
Mesačník do domácnosti a firiem | Náklad: 10 000 ks | Č. 2/2017 | 2. ročník | 29. 3. 2017 | www.ahojbardejov.sk

Bardejovská stanica, rozbité okná, vraky 
áut, všetko zarastené expanzívnou 
zeleňou, pochmúrna atmosféra a žiadna 
stopa po prítomnosti človeka. Vysušené 
smädné námestie plné púštneho piesku 
a opustenosti naznačujúce klimatickú 
katastrofu. 

Ruiny kostola už bez veže, obklopené ru-
inami meštianskych domov za zimného 
súmraku. V unikátnej svetelnej atmosfére 
sa pri ohni pred kostolom zohrievajú osa-
motení ľudia v sureálnej existencii. Scény 
pripomínajúce apokalyptické filmy alebo 
ďaleká budúcnosť Bardejova, ktorá by 
nás vystrašila v tom najhoršom sne? Nie, 
hovoríme o umeleckých víziách a tvorbe 
mladého Bardejovského umelca, ktorý 
sa zaoberá digitálnym umením – tvor-
bou využívajúcou schopnosti počítačovej 
grafiky. 

Dvadsaťsedem ročný Jaroslav Krupa 
vystupuje aj pod umeleckou značkou 
MOKU. Mnohí z nás sme mali možnosť 
jeho obdivuhodné charakteristické obráz-
ky vidieť na internete, kde ich publikuje. 
Ale pozor, nejedná sa o žiadneho poten-

ciálneho pacienta psychiatrie, ktorý pred-
kladá svoj stav mysle a pochmúrny pohľad 
na svet. Naopak, jeho  tvorba je vyvážená 
optimistickými, idylickými až romantický-
mi fantazi víziami inšpirovanými históriou 
Bardejova naznačujúci jeho silný vzťah k 
mestu.

 Medzi takého diela patrí Bazilika sv. Egídia 
s cintorínom v stredovekej romantickej at-
mosfére uprostred malebnej nedotknutej 
prírody, zátišie vodnej priekopy okolo 
hradieb plnej pokojnej vody s rybárom, 
alebo zurčiaci potok v Kláštornom parku, 
v mieste bývalej vodnej priekopy a mnohé 
ďalšie mestom inšpirované obrázky.

Umelecký „samouk“ vyučený v odbore 
kuchár, sa venuje digitálnemu ume-
niu štyri roky. Má rád sci-fi, Trance-ovu 
hudbu a fascinuje ho vesmír. Vo voľnom 
čase obľubuje virtuálne prechádzky po 
mestách cez Google Street view a takto 
spoznáva iné štýly mestského života a 
kultúry rôznych miest. Nechajme však o 
tvorbe rozprávať samotného 
Jara.

VÝTVARNÉ
UMENIE

TÉMA ČÍSLA

Za najvýznamnejšie v Bazilike považujem 
reštaurovanie Kalvárie pod víťazným 
oblúkom. Lebo reštaurovať také veľké 
súsošie, ktoré sa považuje za najväčšie 
súsošie Kalvárie na Slovensku, s tým, 
že socha Krista má 2,5 metra, kríž ma 9 
metrov, sochy Panny Márie a Jána 
Evanjelistu majú 2,2 metra, je 
pocta a takáto šanca sa naskytne 
raz za život.

Dostal som možnosť 
reštaurovať gotické 

oltáre v bazilike

Štúdia opätovne ukázala, aké je dôležité 
zapájať verejnosť do procesu navrhovania 
verejných priestorov. Doba, kedy bolo možné 
verejnosť obchádzať, sa už pominula. 
Iniciatíva obyvateľov na ulici Kapitána 
Nálepku, ktorí žiadajú byť zahrnutí do 
rozhodovania v plánovaní ich 
ulice to jasne dokazuje.

Kapitán Nálepka
a jeho ulica

Tvorba akademického sochára Vladimíra 
Nahálku má oddávna ťažisko postavené 
predovšetkým na sochárskej tvorbe. 
Jeho kresby sú svojbytné, reflektujú svet 
vnútorných pocitov, jeho myšlienok, vnímania 
a ich tvaroslovie. Spoľahlivo 
argumentujú plastické   
cítenie sochára.

Cesta k umeniu
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KREATIVITA JE VŠADE VÍTANÁ

Dá sa už v predškolskom veku zisti , i má 
vaše die a talent na výtvarné umenie? Ako 
ho k umeniu najlepšie nasmerova ? Vie sa 
pä ro né die a rozhodnú , omu sa chce 
venova ? A i vôbec? Základné umelecké 
školy sú jednou z inštitúcii, ktoré sa 
de om, o sa týka umeleckého smerova-
nia, venujú. Na vyššie položené otázky sa 
pokúsi zodpoveda  zria ovate  Súkrom-
nej základnej umeleckej školy Pod Vinbar-
gom 1 v Bardejove Dušan Roha . 

„Ur ite už v mladom veku sa dá zisti , 
i má die a vz ah k výtvarnému, ale aj 

tane nému alebo hudobnému umeniu. 
Ve  vä šina detí navštevuje škôlky a už 
tam pripravujú práce, kreslia, bavia sa 
tým. Venujú tomu ur itý as. Niekomu ide 
ma ovanie od srdie ka a ostane to až do 
dospelosti. Niekto túto prácu vykonáva 
s rados ou, niekto  preto, lebo to robia aj 
ostatní. Už vo veku štyroch - piatich rokov 
majú rodi ia predstavu, i ich die a bude 
navštevova  základnú umeleckú školu 
(ZUŠ) alebo nie. Jednak vidia die a doma, 
jednak majú odozvu od u iteliek zo škôlky, 
vidia ich výtvory a predstavenia,“ hovorí 
Dušan Roha . 

De om treba da  priestor

Ideálne je, aby deti za ali ZUŠ-ky 
navštevova  už od útleho veku. Sú však 
aj deti, ktoré nechodili do škôlky a nemajú 
ešte osvojené potrebné zru nosti. „Treba 

da  aj týmto de om priestor, aby sa talent, 
ktorý v sebe majú, pod vedením dobrých 
u ite ov prejavil, aby sa dostal na povrch,“ 
pokra uje.  „Niekto má talent vä ší, niekto 
zase menší. No stále je to iba jedna, menšia 
as  celého procesu. Dôležité je množstvo 
asu a námahy, ktorú tomu die a venuje.“

Na ZUŠ-kách sa de om venujú v oblasti 
umenia odborní u itelia, no oproti škôlkam 
alebo základným školám majú  viac asu 
a priestoru s de mi umelecky pracova . 
Dôležité je, aby sa die a cítilo dobre, kom-
fortne. „Nie je to len umenie ako také. Je 
to aj istá terapia. A práve tá terapia die a 

upokojuje. V dnešnej uponáh anej dobe 
mnohí rodi ia prídu ve er domov unavení 
a nemajú priestor a as, aby sa die a u 
venovali, aby s nim tvorili, nie o h adali, 
chodili po výstavách. Práve preto je výtva-
rný, ale samozrejme aj hudobný, tane ný 
a literárno-dramatický odbor na ZUŠ-ke 
jedine ný prostriedok, ako umelecký talent 
v die ati nájs  a rozvíja .  Deti potrebujú 
isté množstvo starostlivosti a my v tom 
vieme rodi om pomôc ,“ pokra uje Roha .

Návyk na prácu

Sú žiaci, ktorí aj ke  majú na za iatku 
možno menej talentu, prácou tento hen-
dikep nahradia a v mnohých prípadoch to 
dotiahnu alej ako deti s vä ším talentom. 
Vysvet uje D. Roha : „Dôležitý je návyk 
na prácu. Toto im ostane navždy. Sys-
tematický návyk na prácu, prekonávanie 
prekážok sa prejaví v každej oblasti života. 
Die a sa pri tvorbe umenia nau í váži  si 
prácu a výsledky nielen svojej práce, ale 
cez as a námahu,  ktorý tvorbe venuje aj 
prácu iných udí. Die a potom dokáže vojs  
do života s tým, že ide pracova  a poctivo 
sa venuje konkrétnej innosti. Ak sa rodi  
nevie rozhodnú , na aký odbor ma svoje 
die a prihlási , vieme mu v tom pomôc  
a nasmerova  ho. Pri dobrej komunikácii 
vieme odhali , o sa v die ati skrýva. Do-
konca máme viac žiakov, ktorí navštevujú 
u nás v ZUŠ-ke viac odborov a vo všetkom 
vynikajú“ dodáva Roha .  (red)

Výtvarník Martin Grega už viac ako štyri 
roky u í na súkromnej základnej umelec-
kej škole. Vraví, že s de mi si u ite  najprv 
musí vybudova  kamarátsky vz ah. „Ja 
nie som u ite , ktorý bude de om spieva , 
nemôžem ich zauja  takýmto spôsobom. 
Snažím sa získa  si ich priate ským 
prístupom. Za nem sa so žiakmi hne  
rozpráva , s niektorými to ide ahšie, s 
inými nie. Ve mi dôležitá je komunikácia. 

U ite  musí vycíti , o konkrétne die a 
potrebuje. Niekto chce, aby sa mu u ite  
venoval, iný zase bude robi  sám,“ hovorí 
na za iatok rozhovoru.
 
V skupinách má deti od piatich rokov, no 
u í aj dospelých. Na hodine sa venuje 
maximálne desiatim žiakom a to je pod a 
Martina optimálne. „Ak by sme ich mali 
viac, bolo by to už nezvládnute né. Ak 
ich je menej, u ite  sa im môže venova  
a majú tak kvalitnejšie vyu ovanie. Žiaci 
nesedia tak, ako v škole, ale stoly máme 
porozmiest ované pod a potreby. Ne-
trvám na tom, aby mal každý svoje stále 
miesto. Mám ve mi rád priestorovú tvorbu 
a asto sa tomu venujem aj v škole. 

