personálnom obsadení. Preto pre ďalšie 
predstavovanie osôb richtárov stredovekej Trnavy bude aj v našom prípade vlastne 
hlavným zdrojom informácií. 

Ale samotná mestská kniha je výnimočná aj z iného dôvodu, pretože ak jej vznik 
a spôsob vedenia porovnáme s ostatnými mestskými knihami nielen z územia slo-
venských stredovekých miest, ale aj z celého bývalého Uhorského kráľovstva, potom 
možno konštatovať, že v prípade trnavskej mestskej knihy ide o najstarší zachovaný 
exemplár tzv. špecializovanej mestskej knihy, v tomto prípade určenej len pre evidenciu 
finančných zdrojov a výdavkov mesta. Zaužívanou formou vedenia mestských kníh to-
tiž v tomto období ešte bolo zapisovanie celkovej agendy miest (súdnej, správnej a hos-
podárskej) do spoločnej knihy, zavádzanie špecializovaných kníh podľa druhu agendy 
sa začalo stávať bežnejším až od začiatku 15. storočia (napríklad zo susednej Bratislavy 
poznáme takýto prípad až od roku 1402). Už táto skutočnosť dosvedčuje vyspelosť 
mestskej správy v Trnave. Keďže pre nasledujúce riadky bude práve trnavská mestská 
kniha hlavným prameňom, je dôležité stručne si ju predstaviť aj po obsahovej stránke. 
Predovšetkým z formálneho hľadiska sa člení na dve základné časti, ktoré sa líšia nielen 
formálnou stránkou zápisov a spôsobom ich evidencie, ale aj z obsahovej stránky. Prvá 
časť pritom pochádza z obdobia rokov 1394 až 1455 a druhá z rokov 1478 až 1530. Pri 
bližšom skúmaní formálnych znakov jednotlivých záznamov a ich obsahovej stránky 
i chronológie radenia však možno knihu štruktúrovať aj viac, konkrétne až na päť častí, 
ktoré tvoria viac-menej homogénne celky. 

Za osobitnú časť knihy možno pokladať už najstaršiu fázu knihy z rokov 1394 až 1397, 
keď bola používaná takmer výlučne správcom mestskej pokladnice Jánom Talknerom 
len ako jeho súkromná a pomocná evidencia mestských financií, no ani v nasledujúcom 
období sa ešte jej používanie v mestskej agende úplne nevžilo, čo trvalo až do roku 
1401. Až od tohto roku môžeme spoľahlivejšie konštatovať, že sa mestská účtovná 
kniha stala štandardnou evidenciou vyúčtovania mestských príjmov a výdavkov, a teda 
produktom hospodárskej agendy mesta, čo trvalo až do roku 1428. Výnimku tu pred-
stavuje len súbor zápisov o bežných výdavkoch z roku 1407, ktoré boli doplnené ešte 
ďalším súborom podobných zápisov v roku 1421. Tretiu homogénnu fázu vedenia knihy 
predstavujú zápisy z roku 1428 až do roku 1440/1441, ktoré možno charakterizovať 
ako reflexiu obdobia veľkých hospodárskych a spoločenských strát mesta spôsobených 
husitským nebezpečenstvom a okupáciou mesta v rokoch 1432 až 1435 a následnou 
snahou mešťanov o rekonštrukciu majetkových práv a výsad. Ďalšiu – štvrtú časť knihy 
potom predstavujú záznamy, ktoré už svedčia o konsolidácii pomerov v meste a opäť 

ROK TRNAVSKEJ UNIVERZITY
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sa tak v knihe objavujú charakteristické zápisy o súhrnnom vyúčtovaní. Chronologicky 
ide o zápisy z rokov 1441 až 1455. Špecifickú skupinu v tomto období predstavujú zá-
pisy o majetkovom stave viacerých farských oltárnych základín z rokov 1454 a 1455. 
Poslednú – piatu časť knihy predstavujú záznamy z obdobia rokov 1478 až 1530, keď sa 
obnovila funkcia knihy ako hlavnej účtovnej evidencie mestských financií.

Už na základe samotného titulného zápisu v mestskej knihe z 24. mája 1394 sa 
tak dozvedáme, že v tomto čase bol trnavským richtárom Pavol Modrer a prísažný-
mi mešťanmi Henrich Weigstil, Konrád Honigler, Ondrej Rossil, Jakub Longus (Dlhý), 
Ondrej, syn Petra, Ján Talkner, Ondrej Scharlawer, Peter Weygstil, Michal Lell, Ulrik 
Messchil, Ján Modrer a Mikuláš Pogner. Mestská rada v tento deň na svojom zasadnutí 
zvolila Jána Talknera za správcu mestskej pokladnice a ten sa následne rozhodol za 
týmto účelom viesť podrobné záznamy o príjmoch a výdavkoch mesta, založil tak do 
dnešných dní zachovanú mestskú účtovnú knihu Trnavy. Pavol Modrer bol richtárom 
aj v auguste nasledujúceho roku 1395, keď osobne odovzdal do pokladnice 13 libier 
z výberu dane v poddanských dedinách mesta (jedna libra predstavovala podľa me-
novej reformy z roku 1392 sumu 26 nových denárov, teda niečo vyše štvrť zlatky). 
Oba tieto záznamy sú však jedinými údajmi osobe Pavla Modrara. Modrarovci (meno 
je tzv. pôvodové, teda označuje pôvod predkov nositeľov tohto mena a možno ho in-
terpretovať ako Modranský, pochádzajúci z Modry) však už od poslednej štvrtiny 14. 
storočia patrili k najvýznamnejším a najmajetnejším meštianskym rodinám v Trnave 
a v priebehu 15. storočia zažili aj ďalšie spoločenské povýšenie, keď dosiahli až šľach-
tický stav. Súčasne s tým rozšírili svoje pôsobenie aj o priestor ďalších významných 
miest na strednom (Kremnica) a východnom Slovensku (Košice, Veľká Ida s panstvom), 
ako ešte na to poukážeme v ďalšom výklade. No už z dvojročného obdobia pôsobenia 
Pavla Modrara v richtárskej funkcii poznáme aj ďalších členov tejto dynastie – Jána 
Modrara (pôsobiaceho vo funkcii prísažného mešťana) a Jakuba Modrara, doloženom 
v zápise z roku 1407, podľa ktorého mu mestský pokladník dlhoval 8 libier. V akom 
presnom príbuzenskom vzťahu títo Modrerovci boli, zo záznamov bližšie nevyplýva, 
no možno predpokladať, že kým Ján Modrer bol najskôr bratom, prípadne strýkom 
richtára Pavla Modrera, Jakub Modrer už bol o generáciu mladší, teda tu išlo najskôr 
o jedného zo synov richtára Pavla. Ďalším známym Pavlovým synom bol Erhard, s kto-
rým sa v písomných prameňoch stretávame od roku 1417 a ktorý patril k významným 
postavám svojej doby v Trnave. Inak v Modre mali viacerí Trnavčania zázemie už od 
počiatku formovania mesta, vlastnili tu viaceré domy a najmä vinice, preto napokon 
takýto pôvod významnej rodiny v Trnave nie je prekvapujúci.

V roku 1396 vystriedal Pavla Modrera vo funkcii richtára Trnavy Peter Heinczmann 
a s len menšími obmenami bola kreovaná aj nová mestská rada. Tvorili ju prísažní Kon-
rád Honigler, Ondrej Rossil, Jakub Longus, Ján Talkner, Ulrik Messchil, bývalý richtár 
Pavol Modrer, Ján Modrer, Michael Lell, sedlár Jakub, Mikuláš Mathis, Peter Weigstlin, 
Mikuláš Pogner a sedlár Ján. O Petrovi Heinczmannovi poznáme len jediný doklad, 
dokumentujúci jeho pôsobenie v tomto najvyššom trnavskom úrade. V septembri 
tohto roku totiž pred mestskú radu predstúpil trnavský mešťan Bydo, syn Lacka 
(Bydo Laczkonis) a vyhlásil, že testamentárne daroval klariskám z Trnavy mlyn s dvo-
ma mlynskými kolesami na riečke Trnávke v Smolenickej Novej vsi (Neštichu), keďže 
nemal žiadnych potomkov, ktorí by ho mohli zdediť. Od mestskej rady a jej richtára 
žiadal potvrdiť svoj závet, a tá jeho prosbe vyhovela a súčasne vydala o celom poko-
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naní slávnostnú listinu spečatenú menšou mestskou pečaťou. Do funkcie trnavského 
richtára však bol Peter Heinczmann zvolený opätovne aj o niekoľko rokov neskôr, ako 
ešte uvidíme. V roku 1397 však bol za nového richtára zvolený dlhoročný mestský kon-
zul (prísažný) Jakub Longus (teda „Dlhý“, prezývaný zrejme podľa svojej nezvyčajne 
vysokej postavy). V richtárskej funkcii bol až v roku 1399 (z roku 1398 nepoznáme do-
klad na žiadne meno trnavského richtára, no celkom určite ním nemohol byť ani Jakub 
Longus, pretože ten sa vtedy spomína vo funkcii prísažného mešťana). Pozoruhodné 
však je, že od funkčného pôsobenia tohto richtára dochádza k akémusi pozvoľnému 
zavádzaniu praxe, podľa ktorej funkciu richtára zastávala často jedna a tá istá osoba 
viac funkčných období bezprostredne po sebe. Nepochybne však všetko prebiehalo 
v súlade s mestským privilégiom a aj takíto richtári sa každoročne (aspoň formálne) 
volili do funkcií. Takáto prax poukazuje na stabilizovanie mestskej society Trnavy ku 
koncu 14. storočia, ktorú tak tvorilo v podstate len niekoľko významných meštian-
skych rodov (vzhľadom na opakujúce sa mená v mestských orgánoch nešlo o viac než 
niekoľko málo desiatok rodov). Pokiaľ ide o Jána Longusa, v písomných prameňoch sa 
uvádza často v súvislosti s vyúčtovaním mestských financií. V roku 1397 sa z povere-
nia richtára a mestskej rady podarilo trnavskej delegácií zabezpečiť pre svoje mesto 
od kráľa Žigmunda dôležité privilégium, podľa ktorého trhovníci a obchodníci, ktorí 
prichádzali kvôli trhom do Trnavy z mestečiek a dedín, čo sú na okolí mesta, nesmeli 
predávať súkno zviazané len po častiach trstinou, prípadne voľne rukou rozpredávať 
nadrobno kupujúcim, ale aby ho predávali len v celých baloch.  Trnavskí obchodníci sa 
tak usilovali vyhnúť lacnej konkurencií z okolia, takto mohli sami skúpiť celé balenia 
a následne ho rozpredávať s maržou ďalej a po častiach. V roku 1399 Jakub Longus 
navštívil Nitriansku kapitulu, aby si od tunajšej verejno-notárskej inštitúcie nechal 
vyhotoviť overený odpis kúpnopredajnej zmluvy z roku 1373 medzi trnavským rich-
tárom Kristlinom a záhrebským kanonikom Vavrincom z Motočiny, o ktorej už bola 
reč v predchádzajúcom texte. V roku 1397 sa ako prísažní mešťania uvádzajú Ondrej 
Rossil, Ján Talkner, Ulrik Messchil, Michal Lell, Mikuláš Pogner, Ján Modrer, sedlár Jakub 

Listina mestského magistrátu z roku 1400
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a Juraj Claynheckl. V roku 1399 sa medzi nimi objavujú aj nové osoby, ktorými boli 
Kristián Czendel, Menil z Pezinka a Fridil Pandit.

V roku 1400 bol opätovne za richtára zvolený Peter Heinczmann a aj o jeho pôsobení 
máme zväčša len všeobecné doklady o jeho prítomnosti pri vyúčtovaní mestských fi-
nancií. Zachovala sa však z tohto roku aj pozoruhodná listina, ktorá je spísomnením roz-
sudku mestského súdu pod vedením richtára Petra v spore medzi mlynárom Tomášom 
(Thomasch Molner) a trnavskými klariskami ohľadom spôsobu držby a užívania mlyna 
v Košolnej (patriaceho však pod správu Trnavy). Podľa rozsudku (vyneseného aj za prí-
tomnosti trnavských mlynárskych majstrov) bol mlyn rozdelený na tretiny, z ktorých 
jednu tretinu mal držať mlynár Tomáš a zvyšné dve tretiny mali patriť kláštoru. Podľa 
tohto pomeru boli obe strany povinné sa postarať aj o opravu mlyna a vybudovanie 
troch hrádzí na mlynskom potoku. Mlynár Tomáš súčasne mohol svoju tretinu ľubovoľ-
ne komukoľvek prenajať. Za druhého funkčného pôsobenia richtára Petra Heinczmanna 
mala mestská rada túto podobu: Ondrej Rossil, Jakub Longus, Ján Talkner, Ulrik Messchil, 
Michal Lell, Ján z Nitry, Fridil Pandit, Menil z Pezinka, Mikuláš Mollir, Arnold, Mikuláš Po-
gner, súkenník Menil, Peter Wegstlin a Jakub Wolf. Ako vidno, počet členov mestskej 
rady je vyšší ako dvanásť (čo stanovila výsadná listina Bela IV. z roku 1238). Je to spô-
sobené tým, že k vyúčtovaniam boli prizývaní aj zástupcovia vonkajšej mestskej rady, 
pisár ich však v tomto období zapisoval spoločne s členmi aj vnútornej dvanásťčlennej 
rady. V neskoršom období sa už táto skutočnosť dôsledne uvádzala.  

V rokoch 1401 až 1402 (do 24. apríla) bol za trnavského richtára opätovne zvolený Ja-
kub Longus, ktorého meno v uvedenej funkcii tiež nachádzame prevažne pri viacerých 
mestských vyúčtovaniach. Osobitne zaujímavé však je, že za tohto richtára sa vôbec 
prvýkrát objavuje neskoršia prax vykonávať súhrnné vyúčtovania priamo v dome 
aktuálneho richtára (dovtedy sa vyúčtovania väčšinou vykonávali alebo v dome pred-
kladateľa účtov alebo v dome mestského pokladníka). Bola to predzvesť zvyšujúcej sa 
potreby zriadiť pre mestskú správu aj špecializovanú mestskú budovu – radnicu. Ani za 
funkčného pôsobenia Jakuba Longusa nedošlo v personálnom obsadení mestskej rady 
k podstatnejším zmenám, pretože ju tvorili Ondrej Rossil, Michal Lell, Ulrik Messchil, 
Mikuláš Pogner, sedlár Jakub, Jakub Wolf, Ján Talkner, Menlin z Pezinka, Juraj Clainhe-
kil a Michal Mollir. Nepochybne s aktivitou tohto richtára treba spájať aj zisk jedného 
z najdôležitejších výsad pre Trnavu, ktorým sa mesto natrvalo zaradilo do kategórie 
tých najvýznamnejších uhorských kráľovských miest. Išlo o právo skladu, ktoré kráľ 
Žigmund počas svojho pobytu v Skalici daroval Trnave 2. januára 1402. Kráľ tak odmenil 
mešťanov a obyvateľov Trnavy, ktorí v uplynulých rokoch utrpeli veľké škody, za ich 
vernosť a služby kráľovstvu. Výsada spočívala v tom, že všetci obchodníci, ktorí odchá-
dzali so svojím tovarom do Nemecka, Rakúska, Čiech a na Moravu, alebo z tých krajín 
prichádzali do Uhorska, boli povinní svoj tovar zložiť v Trnave a ponúknuť ho na predaj 
alebo vymeniť za iný. V Trnave svoj tovar nemuseli vyložiť len mešťania – obchodníci 
z Bratislavy a Šoprone, a naopak, ani Trnavčania v týchto mestách. Súčasne smeli so 
všetkými tovarmi slobodne obchodovať po celom Uhorsku, tiež v Sedmohradsku, Šta-
jersku a prímorí (Chorvátsku) a odtiaľ slobodne pokračovať v obchode. V nasledujúcom 
funkčnom období (24. apríl 1402 – 23. apríl 1403) Jakuba Longusa vystriedal v pozícii 
richtára mesta Peter prezývaný Junkher. Zachovala sa o tom len jediná správa, a to 
v listine kráľa Žigmunda zo 6. októbra 1402, keď tento trnavský richtár spoločne s prí-
sažným Michalom Lellom osobne navštívili kráľovský dvor v Bratislave a požiadali kráľa 
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o potvrdenie starého privilégia kráľa Ľudovíta I. z roku 1345, ktorým panovník zakazoval 
grófom zo Sv. Jura a Pezinka, ako aj všade na území panstva Červený Kameň a v Modre 
vyberať od Trnavčanov iné ako obvyklé a zaužívané poplatky za obrábané vinice. O Pet-
rovi Junkherrovi však vieme už aj konkrétne, že vlastnil rožný dom na dnešnom námestí 
sv. Trojice, a to po ľavej strane dnešnej Divadelnej ulice, teda tam, kde sa v súčasnosti 
nachádza budova divadla Jána Palárika. Tento dom neskôr odkúpila rodina Jakuba Lon-
gusa a potomok tohto rodu Ján Longus ho vlastnil ešte aj v roku 1522. Vráťme sa však 
späť k osobám trnavských richtárov. Už v ďalšom roku 1403 bol za nového richtára 
v Trnave opätovne zvolený Jakub Longus a v tejto funkcii zotrval bez prerušenia až 
do roku 1405. Doklady o tomto jeho ďalšom pôsobení v richtárskej funkcii prinášajú 
len všeobecné záznamy v mestskej knihe o vyhotovení účtov v prítomnosti mestskej 
rady na čele s richtárom. Za pozornosť stojí len informácia o tom, že pre zasadnutia 
magistrátu mal Jakub Longus vo vlastnom dome vyhradenú akúsi dolnú sieň (in stuba 
inferiori domus iudicis). Z významnejších výsad sa tiež Jakubovi Longusovi podarilo pre 
mesto získať od kráľa Žigmunda v marci 1405 oslobodenie od platenia mýta na území 
Uhorského kráľovstva, čo malo podporiť obchodné aktivity Trnavčanov. Počas tohto 
druhého pôsobenia Jakuba Longusa vo funkcii richtára tvorili mestskú radu Ján Talkner, 
Peter Weistel, Ján Modrer, Ulrik Meschel, Michal Lell, Ján z Nitry, Štefan Horber, sedlár 
Jakub, v roku 1404 aj Michal Mollir, Peter Pfüntel, Vlrik z Modranky (šľachtic a potomok 
lokátorského rodu), súkenník Mennel a v roku 1405 napokon medzi prísažnými opäť 
vystupuje aj Mikuláš Pogner.   