Robíme napr. kartónové inštalácie, montu-
jeme, lepíme, spájame, vymýš ame. V pod-
state sa hráme a deti robia to, o ich baví. 
Nerád sedím za lavicou a pozerám, o ro-
bia, radšej tvorím spolu s nimi,“  pokra uje 
M. Grega. Jedna skupinka na vyu ovaní 
trávi tri hodiny. „Niekedy mi hovoria, že by 
chceli chodi  aj astejšie. Mal som aj takých 
žiakov, ktorí chceli osta  po as dvoch 
skupín. Napríklad, ak mali rozrobenú prá-
cu.“ Kreativita je vítaná v každom zamest-
naní, Žiaci, ktorí sa výtvarnému umeniu 
venujú, získavajú výtvarnú zru nos . Nau ia 
sa množstvo techník, ktoré v budúcnosti 

využijú. „Robíme aj prelínanie techník medzi 
sebou. Rozvíja sa aj fantázia, o je potreb-
né aj do celého života. A je jedno, i sa 
budú venova  umeniu alebo nie. V každom 
zamestnaní je kreativita vítaná. Ke  vie 
reagova  na problém, ktorý nastal, rýchlo a 
nápadito, tak je to plus,“ myslí si u ite . 

Okrem u enia sa nových zru ností žiaci zís-
kavajú nové priate ské vz ahy, ktoré os-
távajú na celý život. Takáto aktivita žiakom 
pomáha aj vo vyu ovacom procese. „Niekedy 
robíme projekt, na ktorom pracujeme dlhšie. 
Ide hlavne o priestorové veci, venujeme sa 
aj keramike a práci s hlinou, m a to najviac 
zaujíma. Samozrejme aj ma be, no tá socha, 
inštalácia a práca s rôznymi materiálmi má 
zaujíma viac. Vznikajú veci a ja ich potom 
nemám kde dáva ,“ s úsmevom hovorí Martin. 

„Pracujeme s lepidlami, spájame, vymýš ame 
princípy, asto robíme aj veci, ktoré by mali 
fungova , malo by sa nie o to i , krúti . 
Riešime aj technické problémy, asto krát sa 
venujeme aj geometrii a matematike. Žiakom 
to ani nedochádza, ale aj takto sa u ia a mno-
hé tieto poznatky využijú aj v škole. Je to taká 
škola hrou, ale ak využívame fyzikálne pro-
cesy, tak sa to zárove  u íme,“ dodáva Martin 
Grega.  
 (red)

UMENIE JE AJ ISTÝ DRUH TERAPIE

| Dušan Roha

| Martin Grega
FOTO: RED

FOTO: RED
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DOSTAL SOM MOŽNOS  REŠTAUROVA  
GOTICKÉ OLTÁRE V BAZILIKE

Akademický sochár a reštaurátor Martin 
Kutný sa narodil v Bardejove. Vyštudoval 
Vysokú školu výtvarných umení v 
Bratislave, odkia  sa vrátil spä  do rod-
ného mesta, kde pôsobí doteraz. „Cítim 
sa by  pravým Bardejov anom. Robím 
pre Bardejov a chcem robi  pre Bardejov,“ 
uvádza na za iatok rozhovoru. 

Cesta k výtvarnému umeniu však bola 
ažká. „Narodil som sa ešte v socializme, 

na školu som sa dostal až na štvrtýkrát. 
Pred vysokou školou som pracoval v 
Spišskej Belej ako rezbár. Dva roky som bol 
na geodézii. Od detstva som kreslil, vždy 
ma tento smer zaujímal. Sochárstvo mi v 

udovej škole umení priblížil akademický 
sochár Vladimír Nahálka. Odvtedy som už 
chcel ís  iba za sochára. Ale ke že sochár-
ske disciplíny na vysokej škole boli vždy 
obsadené, tak som zvolil reštaurátorskú 
cestu. V aka tomu môžem reštaurova , no 
môžem robi  aj vo nú tvorbu,“ prezrádza 
Martin Kutný, pod a ktorého je jednou z 
výhod terajšej doby možnos  ís  študova  
aj do zahrani ia. 

Po skon ení školy nasledovala ro ná stáž 
na vojen ine. Plánovalo sa vytvorenie 
strediska pre reštaurátora na pamiatko-
vom úrade. „No prišla revolúcia v roku 1989 
a všetky plány padli. Naskytla sa možnos  
podnika  a ja som to hne  využil. Z výtvar-
níka sa teda stal reštaurátor – podnikate . 
Mal som rôzne ponuky, no chcel som osta  
v Bardejove. Videl som, že je tu o robi , 
mal som známych, ktorí ma podporovali,“ 
pokra uje. 

Martin Kutný sa rozhodol ís  vlastnou ces-
tou a postupne si vybudoval skvelé meno 
nielen v odbornej verejnosti. „Poznám udí, 
ktorí sa spájali, no vždy to zle dopadlo. 

Nemám proti tomu síce ni , no na nikoho 
som sa nespoliehal a svoju prácu som si 
robil najradšej sám.“

Reštaurova  gotiku je ako spieva  
v La Scale

Nasledovali prvé vä šie práce, napr. 
rozvešanie originálnych kamenných 
prvkov v bývalej záhrade ETS. „Pomali ky 
som sa dostal k reštaurovaniu v roku 1991, 
ke  som bol zodpovedný za reštaurovanie 
kamenných prvkov na fasádach vtedy ešte 
Kostola sv. Egídia. Dostal som možnos  
reštaurova  gotické oltáre v bazilike, o 
si ve mi vážim. Reštaurova  gotiku je ako 
spieva  v La Scale.“ 

Okrem oltárov v Bardejove sa M. Kutný ve-
noval aj oltárom zo širokého okolia. „V aka 
tejto práci som nabral obrovské skúsenos-
ti, ktoré lovek nenaberie iba tak. Stretával 
som sa so špi kovými odborníkmi na drevo 
a vôbec na históriu obrazov. loveka to 
obohatí.  o oltár, to jedine ná záležitos .  

„Vedia už o mne, že mám 
skúsenosti a prax. Som aj 
lacnejší od iných, pretože 
som domáci a nemám 
zvýšené náklady s dopravou 
a ubytovaním.“  MARTIN KUTNÝ

Zaujímavé bolo robi  Oltár sv. Kríža, Oltár 
Piety s kamennou sochou Sedembolest-
nej Panny Márie. Za najvýznamnejšie v 
bazilike považujem reštaurovanie Kalvárie 
pod ví azným oblúkom. Lebo reštaurova  
také ve ké súsošie, ktoré sa považuje za 
najvä šie súsošie Kalvárie na Slovensku, 
s tým, že socha Krista má 2,5 metra, kríž 
ma 9 metrov, sochy Panny Márie a Jána 
Evanjelistu majú 2,2 metra, je pocta a 
takáto šanca sa naskytne raz za život.“

Ako jeden tím

Výber reštaurátora sa v poslednej dobe 
pritvrdzuje, sú verejné sú aže a prihliada 
sa hlavne na cenu, o je pod a Martina Kut-
ného chyba, ke že by sa malo prihliada  
hlavne na odbornos  a skúsenos . Napriek 
tomu nemá núdzu o nové zákazky. „Vedia 
už o mne, že mám skúsenosti a prax. Som 
aj lacnejší od iných, pretože som domáci a 
nemám zvýšené náklady s dopravou a uby-

tovaním. Pomáhajú mi tiež Bardejov ania. 
Možno sa zdá, že ja ich reštaurujem 
sám, ale je to stále v spolupráci s inými 
reštaurátormi. Najviac spolupracujem s 
rodákom z Bardejova, s akademickým ma-
liarom ubomírom Cápom a s akademic-
kým maliarom a reštaurátorom Petrom 
Gombošom. Sú to špecialisti na tabu ové 
ma by a ja ako sochár reštaurova  takéto 
obrazy ani nemôžem. Máme to podelené, ja 
sa venujem sochárskym a plastickým disci-
plínam, ak plošným disciplínam – nástenná 
ma ba, závesné obrazy, tak si prizývam ko-
legov.  Zodpovedám za celok, ale robíme to 
ako tím,“ vysvet uje uznávaný odborník. 

Výtvarné umenie vo vývine

V Bardejove vzniká množstvo zaujíma-
vých výstav. Stretávajú sa tu významné 
osobnosti kultúrneho a výtvarného života 
z Bardejova a širšieho okolia. Priestory 
oddelenia kultúry, Šarišského múzea, 
okresnej knižnice, Po sko – slovenského 
domu i Hornošarišského osvetového 
strediska poskytujú dostato nú kapacitu 
na prezentáciu mnohých autorov. „Obdi-
vujem mladých výtvarníkov, ich názory, ale 
aj ich experimenty. Ich tvorba je zaujímavá, 
ale štýlovo odlišná od mojej, nako ko každý 
výtvarník má svoj rukopis. Je to dané dobou 
a jej progresom. Vývoj a progres vo výtvar-
nom umení je neustály. Takáto situácia 
ma teší a nap a. Možno niekto povie, že 
kultúra je m tva, no nie je tomu tak, len za 

ou nechodíme.  Usporadúvajú sa mnohé 
koncerty, výstavy a debaty,“ myslí si Kutný. 

Vytvori  spolok umelcov

Spolu s kamarátmi má jednu myšlienku, 
ale aj ke  sa ešte nezrealizovala, ne-
treba ju pochováva . „Chceli sme vytvori  
skráš ovací spolok Bardejova, v ktorom by 
boli nielen výtvarníci, ale aj architekti, spi-
sovatelia, básnici, hudobníci a remeselníci. 
Jediným kritériom tohto skráš ovacieho 
spolku by bolo,  nie kritizova , ale chváli . 
Lebo v Bardejove je o chváli . Ke  budeme 
len kritizova  a poukazova  na to zlé, tak 
v u och vytvárame negatívny poh ad 
na Bardejov. Chceli by sme naše mesto 
ukáza  z krajšej stránky  a ospevova  ho. 
Mali sme vypracovaný už aj štatút, no 
skrachovalo to na tom, že to nemal kto 
dotiahnu  do konca. Takýto spolok by pri-
niesol do mesta Bardejov množstvo výhod 
nielen pre kultúrne zmýš ajúcich ob anov 
mesta,“ dodal Kutný.  
 (red)

| Martin Kutný
FOTO: MARTIN KUTNÝ
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BARDEJOV V RÍŠI VIRTUÁLNEJ REALITY
VÍZIE UMELCA V DIGITÁLNOM SVETE SNOV

Pokra ovanie z úvodnej strany

K za iatkom

„Tým hlavným štartova om boli po íta ové 
hry.  Ke  ma nejaká hra zaujala, tak som si 
ten príbeh premietol do nášho mesta. Taká 
predstava,  ako by to mohlo vyzera , keby 
ste sa prešli po našom meste s príbehom 
z hier. Samozrejme, boli to hry, v ktorých 
sa udiala nejaká katastrofa – invázia, epi-
démia, dystopia at . M a takáto postapo-
kalyptická téma bavila a preto som chcel 
vytvori  hru zni eného, polo-opusteného 
Bardejova. To sa mi, samozrejme, nepo-
darilo a ostalo to len pri nieko kých grafick-
ých ná rtoch.  Táto myšlienka ma však 
nikdy neopustila a nechcel som, aby to os-
talo len v mojej hlave.  Neskôr som sa nau il 
pracova  v grafickom programe a mohol 
som za a  tvori . Pre lepšie porovnanie 
mojej tvorby, vždy dávam originálnu foto-
grafiu k výslednému obrázku. Aby diváci 
vedeli prís  na to, o ktoré miesto sa jedná a 
ako ve mi som ho zmenil,“ vysvet uje Jaro a 
hovorí, že jeho ob úbený obrázok bol drak 
na kostolnej veži. 

Vlastná charakteristika tvorby 
a inšpirácie

„Je to môj alternatívny poh ad na svet. 
Rôzne postapokalyptické scenáre, ktoré sú 
plné tajomstiev. Nikto nevie, o sa stalo a 
pre o sa to stalo. Niekomu to môže prís  
ako desivý a depresívny poh ad. Toto však 
nebol môj cie . Má to byt skôr  zvedavos  a 

vytvorenie si vlastného príbehu k obrázku. 
Tento druh umenia je menej známy. Stret-
nete sa s ním skôr na internete. Vä šinou 
sú to fanúšikovské diela k filmom, hrám 
a knihám. Inšpirácie si nájdem v aka 
tomu, že napíšem konkrétny názov do 
vyh adáva a. Mnoho inšpirácii som nabral 
aj na webstránke deviantArt. Je tam ve ká 
kopa umelcov, ktorí dokážu neuverite né 
veci v digitálnej tvorbe.“

Ikonou Bardejova je Radni né námestie a 
aj preto tvorba J. Krupu sa sústre uje na 
toto miesto.  „Stretol som sa s názorom,  že 
kostol by som nemal ni i . Ke že v Barde-
jove neexistuje žiaden zámok, ktorý by bol 
stredobodom pozornosti, tak mi ostáva 
len budova kostola. Nechcem, aby si udia 
mysleli, že to robím zámerne.  Ke  chcem, 
aby moju tvorbu videlo viac udí nielen na 
Slovensku, ale aj vo svete, tak nemôžem 
budovu kostola necha  len tak. Musí sa 
prispôsobi  scenáru pre môj obrázok.“

Ob úbené diela z vlastnej tvorby

„Okrem prvého obrázku s drakom by to 
mohla by  budova stanice. Na tom obrázku 
som sa nau il ve mi ve a nových detailov a 
nástrojov. Bol to prvý obrázok, ktorý zapa-
dol presne do mojej predstavy zni eného 
mesta.  Jednu vec však musím zmeni . A 
to je spodná polovica, na ktorých sú autá. 
Tie sú totiž z fanúšikovského obrázku a 
mám pocit, ako keby som sa chválil cudzím 
perím. íže tohto roku urobím upravenú 
verziu. Zaujímavý je aj kostol s cintorínom. 

Chcel som to urobi  tak, že je na vysokej 
skale a za ním je meste ko. Ale po as 
h adania vhodných obrázkov som plán 
zmenil a urobil som ve kú lúku s cintorínom 
pred kostolom.“ 

Proces tvorby

„ as potrebný na jeden obraz je u m a od 
10 do 30 hodín. Ke  nájdem vhodnú foto-
grafiu, tak mám hne  predstavu, ako by to 
mohlo vyzera . No takmer vždy sa stane, 
že prvý plán ide po pár hodinách do koša, 
lebo to nedokážem zrealizova . Obrázok 
robím nieko ko dní a každý de  zopár 
hodín. Tento spôsob sa mi osved il. Najviac 
asu zaberie h adanie materiálu. I ke  sa 

hovorí, že na internete sa dá nájs  všetko, 
nie vždy je to jednoduché. Výhodu majú 
udia, ktorí si to vedia nakresli .“

O budúcnosti

„Beriem to skôr ako zá ubu, popri ktorej sa 
nau ím pracova  v grafickom programe.  
Skúsenosti by som chcel využi  na prácu 
grafika. Ako grafik by som mal vedie  
vytvori  nie o z ni oho a moje umenie je 
pravý opak. Ja editujem nieko ko obráz-
kov, z ktorých vznikne jeden. Samozrejme, 
pracova   za po íta om by bolo pre m a 
najlepšie. i už ako grafik alebo nie o, o je 
s tým spojené. Ur íte mi to ide lepšie ako 
manuálna práca,“ zasmial sa Jaro. „ akujem 
aj fotografom ChelloPhoto. V aka nim som 
našiel netradi né poh ady na naše mesto a 
vhodné fotky na tvorbu“.  (red)

| Bardejovská stanica pod a Jaroslava Krupu

FOTO: MOKU
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BARDEJOVSKÁ VÝTVARNÍ KA 
ZHOTOVUJE 3D OBRAZY
V TVORBE DOMINUJE TEMATIKA ŽENY V JEJ RÔZNYCH PODOBÁCH
„Reštaurovala som sochu Ježiša Krista. 
Bola ve mi vysoká a tak som ju musela 
robi  na stoli ke. Mala som ju umiest-
nenú v ateliéri a vždy, ak niekto prišiel, 
z akol sa, že tam niekto stojí,“ s úsmevom 
hovorí výtvarní ka a reštaurátorka Danka 
T mová Reichnerová a pridáva ešte jednu 
pikošku. „V minulosti bolo obdobie, ke  
sa náboženské veci ni ili, pálili sa ikony, 
nemalo to vtedy žiadnu hodnotu. Z múzea 
chodili pracovníci po okolitých dedinách, 
kde takéto historické veci kupovali. V jed-
nej obci našli dvere do chlievika zo vzác-
nych ikon.“

Rodá ka z Bardejova vyštudovala 
reštaurátorstvo v Košiciach. K umeniu má 
blízko od detstva, nako ko pochádza z 
umeleckej rodiny. Od roku 1987 reštauruje 
v Bardejove. Reštaurovala významné 
umelecké diela z obdobia gotiky, baro-
ka, ikonopisnej tvorby, tabu ovej ma by, 
plastiky i tla ovín. Diela, ktoré prešli jej 
reštaurátorskými rukami sa nachádzajú 
v expozícii Slobodné krá ovské mesto 
Bardejov v historickej radnici, v expozícii 
Ikony v Bardejove, v skanzene v Bardejo-
vských Kúpe och a v Šarišskom múzeu v 
Bardejove. 

Okrem reštaurovania sa venuje aj komornej 
ma be. Navzájom sú späté ako dvojitá ná-
doba. V tvorbe dominuje predovšetkým 
tematika ženy v jej rôznych podobách. 
„Postavy na obrazoch sú vä šinou vy-
myslené. Námety erpám všade, sta í, 
že sa prejdem po námestí alebo nie o 
zbadám vo výklade. Niekedy si len ve er 
ahnem a hne  príde myšlienka. Utekám 

si ju pozna i , aby som na u nezabudla,“ 
hovorí. 