V roku 1405 došlo k zmene na poste trnavského richtára, ktorým sa stal významný 
mešťan a dovtedajší prísažný Michal Mollir. V tejto funkcii zotrval až do roku 1412, bol 
tak jedným z najdlhšie kontinuálne pôsobiacich osôb na čele Trnavy. Aj o tomto richtá-
rovi čerpáme doklady takmer výlučne z uvedenej mestskej knihy, teda zo záznamov, 
ktoré potvrdzovali predložené účty mestskej rade. 1. novembra 1406 Trnavu navštívil 
Ulrik Wolfurt, pán hradu a panstva Červeného Kameňa, s ktorým bolo mesto vo viacroč-
nom spore o užívanie viníc, ale aj vyberanie mýtnych poplatkov či bránenie poddaným 
navštevovať trnavské trhy. Spor sa dostal až pre kráľa, ktorý nariadil, aby sa prostred-
níkom a sudcom stal sedmohradský vojvoda Stibor zo Stiboríc. Ulrik Wolfurt preto 
v Trnave osobne vyložil podstatu sporu a dal richtárovi Mollirovi svoj súhlas, že bude 
rešpektovať rozsudok vojvodu. Ako je však známe z ďalších prameňov, spor sa neurov-
nal a prebiehal aj v ďalších rokoch. Počas takmer sedemročného funkčného obdobia 
richtára Mollira sa aj mestská rada obmieňala len príležitostne. Tvorili ju Peter Junkherr, 
bývalý richtár Jakub Longus (Langen), Ján Talkner, Štefan Horber, Mikuláš Pognar, Ulrik 
Meschel, Peter Pfuntel, Mennel z Pezinka, Štefan Salczar, kožušník František Kursnar, Ja-
kub Rorkwllf, Herman Czeicherner. V roku 1407 sa medzi prísažnými ako nové osoby ob-
javujú opätovne Ján Modrer, Peter Weistel, Michal Stellczer a Štefan Stellczer. K ďalším 
personálnym zmenám došlo až v roku 1410, keď za prísažných mešťanov (konzulov) boli 
ustanovení aj Juraj Clainhackel, Ján, syn Mička, Jukub sedlár, v roku 1411 túto zostavu 
obmenil Ján Kyseling a v roku 1412 aj noví mešťania Nicomann, olejník (výrobca olejov) 
Ulrik, a výrobca lukov a ďalších mechanických zbraní Mikuláš. Nie ku každému z rokov 
však možno z prameňov doložiť všetkých členov mestskej rady (konzulov).

Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

(Séria článkov vychádza pri príležitosti 375. výročia založenia univerzity v Trnave)
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Ľudia a udalosti v histórii Trnavy    september 2010
 1. 9. 1715 – V obci Svinica sa narodil fy-
zik, filozof a pedagóg ANDREJ JASLINSKÝ, 
profesor Trnavskej univerzity a autor 
dvojzväzkovej učebnice fyziky, ktorá vyšla 
r. 1756 v Trnave (295. výročie). 
1. 9. 1910 – Vo Zvolene sa narodila ľudo-
vá umelkyňa – výšivkárka, autorka kníh 
o háčkovaní a lektorka kurzov ALŽBETA 
LICHNEROVÁ, ktorá pôsobila v Trnave, kde 
aj umrela (100. výročie). 
1. 9. 1950 – V Trnave začala svoju činnosť 
Pedagogická škola (60. výročie). 
1. 9. 1970 – Stredná všeobecnovzdelávacia 
škola v Trnave bola znova premenovaná na 
Gymnázium Jána Hollého (40. výročie).
2. 9. 1930 – V Nových Zámkoch sa narodil 
geograf, vysokoškolský profesor a pro-
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
ZDENKO MOCKO, ktorý dlhé roky pôsobil 
v Trnave (80. výročie).
5. 9. 1755 – V Trnave umrel spisovateľ, 
prekladateľ a kňaz JÁN KRSTITEĽ VRABĽAN-
SKÝ, autor práce o zhubnej cholere v Trna-
ve (255. výročie). 
5. 9. 1925 – V Chynoranoch sa narodil lite-
rát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, 
ktorý pôsobil ako redaktor vydavateľstva 
Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel 
(85. výročie). 
6. 9. 1995 – V Trnave na Paulínskej ulici 
slávnostne odovzdali do užívania novú bu-
dovu Slovenskej poisťovne (15. výročie). 
8. 9. 1875 – Rakúsky klampiarsky maj-
ster a staviteľ veží ANTON FREIBERGER 
z Mattersdorfu ukončil spolu so svojimi 
dvomi pomocníkmi opravu mestskej veže 
v Trnave, ktorú roku 1845 poškodila veľká 
víchrica (135. výročie).  
10. 9. 1770 – V Trnave vyšla latinská rezo-
lúcia „Norma studiorum...“, ktorá obsaho-
vala základné zásady reformy Trnavskej 
univerzity (240. výročie). 
10. 9. 1935 – Na Červenom kameni sa 
narodil herec MICHAL MONČEK, ktorý od 
roku 1974 pôsobí v Trnavskom divadle (75. 
narodeniny). 

10. 9. 2005 – V Trnave umrel akademický 
sochár, maliar a výtvarný pedagóg JOSEPH 
JURČA, zakladajúci člen Trnavskej skupiny 
výtvarníkov, ktorému roku 1996 bola 
udelená Cena mesta Trnavy za celoživotné 
umelecké dielo (5. výročie). 
13. 9. 1995 – Na budove Spolku sv. Voj-
techa v Trnave slávnostne odhalili pamät-
nú tabuľu jeho zakladateľovi ANDREJOVI 
RADLINSKÉMU (15. výročie). 
14. 9. 1870 – V Trnave sa uskutočnilo 
zakladajúce zhromaždenie Spolku sv. Voj-
techa (140. výročie). 
15. 9. 1935 – V Trnave bolo slávnostne otvo-
rené Múzeum F. R. OSVALDA (75. výročie). 
18. 9. 1915 – V Suchej nad Parnou sa 
narodil prekladateľ, redaktor a odborný 
publicista BLAHOSLAV HEČKO, absolvent 
trnavského gymnázia (95. výročie). 
20. 9. 1930 – V trnavskom okrese bolo 
k tomuto dňu podľa zverejnenej štatistiky 
158 196 ovocných stromov a vyše 13 000 
kríkov ríbezlí a egrešov. 
23. 9. 1910 – V Paderovciach sa narodil špor-
tový lekár ALEXANDER BÍNOVSKÝ, ktorý štu-
doval na gymnáziu v Trnave (100. výročie).  
27. 9. 1710 – V Trnave umrel profesor Trnav-
skej univerzity a dekan jej filozofickej fakul-
ty LADISLAV PODHORÁNI (300. výročie). 
27. 9. 1925 – V Trnave slávnostne otvorili 
Mestskú sporiteľňu (85. výročie). 
28. 9. 1920 – V Hlohovci sa narodila pe-
dagogička, jazykovedkyňa, prekladateľka 
a odborná publicistka VALÉRIA BETÁKOVÁ, 
ktorá v rokoch 1961 – 78 pôsobila na Pe-
dagogickom inštitúte a na PdFUK v Trnave 
(90. výročie). 
29. 9. 1920 – V Bučanoch sa narodil he-
rec, spevák a rozhlasový hlásateľ MICHAL 
BELÁK, absolvent trnavského gymnázia 
(90. výročie).  
30. 9. 1930 – V Trnave sa narodil bioche-
mik, mikrobiológ, vynálezca a vysoko-
školský pedagóg ĽUDOVÍT DROBNICA (80. 
výročie).                                                            

P.R.
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Trnavský karner
Najstaršia murovaná stavba v Trnave – nález celoslovenského významu

Príspevok je zameraný na výsledky komplexného výskumu 
v okolí Baziliky sv. Mikuláša v rokoch 2008 – 2010. Jeho 
archeologickú časť vykonala Katedra klasickej archeológie 
Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením doc. PhDr. Kláry 
Kuzmovej, CSc. a Dr. phil. Erika Hrnčiarika. Následne sa usku-
točnil aj architektonicko-historický výskum murív, ktorý 
realizovala Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., samostatná 
výskumníčka. Výskumy všestranne podporovalo a finančne 
zabezpečilo Mesto Trnava a v roku 2010 aj Ministerstvo 
kultúry SR. 

Okrem mnohých hrobov príkostolného cintorína, via-
cerých murív a objektov bol v bezprostrednej blízkosti 
Baziliky sv. Mikuláša, juhovýchodne od jej presbytéria 
odkrytý nález celoslovenského významu. Ide o zvyšky 
podzemia stavby kruhového pôdorysu (vnútorný priemer 
650 cm, vonkajší 850 cm), ktorá bola zapustená do žltej 
spraše. Jej obvodová stena je vybudovaná z miešaného 
muriva, interiérový povrch tvorí po riadkoch ukladaný 
neopracovaný lomový kameň s ojedinelým použitím zlom-
kov pálených tehál. Povrch steny je lícovaný, pričom malta 
vytlačená počas murovania zostala sústredená okolo škár, 
kde ju prihladili dostratena k povrchu kameňa. Túto úpra-
vu možno považovať za tzv. škárovanie, uplatňované na 
režných povrchoch kamenných murív. Inú úpravu, napr. omietnutie, stena podzemnej časti 
stavby nikdy nemala. Na rozdiel od uvedeného je vonkajšie líce múru riešené ako typická 
základová konštrukcia, stavaná tesne ku stene výkopu. Keďže výkop bol miestami nepravi-
delný, prejavilo sa to na nepravidelnostiach vonkajšieho na povrchu múru, v jednom mieste 
sa vyskytla dokonca veľká vypuklina. 

Vnútro muriva, teda výplň medzi interiérovým a exteriérovým lícom nie je jednotná -- 
striedajú sa tu riadky s prevahou kameňa s riadkami vyplnenými úlomkami tehál a drobnými 
kameňmi. Informáciu o pôvodných rozmeroch tehál podala iba jediná vcelku zachovaná teh-
la, ktorá mala rozmery: 29,5 x14,5 x 5,5 cm. Dôležitým identifikačným znakom tehál sú plevy, 
ktoré boli za surova vmiesené do ich hmoty -- odtiaľ pochádza názov „plevovky“. 

Riešenie, pri ktorom bolo interiérové líce múru zahĺbenej stavby na rozdiel od vonkajšieho 
pravidelné a povrchovo upravené, indikovalo už pri objave prvých riadkov muriva v roku 
2008, že ide o nález pod terén zahĺbeného interiéru, ktorý je suterénom pôvodne dvoj-
podlažnej stavby -- tzv. karnera. Výskum v roku 2009 potvrdil tento predpoklad, po tom, ako 
bola v jeho vnútri objavená súvislá vrstva ľudských kostí siahajúca do výšky asi 300 cm. 

Predpokladanú výšku vonkajšieho terénu v čase vzniku kruhovej stavby bolo možné určiť vzhľa-
dom na neúplnosť nálezu terénu iba hypoteticky, a to na úroveň asi o 80 cm nižšiu od dnešného 
terénu. Odkrytá výška podzemného priestoru (560 cm) nereprezentuje celú pôvodnú výšku su-
terénneho podlažia, ktoré by malo byť vysoké najmenej 750 cm. V súlade s dobovými analógiami 
totiž musíme predpokladať, že podzemná časť stavby vyčnievala nad terén asi 100 -- 150 cm.

Archeologický výskum vo svojej záverečnej fáze priniesol odpoveď aj na dlho kladenú otázku 
ohľadne zastropenia spodného podlažia. Aj keď so zánikom horných partií jeho obvodovej steny 
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Podzemné podlažie

sivé plochy: doložené murivá 

Nadzemné podlažie

sivé plochy: doložené murivá 
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zároveň zanikli aj stopy po nábehu klenby, podarilo sa doložiť jej existenciu nálezom centrálneho 
masívneho stĺpa (s priemerom 145 cm), o ktorý sa pôvodne zrejme opierali rebrá klenby. 

Z horného podlažia karnera sa podarilo zachytiť iba stopy, konkrétne dva navzájom na seba 
nenadväzujúce úseky základu apsidy. Jeden z nich tvorili dva spodné riadky časti južnej steny. 
Múr apsidy smeroval v náznaku oblúka na severovýchod. Nájdené murivo pozostávalo výlučne 
z lomového kameňa spájaného maltou, ktorá sa javila totožná s maltou kostnice aj tým, že 
tiež obsahovala prímesi pliev. Základ bol pôvodne vysoký 56 cm. V čase prístavby novovekej 
– renesančnej sakristie k stredovekému Kostolu svätého Michala (ktorý stál od 14. stor. južne 
od odkrytého karnera a zanikol začiatkom 19. stor.) odstránili prevažnú časť základu, ako aj 
napojenie apsidy na loď karnera. Druhá stopa základu apsidy sa zachovala v tzv. negatívnej po-
dobe, ktorá reprezentuje situáciu po v minulosti vybratom murive. Vzhľadom na zlomkovitosť 
nálezu je rekonštrukcia tvaru apsidy problematická. Hypoteticky môžeme počítať s apsidou 
v tvare polovice valca s mierne pretiahnutými bočnými stenami, ktorá mala dĺžku 300 cm.

Zhrnutie 
Objavený karner pozostával zo spodného podlažia – kostnice a z horného podlažia – kaplnky, 
tvorenej valcovou loďou a polvalcovou, mierne predĺženou apsidou , v ktorej sa pôvodne 
nachádzal oltár. Kaplnka slúžila na konanie zádušných omší.

Spodné podlažie, zaklenuté klenbou s rebrami opierajúcimi sa o centrálny stĺp, bolo vymu-
rované z miešaného muriva s kamenným interiérovým lícom. Steny nadzemného podlažia 
zanikli. Na základe vysokého výskytu tehál typu plevoviek vo výplni múru spodného podlažia 
môžeme predpokladať, že nadzemné steny boli vybudované práve z tohto materiálu. Podľa 
nálezu stĺpa v podzemnom podlaží možno vysloviť hypotézu, že aj v nadzemnom podlaží 
bola loď zaklenutá na centrálny stĺp. 

Presné datovanie objektu archeologický výskum nedoložil. Pre určenie vzniku trnavského 
karnera z hľadiska rozboru architektúry by mohol byť rámcovým prostriedkom murovací 
materiál -- konkrétne tehly typu plevoviek. Tieto pálené tehly sa v Trnave našli zatiaľ len 
v ojedinelých zásypoch, síce v troch prípadoch aj v rámci stojaceho muriva, avšak vždy len 
ako sekundárne použitý stavebný materiál. 