Vypra , vyžehli , uvari  a nalepi

No nie je jej ahostajná ani iná tema-
tika z každodenného života. Ako techniku 
naj astejšie používa olejoma bu. „Vä šinou 
robím 3D obrazy. Je to náro nejšie, už 
pri vytváraní podkladu musím ma  pre-
myslené, o chcem vytvori . Už vtedy 
potrebujem polepi  veci, odlia  to a ma  
o obraze predstavu,“ prezrádza D. T mová 
a vysvet uje aj postup práce. „Najprv si 
vyrežem dosku, nasleduje príprava plátna. 
Musím ho vypra , vyžehli , potom ho na 
dosku nalepi . Tak si uvarím šeps, na ktorý 
je špeciálny recept. Natriem jednu vrstvu, 
je potrebné ju vybrúsi , potom ide ešte 
nieko ko alších vrstiev. Ešte sa medzitým 
urobí izolácia a až tak sa za ne ma ova .“ 
Šeps pozostáva z plavenej kriedy, glejovej 
vody plus alšie ingrediencie. „Musí by  
presný pomer, lebo ak sa nedodrží, potom 
to môže praska .“ 

„Som rada, že žijem v takom 
krásnom meste a svojou 
prácou môžem prispie  k zá-
chrane a zve a ovaniu jeho 
historických hodnôt.“  
 DANKA T MOVÁ

D. T mová sa okrem ma ovania venuje 
aj reštaurovaniu. Diela dostáva z múzea, 

ktoré boli uložené v depozitoch. „Odtia  
beriem veci a ak ich urobím, idú do expozí-
cie, na výstavy alebo naspä  do depozi-
tov. A ako prebieha proces reštaurovania? 
Postupne musím robi  fotodokumentáciu. 
Najprv prebieha reštaurátorsky prieskum, 
kde zistím, v akom stave je dielo, odkia  po-
chádza a poprípade meno autora. Napríklad 
drevo je astokrát napadnuté ervoto mi, 
treba ho upravi , natrie , upevni  polychró-
miu, aby nepraskala. Chýbajúce asti treba 
vytmeli , urobi  izoláciu, vybrúsi , previes  
retuš. Ke  to už je hotové, dielo sa nalakuje 
a prebehne závere ná úprava. Ve a krát je 
na dreve viac vrstiev farieb, tzv. prema by. 
Vtedy sa robia sondy, kde sa zistí, ko ko je 
premalieb na diele a až tak sa rozhodne, 
ktorá vrstva sa ponechá. Vä šinou je to tá 
prvá, najstaršia. Ve a raz v takýchto prí-
padoch, ke  vidíte ten po iato ný stav a 
kone ný, ani by ste nepovedali, že je to to 
isté dielo.“

V príprave retrospektívna výstava

Mesto Bardejov umelky a reprezentuje 
na mnohých medzinárodných výtvar-
ných plenéroch, výstavách, sú ažiach. 
Zú astnila sa na viac ako 40 samostat-
ných i kolektívnych výstavách v Krosne, 
Gorliciach, Bratislave i v iných slovenských 
mestách.  Na sú ažiach získala nieko ko 
ocenení. Toho roku chystá samostatnú 
retrospektívnu výstavu v Bardejove, na 
ktorej bude výber diel od roku 1986 až 
po dnešok. „Som rada, že žijem v takom 
krásnom meste a svojou prácou môžem 
prispie  k záchrane a zve a ovaniu jeho 
historických hodnôt,“ dodala výtvarní ka. 

(red)| Vznikajúci 3D obraz (v avo) a hotový (vpravo)

| Danka T mová Reichnerová
FOTO: RED

FOTO: RED
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Tvorba akademického sochára Vladimíra 
Nahálku má oddávna ažisko postavené 
predovšetkým na sochárskej tvorbe a 
to v drevených vertikálnych sochách a 
hutných pomenších plastikách, ktoré sú 
doplnené jeho sochárskymi kresbami. 
Nahálkove kresby sú svojbytné, reflektujú 
svet vnútorných pocitov, jeho myšlienok, 
vnímania a ich tvaroslovie. Spo ahlivo 
argumentujú plastické cítenie sochára. 
Prinášame vám exkluzívny príbeh Vlad-
imíra Nahálku, nielen do umelcovi minu-
losti, ale aj do jeho prítomnosti. 

„Tento rok uplynie 60 rokov, ako som za al 
študova  výtvarné umenie. Predchádzali 
tomu však školské hodiny výtvarnej výuky 
v Národnej škole v Demänove, v mojom 
rodisku pod Nízkymi Tatrami. Vtedy u ite  
Nahálka, nie rodina, na Liptove je takýchto 
priezvisk ve a, u il nielen výtvarne cíti , ale 
aj remeselne tvori  a ovláda  v základoch 
materiál – textil, drevo, hlinu i drôt. Spon-
tánne sa ma ovalo aj prstami. 

Samozrejmos ou boli prázdninové 
práce

Duchovne a inšpiratívne na škole pôsobila 
pani kaplánka, doktorka Ban íková, neskôr 
prvá evanjelická farárka na Slovensku. U ila 
náboženstvo, ktoré bolo vtedy v školách 
povinné. V škole v Liptovskom Mikuláši ma 
u ite  Daráni pripravil na talentové skúšky 
na Školu umeleckého priemyslu (ŠUP) do 
Bratislavy. Na jeho hodinách výtvarnej 
výchovy som kreslil v jeho kabinete na 
stojane, hlavne zátišia a figúru. Sám bol 
výborný akvarelista a zmysel a cit pre túto 
techniku mi zostal dodnes. Vymodelovaná 
ruka, ktorú som s prácami niesol tiež na 
skúšky, sa však cestou vlakom poškodila.  
Profesor Korkoš si ma vybral na rezbárske 
oddelenie. Domáce práce, ale hlavne práz-

dninové práce boli samozrejmos ou. Po-
zorovanie okolitej prírody, udí, farebnos  
Liptova a aj podzemného sveta boli moje  
inšpira né zdroje a aj zostávajú. A takisto aj 
pohyb v rôznych podobách – dravé horské 
rieky, pohyb mrakov, ale aj automobilov, 
cesta do Demänovskej doliny – do jaský , 
ktorá bola už vtedy dos  frekventovaná. 

Profesor Anton Drexler viedol budúcich 
adeptov umenia citlivým spôsobom. Vz ah 
vnímavý žiak – dobrý u ite  sa tvoril asi 
vtedy. Preniesol základy rezbárskeho 
oddelenia z Banskej Štiavnice na ŠUP do 
Bratislavy a myšlienkovo spojil históriu 
školy s jej potrebami. Slávny Bauhaus 
predchádzal vzniku Školy umeleckých 
remesiel s jej zakladate om Jozefom Vy-
drom. 

Profesor Brimich, výborný teoretik (Náuka 
o slohu a Dejiny umenia a remesiel), ktorý 
nielen oboznamoval teoreticky, ale aj u il 
poznáva  výtvarné umenie a kultúrnu 
históriu prakticky. Jeho exkurzie s mat-
urantmi do Prahy, poznávanie a rozobera-
nie výtvarných diel, architektúru a jej slohy, 
význam a poslanie výtvarného umenia a 
umelca boli pre každého študenta – vní-
mavého žiaka, prínosom.

Ocitol som sa pod iarou 

Talentové skúšky na Vysokú školu výtvar-
ných umení v Bratislave k Jozefovi Kostkovi 
som urobil, ale ocitol som sa pod iarou. 
Bol som odporu ený na dizajn na VŠUP do 
Prahy. Pre rodi ov z materiálnych dôvodov 
ažké rozhodovanie, pre m a jednozna né 

rozhodnutie. 

Chcel som pokra ova  v štúdiách na 
vysokej škole. Praha so svojou atmosférou, 
výbornými pedagógmi, dala základ výtvar-
nému rastu. Profesor Malejovský so svojim 
asistentom Adámkom, teoretici umenia, 
Spurný, Holubová, Šindelá , Kostka, neskôr 
Uždil – o ateliér, to významná osobnos  
výtvarného umenia, ktorá ma viedla. Všade 
bolo cíti  tradíciu, i už na exkurziách alebo 
pobytoch na praxi.  Všade však bolo treba 
uvažova , h ada  vz ahy a súvislosti, tak 
v praktickej, ako aj v teoretickej výuke. 
Verbálnos  neposta ovala. Napomáhali 
tomu návštevy galérii – Francúzskeho 
umenia 19. a 20. storo ia so sochárskymi 
zbierkami, eské gotické a barokové so-
chárstvo, moderné sochárstvo. Množstvo 
výstav európskeho významu. 

Gottwaldov bol výzvou

Funkcionalistický Zlín (vtedy Gottwaldov) 
so svojou architektúrou, celkovou urbanis-
tikou v prepojení s prírodou, nie nadarmo 
v eských zemiach mesto 20. storo ia, 
ale aj kolíska eskoslovenského dizajnu, 
bol výzvou, ale aj obohatením alšieho 
výtvarného rastu. Tu vyrástlo mesto, kde 
za 1. eskoslovenskej republiky tomu na-
pomáhali významní architekti - Le Cor-
busier, Karfík, Go ár, Gahura, Fuchs a 
dnes aj významná architektka Eva Ji i ná. 
Obnovuje sa sláva a uznanie podnikate a 
firmy Ba a. 

“Ak mi niekto zo žiakov, 
ktorých som u il, po 
desa ro iach povie, že 
nechodil ku mne do školy 
nadarmo, tak je to pre m a 
úspech. A ak nie o dosiahol 
vo svojom živote, tak je to 
pre m a pocta.“  
 VLADIMÍR NAHÁLKA

Ke  na piatom zlínskom salóne vystavil 
sochár Vincent Makovský „Stroj ako vý-
tvarné dielo“, položil tak základy priemy-
selného dizajnu v eskoslovensku. Vznik 
školy umenia, ktorá po rozdelení SR su-
plovala eské vysoké umelecké školstvo, 
tak dávala možnos  vzdelávania sa v 
tomto odbore. V. Makovský, žiak Myslbe-
ka, poznajúc výdobytky európskeho so-
chárstva, za al nap a  symbiózu vo ného 
a funk ného umenia. 

Profesor Zden k Ková  je pokra ovate om 
a pedagógom v tomto odbore. V povoj-
novej eskoslovenskej republike vychoval 
na viacerých druhoch škôl mnoho dizaj-
nérov, významných hlavne z VŠUP. Je 
medzi nimi celý rad študentov zo Sloven-
ska – J. Vavro, J. Pokorný, J. Ondrejovi , M. 
Sládkovský a iní. 

Nadväznos  na Ba ovú univerzitu

Škola osobnos ou Z. Ková a a jeho 
študentov si získavala meno svojimi 
výstavami po svete, pretože tento ateliér, 
neskôr Katedra priemyselného dizajnu bol 
pojem nielen v rámci VŠUP. Profesor Cehák 
svojim architektonickým dizajnom nad-

| Vladimír Nahálka

PROFIL BARDEJOV ANA  |  VLADIMÍR NAHÁLKA

FOTO: RED



bardejovízie.sk ahojbardejov.sk   | 7PROFIL/KALENDÁR

VLADIMÍRA NAHÁLKU
väzoval na brnenský funkcionalizmus, kde 
pôsobil na VUT u V. Makovského. Jeho výu-
ka bola prínosom pre študentov a dnes sú 
jeho práce vystavené v Národnej galérii vo 
Ve tržnom paláci v Prahe. Pedagóg Škranc, 
aplikáciami farby a farebnými teóriami 
obohatil túto as  výuky.

V dnešnej dobe, ke  Katedra dizajnu sa 
dávnejšie rozdelila na mnoho odborov a 
definitívne prešla do materskej VŠUP v 
Prahe, Zlín nadväzuje na po iatky dizajnér-
skeho školstva na Ba ovej univerzite. 

Založil som dizajnérske oddelenie

Po skon ení VŠUP pred pä desiatimi rok-
mi som založil dizajnérske oddelenie vo 
Vývojovom závode Tur ianskych strojárni 
Martin. Navrhol som a realizoval niektoré 
návrhy výrobného programu tohto pod-
niku – cestné a stavebné stroje i loko-
motívy. Ke že Stredná umelecko-priemy-

selná škola v Kremnici zakladala na škole 
alšie odbory, bol som tam pozvaný a stal 

som sa spoluzakladate om odboru diza-
jnu na tejto škole.  Na oddelení som mal 
výborných kolegov, C. Kore a a J. Fodora, 
s ktorými sa dobre spolupracovalo. Doba 
normalizácie pozna ila aj výboj a atmos-
féru na tejto škole. 

Cesta do Bardejova

V roku 1977 som odišiel zo SUPŠ a za al 
som pôsobi  ako u ite  na ZUŠ v Bardejove, 
doteraz na súkromnej ZUŠ. V za iatkoch 
pôsobenia v Bardejove som dokon il 
niektoré realizácie vo vnútornej architek-
túre – Tla ový kombinát, Presscentrum v 
Bratislave, Obchodný dom a Hotel Nitrian-
ske Pravno a iné. Za al som sa prevažne 
venova  vo nej výtvarnej tvorbe a peda-
gogickej innosti. Asi najzaujímavejšie aj 
pre verejnos  boli spolo né výstavné akcie 
s mojou dcérou, Slávkou Kollárovi ovou 
Nahálkovou, ktorá sa predstavila ako spo-
luautorka vernisáže pod názvom Odev ako 
výtvarný objekt. 

Výsledkom mojej pedagogickej innosti 
som možno iasto ne naplnil obsah „dobrý 
u ite .“ Ak mi niekto zo žiakov, ktorých som 
u il, po desa ro iach povie, že nechodil ku 
mne do školy nadarmo, tak je to pre m a 
úspech. A ak nie o dosiahol vo svojom 
živote, tak je to pre m a pocta.“

Chodil som a ešte chodím po kopcoch Lip-
tova, kde chodili maliari a grafici Palug-
yay, Kern, bratia Rumanský. Z tohto kraja 
vyšiel náš svetový umelec Koloman Sokol. 
Do školy v Prahe som chodil cez Letnú 
popri súsoší so Stalinom v popredí, ktoré 
sa cez noc premenilo v ruiny. Bol som na 
poslednej ideologickej komisii Ministerstva 
kultúry v roku 1989 v Umeleckej besede, 
kde za pár dní vzniklo „Verejnos  proti 
násiliu“. 

Najnovšie chodím po Letnej, kde metronom 
odpo ítavam posledné chvíle totalitného 
asu. Vždy si spomeniem na autora tohto 

symbolu V. Nováka, s ktorým som cho-
dil v Prahe do ateliéru. Po staronových 
miestach ma sprevádza syn Radoslav, 
ktorý tam žije. Žijem v Bardejove, v meste s 
bohatou kultúrnou tradíciou. Z tohto kraja 
pochádza významná slovenská maliarka 
a grafi ka Viera Bombová. O nej sa však 
málo píše a hovorí.“

| Tradície - drevo. 1987
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Hokejový turnaj - 
Memoriál Dr. Baju
Na zimnom štadióne v 
Bardejove sa uskuto ní 
Medzinárodný hokejový 
turnaj žiakov – Memoriál Dr. 
Baju. Za iatok zápasov po as 
oboch dní je o 8.00 hod. 

Ve kono ný 
remeselný jarmok
Uskuto ní sa výstava, ukážky 
a predaj kraslíc a UV. Akcia sa 
bude kona  od 13.00 hod. do 
18. 00 hod. v priestoroch HOS.

Ženský futbal
Partizánky privítajú v rámci 
jedenásteho kola silný celok 
Žiliny. Zápas za ína o 14.30 
hod. Po ženách na ihrisko 
vybehnú juniorky. 

Neskoro ve er
P. Marcin prichádza s 
verziou najpopulárnejšej 
a najúspešnejšej sloven-
skej TalkShow. Hos ami v 
Kine Žriedlo budú here ka 
Z. Tlu ková, heligonkárka 
a spevá ka V. Mudríková 
a riadite  HOS J. Boch a. 
Za iatok: 19.00 hod.

APR
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2
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2
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VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK

1. K ušovský pohár
V klubovej herni v K ušove 
sa uskuto ní šiesty otvorený 
klubový turnaj v hre íslo 
devä .  Nebude chýba  borš , 
ob erstvenie a skvelé ceny. 
Štart: 9.00 hod. 

APR

15

Ako Jan i i stretla 
Brumka
V  príbehu o  kamarátstve 
plnom pesni iek a tanca sa 
dozviete, aká je zeleninka 
zdravá, kto nám dáva medík, 
i je potrebné umýva  si zúb-

ky. Predstavenie sa uskuto ní 
v Kine Žriedlo o 14.00 hod. 

APR

22

FOTO: VLADIMÍR NAHÁLKA 

PechaKucha Night 
Bardejov vol. 9
Celosvetovo známe poduja-
tie, na ktorom kreatívni udia 
rôzneho zamerania prezentu-
jú svoju prácu, myšlienky, ná-
pady, oko vek. 20 obrázkov 
krát 20 sekúnd rozprávania ku 
každému. Akcia sa uskuto ní v 
PSD od 20.20 hod.

APR

17
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OBYVATELIA MESTA SA MÔŽU 
STA  SPOLUTVORCAMI
Park Európy je nedokon eným mestským 
parkom na sídlisku Obrancov mieru od 
roku 2005. Napriek tomu, že je v om ko-
ryto potoka i dve základne pre fontány, 
vodu v nich nenájdete.

Na základe podnetov obyvate ov ponúk-
la Komunitná nadácia Bardejov mestu 
– vlastníkovi parku, svoju pomoc s jeho 
dokon ením. Spolo ne s dobrovo níkmi 
a partnermi – Bardterm a Bapos chceme 
dokon i  toto dielo. Doterajší „suchý po-
tok“ v parku tak ožije zur iacou vodou s 
nieko kými kaskádami, dolný priestor pred 
altánkom zatraktívni striekajúca fontána i 
padajúci „dáž ” zo strechy altánka. 

Ako zdroj vody využijeme prevažne 
daž ovú vodu. Realizáciou tohto projektu 
zárove  sledujeme zlepši  klímu v parku a 
jeho okolí, najmä v letných mesiacoch.

S týmto projektom sa komunitná nadácia 
uchádza o podporu Bardejov anov. Každý 
obyvate  mesta, ktorému záleží na kvalite 

prostredia v ktorom žije a pracuje, môže 
sa sta  jeho spolutvorcom viacerými spô-
sobmi:

- Do 4. apríla 2017 môžu kupujúci v hy-
permarketoch Tesco v Bardejove, Stropk-
ove a Medzilaborciach da  „hlas“ nášmu 
projektu s názvom Park Európy v pro-
grame Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, 
my pomáhame“. 

- Zú astni  sa na Benefi nom behu za 
A(tra)ktívny Bardejov 23. apríla 2017 
(registrácia a info na www.knbj.sk). 
   
- Venova  2% z dane Komunitnej nadácii 
Bardejov

K oboznámeniu verejnosti s projektom 
uskuto níme 19. apríla o 15:00 hod. komu-
nitný happening priamo v Parku Európy. Za 
vašu podporu vopred akujeme!

 Ing. Jozef Jarina
 Správca Komunitnej nadácie Bardejov

| Vizualizácia Parku Európy

Hlad je prezle ený smäd, no aj ten loveka 
prejde, ke  narazí na pokrm v ubovo nej lokalite 
našej vlasti. O dobrom žraní som doteraz po ul 
iba z rozprávania mojich známych, ktorí okúsili 
život za hranicami. To boli slinta ky, ke  mi opi-
sovali gastronomické kúsky vychýrených, že vraj 
nejakých Michelinskými hviezdami ocenených 
reštaurácií. Hne  som si spomenul na našu 
lokálnu vývarov u, kde varí miestna hviezda 
Ma a s pneumatikou na bruchu. To bolo jediné, 
o sa mi vyjavilo pri slove Michelin. 

AKO SOM SA 
SCHUTI NAŽRAL

FEJTÓN  |  PETER BEKO

Môj kamarát Dušan z Bardejova si z cesty po 
Ázii doniesol nejeden gurmánsky zážitok. ahko 
smažený tur na ghee s polevou z ovocia Hurmi 
Kaki dostal jeho chu ové bunky do kolien. Zato 
mne doma chýbalo v údenom kolene viac mäsa, 
soli, pepru a tú rascu bez arómy s aby ozdobu si 
mohla naša vychýrená šéfkuchárka odpusti . 