Vzhľadom na nálezy väčšieho počtu plevoviek sústredených v kontexte s najvýznamnejšími 
trnavskými sakrálnymi stavbami (Bazilikou sv. Mikuláša, klariským a františkánskym kláštorom) 
je zrejmé, že tieto už typické mestské stavby mali svojich predurbánnych predchodcov. V ob-
dobí vzniku mesta a následne počas celého stredoveku sa už totiž presadil iný typ pálených 
tehál, tzv. prstovky. Plevovky sa líšia od prstoviek (ako už naznačuje ich názov) primiešaním 
pliev do hmoty, ďalej tým, že nemajú ložné plochy upravené prstami (nie sú na nich žliabky). 
Rozmery plevoviek však samé osebe nie sú datovacím prvkom, pretože sa veľmi rôznia.

Keďže v odkrytej časti karnera sa tehly vyskytujú iba vo výplni jadra muriva a najmä ako 
zlomky, nevieme jednoznačne určiť, či ide o ich primárne použitie, alebo boli prenesené zo 
staršej stavby. Skutočnosť, že sa medzi nimi nevyskytujú žiadne mladšie tehly, sa prihovára 
za ich primárne použitie. 

Ak sú plevovky v murive karnera primárne, potom ide na pôde Trnavy o prvý nález archi-
tektúry vybudovanej z tohto materiálu, čo naznačuje jej vznik ešte v predmestskom období, 
pred masívnymi kolonizačnými prúdmi podieľajúcimi sa na vzniku mesta, resp. jeho prvej 
murovanej zástavby už za použitia tehál typu prstoviek. Odkrytý karner by sa tak stal dopo-
siaľ najstaršou známou murovanou stavbou Trnavy. 

Pokiaľ ide o presnejšie datovanie, musíme zatiaľ vystačiť iba so všeobecne známymi 
poznatkami, podľa ktorých sa k nám karnery dostali spolu s nemeckou kolonizáciou v 13. 
storočí. Zvyk stavať na cintorínoch farských kostolov kruhové dvojpodlažné stavby je zná-
my predovšetkým z Bavorska a Rakúska. Karnery nikdy nevznikali samostatne, ale len ako 
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súčasť farských kostolov. Vzhľadom na rozmery kostnice trnavského karnera 650x750 cm 
možno predpokladať existenciu väčšieho sídliska s väzbou na toto sakrálne miesto. 

Na Slovensku sú z románskeho obdobia doložené dve hlavné oblasti výskytu karnerov. Prvou 
z nich je Bratislava, odkiaľ sa pravdepodobne šírili popri toku Dunaja, a druhou oblasť banských 
miest. Objavením románskeho karnera v Trnave sa bratislavská oblasť rozšírila o lokalitu ležiacu 
vo väčšej vzdialenosti od Dunaja. Okrem toho, karnery na území Slovenska majú zväčša iba kru-
hovú loď bez apsidy, preto jej prítomnosť radí trnavský karner k doteraz jedinej známej dvojici 
karnerov s apsidou, a to v Banskej Štiavnici a v Bratislave (prvá stavba Kaplnky sv. Jakuba).

V tejto súvislosti treba uviesť, že nálezová situácia v bratislavskej osade sv. Vavrinca s Kar-
nerom sv. Jakuba je podobná situácii v Trnave. Karnery v Bratislave aj v Trnave majú takmer 
zhodné tvary pôdorysov a rozmery, pričom určitý rozdiel medzi nimi je v tvare apsíd. Kým 
v Bratislave má apsida pôdorysný tvar polkruhu, v prípade Trnavy ide síce tiež o tvar polkru-
hu, avšak s mierne predĺženými bočnými stenami.

Tým, že výskum potvrdil primárnu funkciu tohto nálezu ako karnera, teda pohrebnej kaplnky 
s kostnicou, sa navždy vylúčili úvahy o prítomnosti kostola -- rotundy v tejto polohe. Nálezová si-
tuácia totiž nedovoľuje uvažovať o žiadnej staršej stavbe (či už z obdobia Veľkej Moravy alebo po 
jej zániku) priamo na tomto mieste. To ale neznamená, že na vyvýšenine, na ktorej sa nachádza 
Bazilika sv. Mikuláša a v jej blízkom okolí nemohol stáť aj starší kostol v tvare rotundy.

Pokiaľ ide o zánik karnera, predpokladáme, že bol odstránený skôr, než vznikol zámer na 
výstavbu dodnes jestvujúcej gotickej Baziliky sv. Mikuláša, keďže jeden z jej operákov vstú-
pil z priestorovej núdze do interiéru kostnice. Ak by v čase, keď začali kopať základovú ryhu 
pre juhovýchodnú stenu presbytéria, vedeli o existencii karnera, resp. o jeho podzemnej 
časti – kostnici, základová ryha by ju nezasiahla. Po tom, ako k tomu došlo, boli stavitelia nú-
tení ryhu mierne odkloniť od pôvodnej orientácie severným smerom, aby sa vyhli ďalšiemu 
zásahu do muriva karnera.

Pri skúmaní historických súvislostí nemožno zabudnúť, že H. Radváni na základe archív-
nych materiálov už v roku 1967 lokalizoval do okolia Baziliky sv. Mikuláša (aj keď na inom 
mieste) kostol v tvare rotundy s patrocíniom sv. Juraja. Autor predpokladal, že rotunda sa 
nachádzala na mieste dnešnej sakristie a bola do objemu gotickej baziliky včlenená vo svo-
jom valcovom tvare. Tento názor však architektonicko-historický výskum Baziliky sv. Miku-
láša  vyvrátil, keďže na mieste dnešnej sakristie doložil prítomnosť gotickej sakristie, ktorá 
nemala kruhový, ale obdĺžnikový tvar. 

Archeologický výskum priniesol nové poznatky o lokalizácii a najmä o funkcii kruhovej 
stavby, ktorá nebola kostolom, ale iba pohrebnou kaplnkou. Patrocínium sv. Juraja pre kar-
ner nie je  pravdepodobné, podľa nášho názoru je potrebné zvažovať skôr možnosť patrocí-
nia sv. Michala Archanjela. Pri karneroch totiž patrí medzi najčastejšie patrocínia a je spájané 
s nemeckým etnikom, ktoré v tomto období prichádzalo i do Trnavy. Po zániku karnera bol 
v 14. storočí v jeho blízkosti postavený Kostol sv. Michala Archanjela, ktorý vo svojich po-
čiatkoch slúžil taktiež ako karner. Vzhľadom na uvedené fakty môžeme predpokladať, že 
i odkrytý starší kruhový karner mohol byť zasvätený tomuto svätcovi.

Jaroslava ŽUFFOVÁ, Klára KUZMOVÁ, Erik HRNČIARIK, realizátori výskumu
Použitá literatúra: 
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Ako sa odievali Trnavčania v 20. storočí
Módne trendy 20. storočia sa menili s neuveriteľnou rýchlosťou a zaznamenali 
priam radikálne zmeny, ktoré súviseli so spoločenskými udalosťami v Európe 
a vo svete. Počas niekoľkých desiatok rokov sa zmenil aj pohľad na ženu, ktorá 
sa stáva rovnoprávnou a emancipovanou, preto sa do oblečenia žien prenieslo 
veľa mužských prvkov.

Začiatkom 20. storočia je súčasťou odevu blúzka, ozdobená 
množstvom stúh, volánov a výšiviek, golier je stále vystu-
žený stojačik, v kombinácii so sukňou, ktorá sa stáva stále 
užšou obopínajúcou postavu. Šili sa sukne s rázporkami, 
šikmým riasením, volánmi, ale i so zapínaním na gombíky. 
Sukne siahali iba po členky, prirodzene, bolo vidieť topán-
ky, ktoré boli vpredu špicaté s vykrojeným podpätkom asi 
5 cm vysoké, zapínali sa na množstvo malých gombíkov. 
Sukňu s blúzkou postupne vytláča kostým, módny kabátik 
sa strihovo podobal mužskému žaketu. Súčasťou odevu sa 
stali i plášte, jednoducho strihané a siahali asi po kolená. Na-
priek úzkej sukni spodnú bielizeň tvorilo stále viacero kusov: 
košieľky, nohavičky, podprsenky, živôtiky, pásy a spodničky  
z jemného batistu alebo plátna. Úzky pás žien a dievčat stá-
le formovala šnurovačka. 

Fotografie sestier Alžbety a Elfrídy Zámoyských z blíz-
kych Brestovian nám poskytujú obraz dobovej módy. Rodina 
Zámoyských sa aktívne zúčastňovala spoločenského života 
Trnavy už od svojho príchodu do Brestovian v roku 1825. 
Do spoločenského oblečenia Trnavčaniek patrili dlhé šaty 

vzadu s vlečkou a s hlbokým dekoltom. Dámy nosili dlhé vlasy, ktoré si vyčesávali a vzadu 
vyväzovali do uzlov, spoločenský účes zdobili perá alebo štrasové šperky. K bálovému obleče-
niu neodmysliteľne patrili rukavičky rôznych farieb, šperky, ale aj kabelky, tzv. ponpadurky. 
Mestské plesy a bály sa konali pod záštitou významných ob-
čanov mesta, no ich organizovaním boli poverené zvyčajne 
manželky trnavských podnikateľov, právnikov alebo lekárov. 
Tanečná sála bola vo vstupných priestoroch divadla, kde 
bola kaviareň Panónia, v nej bola veľká zrkadlová dvorana. 
Ďalšia tanečná miestnosť bola i v hostinci Bělohlávek, ne-
skôr Sládek. Zábavu pre široké vrstvy obyvateľov Trnavy 
ponúkala Strelnica. Na príjemné posedenie chodili príslušníci 
vyššej meštianskej vrstvy v Trnave do Eckhardtovej, neskôr 
Gschvendtovej kaviarne. 

Po prvej svetovej vojne sa zmenilo postavenie ženy v spo-
ločnosti, viac času venovali sebe, športovali. Ideálom krásy 
sa stali štíhle ženy a odvážnejšie Trnavčanky si dali ostrihať 
vlasy. Mikádo – pážací účes z krátkych vlasov sa stáva mód-
nym hitom. V obliekaní sa prehlbuje rozdiel medzi denným 
a večerným oblečením. Šaty už nie sú dlhé – siahajú asi 20 cm 
nad členky, nemajú vyhranenú líniu pásu, ktorá sa posúva 

Alžbeta Zámoyská 
okolo r. 1910
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nižšie. Postupne sa sukňa skracuje iba po kolená a módnym 
doplnkom sa stávajú hodvábne pančušky. Denné oblečenie sa 
šilo najmä z vlnených látok, obľúbený bol tvíd. Do popredia 
sa dostáva typ štíhlej ženy a s tým súvisí prebratie množstva 
mužských prvkov v odievaní, nosili večerné smokingy s krát-
kou sukňou s mužským účesom, monoklom a s cigaretou 
v špičke. Aj spodná bielizeň prekonala revolúciu – dámy od-
hodili korzety a začali nosiť priliehavé hodvábne nohavičkové 
kombiné. Módne večerné oblečenie tvorili šaty šité z ľahkých 
materiálov so všitými štrasmi alebo kamienkami s nízko posu-
nutým pásom, ich dĺžka siahala po kolená. Súčasťou večernej 
róby boli dlhé koráliky a topánky s výraznou dlhou špičkou. 
Mužské oblečenie smeruje k úplnej jednoduchosti, sako sa 
skracuje, zvyšuje pás a zapína sa na dva gombíky.

V tridsiatych rokoch sa pod vplyvom filmu menia aj mód-
ne trendy. Chlapčenská silueta sa začína meniť, rozširujú sa 
rukávy a goliere. Používajú sa asymetrické línie, ramená sa 
zvýrazňujú vypchávkami, sukňa sa skracuje a súčasťou ob-
lečenia sa stáva sveter. Ženy začínajú nosiť nohavice, nosí sa 
i nohavicová sukňa. Stále sú módne plášte, ktoré sú kratšie ako šaty. Obľúbeným u mladých 
dievčat sa stáva malý klobúčik vpredu sklopený a vzadu zdvihnutý s ozdobným pierkom. Pod 
sukňami sa nosili nohavičky a pančušky telovej farby. 

Podľa fotografického materiálu, ktorý sa nachá-
dza v zbierkach Západoslovenského múzea, nositeľ-
kami módy v Trnave v medzivojnovom období boli 
napríklad pani M. Diamantová, manželka továrnika, 
pani Mahuliena Krčméryová, manželka riaditeľa žup-
nej nemocnice, manželka zubného lekára Dr. Lenar-
da (ambulanciu mal na Hviezdoslavovej ulici), ďalej 
manželka Dr. Fuksu (Fuksovci mali dom na Spiegelsa-
ali a ambulancia doktora Fuksu bola na námestí). 

Pod vplyvom filmu sa menilo i mužské oblečenie. 
Sako malo dvojradové zapínanie, vypchané plecia 
a bolo predlžené. Vesta bola tiež dvojradová z pru-
hovanej látky, košeľa musela mať kontrastnú farbu. 
Doplnkom bola biela vreckovka vo vrecku saka a mo-
týlik alebo výrazná kravata. 

Obchodníci ponúkali Trnavčankám možnosť ob-
liekať sa podľa najnovšej módy, dámske i pánske 
konfekčné oblečenie si mohli kúpiť v obchode Vi-
liama Mathého (na bývalej Masarykovej ulici) alebo 

v „ľudovej odevni“ Jozefa Hochmana. Módne klobúčiky ponúkala predajňa Andělína Rodera, 
galantérny tovar zasa veľkoobchod I.S. Steinitz a syn, spodnú bielizeň na mieru si Trnavčan-
ky mohli objednať u Hermina Fleischmenna na Hviezdoslavovej ulici. Náročnejšie dámy mali 
možnosť využiť šikovné ruky krajčírok v krajčírstve Jozefa Répaša na Hviezdoslavovej ulici 
alebo Br. Baumfelda na bývalej Masarykovej ulici. 

Dámy a páni sa, samozrejme, starali aj o svoj vzhľad, prvotriedne služby im ponúkalo 
pánske holičstvo Vítusa Lišku a kaderníctvo jeho manželky na bývalom Wilsonovom námestí 



30
novinky 
z radnice 31 august/september 2010história

(dnešnom Trojičnom námestí). Majiteľ sa mohol pochváliť stálymi zákazníkmi, ktorí sa dávali 
každé ráno oholiť a raz do týždňa ostrihať, boli nimi napríklad mestskí úradníci pán Richter 
či pán Gašparík.  

Trnava naďalej žila aktívnym spoločenským životom, najnavštevovanejšími podnikmi boli 
stále kaviareň a reštaurácia Thalmainer, známa aj ako Othonka a nemenej známy hotel Impe-
riál so svojou letnou záhradou.

Druhá svetová vojna zmenila pohľad na módu, na scénu prichádza vojenský štýl. Obľúbený 
bol najmä kostým, ktorý má dosť prísny vzhľad, má zvýraznené ramená a sukňa sa skracuje, 
šil sa najmä z tmavých látok. Mnoho žien sa utiekalo k prešívaniu starých kostýmov. Šaty 
mali princesový strih a sú úzke, kvôli spotrebe látky. Pre večerné šaty boli typické tmavé 
farby so svetlými goliermi. Topánky mali klinový podpätok, sandále drevený, pre nedostatok 
kože sa vyrábali topánky s korkovou podrážkou – korkáče. Iba klobúky boli zdrojom fantázie 
modistiek. Nedostatok pančušiek spôsobil novú módnu vlnu nosenia ponožiek, ktoré s ma-
sívnymi topánkami tvorili celok. V pánskej móde zostáva uvoľnená línia saka s dvojradovým 
zapínaním – kombinácia vzorovaného saka s jednofarebnými nohavicami. 

V päťdesiatych rokoch prichádza vo svete módy k jej 
prelínaniu s hudbou. Vznik rokenrolu vytvára skupinu 
mladých ľudí, ktorá sa svojím oblečením chce nápadne 
odlíšiť od módy dospelých. Časť mladých preberá na seba 
módne výstrelky, ktorých nositeľmi boli napríklad Marlon 
Brando alebo Elvis Presley. Aj Trnavu zasiahla módna vlna, 
ktorú charakterizovala línia šiat s priliehavým živôtikom, 
útlym pásom a širokou rozviatou sukňou – bol to návrat 
akejsi krinolíny v krátkej podobe. Móda pionierov a iskri-
čiek v bývalom Československu silno podliehala prísnemu 
komunistickému režimu. Obchodné domy ponúkali tovar, 
ktorý kontrolovalo Ústredie odevnej a bytovej kultúry, 
prevládala sériová výroba. Odevné fabriky nemali k dispo-
zícii kvalitný textil-
ný materiál, chýbala 
bavlna či hodváb. 
V obchodoch nebol 

výber módneho tovaru, a preto nastal väčší priestor 
pre vlastnú tvorbu. Šikovnejšie ženy často šili samy 
doma podľa strihov, alebo si dávali šaty šiť ku krajčír-
kam. Odevné súčiastky a doplnky si háčkovali a štriko-
vali tiež samy. V šatníku modernej Trnavčanky nesmelo 
chýbať športové oblečenie a ani nohavice. V 50-tych 
rokoch sa Trnavčania bavili na zábavách v podnikoch, 
kde cez víkend hrala živá kapela, napríklad hudobná 
skupina Doda Kopačku v bývalom Kryme alebo v Impe-
riali. Obľúbené boli tzv. čaje o piatej (té o péci).