“V Azerbajdžane majú skvelé ryby”, tvrdí Milan, 
ktorý cestuje po svete stopom. Ja som naposle-
dy cítil rybacinu na záchode v našej reštike, pre 
ktorú sú dezinfek né prostriedky cudzie. 

O tom, že šafrán v ryži dokáže zázraky, ma 
taktiež nemusel dlho presvied a . Myslel som 

si, že viem, o om hovorí, až kým som neprišiel 
na to, že tie tri bordové pásiky na kop eku boli v 
skuto nosti odfarbené vlasy našej kuchárky.  

Neraz som sa udoval, pre o mi obed neprišiel 
na stôl teplý. Za to mi ho priniesol teplý ašník, 
ktorý sa tváril pri mojom platení bez tringe tu 
chladne.

Áno, moje gastro skúsenosti sú smutné a 
schopnosti biedne. Rád preto po úvam príbehy 
mojich známych. Raz za as pri nich totiž vyhlad-
nem a zbehnem po tresku do chladni ky. Po as 
roka som totiž pomerne asto sýty. 

NAŠE UMENIE, 
NÁŠ SVET 3
Prednedávnom sa v priestoroch Hor-
nošarišského osvetového strediska 
(HOS) uskuto nila vernisáž výstavy 
žiakov a absolventov Súkromnej stred-
nej odbornej školy na Hviezdoslavovej 
ulici pod názvom Naše umenie, náš 
svet 3. Vernisáž bola spojená s prehlia-
dkou ú esov a make-upu žiakov SSOŠ.

O úvodný hudobný program sa postara-
la E. Sokolová a D. Guláková. Zaujala aj 
módna prehliadka študentiek, prezen-
tované boli ú esy a lí enie modeliek.

„Po dlhšej dobe svoje príbehy znova 
rozprávajú študenti SSOŠ v Bardejove, 
odbor Propaga ná grafika. Tento krát sa 
k študentom pridali aj absolventi našej 
školy. Predstavené sú práce, ktoré žiaci 
vytvorili vo svojom vo nom ase a zúro-
ili všetky vedomosti z odborných pred-

metov. 

Sú tu portréty, perokresby, ma by, gra-
fiky, ale aj niektoré závere né ro níkové 
práce. Študenti vytvárali diela aj pod a 
rôznych zadaní na vyu ovaní. Tieto diela 
si zaslúžia, aby ich videla aj široká verej-
nos ,“ prezradila riadite ka školy E. Re-
metová.

„Mnohé práce odkrývajú vnútro, to, o 
om žiaci snívajú, o ich inšpiruje a za-

ujíma. Výstavu sme otvorili módnou 
prehliadkou – prezentoval sa študijný 
odbor  kozmeti ka a vizážistka a u eb-
ný odbor kaderní ka,“ dodala riadite ka 
školy. 

Pripravené bolo aj pohostenie, ktoré pri-
pravili žiaci z odboru hostinský.
 (red)FOTO: KNBJ
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ŽIJE V CHATR I, NAVŠTEVUJE 
DOMORODCOV

Prinášame vám druhú as  roz-
siahleho lánku so saleziánom An-
tonom Odrobi ákom, ktorý svojho asu 
pôsobil aj v Bardejove. Prvú as  ste 
si mohli pre íta  v predchádzajúcom 
vydaní našich novín alebo na portáli 
ahojbardejov.sk. Prednedávnom sa na 
severovýchod Slovenska vrátil a prišiel aj 
s Kristiánom a Ernestom z Ekvádora, kde 
A. Odrobi ák pôsobí. 

„Ekvádor je kres anská krajina, naj-
viac je katolíkov. V za iatkoch to bolo až 
devä desiat percent, postupne s prícho-
dom moderných vplyvov íslo klesá. No 
sú tam aj rôzne sekty. Kres anský život v 
Amazónii nie je na takej úrovni, ako u nás. 
Musí sa na tom ešte ve a pracova , aby 
h bka a kvalita kres anského života rástla. 
V mojej farnosti neexistujú kostoly, sú tam 
len drevené kaplnky,“ hovorí Anton, rodák z 
Námestova. 

Nie všetci domorodci majú prístup ku 
k azom. Tí, ktorí žijú alej od osady, 
majú situáciu ažšiu. Aj krsty, birmovky 
i sobáše v provincii, kde salezián pôsobí, 

fungujú iná  ako u nás. „Ak udia žijú vo 
vo nom zväzku, snažím sa im pomôc , 
aby prijali manželstvo. Preto aj tí, ktorí 
nie sú zosobášení, nechcú krsti  deti. No 
ve akrát sa deti pokrstia, aj ke  rodi ia nie 
sú manželia. Oni síce hovoria, že sa zoberú, 
no mnohokrát to tak nie je. Pre nich je 
dôležité, aby die a bolo pokrstené.“

Organizujú sa Šuarské kongresy

V niektorých osadách, kde žije okolo 500 
udí, pôsobí aj komunita sestier saleziá-

nok a práve ony im pomáhajú v katechéze. 
„H adám aj mladých, ktorých by som mo-
hol zapája  do prípravy, aby sa aj oni sami 

pripravili k sviatostiam a aby potom mohli 
da  katechézu mladším, alebo tým, ktorí 
požiadajú o nejakú prípravu. Ak je vä šia 
skupina, navštevujem ich asi raz za me-
siac,“ hovorí Anton Odrobi ák.

V oblastiach, kde je podstatne vä šia chu-
doba ako na Slovensku, biskup vykonáva 
birmovku. Ak nemôže prís , poverí k aza. 
„Robíme aj nieko kod ové kurzy pre 
mladých lídrov, ktorí pomáhajú kateché-
tom v ich aktivitách. Raz do roka sa orga-
nizuje aj stretnutie mladých, tzv. Šuarské 
kongresy. Podmienky pre k azov sú také, 
ako u nás. Štúdium trvá šes  rokov, exis-
tujú aj rôzne kurzy a semináre. Umož uje 
im to získa  aspo  minimálne poznanie v 
oblasti teológie,“ pokra uje skúsený k az. 

Vo všeobecnosti deti vedia íta  a písa . Po 
skon ení základnej školy majú možnos  
ís  na strednú. Domorodým jazykom je 
šuari ina, úradným španiel ina. „Šuar ine 
rozumiem, ale ve mi ou nerozprávam,“ 
prezrádza Odrobi ák. Zdrojom energie sú 
solárne panely, lebo v pralese nie je žiaden 
zdroj energie. V osadách sú rozbehnuté 
rôzne projekty na solárne panely. „ udia 
žijú v chatr ách postavených z dreva, lís-
tia. Ten, kto má viac pe azí, má aj betónové 
základy. „Nás ako misionárov vnímajú 
pozitívne, k az má vždy ve kú popularitu. 
Do dediny prináša oživenie, vedia, že cez 
neho bude dedina napredova ,“ uvádza A. 
Odrobi ák.  

„ udia žijú v chatr ách pos-
tavených z dreva, lístia. Ten, 
kto má viac pe azí, má aj 
betónové základy.“ 
 ANTON ODROBI ÁK

Na Slovensko sa snaží chodi  každé dva 
roky. „Samozrejme, chcem oživi  vz ahy 
a takisto aj po zdravotnej stránke mi to 
robí dobre. Vždy, ke  prídem, som vychud-
nutý, vyš avený. V Ekvádore sa stravu-
jem, snažím sa, aby sa fyzická sila rýchlo 
nestratila, ale s vekom to už ide dole. Nie 
som už tak výkonný, ako pred desiatimi 
rokmi, ke  som tam išiel. Teraz som bol 
na Slovensku mesiac, s mojimi najlepšími 
farníkmi, indiánmi z Amazonského prale-
sa vo východnom Ekvádore.“ ahko však 
týchto domorodcov na Slovensko nebolo 
možné dosta . „Problém bol s vízami, 
lebo štát im nedá povolenie vycestova , 

| Anton Odrobi ák
CEZ KRÍŽ KU 
VZKRIESENIU
Pôst nám vrcholí a pomaly sa prehup-
neme do centrálneho obdobia nášho 
kres anského života – do Ve kého alebo 
Svätého týžd a. V om sa nám pripome-
nú podstatné momenty našej viery. A to 
je to najdôležitejšie, o my kres ania cez 
Ve kú noc máme prija , preži  a odovzda  

alej. 

Katolícky k az po Premenení dáva veri-
acim výzvu: „H a, tajomstvo viery“ a ve-
riaci odpovedajú (a asto si to ani ve mi 
neuvedomia) tou najpodstatnejšou od-
pove ou kres ana: „Smr  tvoju, Pane, 
zvestujeme a tvoje zm tvychvstanie vy-
znávame, kým neprídeš v sláve“. 

Áno, Ve ká noc nesie so sebou ve a krás-
nych zvykov a radosti z prichádzajúcej 
jari a ur ite ich treba zachova ; ale to 
najdôležitejšie je toto naše kres anské 
Tajomstvo. Že Boh posiela na svet svojho 
Syna, aby nám u om ukázal svoju Lásku. 

A On ide až po tie najextrémnejšie hrani-
ce – dáva za nás svoj život. Nie je nejaký 
neúspech Jeho misie, nie je to chyba v 
programe, nie sú to zle zvolené slová ale-
bo postupy... je to Jeho vedomé a chcené 
rozhodnutie – da  svoj život za nás! 