Až šesťdesiate roky uvoľnili hranice, do bývalého Čes-
koslovenska, a tiež do Trnavy sa dostávajú modely, ktoré 
nosila napríklad slávna manekýnka Twiggy. Na scénu na-
stupujú najobdivovanejšie rockové kapely Beatles a Rol-
ling Stones a obaly ich albumov sa stali vzorom módy 
pre mladých. Prvýkrát sa navrhovali šaty vyslovene pre 
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mladých, a tak dokonca v snahe dosiahnuť módny mladistvý vzhľad preberajú tento štýl aj 
staršie generácie. Do popredia sa dostávajú aj neušľachtilé materiály, umelé vlákna, bižutéria 
i umelá kožušinka. Do sveta módy vstúpila minisukňa, ktorá sa spolu s minišatami veľmi rýchlo 
rozšírila. Trnavčanky mali možnosť sledovať domáce módne línie prostredníctvom časopisu 
Móda a trendy zo zahraničia poskytovali maďarský Ez a Divat a rakúska Burda , ktorá sa stala 
akýmsi diktátom módy. V mužskej móde sa prechádza od nenápadnosti k farebnosti, nosia 
sa veľké kravaty z rôznych materiálov, bežnou súčasťou odevu sa stal pulóver a menčestrové 
nohavice. Spoločenský život mladých sa presunul do sály ZV ROH Kovosmaltu, kde bola v roku 
1969 uvedená prvá trnavská diskotéka Petrom Horváthom a Bonzom Radványim.

Mgr. Lucia DUCHOŇOVÁ, Západoslovenské múzeum v Trnave 
Zdroje:
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KYBALOVÁ, Ludmila. 1992. Dějiny odívání III. Od biedermeieru do současnosti (19. a 20. století). Bratislava: 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Činoherná a bakalárska fakulta 1992, 61 – 137 s. ISBN 80-
85182-14-9  
BOCÁNOVÁ, Martina. 2007. Spolkový život v Trnave do roku 1945. Trnava: Katedra etnológie Filozofická 
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Konečná stanica v podaní Divadla na strnisku
Premiéra divadelnej hry Stanislava Štepku Konečná stanica sa uskutočnila 4. 
júla v Dome kultúry v Modranke v prevedení ochotníckeho Divadla na strnisku. 
V živote tohto súboru je to v poradí tretia veľká inscenácia. 

Hru si súbor vybral kvôli téme hľadania lá-
sky a nádeje v dnešnom chaotickom svete, 
ale aj kvôli množstvu zaujímavých ľudských 
charakterov, ktoré príbeh ponúka. Na javisku 
ožívajú vo vyrovnaných a skvelých hjerec-
kých výkonoch ľudia, ktorí sa ocitli zdanlivo 
na „konečnej“, ale hľadajú silu nevzdávať to. 
Okrem hercov celý tvorivý tím pozostával 
z profesionálnych divadelníkov. Dramaturgič-
ka Radošinského naivného divadla a Divadla 
Jána Palárika Mirka Čibenková v úlohe reži-
sérky, čerstvá absolventka katedry scénografie na VŠMU Trnavčanka Katka Žgančíková, 
tanečníci Zdeno Blesák a Natália Spišiaková zo Školy tanga v Trnave ako choreografi, 
profesionálny hudobník Peter Mešo, ktorý okrem iných aktivít pôsobí aj v Modranke 
a profesionálny zvukár Marián Kokavec z DJP. Na odbornú spoluprácu si „odskočil“ režisér 
Jakub Nvota.

Dom kultúry v Modranke v nádherný letný večer praskal vo švíkoch a burácal smiechom 
a zaslúženým potleskom. Premiéru poctil svojou prítomnosťou Stanislav Štepka s manžel-
kou, a po predstavení vyslovil hercom poďakovanie a obdiv. 

Divadlo na strnisku pozýva všetkých, ktorí majú radi dobré divadlo a hry z pera Stana 
Štepku, na reprízy, ktoré budú na jeseň v Dome kultúry v Modranke, Trnave a okolí.        -r-

foto: rb
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Životný príbeh grófky ruží v knižnej podobe
Obec Dolná Krupá patrí medzi významné lokality v okolí Trnavy. Nielen z hľadis-
ka najstaršej histórie, ale lokalizácia kaštieľa a pôsobenie významných šľach-
tických rodov akoby určovali celý význam obce aj do dnešných dní. Jednou 
z predstaviteliek šľachty, ktoré poznačili aj obyvateľstvo Dolnej Krupej, bola 
osobnosť Márie Henriety Chotekovej. Okrem iného sa na prelome storočí ve-
novala aj pestovaniu ruží a jej priekopnícka úloha v zberateľstve ruží nebola 
dodnes docenená. O dejinách pestovania ruží v tejto obci, a zároveň mikrode-
jinách tejto „Ružovej grófky“ v kontexte Dolnej Krupej, sa môžete viac dočítať 
v novej rovnomennej knihe od miestneho historika Stanislava Petráša. V knihe 
je niekoľko zaujímavostí aj z dejín Trnavy. 

Zaujímavé je, že z hľadiska odrôd ruží a rôznorodosti 
nemala jej zbierka konkurenciu v celom Uhorsku. Z nadše-
nej milovníčky a pestovateľky ruží sa grófka Mária H. Chote-
ková v krátkom čase stala uznávanou odborníčkou, neskôr 
bola aj členkou Čs. svazu školkařů, nemeckého a amerického 
združenia pestovateľov ruží. Dodnes sa dajú nájsť v Dolnej 
Krupej doklady o jej prepracovanosti pestovania ruží, na-
príklad každá odnož ruže mala svoju porcelánovú tabuľku 
s označením druhu, ale aj pôvodcu koreňa. Podľa autora 
knihy Stanislava Petráša (okrem iného napísal aj obsiahlu 
knihu Kapitoly z dejín Dolnej Krupej) sa o život a dielo Márie 
Henriety Chotekovej začali zaujímať ružiari až v dubčekov-
ských uvoľnenejších šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 
najskôr Pravdomil Svoboda a najmä Marián Kováč. Dodnes 
organizujú v Dolnej Krupej slávnosti ruží, ktoré sú venované 
grófke Márie Henriete Chotekovej. Aj keď sa o jej živote 
a ružiarskych aktivitách nezachovalo veľa dokumentov (bývala v tzv. hornom kaštieli, ktorý 
v roku 1947 vyhorel), autor spracúval monografiu na základe nepriamych informácií z rôz-
nych, aj významných a bežne nedostupných archívnych zdrojov. Aj preto je kniha zaujímavá 
desiatkami historických fotografií a zaujímavou obrazovou časťou. 

Nájdeme tu niekoľko unikátnych záberov, napríklad, fotografiu Chotekovcov z roku 1895 
alebo záber z krypty z roku 1985 (zo zachovanej série diapozitívov), keď na hrobe vymieňali 
náhrobný nápis a epitaf. Autorovi sa podarilo aj na pravú mieru uviesť doterajšie popisy fo-
tografií hospodárskej časti kaštieľa v Dolnej Krupej, označovanej chybne za časť trnavského 
chotára. Významnú časť publikácie tvoria aj aktivity Márie Henriety Chotekovej z čias, keď 
jej záujem o ruže klesal a čoraz viac sa venovala dobročinnosti. A práve táto etapa jej života 
sa viaže k Trnave. 

„Z viacerých prameňov som sa dozvedel, že počas prvej svetovej vojny bola grófka M. H. 
Choteková zdravotnou sestrou. V rôznych prameňoch boli rôzne údaje, niekde bolo napísané 
o trnavskej nemocnici, niekde bolo napísané, že bola vrchnou sestrou a podobne. Keď som 
sa k téme dostal trošku podrobnejšie, zistil som, že Červený kríž vtedy v Trnave zabezpečo-
val fungovanie vojenského lazaretu, ktorý okrem Červeného kríža spolufinancovalo mesto 
Trnava. Zrejme sa vtedajší radní páni rozhodli, že treba takúto vec podporiť, to bolo vtedy 
aj v iných mestách. Jednoducho, grófka Choteková ako dobrovoľníčka Červeného kríža začal 
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robiť vrchnú ošetrovateľku v lazarete Červeného kríža, ktorý bol v Treimannovej sladovni 
v Trnave. A tam pôsobila asi až do roku 1918. A práve v časoch prvej svetovej vojny sa jej 
starostlivosť o ruže dostala na druhú koľaj, grófka Choteková sa viac začala venovať ľudom 
a ich osudom ako milovaným ružiam. Platí teda to, čo má napísané na sarkofágu, môžeme to 
jednoducho preložiť takto: Celým srdcom milovala Boha, trpiacich a prírodu,“ hovorí autor 
knihy Stanislav Petráš. 

Autor čerpal aj z významných trnavských prameňov. Dôležitá časť historického materiálu 
je prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave a Slovenského národného múzea – Hu-
dobného múzea v Bratislave, ktoré v súčasnosti spravuje dolnokrupský kaštieľ. Fotografie 
portrétov členov grófkinej rodiny pochádzajú zo Slovenského národného múzea – Múzea 
Červený Kameň v Častej. „Práve zo Západoslovenského múzea v Trnave sa nám podarilo 
získať unikátny záber. Vo vojnových rokoch, azda v roku 1915, boli zhotovené fotografie 
dobrovoľníkov Červeného kríža,“ dodal Stanislav Petráš. Monografia vyšla v občianskom 
združení Korompa v Dolnej Krupej aj s prispením viacerých sponzorov. 

Martin JURČO, reprofoto: ZSLM Trnava

Divadelný súbor DISK – Polylóg (Tok času)
Hudba: Jozef Belica, réžia: Blaho Uhlár, premiéra: 24. júna a 1. júla 2010 

Pol druha roka intenzívneho vdychovania prachu, čas-
té skepsy, dezilúzie a množstvo vyfajčených cigariet. 
BUM! Nová inscenácia divadla DISK je na svete. S napä-
tím som čakal na prvé antré. Dvere sa zatvorili, svetlá 
hasli, zaznela hudba. Už od začiatku som bol v úžase 
a dokonalom očakávaní, čo príde, čo bude nasledovať. 
Niekedy aj zrozumiteľné scény ma ako diváka privá-
dzali do slepej uličky. A pritom to bolo jasné!

Zdalo sa mi, že som v nebi. Kostýmy, scéna, to 
všetko mi, ako tiekol čas, potvrdzovalo tento neopí-
sateľný pocit. Každopádne, tí anjeli na javisku na čele s archanjelom Blahom vedeli, ako sa 
zahrať s mojou dušou, pocitmi.

Ak mám hovoriť o príbehu, bol tam. I keď sa v bulletine uvádza, že vyjadrenie je nejasné 
a ťažko poznať skutočnosť. V príbehu som vystopoval TÝCH HORE, ako sa hrajú s našimi 
životmi (alebo IBA robia presné kópie nás samotných?)

Celá inscenácia sa niesla v duchu ľudskosti. Obrazy hra s balónom, „daj mi pusu“ , či „vyzleč 
ma, ak chceš“ pôsobili dokonalo na oko diváka. Prečo? Možno to bolo kostýmami, možno nie-
čím iným. Skutočnú pravdu sa nik nedozvie. Kde ju hľadať? U protagonistov, režiséra?

Treba oceniť aj cit pre hudbu. Väčšinou presné fázovanie výstupov – pohybov, gest, nálad. 
Bola to iba zhoda náhod, alebo zámer? Pravidlá neexistujú, a pritom akoby boli v Toku času 
jeho súčasťou.

V tomto krátkom zhrnutí (možno to nazvať aj recenziou?) nenájdete presný obsah, preto-
že množstvo obrazov a metafor môže pôsobiť na každého z divákov inak. No predovšetkým 
je vidieť, že herci z DISK-u pod vedením režiséra Blaha Uhlára veľkými krokmi kráčajú dopre-
du v poňatí profesionálnom aj bežnom, ľudskom.

Odporúčam, aby ste si pozreli inscenáciu Polylóg (Tok času) a možno si uvedomíte, že nič-
nerobenie (v živote, na javisku), aj keď sa to nezdá, môže ukojiť a vyriešiť závažné problémy. 
Alebo... Uvidíte, aké môže byť divadlo silné a krásne.  

Miroslav MIHÁLEK (autor je študent VŠMU), foto: C. Bachratý
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Počas jarmoku v Trnave znova ožije stredovek 
Časť nášho mesta pod hradbami sa počas Tradičného trnavského jarmoku opäť 
vráti „o pár rokov späť“ k svojim slávnym začiatkom. Trnavčanom a návštevní-
kom mesta to sľubujú mladí nadšenci pre stredovekú históriu a šerm z dvoch 
trnavských občianskych združení, ktoré zorganizovali s podporou mesta 
a sponzorov historicky prvý festival v Trnave s názvom Stredovek pod hradba-
mi, ponúkajúci divákom autentické zážitky z návratu v čase do stredovekých 
táborov plných ľudí, zvierat, bojovej vravy, ale aj ruchu remeselnej výroby, 
vône jedál, tónov gájd a šalmajov... 

Do príprav tohto zaujímavého nového podu-
jatia, ktoré sa v piatok 10. a v sobotu 11. sep-
tembra uskutoční v Bernolákovom sade a na 
Trojičnom námestí, nám umožnili nahliadnuť 
Martin Tibenský z Trnavského šermiarskeho 
cechu (1) a Bystrík Holeček z Kompánie trnav-
ských žoldnierov (2).  
 Čo vás motivuje pri príprave tohto fes-
tivalu?  
MT: Chceme, aby mali ľudia možnosť spoznať 
históriu Trnavy a trnavský jarmok s remesla-
mi v celom historickom kontexte. Súčasťou 
jarmokov bývali okrem remeselníkov aj kaukliari a hudobníci. Vieme, že od najstarších čias 
sa na trhoch konali aj vystúpenia v šerme a úlohou protivníkov nebolo navzájom sa zabiť, 
ale pobaviť publikum. Pretože ako šermiari a aj historici máme veľmi blízko k veciam, ktoré 
s tým všetkým súvisia, môžeme osloviť konkrétnych ľudí, ktorí sa venujú zaujímavým re-
meslám aké možno ani organizátori súčasných jarmokov nepoznajú, hudobníkov, občianske 
združenia s podobným zameraním ako my a dokážeme to všetko prezentovať verejnosti.
 Ktoré nezvyčajné historické remeslá tu naživo uvidíme?
B.H: Budú tu napríklad výrobcovia krúžkovej zbroje, kováči, ktorí budú kuť priamo pred očami 
návštevníkov funkčné repliky stredovekých nožov a mečov, príde aj rytec do kovu, čo je tiež 
veľmi zriedkavé remeslo, ale prídu aj predstavitelia tradičných remesiel ako hrnčiari a košikári. 
Celkom výnimočné remeslo predvedie pisár, ktorý bude písať stredovekým písmom na papyrus. 
Radi by sme priviedli aj včelára, ktorý divákom ukáže, ako kedysi včelári – brtníci získavali med, 

budú tam aj repliky historických úľov, ale, sa-
mozrejme, bez včiel, lebo nechceme ohroziť 
publikum. Veľkou zaujímavosťou budú iste nie-
len pre deti zvieratá – sliepočky, húsky, kozy, 
všetko pôvodné plemená, ktoré sú datované 
už počas trinásteho a štrnásteho storočia. 
 Ani dnešný jarmok si mnohí nevedia 
predstaviť bez typických jedál. Bolo to 
podobne aj v stredoveku? 
B.H.: Áno, súčasťou stredovekých trhov bý-
vala aj príprava a predaj jedla, preto bude na 
našom festivale až šesť stredovekých kuchýň 
počnúc Vikingami až po renesanciu. Strava sa 