Tu to však nekon í, smr  smeruje ku 
Vzkrieseniu, Kristus vstáva z m tvych, 
i sa to niekomu pá i alebo nie. A to je 

skuto ne to o prináša našej Ve kej noci 
tú správnu radostnú nádej. Ani moje sla-
bosti, hriechy, utrpenie, nepochopenie a 
boles  nie sú kone nou stanicou môjho 
života, ale aj ja môžem prejs  cez Kríž 
ku Vzkrieseniu. Kto to ešte neprežil na 
vlastnej koži, ten nepochopí, ale kto áno, 
ten vie o om píšem. 
 

DUCHOVNÉ SLOVO | VILO RIŠKO 

nako ko potrebujú finan né zdroje, aby si 
zabezpe ili cestu. Musí sa za nich niekto 
zaru i  a ja som tak urobil. U nás sa im 
ve mi pá i, sú nadšení. Všade, kde prídeme, 
vyjadrujú spokojnos  a v a nos  za to, že 
tu môžu by . 

Boli sme v Bratislave, na Orave, v 
Námestove, v Bardejove sme boli u našich 
priate ov, v rodine Jána Poláka. Mal som aj 
tri omše, na Vinbargu, v kostole sv. Anny a 
na Poštárke,“ dodáva Odrobi ák.   
 (red)

FOTO: RED
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BARDEJOV ŽIJE HLAVNE V PIATOK VE ER
Mladí udia vo ný as trávia naj astejšie 
v kaviar ach a baroch, bez ktorých si 
mnohí nevedia predstavi  o i len jeden 
de . K najob úbenejším patria Time´s 
pub a S-club, medzi reštauráciami boduje 
Sabaraca.

Mesto Bardejov ako jedno z najkrajších 
miest na Slovensku, zapísané do zoznamu 
UNESCO, ponúka okrem svojich historic-
kých múzeí, pamiatok a bohatej kultúry aj 
mnoho priestoru pre zábavu, oddych pri 
káve, i no ný život. Nachádza sa tu nielen 
množstvo podnikov v centre mesta, ale aj 
v priestoroch autobusovej a železni nej 
stanice, ktoré sú svojou lokalizáciou 
výhodné pre mnohých udí.

Popoludní, no hlavne v piatok ve er, je 
nejeden bar zaplnený mladými u mi, i už 
na námestí, pri fontáne alebo na sídlisku 
Vinbarg, pod a toho, ako to u om vyhovu-
je. No po as školy je najvýhodnejšie zvoli  
si ten, ktorý je najbližšie. Anketa, ktorú 
Gymoš uskuto nil na Spojenej škole Juraja 
Henischa, ukázala, že pre študentov školy 
je najob úbenejším miestom vo vo nom 
ase Café France. Potvrdzuje to aj tretia ka 

gymnázia Viktória Kašperová: „Táto 
kaviare  je pre nás, študentov SŠJH, ve mi 
dobrá. Nachádza sa blízko pri škole, takže 
to máme za rohom a nemusíme chodi  

aleko. Pá i sa mi ochota milých ašní ok, 
ktoré nám robia skvelú kávu.“

Nepovšimnutými však nezostali ani 
tradi ný Le Monde, Altamira, Pierott, 
Escape, Irish pub i Bar-Bar, ktoré si dl-
hodobo udržiavajú vysokú návštevnos  
mladých udí. 

Boduje The Time´s pub

V poslednej dobe je však oraz populárnejší 
The Time´s pub nachádzajúci sa priamo v 
centre mesta. Návštevníkov láka hlavne 
svojou jedine nou historickou atmosférou 
i hudobnými koncertmi. „Zo všetkých 

barov v Bardejove sa mi najviac pá i v 
„Timese“.  V porovnaní s ostatnými je 
jedine ný svojou atmosférou, ktorá loveka 
pohltí hne , ako vkro í dovnútra. Ja osobne 
sa cítim akoby som vošla do iného sveta. 
Personál je ve mi milý a ceny mi tiež vy-
hovujú. Preto, ak chcem strávi  s priate mi 
príjemný ve er pri dobrej hudbe, je pre m a 
The Time´s pub vo bou íslo jeden,“ hodnotí 
spomínaný podnik alšia tretia ka Martina 
Kažimírová. Pri výpo te ob úbených pod-
nikov je však treba spomenú  aj Tommy´s 
café a Chianti wine & coffee bar.

Podniky, kde sa dá tancova

Je ve kou výhodou, že v Bardejove si každý 
nájde presne to, o chce. Pokojnú kaviare , 
bar, miesto na jedenie alebo tancovanie, 
lacnejšie i drahšie, tradi né i moder-
né. Špecifickým d om je najmä piatok. 

Vtedy mesto po zotmení ožíva a množstvo 
udí h adá možnos , ako sa zabavi  až do 

skorých ranných hodín. Vtedy prichádza 
s najlepšou ponukou S-club, ktorý má 
napriek svojmu nie ve mi výhodnému 
postaveniu mimo mesta stále dostatok 
udí. Dôvodom sú zaujímavé akcie spre-

vádzané známymi dídžejmi a k tomu do-
prava z mesta zadarmo. Za jednu z mála 
ich konkurencií sa považuje Disco-bar 
Piráti. Je však trochu menší, no preplnená 
miestnos  i tane ný parket v piatok ve er 
sú toho dôkazom.

Študenti ob ubujú Sabaracu

Kaviarne a bary sú síce v Bardejove ve mi 
navštevované, no nemenej dôležité sú pre 
udí miesta, kde sa môžu dobre najes . 

Pod a názoru študentov sú reštaurácie 
i pizzérie ako Luciante, Alibaba Kebab a 

Cactus jednými z najlepších, no najvä šej 
ob ube medzi študentmi sa teší Sabaraca. 
„Medzi jednu z najlepších reštaurácii v 
Bardejove radím Sabaracu, najmä preto, 
že tam majú široký výber chutných jedál a 
pekné prostredie reštaurácie, v ktorom sa 
cítim ve mi dobre,“ hovorí druhá ka gym-
názia Erika Bab áková. Napriek všetkým 
názorom iných by mal lovek vyskúša  
všetko, o ho láka, a sám rozhodnú , o 
je pre ho najlepšou vo bou pre strávenie 
vo ného asu. (Silvia Bab áková, 
 stredoškolský asopis Gymoš)

BARDEJOVSKÍ VÝTVARNÍCI 
VYSTAVUJÚ SVOJE DIELA
V priestoroch galérie Hornošarišského 
osvetového strediska (HOS) prebieha 
Výtvarný salón 2017. Ide o každoro nú 
okresnú výstavu neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby.

O hudobný sprievod na slávnostnej vernisáži 
sa postarala dvojica šikovných hudobníkov 

udovít Billý – František Tká . Nasledoval 
príhovor riadite a HOS Juraja Boch u a po 

om si už autori prevzali akovné listy.

Pre výtvarníkov ide o príležitos  predstavi  
svoju tvorbu pred zrakmi širokej verejnosti. 
Pre laickú i odbornú verejnos  táto výstava 
poskytuje zaujímavý poh ad vo vymedze-
nom priestore a za krátky as možnos  
spozna  výtvarné smerovanie vyše dvoch 
desiatok výtvarníkov v ich genera nom i 
typologickom rozvrstvení. Návštevníkom 
sa ponúka vzácna príležitos  pozrie  sa 
a posúdi  najnovšiu tvorbu v regióne. 
Výtvarná kolekcia zah a takmer všetky 

výtvarné techniky – ma bu, kresbu, grafiku, 
kombinovanú techniku, plastiku i úžitkovú 
tvorbu.

Aj v tomto roku sa pri stálych autoroch 
objavujú nové mená výtvarníkov, ktorí 
vystavujú po prvý raz. Výstava je postu-
pová, výber najlepších prác bude Bardejov 
reprezentova  na krajskej i celoštátnej 
výstave Výtvarné spektrum v Humennom 
a v Tren íne. V minulom roku Bardejov na 

celoštátnej výstave reprezentovali práce od 
Jána Šoltésa a udovíta Šev íka. Tohtoro ná 
výstava potrvá do 11.4.2017.

Vystavujúci autori: M. Augustinská, A. 
Benová, V. Dušenka, T. Gombitová, E. Ja-
vorová, A. Hanuš aková, E. Jasenovcová, M. 
Kali aková, Z. Kramárová, J. Kolbasa, P. Kol-
basa, M. Kova , K. Kostarová, A. Marcinová, 
T. Mihok, R. Ozoroczy, M. Pochová, S. Ster-
anková, J. Šoltés, . Šev ík, M. Villarosa. (red)

| Vystavujúci autori spolo ne zapózovali
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KAPITÁN NÁLEPKA A JEHO ULICA 
Kpt. Ján Nálepka, krycie meno Repkin 
(nar. 20.9.1912 - 16.11.1943) bol Slo-
venský dôstojník a partizánsky velite .  
V Bardejove je po om pomenovaná jed-
na z najstarších ulíc mimo hradobného 
opevnenia.

Jedenásteho mája minulého roku bol náš 
architektonický ateliér oslovený Mest-
ským úradom prostredníctvom vedúceho 
Oddelenia podnikate skej innosti k spra-
covaniu architektonickej štúdie na revi-
talizáciu ul. Kapitána Nálepku. Oslovenie 
miestneho ateliéru v rámci mesta je po-
zitívna vec. 

Napriek tomu, že sme boli nesmierne 
poctení touto úlohou, oslovenie sme si 
vážili a tešili sa na výzvu, rozhodli sme 
sa túto zákazku z asových a kolegiál-
nych dôvodov s po akovaním odmietnu  
a prenecha  v prospech iných, rovnako 
schopných Bardejovských architektov, 
ktorí zatia  nemali príležitos  podie a  sa 
na spracovávaní verejnej zákazky. Bolo 
pre nás dôležité v dobe vznikajúceho 
Cechu Architektov Bardejova podpori  
kolegiálny prístup. Zákazka následne 
skon ila v Prešove, bez oslovenia alších 
miestnych architektov.