1

2
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bude variť podľa dobových receptov z historických 
kuchárskych kníh, napríklad Daz bůch von gůter 
Spise, ktorú medzi rokmi 1345 – 1354 napísal notár 
arcibiskupa z Würzburgu Michael de Leone, ale aj 
z kníh napísaných na túto tému v súčasnosti ako 
Jídlo a pití v pravěku a středověku alebo S vareškou 
dvoma tisícročiami. Jedlá budú pripravované zo su-
rovín, ktoré sa v stredoveku používali, preto v nich 
napríklad vôbec nebudú zemiaky, ale vo všetkých 
kuchyniach sa vyskytnú chlebové placky, známe 
už od praveku. Veľkou kuriozitou pre divákov môžu 
byť aj chute stredovekých jedál, napríklad miešanie 
sladkej a slanej, hlavne pri varení mäsa, ktoré sa často pripravovalo na sladký spôsob s medom 
alebo v rôznych sladkých nálevoch slúžiacich zároveň na konzerváciu.
 Čo bolo typické pre kuchyňu na našom území v tom období?   
M.T.: Uhorská kuchyňa bola známa natoľko pikantnými, korenistými chuťami, že sa na ne 
často sťažovali hostia z iných krajín. Vo veľkom sa pripravovala najmä na vyšších dvoroch 
divina, ktorej typickú chuť a vôňu koreniny ešte viac zvýrazňovali, no ľudia z prímorských 
krajín boli skôr zvyknutí na jemnejšie upravované rybie mäso. 
 A obľúbené stredoveké nápoje? Aj ich chute sa líšia od dnešných?
B.H.: Ani nie, obvyklým nápojom okrem vody bolo aj vtedy víno, ale oveľa slabšie ako dnes, 
a vo veľkej miere aj pivo, ktoré sa najprv varilo najmä v kláštoroch. 
 Spomínali ste, že diváci uvidia aj šermiarske súboje... 
M.T.: Áno, ale okrem bežných vystúpení, ktoré môžeme vidieť na iných festivaloch, budú 
môcť vidieť aj ukážky rýdzeho bojového umenia slúžiaceho na zneškodnenie nepriateľa. 
 Je to pre súperov nebezpečné?
M.T.: Rozhodne je, lebo na základe historických skutočností sú odevom len veľmi málo chrá-
není. Pôjde o reálne, nebezpečné bojové umenie, ktoré si budú môcť diváci vychutnať aj so 
štipkou adrenalínu. 
B.H.: Nepôjde však len o boj, myslíme aj na náročnejších divákov, ktorí sa od hluku trhovísk, 
táborov a kolbísk budú môcť utiahnuť na stredoveké vokálne koncerty, prednášky a diskusie 
do priľahlej veže v opevnení. 
 Nezabudli ste na deti?
B.H.: Samozrejme, na festivale nebudú chýbať ani atrakcie pre najmenších, napríklad jazda 
na koníkoch alebo stredoveký skákací hrad zo sena, pre trošku väčších strelnica, kde si budú 
môcť vyskúšať streľbu z lukov a pripravujeme aj stredoveké detské hry, o ktorých však za-
tiaľ viac neprezradím, lebo to má byť prekvapenie...
 Máte aj zvláštne odporúčanie pre publikum?
M.T.: Rád by som zvlášť upozornil na piatkový večer, kedy budú otvorené stredoveké tábory 
až do tmy. Diváci sa budú môcť prechádzať medzi stanmi, vnímať ruch v táboroch, vôňu 
jedál a nápojov pripravovaných na večernú hostinu a vo svetlách fakieľ vychutnávať ilúziu 
návratu v čase na jarmok do stredovekej Trnavy.
 Môžete sľúbiť divákom podobne silný zážitok aj na záver?  
B.H.: Verím, že áno. Vyvrcholením dvojdňového festivalu bude sobotný galaprogram na Trojič-
nom námestí s fakľovým sprievodom z Bernolákovho sadu. Najlepší šermiari predvedú v dvad-
siatich dueloch šerm od 8. – 9. po 16. storočie, budú tam rôzne palné zbrane a hlavne šerm 
s dlhými a krátkymi mečmi s pomocou štítov, palíc, palcátov, kopijí. Jednoducho, prierez spô-
sobmi boja od raného stredoveku až po renesanciu.                                                              -eu-

        

kultúra
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Režucha – lokálpatriot so zmyslom pre humor
„...stojím na pódiume, šeci mi trasú ruky – a já ksicht, jako by som si octu logol. 
Tí polobotky boli totiž najmén o dve čísla menšé...“

Slovenská kultúrna a filmová verejnosť si v júli pripomenula 15. 
výročie úmrtia režiséra a scenáristu, trnavského rodáka Jozefa 
Režuchu. Narodil sa v našom meste 13. marca 1929 a ako správny 
Trnavčan ho nikdy neopustil. Niekoľko desaťročí dochádzal do 
Bratislavy vlakom, dopravným prostriedkom, ktorý mal preňho 
magickú atmosféru. Pôvodne bol hercom, až od polovice päťdesiatych 
rokov sa zamestnal v Slovenskom filme, neskôr v Slovenskej filmovej 
tvorbe Bratislava – Koliba. Začínal ako asistent réžie v známych 
filmoch, napríklad Štyridsaťštyri (1957), kde sa zaučil aj v réžii. 

Prvou príležitosťou bol až v roku 1970 (teda v krátko po 
štyridsiatke) film Zločin slečny Bacilpýšky. Divácky najznámejší 
bol azda jeho druhý film Dosť dobrí chlapi (1971) podľa scenára 
Jána Soloviča o troch šoféroch nákladných áut na veľkej stavbe, 
ktorý ako jediný Režuchov film ocenila aj kritika za realistický rukopis. Tento film získal aj 
hlavnú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch. 

Významným režijným obdobím pre Jozefa Režuchu boli najmä sedemdesiate roky 20. 
storočia, v ktorých bol najplodnejším autorom. Aj keď v tomto období nakrútil niekoľko 
titulov (Tie malé výlety, Deň slnovratu, Deň na úteku, Do posledného dychu, Choď a nelúč 
sa, Prerušená hra), divácky zaujímavý bol najmä film Pozor, ide Jozefína! (1976) v titulných 
úlohách v Evou Krížikovou, Helenou Růžičkovou a Františkom Dibarborom o vtedajších 
nástrahách fuškárenia. 

V osemdesiatych rokoch, keď sa ako režisér odmlčal, sa začal výraznejšie venovať 
písanému slovu. Oveľa viac však zaujal ľudsky, ako človek, ktorému nikdy nechýbal humor, 
ostré pero pre krátke, výstižné a dobovo trefné literárne útvary. Uverejňoval ich v humoris
ticko-satirickom časopise Roháč, ktorý vychádzal viac ako 40 rokov. 

Redakcia Roháča bola neďaleko bratislavskej hlavne stanice. Tam sa pohybovali všetci 
Trnavčania pracujúci v hlavnom meste, nechýbala dobrá nálada, trnavčina, a preto lákala 
aj Jozefa Režuchu. „Jeho celý život sprevádzal humor. Akoby ho to tam magicky ťahalo, to 
prostredie, v ktorom sa varil humor. Pamätám si hneď na niekoľko veselých príhod. Podobne 
ako my, aj on celý život dochádzal z Trnavy do Bratislavy. A aj naopak. A tak napríklad občas 
zašiel do redakcie Roháča, ktorá bola v Bratislave na dnešnej Štefánikovej ulici akože po 
mňa, že ideme spolu na vlak. Občas sa stalo, že sme niečo oslavovali, a tak zostal s nami 
aj dve hodinky. Často vytváral recesistické situácie. Keď sme, napríklad, z redakcie išli na 
stanicu, veľmi slušne a zdvorilo sa všetkých dám pýtal absurdnú otázku, či ideme dobre 
z Prahy. Reakcie dám boli skutočne zaujímavé. Podobne aj pred hlavnou stanicou sa jedného 
Záhoráka pýtal, ako ďaleko je na stanicu. Odpoveď bola prekvapujúca, Záhorák povedal: 
Keď tak na vás pozerám, tak minimálne pol hodiny,“ hovorí priateľ Jozefa Režuchu a jeho 
niekdajší trnavský spolucestovateľ, redaktor Roháča Koloman Uhrík. 

Jozef Režucha bol typický Trnavčan. So zmyslom pre humor a nadsádzku. Potvrdil to ďalší 
z Trnavčanov, ktorý bol aj Režuchovým osobným priateľom, publicista a trnavský historik 
Peter Horváth: „Bol to klasický mestský chalan. Zapamätal som si ho aj ako športovca. Veď 
jeho športová kariéra vyvrcholila v roku 1947 – 48, keď so slávnym Antonom Malatinským, 
vtedy ešte juniorom, dobili titul federálneho majstra Československa ako juniori vo futbale. 
To bola veľká udalosť, pretože to bola prvá generácia veľkých futbalistov v Trnave. Po 
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tomto období prešiel do Bratislavy, dal sa na filmové aktivity a prepracoval sa do kategórie 
slovenských režisérov, o ktorej sa môže iným iba snívať. Minimálne dva jeho filmy patria 
k najnavštevovanejším,“ spomína na Jozefa Režuchu Peter Horváth. 

Keďže vyrastal v strede mesta, na Zbožnej, resp. Vajanského ulici, nikdy nemal do centra 
ďaleko. Ako mladík bol medzi mladými Trnavčanmi populárny. A svoj rodný jazyk si zachoval 
aj v Bratislave. V rodnom meste sa natrvalo usadil po šesťdesiatke. Začal sa viac venovať 
mestu, a „stihol“ aj niekoľko čísiel vtedy veľmi populárneho mesačníka Kultúra a život Trnavy. 
„Bol po ťažkej operácii hlavy a v našom časopise Kultúra a život nám prispieval krátkymi 
mikropoviedkami. Napríklad, napísal otvorený list kráľovi Belovi IV., čo by asi povedal na 
vtedajšie problémy. Mal nostalgiu za cestovaním. A keď už nemohol cestovať pre chorobu, 
vstal a išiel akoby na vlak a pozeral sa za kolegami vo vozňoch. Veď aj on cestoval do 
Bratislavy viac ako štyridsať rokov. A chcel si to takto zachovať,“ spomína Peter Horváth. 

Režisér Jozef Režucha bol, pochopiteľne, aj hosťom rozhovorov Roháča, veď tam vytvoril 
niekoľko rubrík. V čísle 37 v septembri 1990 s ním pripravil rozhovor Trnavčan Benjamín 
Škreko. Zaujímavé je, že to bol prvý a aj posledný rozhovor v Roháči, ktorý bol napísaný 
v trnavčine. Jozef Režucha odpovedal aj na otázku o komických situáciách: „O filme Dost 
dobrí chlapi išli celkom slušné referencie, ocitol som sa s ním aj na festivale v Kalových 
Varoch, ale ked som uvažoval o cene, mal som na mysli volakerú za herecký výkon. Naraz bác, 
vyzvali ma, aby som išól já – pre jednu z hlavných. Ale jako? V mojich barnavých sandalách? 
Konferenciér mi šikovno poščal svoje lagovky, stojím na pódiume, šeci mi trasú ruky – a já 
ksicht, jako by som si octu logol. Tí polobotky boli totiž najmén o dve čísla menšé.“

Martin JURČO, foto: archív

Na JAZZyku budú Dan Bárta a Žena s ovocím
 
Poslednú augustovú nedeľu o 19. hodine sa na radničnom nádvorí začne 7. 
ročník festivalu Trnavský JAZZyk 2010. 

Pôvodne sa tento festival vzhľadom na krízové úsporné opatrenia mal konať až budúci rok. 
Nakoniec sa však mesto Trnava rozhodlo, že aj za finančnej podpory ministerstva kultúry SR 
toto podujatie zorganizuje, aj keď iba v „núdzovom režime“. Po vydarenom minulom ročníku 
bola latka postavená vysoko. Aj preto organizačný tím festivalu radšej ubral z počtu kapiel, 
ktoré vystúpia, a stavil na osvedčené meno Dana Bártu + Illustratosphere z Českej republiky 
a jedno čerstvé zoskupenie slovenských muzikantov Žena s ovocím.

Za projektom Ženy s ovocím sú Marián Slávka a Andrej Hruška, ktorí sa snažia vyrozprávať 
svoje osudy, starosti a radosti pomocou piesní. Zvolili pre ne formu, do ktorej sa obidvaja 
zamilovali pri počúvaní svojich obľúbených hudobníkov Deža Ursinyho, Jara Filipa, Andreja 
Šebana, Marka Brezovského a iných. Projekt vyústil do vydania ich debutového CD Žena s ovo-
cím. Objavilo sa na ňom viacero spevákov (prípadne basgitaristov so speváckym talentom), 
s ktorými hlavní predstavitelia udržujú nadštandardné vzťahy (Oskar Rózsa, Tomáš Sloboda, 
Dano Heriban, Zuzana Mikulcová).

Hviezdou posledného augustového nedeľného večera bude fenomenálny spevák Dan 
Bárta so svojou kapelou, ktorý v tomto roku sprevádzal majstra vokálneho umenia Bobbyho 
McFerrina na svojom turné v Českej republike. Dôvodom, prečo si táto svetová legenda vy-
brala práve Dana Bártu, sú nepochybne ich spoločné vlastnosti, a to výnimočná muzikálnosť 
a improvizačné schopnosti. Skrátka, Dan Bárta patrí medzi najtalentovanejších a najvše-
strannejších spevákov v Česku a na Slovensku, je držiteľom mnohých ocenení, rešpektovaný 
odbornou kritikou ale aj širokou verejnosťou. Jeho koncert v Trnave na radnici sľubuje výni-
močne silný hudobný zážitok.                                                                                           -cag-
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Niekedy je skutočnosť krajšia ako sen
Kalo Uhrík. Poznáme ho hlavne ako redaktora zaniknutého humoristického 
časopisu Roháč, ale aj ako autora mnohých humorných poviedok z rôznych 
periodík. 
Nie všetci však vedia, že prvú knižku jeho poviedok pod názvom 
Príbuznosti mu vydala Medzinárodná organizácia novinárov 
Bratislave roku 1987 v náklade štyridsaťtisíc kusov. Kniha je 
doplnená ilustráciami Petra Hudáka. Mnohé jeho poviedky 
rozdelené do častí Bájky o rozprávkach, Veľkí dospelí, Malí 
dospelí a Takmer súdničky, majú nadčasový charakter. Hlavne 
Sojkino interview s múdrou sovou, ktorá na všetky otázky 
odpovedala veľavýznamným „hú“, v ktorom nebol ani súhlas, 
ale ani odmietnutie. Interview s veľkým nadšením prijali 
všetky redakcie, Sojka sa stala vyhľadávanou dopisovateľkou 
a pochopila, prečo má sova povesť najmúdrejšieho tvora v lese.
Narodil sa na Štedrý deň roku 1934 v Brezovej pod Bradlom. 
Svoju rodnú dedinu, dnes už mesto, si váži, ale miluje Trnavu. 
Ako sám hovorí, na Trnavu mu nikto nesmie siahnuť. Pochválim sa, že sme spolupracovali 
v prvom trnavskom denníku Trnavskom hlase ľudu. Možno si mnohí pamätajú jeho rubriku 
„Tak som si pomyslel na trnavskom moste“. Aj preto moja prvá otázka znela:
 Na čo si pomyslel na trnavskom moste, keď si odchádzal z prezentácie tvojej 
zatiaľ poslednej knižky Blednúce spomienky?
Nešiel som peši, tak som na moste nemohol meditovať. Odviezli ma autom, nie azda preto, 
že by som bol spoločensky unavený, ale dnes už privítam každý odvoz. Veľmi ma potešila 
veľká účasť milovníkov literatúry. Mal som povznášajúci pocit, aký nemá človek veľakrát 
za život, neboli tam však ľudia, od ktorých som čakal, že prídu. Asi nemali čas, aj preto, 
že prezentácia sa konala v predvianočnom čase. Každý účastník mi bol veľmi vzácny. 
Veľmi ma potešila účasť môjho spolužiaka a kolegu Laca Salaya. Bolo to úžasné, hlavne 
pocit porozumenia medzi nami, že som si nemusel dávať pozor na slovenčinu, ktorá je pre 
Trnavčana cudzí jazyk. A hlavne, že mali zmysel pre humor. My sme mali v redakcii Roháča 
príslovie: „Keď nemá niekto zmysel pre humor, je schopný aj horších zločinov“! Nikto 
z účastníkov nebol schopný žiadneho zločinu a srdečne sa smiali. Herec trnavského Divadla 
Jána Palárika Branislav Bajús bol vynikajúci. So svojím hlasom by mohol ísť spievať do La 
Scaly. Okrem toho je to veľmi príjemný pán a škoda, že nemal čas prečítať viac ukážok. 
 Ako sa zo Záhoráka stane Trnafčan?
Ja sa nepovažujem za Záhoráka. Samotní Záhoráci Brezovanov (Brezovčanov?) považujú 
za horniakov. Ja som sa tam len narodil. Vtedy oblasť Jablonica, Prietrž a iné dediny mal na 
starosti pán doktor Emereich. Chodil pred mojim narodením navštevovať moju mamičku skoro 
denne a bol aj pri mojom narodení na Štedrý deň. Vtedy sme v dedine boli vari len tri katolícke 
rodiny, väčšina boli evanjelici. Prví prišli gratulovať a pestovať malé katolíča evanjelici. A pán 
doktor bol Žid. Po všetkých tých zlých časoch svetovej vojny som ho šiel hľadať. Dozvedel 
som sa, že prežil holocaust a žil v Komárne pod menom Evan. Spoznal ma, hoci som mal už 
skoro štyridsať rokov. Veľmi sa mojej návšteve potešil a porozprával mi veľa aj mojej rodine. 
Pamätám si, že jeho izba bola plná anduliek, vari dvadsať ich voľne poletovalo po izbe. Boli milé, 
štebotavé a ozobávali mi uši.
 V knihe Blednúce spomienky vraciaš do našich spomienok významné osobnosti 
Trnavy, na ktoré sa pomaly zabúda, ale aj pitoreskné postavičky, ktoré k mestu 
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neodmysliteľne patrili. Mne tam však chýba Fero Čas, ktorý pri predaji novín 
upútaval pozornosť rôznymi heslami.
S Ferom Časom som osobne nič nezažil. So všetkými, o ktorých tam píšem, som osobne 
niečo zažil a mal som sa o čo oprieť. Spomienka na niekoho musí mať istý „fogeš“, niečo, na 
čo to zavesíš. Viem, že bol kolportér novín Čas a keď sa ho pred súdom pýtali na povolanie, 
povedal, že je novinár. Píšem tam o Pujovi, ale nikde som nezistil jeho pravé meno, práve tak 
to asi bude aj s Ferom Časom. Ak by niektorý čitateľ vedel ich pravé mená, veľmi by som to 
privítal. 
 Trnafčanom bol aj tvoj kolega z Roháča Viktor Kubal. Na jednom vystúpení 
v Trnave veľmi ľutoval, že bol zbúraný hotel Imperiál a odstránená vlečka do 
cukrovaru. Vieš niečo o jeho vzťahu k Trnave?
Viem, že bývali v Trnave a do školy chodil v Bratislave. Spomínal na jednu zimu, keď vlak, 
ktorým cestoval, skončil v Cíferi, lebo ďalej boli záveje. Hovoril, že na prsia si „...napchal šecky 
písanky, lebo som išól proti vetru celých desat kilometrov.“ Trnavu mal rád, a po trnafsky 
rozprával po celý život. Na Detvancov si spomínal, že sa kúpali nahí a na brehu mali čapice. 
Keď sa okúpali, dali si čapice a boli oblečení. Viktor bol veľký mystifikátor a človek pri ňom 
nikdy nevedel, kedy hovorí pravdu a kedy si vymýšľa. V súkromí bol ešte vtipnejší ako na 
verejnosti. On bol úžasný rozprávač a bola pasia ho počúvať. Už dávno nebol v Roháči a ako 
hodinky prišiel každý pondelok do redakcie, položil mi na stôl zopár kresieb a k tomu priložil 
nejakú príhodu. Napríklad, povedal: „Včera som bol unésť svoju céru. Zobrali ju do špitála, 
ale šak tam by ju zabili. Išli sme so synom, cez okno sme ju vytáhli a doma vyléčili.“ Alebo 
povedal, že mu ukradli auto a na otázku, či to nahlásil príslušníkom VB, zahlásil: „Ná, čo som 
blázen, hlásit to príslušníkom. Sadli sme so synom do auta a našli ho v Rači.“
 V Roháči bol aj redaktor s pekným menom Berco Trnavec, ktorému nedávno 
vyšla kniha Krotitelia klaunov.
Životným snom Berca Trnavca, ako sám hovoril, bolo dostať sa do Roháča. Jeho snaha 
stroskotala na kádrovom posudku, kde mu napísali, že jeho tato je baptistický biskup 
alebo nejakej inej zakázanej cirkvi. S Lacom Salayom sme zistili, že je to len zhoda mien. 
Na príslušnom úrade, ktorý ten posudok poslal, nám povedali, že dobre, máte pravdu, no 
a čo? Veď je to potrebné napraviť! Nie, strana sa nikdy nemýli – bola jednoznačná odpoveď. 
Upozorňujem mladých ľudí, že toto nie je humor, toto je pravda!
 Recenzentka spomínanej knihy Edita Chrenková okrem iného napísala, že je to 
pestrá paleta humoru a satiry, autor nešetrí „staré štruktúry“, ale ani protagonistov 
novembrových udalostí. V tejto súvislosti by som sa ťa chcela spýtať, či presne 
v tomto duchu u nás Roháč nechýba?
Určite chýba. Časopis tohto druhu chýba, lebo keď nie pre iné, tak aj preto, že máme veľa 
dobrých kresliarov, ktorí sa potulujú ako stratené ovečky. Ak by som mal o nejaký ten rôčik 
menej, veľmi rád by som v takom časopise pracoval. Keď sa stretnem s Milanom Vavrom, 
Boženou Plocháňovou, s ktorou robíme pre Fifík, banujeme za tými časmi, lebo Roháč, to 
bola vianočka, v ktorej boli len hrozienka. Možno to vyznie ako samochvála, ale kým sme 
niekoho vybrali, dobre sme si ho po všetkých stránkach preverili. 
 Kalo Uhrík, ty si veľmi staromódny muž – žiješ s jednou ženou viac ako päťdesiat 
rokov. Ako sa ti to prihodilo?
Martu Borovanovú som spoznal, keď mala pätnásť rokov. Zo začiatku sme sa len tak priatelili, 
až som sa jedného večera opýtal rodičov, čo budú robiť 5. júla. Vraj nevedia. Povedal som im, 
tak si urobte voľno, lebo ja sa žením! Upozorňujem, že Marta vtedy už bola plnoletá. Odvtedy 
sme dvojica. Na 50. výročie nášho sobáša nás deti tak prekvapili, že ešte stále si myslím, že 
sa mi to len snívalo. Nahovoril som manželku, aby sme išli aspoň na slávnostný obed. Deti 
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sa toho chytili a bez nášho vedomia nám usporiadali hotovú svadbu. Keď sme išli chodbou 
do jedálne, začuli sme svadobný pochod, ktorý hral hudobník na elektrofonickom organe. 
Chytili sme sa s Martou za ruky, aby sme nespadli, lebo sme si uvedomili, že to patrí nám. 
Vtedy som po prvýkrát uznal, že deň strávený v kravate nie je stratený. Dlho som váhal, 
či si mám vôbec obliecť oblek. V jedálni nás čakal krásne prestretý stôl, celá naša rodina 
a poslanec mestského zastupiteľstva so všetkými insígniami, ktorý nás znova zosobášil 
a držal nám veľmi krásnu reč, ako sa pre budúcich manželov patrí. Aj pán primátor nám 
poslal darčekový kôš. Bolo to úžasné, bol to jeden z mojich najkrajších životných zážitkov. 
Veľmi som za to deťom vďačný.
 Čo pre svojich čitateľov pripravuješ?
Ja si každý deň, keď sa nevyskytne niečo potrebnejšie, sadnem za túto hnusnú mašinu 
(počítač, poznámka autorky) a snažím sa za dva dni napísať aspoň jednu poviedku. Napísal 
som ich tak okolo päťtisíc. Dúfam, že mi toto tempo ešte dlho vydrží.
Knižka Kala Uhríka Blednúce spomienky (vydala ju Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 
zodpovedná redaktorka bola Mgr. Lívia Koleková a koordinátorkou za Trnavský samosprávny 
kraj PhDr. Ľubica Malá) si našla svojich vďačných čitateľov. Dúfajme, že sa dočkajú pokračovania, 
lebo bez takýchto počinov sa mnohé udalosti spojené s Trnavou môžu stratiť v nenávratne. 
Autor na otázku, kde na tie príbehy chodí povedal, že vykráda vlastnú pamäť a dúfa, že to nie 
je trestné. Určite nie, práve naopak, je to chvályhodné. Trestuhodné by malo byť vykrádanie 
cudzích myšlienok.                                                               Zhovárala sa Margita KÁNIKOVÁ

V žarnove dejín
Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšlo druhé vydanie knihy 
V znamení púpavy s podtitulom Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova 
od autorky Margity Kánikovej. Zodpovednou redaktorkou bola Marta Činovská 
a na pultoch kníhkupectiev zaujme aj obálkou Anny Chovanovej. 
Autorka sa už dlhší čas snaží o zachovanie pamiatky na ľudí, ktorých životy a činy si zaslú-
žia pozornosť. Aby sa na nich nezabudlo, približuje ich osudy aj v knihe Trnavské impresie. 
V druhom, doplnenom vydaní knihy V znamení púpavy upresňuje niektoré fakty a vyvracia 
nepodložené fámy o životných peripetiách významného slovenského básnika a lekára – pa-
tológa v konfrontácii s vyjadreniami jeho súčasníkov a členov jeho rodiny. 

Generácia narodená po „Víťaznom februári“ sa až do roku 1989 o Andrejovi Žarnovovi z ofi-
ciálnej tlače nedozvedela vôbec nič. Trnavčania si ho spájajú najmä s jeho povolaním lekára. 
Margita Kániková dôverne poznala rodinu MUDr. Františka Šubíka, ktorý tvoril pod pseudo-
nymom Andrej Žarnov. Priatelila sa s jeho synom Karolom a takmer štyridsať rokov boli aj s 
básnikovou manželkou v korešpondenčnom styku. 

„Niekto to musí zachovať pre budúcnosť“ – tieto slová ju povzbudzovali, aby sme aj my 
ostatní mohli nazrieť do života jednej slovenskej rodiny s neobyčajným osudom, aby sme po-
chopili a precítili, čo všetko musela pretrpieť. Nejde o vymyslený príbeh, čo šuští papierom. 
Tento je autentický, nič prikrášlené, nič nadsadené. 

Kniha obsahuje fragmenty zo života Andreja Žarnova z detstva v Kuklove, štúdia na 
gymnáziu v Skalici a v Trnave, na univerzite v Bratislave, úspešný štart v profesionálnom aj 
rodinnom živote, ale aj smrť prvorodeného syna, Katynský les, prvý útek, druhý útek, život 
v emigrácii bez nádeje na návrat domov, smrť v cudzine a jeho rehabilitáciu.

Rok 1943 bol v jeho živote osudový, zlomový. Za svoju zásadovosť a pravdu o povraždení 
desiatich tisícov poľských dôstojníkov sovietskou NKVD v Katyni trpel celý život. Bol totiž 
členom komisie expertov na vyšetrenie okolností tohto masového hyenizmu. Sovieti, po-
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Zeleninové jedlá zo súťaže Dni zdravia 2010
KÖFTE – fašírky z baklažánov
Pre 4 osoby potrebujeme: 6 väčších baklažánov, 200 g balkánskeho syra, strúhanku, 2 
vajcia, zeleninový vývar, olej, 1 cibuľu, 1 červenú papriku, soľ, mleté čierne korenie, čili, 
tymian, petržlenovú vňať
Baklažán pokrájame na malé kocky, opečieme na oleji, podlejeme trochou zeleninového 
vývaru a podusíme. Necháme vychladnúť, roztlačíme, pridáme vajcia, strúhanku, syr, 
posekanú cibuľu a papriku, tymian a petržlenovú vňať. Dochutíme soľou, korením a čili. 
Zmiešame a formujeme malé fašírky. Upečieme na plechu do zlatista. Podávame s ryžou 
a zeleninovým šalátom.

Recept zaslala pani Marta Sahin, YILDIZ restaurant team

Varený kel
Pre 2 osoby potrebujeme: hlávku kelu, soľ, (masoxovú kocku), olivový olej (maslo), tvrdý 
syr na strúhanie
Umytú kelovú hlávku uvaríme v slanej vode (môžeme pridať kúsok masoxu), na tanier 
dáme polovicu hlávky, pokvapkáme olivovým olejom (alebo rozpusteným maslom), 
posypeme strúhaným syrom. Podávame s očistenými zemiakmi uvarenými v slanej 
rascovej vode. 
Recept poslala pani Anna Melušová (s poznámkou: často robievam aj tento rýchly recept)

Rubriku pripravuje MUDr. Bohumil Chmelík

chopiteľne, nemali záujem priznať pravdu. Erudovaný a zásadový svedok tohto zločinu bol 
nepohodlný. Prenasledovanie, špehovanie, výsluchy, väzenie, samotka, zbavenie profesúry. 
Keď sa to už nedalo vydržať, bol nútený s rodinou emigrovať. V knihe sú stručné denníkové 
zápisky manželky MUDr. Šubíka z obdobia ich úteku. 

Krutý bol zásah osudu v podobe havárie syna v roku 1968, presne v čase príchodu vojsk 
Varšavskej zmluvy do jeho rodnej vlasti. Syn Karol utrpel ťažkú haváriu, po ktorej zostal celý 
život na invalidnom vozíku. Najautentickejšou časťou knihy je korešpondencia autorky s pani 
Šubíkovou a jej synom Karolom. Je to príbeh hodný prečítania a pochopenia. Žiadne prázdne 
slová, kus ťažkého a ľudsky blízkeho života. Zrejme táto korešpondencia bola najsilnejším im-
pulzom na napísanie knihy V znamení púpavy. Je presvedčivá, neveselá, ale potrebná, možno 
viac ako učebnica dejepisu so strohými faktami.

Medzi najzaujímavejšie časti knihy patrí vyznanie Jána Šubíka, najmladšieho básnikovho 
syna, ktorý žije v USA, a jeho pieseň Yellow Moon. Autorka ma požiadala o jeho prebásnenie. 
Text, hudba, nahrávka, všetko v jeho réžii. Mnohí čitatelia hovoria, že po jej vypočutí mali na 
chrbte zimomriavky. Neviem si ani v najhoršom sne predstaviť vynútenú cestu do cudziny 
ani dnes, v čase internetu. Preto ma príbeh malého chlapca, ktorý musel z jedného dňa na 
druhý odísť z najmilšieho miesta, kde mal svoje hračky, knihy a priateľov, tak oslovil.

Autorka píše aj o ilegálnom uložení popola Andreja Žarnova do hrobu jeho prvorodeného 
syna na Ondrejskom cintoríne. Symbolicky popol k popolu, zišli sa tam napokon otec, matka 
a dvaja synovia.

1. marca 2009 sa po mnohých peripetiách stal prof. MUDr. František Šubík, básnik Andrej 
Žarnov, Čestným občanom mesta Trnavy in memoriam za celoživotné dielo a osobnú sta-
točnosť. Nuž, tŕnistá bola cesta k čestnému občianstvu. Asi je v tom aj čosi z tŕnistých dejín 
nášho mesta a nášho národa v tom veľkom žarnove dejín.

Beáta KURACINOVÁ-VARGOVÁ
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  GALÉRIA JÁNA KONIARKA
VÝSTAVY
 TEODOR TEKEL
v západnom krídle radnice 
Výročná výstava k 35. výročiu úmrtia 
Teodora Tekela, kurátor: Alena Piatrová
Výstava potrvá do 19. 9. 2010

 INGE VIŠŇOVSKÁ
v Synagóge – Centre súčasného umenia
Kurátor: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 5. 9. 2010

 MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ 
(1899 – 1968), v Kopplovej vile GJK
Výmena stálych expozícií Galérie Jána 
Koniarka v Trnave a Galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne, kurátor: Danica Lovišková
Výstava potrvá do 5. 9. 2010

 JÁN KONIAREK Pro Patria
Galéria Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, Palackého 27
Výmena stálych expozícií Galérie Jána 
Koniarka v Trnave a Galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne, kurátor: Miroslav Zajac
Výstava potrvá do 5. 9. 2010

 EXIN
STANO MASÁR: DVA VSTUPY
ILONA NÉMETH: BRÁNA (1992)
Predstavenie tvorby Stana Masára a Ilony 
Németh v rámci projektu EXIN 
(skratka pre exteriér–interiér)
Koncepcia projektu: Vladimír Beskid
Výstava potrvá do 5. 9. 2010

Stále expozície GJK v Trnave:

Kopplova vila

 JÁN KONIAREK (1878-1952) 
– stála expozícia sochárskej tvorby

 KLENOTY DOMOVA – slovenské klasické 
umenie 20. storočia

 GALÉRIA PORTRÉTOV – výber 
diel z kolekcie portrétneho žánru 
reprezentujúce vývoj portrétneho 
maliarstva od konca 18.storočia po 
súčasnosť zo zbierok GJK

Synagóga – Centrum súčasného umenia

 EXPOZÍCIA JUDAÍK – zo zbierky Židovskej 
náboženskej obce Bratislava

KLARISKÝ KLÁŠTOR, Múzejné námestie 3

EXPOZÍCIE:
Archeológia, Gotická Trnava, Dejiny Trnavy, 
Umelecké remeslo v Číne a Japonsku, 
Kampanologická expozícia, Oratórium, 
Ľudová hrnčina, Ľudový odev západného 
Slovenska, Príroda Malých Karpát, Krása 
zašlých čias, Štefan Cyril Parrák – pocta 
kráľovi zberateľov, Sakrálne pamiatky

VÝSTAVY:

 KRÁSY ŽIVEJ PRÍRODY
výstava zo zbierok Západoslovenského múzea
sprístupnená od 1. júla do 15. septembra 

 SALÓN 2010
Členská výstava Združenia výtvarných 
umelcov západného Slovenska
Vernisáž v stredu 9. júna o 17.00 h, výstava 
potrvá do 12. 9. 2010

 MODERNÉ TERČE
výstava Združenia výtvarných umelcov 
západného Slovenska
Vernisáž v stredu 9. júna o 17.00 h, výstava 
potrvá do 12. 9. 2010

 TRNAVSKÉ DROBNOSTI
Výstava potrvá do 30. apríla 2011

 ZREŠTAUROVANÉ TERČE
Výstava terčov Spolku trnavských 
ostrostrelcov, ktoré boli v rokoch 2007 
– 2009 zreštaurované s finančnou pomocou 
grantového systému MKSR

 MAROKO 
dokumentárna výstava do 28. 2. 2011

 ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
zreštaurované ľudové plastiky
v spolupráci so študentmi ŠUR v Bratislave 
pod vedením akad. sochára Bohuša Vilíma

DOM HUDBY M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 
Ul. M. Schneidera Trnavského 5

ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM

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

MÚZEUM KNIŽNEJ KULTÚRY 
– OLÁHOV SEMINÁR
Námestie sv. Mikuláša 10 

EXPOZÍCIA:
WILLIAM SCHIFFER – ŽIVOT A DIELO 
SOCHÁRA A MEDAILÉRA

VÝSTAVA:
 PREMENY BIBLIE
zo zbierok historickej knižnice
do 31. augusta 2010

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2010
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva 
všetky trnavské deti i deti prázdninujúce 
v našom meste, ich starších súrodencov, 
rodičov, starých rodičov na 18. ročník 
prázdninových aktivít.
Tohtoročná téma je: Spoznaj svojich 
susedov alebo aj za hranicami žijú deti ako ja
Spoločný program je vždy v stredu od 
10.00 do 12.00 hod. v knižničnej záhrade. 
V prípade nepriaznivého počasia v oddelení 
pre deti v Trnave.
Vstup na platný čitateľský preukaz. 
 4. augusta S PIESŇOU OKOLO SVETA
Súťaž v speve slovenských a zahraničných 
pesničiek

 11. augusta KTO SÚ GORALI A KTO JE 
POMPON? Rozprávanie o knihe poľskej 
autorky Joanny Olech

 18. augusta MAĎARSKY, NEMECKY, ČI 
SLOVENSKY?
Súťaž v hľadaní slov v slovníkoch

 25. augusta SUPERDETI V SEPERKLUBE!
Slávnostné vyhodnotenie najaktívnejších 
„superklubákov“ a súťaže pre všetkých

 16. septembra o 17.00 h 
JOZEF STREČANSKÝ – VERNÝ SYN DONA BOSCA
Prezentácia knihy spomienok k 100. výročiu 
narodenia v Západoslovenskom múzeu 

 23. septembra o 17.30 h
MÚZE SA PRIHOVORIŤ
Prezentácia zbierky básní Mariána Mikláša 
Urbana
Knižnica Juraja Fándlyho – čitáreň

PODIVUHODNÉ PUTOVANIE S JÁNOM 
ULIČIANSKYM
Písomná literárna súťaž pre deti 
o jubilujúcom autorovi
Súťažné otázky nájdete v oddelení pre deti 
a na pobočkách Prednádražie, Vodáreň 
a Tulipán, súťaž potrvá do konca októbra 

SPISOVATEĽ, KŇAZ A ĽUDOMIL 
– JURAJ FÁNDLY 
Vedomostná súťaž k 260. výročiu narodenia 
Juraja Fándlyho, po ktorom je pomenovaná 
aj najväčšia verejná knižnica v Trnavskom 
samosprávnom kraji. Podujatie sa koná 
v Roku kresťanskej kultúry. 
Súťaž sa realizuje na webovej stránke 
wwww.kniznicatrnava.sk, určená je 
všetkým návštevníkom od 15 rokov. 
Vyhodnotenie v septembri 2010.

VÝPOŽIČNÝ ČAS V AUGUSTE 

Hlavná budova, Rázusova ul. 1:
pondelok 8.00 – 18.00
utorok – piatok 8.00 – 16.00
oddelenie pre nevidiacich:
pondelok – piatok 9.00 – 12.00

hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidera 
Trnavského 5
pondelok zatvorené
streda 10.00 –17.30
utorok, štvrtok, piatok 9.00 –16.00

pobočky Prednádražie, Tulipán, 
Vodáreň:
pondelok zatvorené
utorok 10.00 – 17.30
streda, štvrtok, piatok 8.00 – 15.00
Upozorňujeme, že v sobotu je knižnica 
zatvorená.

 

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

Západoslovenské múzeum, Galéria Jána 
Koniarka, Divadlo Jána Palárika a Knižni-
ca Juraja Fándlyho sú v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Trnavského samosprávneho kraja

pozvánky
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Leto 2010

1. – 2. 8. o 17.30 a 19.30 h  ZÁLOŽNÝ PLÁN
3. – 4. 8. o 17.30 a 19.30 h  IMAGINÁRIUM 
DR. PARNASSA
5. – 9. 8.  POMSTA CHLPÁČOV
17.30 h, 9. 8. o 17.30 a 19.30 h
5. – 8. 8. o 19.30 h  ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ 
NAŽIVE
10. – 11. 8. o 17.30 a 19.30 h  A – TEAM
12. – 16. 8. o 17.30 a 19.30 h  KAJÍNEK
17. – 18. 8. o 17.30 a 19.30 h  PREDÁTORI
19. – 23. 8. o 17.00 a 19.30 h  TWILIGHT 
SÁGA: ZATMENIE
24. – 25. 8. o 17.00 a 19.30 h  PÚŠTNY KVET
26. – 30. 8. o 17.30 h  KICK ASS
26. – 30. 8. o 19.30 h  TO BOL ZAJTRA ŽÚR
31. 8. o 17.30 a 19.30 h  SHREK: ZVONEC 
A KONIEC

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
Začiatok detských predstavení o 15.30 h
1. 8.  AKO VYCVIČIŤ DRAKA
7. – 8. 8.  KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA 
A VEĽKÝ TRESK
14. – 15. 8.  NAJKRAJŠIA HÁDANKA
21. – 22. 8.  PEKLO S PRINCEZNOU
28. – 29. 8.  DAŽĎOVÁ VÍLA

PRÍRODNÉ KINO 
Začiatok  filmových predstavení o 20.30 h
Na všetky filmy platí prístupnosť od 15 
rokov
1. – 2. 8.  ZÁLOŽNÝ PLÁN
3. 8.  IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA
4. 8. Premietanie dokumentu PERLY 
STREDOMORIA
5. 8.  ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE
7. 8.  ZATIAĽ SPOLU, ZATIAĽ NAŽIVE 
8. 8.  POMSTA CHLPÁČOV
9. – 10. 8.  SHERLOCK HOLMES
11. – 12. 8.  A-TEAM
14. 8.  ZOUFALCI
15. – 16. 8.  KAJÍNEK
17. – 18. 8.  PREDÁTORI
19. 8.  TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE

20. 8.  VYSTÚPENIE ZUZANY SMATANOVEJ
21. 8.  TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE
22. 8.  TRNAVSKÁ BRÁNA
Slovenské divadlo tanca – CARMEN
23. 8.  TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE
24. – 25. 8.  PÚŠTNY KVET
26. 8.  KICK ASS
27. 8. o 20.00 h  RYTMUS A TINA – koncert
28. 8. o 20.00 h  MICHAL DAVID – koncert
29. 8.  KICK ASS
30. – 31. 8.  SHREK: ZVONEC A KONIEC

 1. augusta 2010 o 15.30 h pred radnicou
Nedeľné potulky malým Rímom
PROTESTANTSKÁ TRNAVA
Sprevádza Mgr. Emília Izakovičová

 1. augusta o 18.00 h v  amfiteátri
dychová hudba VIŠTUČANKA

 4. augusta o 21.00 h v  amfiteátri 
PERLY STREDOMORIA s Marcelom 
Šmátralom – dokument „pod holým nebom“

 6. augusta o 20.00 h v  amfiteátri
KAROLÍNA HITLAND – jazz pop
vstupné 5 €

 8. augusta 2010 o 15.30 h 
v Západoslovenskom múzeu
Nedeľné potulky malým Rímom
KLARISKY – príbeh najstaršieho žobravého 
rádu v Trnave 
Sprevádza Mgr. Lucia Duchoňová

 8. augusta o 18.00 h v  amfiteátri
dychová hudba KRIŽOVIANKA

 15. augusta 2010 o 15.30 h pred 
radnicou
Nedeľné potulky malým Rímom
ZA HERALDICKÝMI PAMIATKAMI TRNAVY
Sprevádza Mgr. Martin Hrubala

 13. augusta o 21.00 h v  amfiteátri 
SUPPLE PEOPLE (Gabriel Vohlárik, Michal 
Bugala, Štefan Bugala, Juraj Gregorik, Pavol 
Bartovic), vstupné 5 €

 KINO HVIEZDA

KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ
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 15. augusta 18.00 h v  amfiteátri
dychová hudba MILOČANKA, ČR

 20. augusta o 20.00 h v  amfiteátri
ZUZANA SMATANOVÁ
vstupné: 7 €

 20. – 22. augusta na Trojičnom námestí 
TRNAVSKÁ BRÁNA 2010
IX. ročník medzinárodného festivalu 
folklórnych súborov

 22. augusta o 18.00 h 
na Trojičnom námestí 
dychová hudba VRACOVJACI, Česká 
republika

 22. augusta o 20.30 h v amfiteátri
Slovenské divadlo tanca: CARMEN
Hudba: Georges Bizet / Rodion Ščedrin
Choreografia a réžia: Ján Ďurovčík
vstupné: 5 € v predpredaji, 7 € v deň 
predstavenia

 22. augusta 2010 o 15.30 h pred 
radnicou
Nedeľné potulky malým Rímom
TRNAVSKÉ PIVOVARY – netradičné 
putovanie spojené s ochutnávkou 
obľúbeného moku
Sprevádza Štefan Bánovec

 25. augusta o 17.00 h a 20.30 h 
pri Bernolákovej bráne
STREDOVEKÉ BAŠTY TRNAVY OPÄŤ OŽÍVAJÚ
Novinka – inscenovaná prehliadka, ktorá 
„naživo“ priblíži návštevníkom obdobie 
stredoveku

 27. augusta o 20.00 h v amfiteátri
RYTMUS + TINA
vstupné: 6 €

 28. augusta o 20.00 h v amfiteátri 
MICHAL DAVID
vstupné: 20, 15 €

 29. augusta 2010 o 15.30 
pred Divadlom Jána Palárika
Nedeľné potulky malým Rímom
ČO SA SKRÝVA ZA DIVADELNOU OPONOU
Sprevádza riaditeľ DJP Emil Nedielka 

 29. augusta o 18.00 h v amfiteátri
dychová hudba ŽADOVJACI, ČR

 29. augusta od 19.00 h na radnici 
TRNAVSKÝ JAZZyk
Medzinárodný jazzový festival
DAN BÁRTA + ILUSTRATOSPHERE
ŽENA S OVOCÍM
Andrej Hruška, Marián Slávka, Roland Kánik, 
Filip Hittrich, Ondrej Mačák a špeciálny hosť 
Daniel Heriban
vstupné: 6 €

 31. augusta o 19.00 h v západnom 
krídle radnice
RAKURS – literárno-hudobno-výtvarný 
večer
hosť: Ružena Šípková, autorské čítanie básní 
z básnických zbierok Popoluška a Nemám 
nič proti realite
hudba: Romanika, maľba: Oxana Luk

 29. augusta a 5., 12., 19., 24. 
septembra o 20.00 h
v Bazilike sv. Mikuláša
TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI
Festival organovej hudby s medzinárodnou 
účasťou, vstupné: 3 €
24. 9. 2010 – vstupné 5 €

 3. septembra o 20.00 h v mestskom 
amfiteátri
HIP HOP (uvedenie CD)

 9. – 12. septembra
TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK

 17. a 18. septembra 
TRNAVSKÉ DNI 
Tradičné stretnutie významných 
trnavských rodákov

 26. septembra o 15.30 h pred radnicou
Nedeľné potulky malým Rímom
HISTÓRIA TRNAVSKÉHO CUKROVARU 
sprevádza Ing. Ľubomír Procházka

 26. septembra
SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Päť prehliadok mesta s rôznym tematickým 
zameraním, vstup voľný  

 28. septembra o 19.00 h v západnom 
krídle radnice
RAKURS – literárno-hudobno-výtvarný večer

pozvánky
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 29. septembra – 1. októbra v aule 
Pázmanea Trnavskej univerzity
TRNAVSKÁ UNIVERZITA VO SVETLE DEJÍN
Medzinárodná vedecká konferencia pri 
príležitosti 375. výročia založenia starobylej 
Trnavskej univerzity

GARANTOVANÉ PREHLIADKY MESTA
Každú júlovú a augustovú nedeľu o 14.00 h 
pri mestskej veži

Výstavy
 TEODOR TEKEL (1902 – 1974)
Výstava z tvorby významného autora 
slovenskej výtvarnej moderny, 
akademického maliara, františkánskeho 
kňaza Teodora Tekela pri príležitosti 35. 
výročia jeho smrti
Kurátorka výstavy: Alena Piatrová 
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, 
Galéria Jána Koniarka, Inštitút kresťanskej 
kultúry FF TU v Trnave, Mesto Trnava, 
Tyrnaviensis, o. z., Rehoľa menších bratov 
– františkánov
Výstava v podkroví západného krídla 
radnice potrvá do 19. septembra 

 TEXTIL
Výstava tvorby študentov Ateliéru textilu 
Katedry pedagogiky výtvarného umenia 
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity 
pod pedagogickým vedením doc. Mgr. art 
Márie Balážovej a Mgr. et Mgr. art Zuzany 
Branišovej
do konca augusta v radničnej kaplnke

Podujatia
 31. augusta o 19.00 h 
RAKURS – literárno-hudobno-výtvarný 
večer
hosť: Ružena Šípková, autorské čítanie básní 
z básnických zbierok Popoluška a Nemám 
nič proti realite
hudba: Romanika, maľba: Oxana Luk

 28. septembra o 19.00 h 
RAKURS – literárno-hudobno-výtvarný 
večer, hosť: MAOK, autor hudby k filmu J. 
Jakubiska Bathory, k filmom Pavla Barabáša 
Tatry, Bhutan, Premeny, skladá hudbu 

tryskajúcu zo srdca priamo na koncertoch
hudba: Romanika, maľba: Oxana Luk
 
Západné krídlo radnice bude otvorené 
každý utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 
h a od 14.00 do 17.00 h, v nedeľu 22. 8. od 
14.00 do 17.00 h a v piatok a sobotu 17. a 18. 
septembra počas Trnavských dní

 BAZILIKA SV. MIKULÁŠA
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
Ne: 14.00 – 17.00 h

 KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
So – Ne: 14.00 – 17.00 h

 KOSTOL SV. JAKUBA – františkánsky
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
So – Ne: 14.00 – 17.00 h

 KOSTOL NAJSV. TROJICE – jezuitský
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
So – Ne: 14.00 – 17.00 h

 KOSTOL SV. ANNY – uršulínsky
Vstup len pre skupiny s objednaným 
sprievodcom mesta

 KOSTOL SV. JOZEFA – paulínsky
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 16.00 h

 KOSTOL SV. HELENY
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
So – Ne: 14.00 – 17.00 h 

 EVANJELICKÝ KOSTOL a. v.
Po – Pi: 10.00 – 12.00 h, 14.00 – 17.00 h
So – Ne: 14.00 – 17.00 h
 

 ZŠ na Ulici Maxima Gorkého 
2. – 6. augusta – Šport, hry a výlety so 
Spoločenstvom Tulipánci 

 ZŠ na Ulici Kornela Mahra 
16. – 20. augusta – Spoznávanie okolia 
a histórie Trnavy, hry a tvorivé aktivity  

 ZŠ na Námestí Slov. učeného 
tovarišstva 
23. – 27. augusta – Trnava – 
turisticko-športové aktivity 

OTVORENIE KOSTOLOV

MESTSKÉ TÁBORY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ZÁPADNÉ KRÍDLO RADNICE

pozvánky
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 ZŠ s MŠ I. Krasku v Trnave – 
Prázdninový školský dvor

 9. – 13. augusta 
na asfaltovom ihrisku v areáli AŠK 
Slávia
PRÁZDNINOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 
ULIČNÝCH DRUŽSTIEV

 21. septembra o 17.00 h 
v zasadačke na Trhovej ulici 2
Diskusné fórum
PRÁVNE ASPEKTY ZÁVISLOSTÍ 
A DOMÁCEHO NÁSILIA
Prednáša JUDr. A. Filová
Garant: OZ Otvorené srdce, PaedDr. Ľubica 
Hornáčková

 21. septembra o 10.00 h 
na Trojičnom námestí 
POCHOD ZDRAVIA SENIOROV 
do Kamenného mlyna spojený s kultúrnym 
programom

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. 
septembra na MsÚ na Trhovej ulici 
v kancelárii č.168 alebo na t. č. 32 36 168

 21. septembra od 10. do 16. hodiny na 
pešej zóne a verejných priestranstvách 
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
verejná zbierka na podporu boja proti rakovine

 29. septembra o 16.00 h 
vo veľkej zasadačke Obvodného úradu 
na Kollárovej ulici 8
VZDELÁVACIE POPOLUDNIE LIGY PROTI 
REUMATIZMU
Osteoporóza – dokážeme úspešne bojovať 
s riedkymi kosťami
Vplyv betaglukánu na imunitný systém 
človeka
Novinka: Poistenie ako darček 

 9. – 15. augusta od 9.00 h 
v Mestskom tenisovom areáli TC 
Empire, Ulica J. Hajdóczyho
ITF TRNAVA EMPIRE CUP, 2. ročník

ZDRAVÉ MESTO

ŠPORT

KALOKAGATIA

 nedeľa 29. augusta o 20.00 h
DAVID POSTRÁNECKÝ/ČR 
J. Pachelbel, J. S. Bach, M. Reger, L. Vierne, 
M. Kabeláč, D. Postránecký

 nedeľa 5. septembra o 20.00 h
MARIA PERUCKA, husle
ROMAN PERUCKI, organ – Poľsko 
J. S. Bach, P. I. Čajkovský, Friedrich Wilhelm 
Markulla, Tomasz Vitala, Grazyn Bacewicz
V spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave

 nedeľa 12. septembra o 20.00 h
MICHAEL KOLLER – Rakúsko
HUDOBNÉ INŠPIRÁCIE OBRAZOM/THE 
MUSICAL INSPIRATION BY PAINTINGS
Organové improvizácie na obrazy trnavského 
maliara Teodora Tekela, v spolupráci 
s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave

 nedeľa 19. septembra o 20.00 h
SCHOLA CANTORUM RUŽOMBEROK
JANKA BEDNÁRIKOVÁ, vedúca scholy
ZUZANA ZAHRADNÍKOVÁ, organ 
Gregoriánsky chorál, P. Eben, súčasná 
liturgická hudba

 piatok 24. septembra o 20.00 h
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA
ANDREJ RAPANT, zbormajster
STANISLAV ŠURIN, organ 
LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent/ČR
Program:
Alexandre Guilmant – Organová symfónia 
č. 1 d mol
Jozef Chládek (1856 – 1928) – Missa 
sollemnis C dur 

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI 2010
XV. ročník medzinárodného organového festivalu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
Festival je zaradený medzi podujatia Roku kresťanskej kultúry
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Piatok 10. septembra
Hlavná ulica 

 13.50 h TÚLAVÉ DIVADLO:
RÓMEO, JÚLIA A VÍRUS

Trojičné námestie

 16.00 h VRBOVSKÉ VŔBY 
 17.00 h Súkromné tanečné 
konzervatórium a Súkromná ZUŠ pri štúdiu 
baletu D. Nebylu 
 17.45 h Základná umelecká škola M. Sch. 
Trnavského
 19.00 h HUDBA Z MARSU
 21.00 h VIDIEK

Sobota 11. septembra 
Trojičné námestie

 10.00 h MIRO KASPRZYK – populárny mím 
so svojím programom pre deti – žonglérske 
vystúpenie 
 11.00 h TRNAVČEK
 12.00 h ORIENTÁLNE SLNIEČKO
 13:30 h THE BREAKERS 
 15:00 h THE DOWNHIL

 16.00 h SAVE THE COCKIE 
 17.30 h DANO HERIBAN TRIO
 19:00 h Slniečko
 20:30 h Fakľový sprievod a šermiarske 
vystúpenie

Nedeľa 12. septembra 
Trojičné námestie

 13.00 h DRIENKA
 14.00 h BOROVIENKA
 15.00 h L.P.S.
 16.00 h BLÚZOVÁ SVOKRA
 17.00 h CIMBALOVÁ HUDBA 
 18.00 h BYSTRÍK ČERVENÝ

Sprievodné akcie:

10 – 11. septembra v Bernolákovom sade 
STREDOVEK POD HRADBAMI

Stredoveké tábory, starí remeselníci, 
stredoveké jedlá, šermiarske 
vystúpenia, koncerty dobovej hudby, 
stredoveké hry pre deti, šermiarsky 
turnaj, šašo, odborné prednášky z dejín 
Trnavy, kone, strelnice 
Vstup voľný

TRADIČNÝ TRNAVSKÝ JARMOK 2010

 1. augusta o 18.00 h v amfiteátri
DH VIŠTUČANKA, Pezinok

 8. augusta o 18.00 h v amfiteátri
DH KRIŽOVIANKA, Križovany

 15. augusta o 18.00 h v amfiteátri 
DH MILOČANKA, Milovice (ČR)

 21. augusta o 19.00 h vo Vracove, 
Záhradná reštaurácia u Petra (ČR)

HUDOBNÝ VEČER S JINDŘICHEM KOTKEM 
A KAPELOU BOROVIENKA Z LANČÁRA

 22. augusta o 18.00 h 
na Trojičnom námestí 
DH VRACOVJACI, Vracov (ČR)

 29. augusta o 18.00 h 
v mestskom amfiteátri 
DH ŽADOVJACI, Žadovice (ČR)

PROMENÁDNE KONCERTY DYCHOVÝCH HUDIEB

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Spoločne bez hraníc
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Piatok 17. septembra
 10.00 h Slávnostné prijatie hostí 
Trnavských dní primátorom mesta 
v reprezentačných priestoroch radnice

 11.00 h na nádvorí radnice 
NOVINY A ČASOPISY SLOVÁKOV 
V ZÁPADNEJ EURÓPE 
Otvorenie výstavy v spolupráci s Úradom 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 11.30 h TEODOR TEKEL – život a dielo
prehliadka výstavy v západnom krídle 
radnice

 17.00 h v aule Pazmaneum na 
Univerzitnom námestí 
VEČER SLOVA A HUDBY venovaný 10. 
výročiu založenia Klubu priateľov Trnavy 

Sobota 18. septembra

 9.00 h Prehliadka karnera 
a obnovenej krypty pri Bazilike sv. 
Mikuláša 

 18.00 h v Divadle Jána Palárika 
GALAPROGRAM TRNAVSKÝCH DNÍ 2010 
Vážne i s humorom
Účinkujú: Zita Furková, Adriena Bartošová, 
Štefan Bučko, Jakub Nvota, Kamil Žiška, 
Peter Horváth, Pavol Tomašovič a hostia 
Trnavských dní 

Sprievodné podujatia Trnavských dní 2010:

Štvrtok, 16.9.2010
JOZEF STREČANSKÝ, VERNÝ SYN DONA 
BOSCA
 16.30 h Spomienka pri pamätnej tabuli na 
Ulici M. Sch. Trnavského
 17.00 h Prezentácia knihy spomienok 
k 100. výročiu narodenia v koncertnej sieni 
Západoslovenského múzea
Hosť podujatia – MICHAL ČERVIENKA, 
akordeónový virtuóz 

Nedeľa 19. septembra
9.00 h v Bazilike sv. Mikuláša
MISSA PONTIFICALIS

TRNAVSKÉ DNI  Láska – Pokoj – Porozumenie
17. a 18. septembra 2010
ROK TRNAVSKEJ UNIVERZITY – 375. výročie založenia Trnavskej univerzity (1635 – 2010)

ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY
100 ROKOV OD NARODENIA JOZEFA STREČANSKÉHO

 14.00 h pri Bernolákovej bráne
STREDOVEKÉ BAŠTY OPÄŤ OŽÍVAJÚ 
Inscenovaná prehliadka dvoch bášt 
mestského opevnenia spestrená ukážkami 
bojov z obdobia vrcholového a neskorého 
stredoveku

 14.30 h na radnici
PO BITKE V TŔNÍ
Počas tejto detskej prehliadky sa deti 
netradičným spôsobom dozvedia o tom, ako 
dal kráľ meno nášmu mestu a ešte kopec 
ďalších zaujímavostí  
 15.00 h na radnici
NAJKRAJŠIE PAMIATKY HISTORICKÉHO CENTRA

Prehliadka toho najkrajšieho 
a najzaujímavejšieho, čo sa  v historickom 
centre Trnavy nachádza

 15.30 h na radnici
HISTÓRIA TRNAVSKÉHO CUKROVARU
Pokračovanie obľúbených nedeľných 
potuliek Malým Rímom tentokrát zamerané 
na významnú technickú pamiatku mesta

 16.00 h pri Bernolákovej bráne
STREDOVEKÉ BAŠTY OPÄŤ OŽÍVAJÚ 
Inscenovaná prehliadka dvoch bášt 
mestského opevnenia spestrená ukážkami 
bojov z obdobia vrcholového a neskorého 
stredoveku

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Nedeľa 26. septembra 2010
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MESTO TRNAVA
v spolupráci s Medzinárodným Vyšehradským fondom, 

Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan 
Vás pozýva na IX. ročník medzinárodného festivalu folklórnych súborov

TRNAVSKÁ BRÁNA
20. – 22. augusta 2010



20. august 2010, piatok

 TRNAVSKÁ BRÁNA VO FOTOGRAFII 
výstava fotografií z predchádzajúcich 
ročníkov na mestskom úrade

 16.00 h – Trojičné námestie 
NA JARMEKU I
Živá dielňa, ktorá ponúkne návštevníkom 
najrozmanitejšie produkty 
ľudovoumeleckej výroby

 16.30 h – Trojičné námestie
OTVÁRAJTE SA, TRNAFSKÉ BRÁNY
Slávnostné otvorenie festivalu – program 
trnavských súborov 

 18.00 h – Trojičné námestie
VITAJTE, VZÁCNÍ HOSTÉ 
Program folklórnych súborov krajín 
V-4 a ostatných zahraničných súborov 
Detský folklórny súbor piesní a tancov 
Rudzianie – Ruda Šlaska, Poľsko, folklórny 
súbor Sóvirág – Biatorbágy, Maďarsko, 
Národopisný súbor Břeclavan – Břeclav, 
Česká republika, folklórny súbor Skalsa 
– Vilnius, Litva

 20.00 h – Trojičné námestie 
PREDSTAVUJE SA VÁM... 
Celovečerný program vysokoškolských 
folklórnych súborov Ekonóm – Bratislava 
a Poľana – Zvolen

 21.30 h – Trojičné námestie
YUAN-YUAN
Celovečerný program folklórneho súboru 
z Taiwanu

21. august 2010, sobota

 10.00 h – VESELÍ SA TRNAVA...
Koncerty folklórnych súborov Poľana 
– Zvolen, Bystričan – Považská Bystrica, 
Břeclavan – Břeclav, ČR, Ekonóm – Bratislava  
pred obchodnými centrami 
OC Max, OC Galéria, Billa, CKD Market

 10.30 h  – Trojičné námestie
KONCERT ĽUDOVEJ HUDBY 
FOLKLÓRNEHO SÚBORU TRNAFČAN 
pod vedením Petra Reitera

 11.00 h – Hlavná ulica 
KROJOVANÝ SPRIEVOD

 11.00 h – Trojičné námestie
NA JARMEKU II
Živá dielňa, ktorá ponúkne návštevníkom 
najrozmanitejšie produkty ľudovoumeleckej 
výroby

 11.30 h – Trojičné námestie
ZASPÍVAJTE SI S NAMI
Program folklórnych skupín Dudváh 
– Križovany nad Dudváhom, Šulekovo, 
Krupanskí črpáci – Dolná Krupá, Konopa 
– Dohňany a folklórne súbory LUSK 
– Krakovany a Konôpka – Dohňany

 13.00 h – NA TOM NAŠOM DVORE
Dvor plný zábavy pre deti a ich rodičov 
na nádvorí radnice
Účinkujú: detské folklórne súbory Trnavček 
a Drienka Trnava, ĽVK Maderánek a ľudová 
hudba Brezinka – Boleráz, Teatro Neline, 
huslistka Veronika Kicková, harmonikár 
Martin Ryška, remeselníci
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13.00 – Veľká škola tanca pre dospelákov 
14.00 – Malá brána otvorená
14.00 – Trnava je mesto královské 
ĽH Brezinka, DFS Drienka, DFS Trnavček
14.45 – Malá škola i školička, spev, tanec, hry 
pre deti od 0 rokov
15.30 – Rytier Bajaja, divadielko Teatro Neline
16.45 – Husličky z javora, stretnutie 
s husličkami a pesničkami
17.15 – Talentárium, voľné pódium pre deti 
i detské skupiny  
17.45 – Malá muzika, tanečná zábava pre 
deti v ľudovom tóne

 15.00 h – Trojičné námestie
ĽUDOVÉ CIFRY
Program ľudových hudieb folklórnych 
súborov Bystričan – Považská Bystrica, 
Ekonóm – Bratislava, Brezová – Brezová pod 
Bradlom, Poľana – Zvolen

 16.00 h – Trojičné námestie
STUDNICA KRÁSY A POZNANIA  
Program zahraničných folklórnych súborov
Detský folklórny súbor piesní a tancov 
Rudzianie – Ruda Šlaska, Poľsko, folklórny 
súbor Sóvirág – Biatorbágy, Maďarsko, 
národopisný súbor Břeclavan – Břeclav, 
Česká republika, folklórny súbor Hanačka 
– Litovel, Česká republika, folklórny súbor 
Skalsa – Vilnius, Litva, Yuan-Yuan – Taiwan

 18.00 h – Trojičné námestie
ČO JA ROBIT MOSÍM
Zvykoslovný program 
folklórnych súborov a skupín
Dudváh – Križovany nad Dudváhom, 
Šulekovo, Krupanskí črpáci – Dolná Krupá, 
Konopa – Dohňany a folklórne súbory LUSK 
– Krakovany, Konôpka – Dohňany

 19.30 h – Trojičné námestie
NA ROZLÚČKU – VESELO! 
Galaprogram 
slovenských folklórnych súborov
Folklórne súbory Ekonóm – Bratislava, 
Poľana – Zvolen, Brezová – Brezová pod 
Bradlom, Bystričan – Považská Bystrica 
a Trnafčan – Trnava

 21.30 h – Trojičné námestie
VEČER TANEČNÉHO HUMORU
Účinkujú: folklórny súbor Poleno a Všetečníci 
– Bratislava, Chlastáš – Brno, ČR

22. august 2010, nedeľa

 10.00 h – Kostol sv. Jakuba 
SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA 
za účasti folklórnych súborov 
Omšu vysiela v priamom prenose Mestská 
televízia Trnava 

 11.00 h – Trojičné námestie
NA JARMEKU III

 14.00 h – Trojičné námestie
BRÁNA MUZIKY DOKORÁN 
Koncert vysiela v priamom prenose 
Slovenský rozhlas 
Účinkujú ľudové hudby: Banda – Bratislava, 
Vrbovské vŕby – Vrbové, Nebeská muzika 
– Terchová, ľudová hudba folklórneho 
súboru Trnafčan – Trnava

 16.00 h – Trojičné námestie
NA ORAVE DOBRE...
Folklórny súbor Fľajšovanček a ľudová hudba 
súrodencov Chudobovcov – Oravská Lesná

 18.00 h – Trojičné námestie
KONCERT DYCHOVEJ HUDBY
VRACOVJÁCI – Vracov, Česká republika 

 20.30 h – Mestský amfiteáter 
CARMEN
Slovenské divadlo tanca, Bratislava
Hudba: Georges Bizet, Rodion Ščedrin
Choreografia a réžia: Ján Ďurovčík
Vstupné: 5,- € predpredaj
7,- € v deň predstavenia
Predpredaj vstupeniek: TINS Trojičné 
námestie a www.ticketportal.sk
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22. augusta o 20.30 h v mestskom amfiteátri 
v Trnave

Hudba: Georges Bizet, Rodion Ščedrin, choreografia a réžia: 
Ján Ďurovčík

Vstupné: 5,- € predpredaj, 7,- € v deň predstavenia