Nedovolím si hodnoti  architektonickú 
štúdiu spracovanú Prešovským ate-
liérom. Tá je teraz hodnotená samotnými 
obyvate mi ulice. Klientmi.  Spracovaná 
štúdia však poukázala na veci, ktoré 
nesúvisia priamo s prácou architekta.

1. Štúdia, vytý ením riešeného územia,  
jasne odhalila, aké nezmyselné rozhodnu-
tie bolo predáva  verejné priestory pred 
niektorými domami na ulici.  To znamená, 
že štúdia riešila len verejnú as  ulice.  
Odpredané asti ulice sú už v súkromných 
rukách a ostávajú neriešené. Mesto má 
takmer nulový  vplyv na to, ako odpredaná 
as  ulice bude vyzera .

2. Štúdia opätovne ukázala, aké je dôležité 
zapája  verejnos  do procesu navrhova-
nia verejných priestorov.  Doba, kedy 
bolo možné verejnos  obchádza , sa už 
pominula. Iniciatíva obyvate ov na ulici 
Kapitána Nálepku, ktorí žiadajú by  zahr-
nutí do rozhodovania v plánovaní ich ulice 
to jasne dokazuje. Obyvatelia ulice Kpt. 
Nálepku, váš postoj je správny. Patríte do 
procesu návrhu ulice.

3. Oddelenie podnikate skej innosti rieši 
a zadáva architektonické štúdie, ktoré 
by bolo vhodnejšie zadáva  oddeleniam  
ur eným na plánovanie mesta. Plánovanie 

verejných priestorov nemá ni  spolo né s 
podnikate skou innos ou.

4. Už menej vidite ne, štúdia symbolicky 
poukazuje na prístup k ekonomickému 
rozvoju mesta. Napriek tomu, že pôvod-
ný zámer bol zada  spracovanie štúdie 
Bardejovskému ateliéru, tento zámer 
nebol dotiahnutý zdarne do konca. Zá-
kazka, ktorú mali kapacitu spracova  naši 
kolegovia, bardejovskí architekti, skon ila 
mimo Bardejova. 

Rovnako s ou aj peniaze za štúdiu.  Je 
ažko hovori  o podpore miestnych pod-

nikoch a podnikate och, ak zákazky, 
na ktorých sa môžu podie a  miestne 
firmy, kon ia mimo Bardejova. Je potom 
prirodzené, že malé miestne podniky 

nemôžu nato ko prosperova , aby si mohli 
dovoli  zamestnáva  absolventov. To zasa 
vyús uje  k tomu, že absolventi a mladí 
udia sú nútení h ada  prácu mimo Barde-

jova. Je to jeden z najvážnejších problémov 
mesta, ktorý asto rezonuje v rôznych dis-
kusiách o meste. Bohužia , vä šinou iba 
pred vo bami.

Nedávno mestskí poslanci schválili sumu 
približne 18 tisíc eur na spracovanie archi-
tektonickej štúdie v areáli bývalého psychi-
atrického oddelenia. Ani pre túto zákazku 
z mestských pe azí neboli oslovení archi-
tekti v Bardejove a peniaze poputujú opä  
podpori  ekonomiku Prešova. Zatia  o za 
chýbajúce príležitosti pre mladých udí v 
Bardejove budeme obvi ova ... zlú eko-
nomickú situáciu?  

NÁZOR ARCHITEKTA  |  ING. ARCH. MILOSLAV OLEJAR, OLEJAR ARCHITEKT
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VYSKÚŠAJTE PRÍRODNÉ MYDLÁ Z BARDEJOVA
Príroda je pre nás inšpiráciou a z nej erpáme 
silu, ale aj lie ivé a blahodarné ú inky. 
Spo iatku sme bylinky zbierali, sušili a 
následne využívali len na aje, neskôr prišiel 
nápad využi  ich aj na pokožku.

A tak pomaly vznikali naše mydlá. Prírodné 
mydlá, ktoré sú vyrábané len zo 100 percent-
ných rastlinných olejov (kokosový, olivový, 
ricínový, jojobový, svätojánsko- ubovníkový 
olej a bambucké maslo), ktoré nevysušujú 
pokožku, zanechávajú ju jemnú a hodvábnu a 
to aj v aka glycerínu, ktorý sa prirodzene pri 
výrobe vytvorí. 

Na osobnú spotrebu

Do mydiel pridávame lie ivé bylinky, ktoré od 
jari do jesene vlastnoru ne zbierame na našich 
lúkach. V aka tomu dosiahneme želaný efekt 
na pokožke. alšími pridávanými zložkami sú 

med, propolis, v elí vosk (z vlastnej v elnice), 
kozie mlieko, kávové zrná - všetko prísady, ktoré 
sa môžu aj konzumova  a preto sú bezpe né aj 
pre vašu kožu. Naše mydlá vznikali ako naša 
osobná potreba (umývanie rúk, celého tela, ale 
aj vlasov) a postupne sa dostávajú do povedo-
mia našich priate ov a známych. 

Možnos  zakúpi  aj osobne na Radni nom 
námestí 

Ke  sa stále rozprávame, ko ko je medzi nami 
chémie, a to nielen v potravinách, ale aj v dro-
gériách, tak toto je alternatíva zdravšieho spô-
sobu života, ako využi  prírodné zdroje, prírodné 
oleje, potravinárske oleje, ktoré sa dajú použi  
aj v kuchyni. Zárove   pri spracovaní do formy 
mydla sú blahodarné na našu pokožku. Vieme, 
že žiadnu chémiu nepoužijeme, ktorá by nám 
mohla ublíži .

Prevádzka sa nachádza priamo v Bardejove, 

mydlá môžete zakúpi  prostredníctvom face-
booku Prírodné mydlo z Bardejova, cez web 
stránku mydlobardfa.sk alebo aj osobne v 
predajni cukrárenských výrobkov Mucko na 
Radni nom námestí v Bardejove.

Všetky mydlá sú robené na rovnakom základe, 
no alšie zložky (bylinky) sa už pridávajú pod a 
konkrétneho druhu. Nie sú to mydlá, ktoré 
vylie ia úplne, ale sú hojivé. Eliminujú kožné 
problémy, ako sú ekzémy, psoriáza, resp. pro-
blémy s akné. 

Ak ste ich už vyskúšali, pode te sa o svo-
je skúsenosti s nami aj s ostatnými. Radi 
privítame vaše pripomienky, postrehy, ale aj 
nápady a dotazy. Ve  už to nie je len naša 
osobná potreba, ale aj úžitok pre vás. Kvalita 
mydla a spokojnos  zákazníka je pre nás prvo-
radou prioritou.
 NAB2-15

CUKRÁRE  SPOJENÁ S DETSKÝM FITKOM
Predaj a s cukrárskymi potrebami Mucko 
sa prednedávnom pres ahovala z Hur-
banovej ulice do nových priestorov, na 
Radni né námestie 32, v novej budove za 
Irish Pubom. V nových a vä ších priestoroch 
zákazníci okrem predajne nájdu aj cukráre  
a detské fitko.  

„V Bardejove ide o novinku, takýto koncept 
sme videli v zahrani í. V cukrárni ponúkame 
netradi né kolá iky, ktoré nám pe ie a dodá-
va francúzsky cukrár z Košíc. Objavili sme ho 
iba náhodne, no zistili sme, že poznáme jeho 
manželku, ktorá pochádza z K ušova. Všetko, 
o pe ie, ponúkame aj v Bardejove. Ide o torty, 

kolá iky, makrónky,“ prezrádza spolumajite ka 
Martina Semanišinová a pokra uje. „Niektoré 
veci si dopekáme aj my, hlavne bezlepkové, 
bezlaktózové výrobky. Chceme piec  aj dia 
kolá iky.“

Cukráre  je otvorená od rána. „Od siedmej 
do desiatej ponúkame ra ajky, kávu a crois-
sant aj so sebou. Je to tiež  taká novinka v 
Bardejove, no vo vä ších mestách to funguje. 

Zatia  sa to osved uje. V letných mesiacoch 
plánujeme rozšíri  ponuku o to enú zmr-
zlinu a za íname aj s adovými kávami a li-
monádami. Takisto by sme chceli zriadi  letnú 
terasu,“ hovorí Semanišinová. 

Prevádzka Mucko sa nachádza priamo na 
námestí, v podchode medzi Kláštorskou uli-
cou a centrom mesta. „Ke že sme už skôr 
plánovali zvä ši  našu predaj u, h adali sme 
nové možnosti. Tento priestor sa nám hne  
zapá il najmä preto, že má dve podlažia, o 

nám umožnilo realizova  naše predstavy aj 
vo vz ahu k hracej ploche pre deti,“ vysvet uje 
Václav Semanišin, spolumajite . 

Celý priestor je prispôsobený mami kám s 
ko iarmi a de om. Vo vnútri sa nachádza aj 
vyhradená as  pre ko iare. Samozrejmos ou 
sú detské stoli ky, postie ka a bezbariérový 
vstup. „Mami ka môže da  svoje die a do 
prenosnej postie ky, ktorá je ved a stolíka a 
môže si v pohode vychutna  svoju kávi ku,“ 
uviedol Semanišin. 

Vo vrchnej asti predajne sa majitelia roz-
hodli otvori  priestor pre deti, kde sa môžu 
zahra  a vyblázni . „Ide o detské fitko.  Je celé 
osie ované, bezpe né. Sú tam basketbalové 
koše, bránky, nechýbajú lopty, penové alebo 
gumené. Takisto aj fit lopty a rôzne veci na 
cvi enie. Tiež aj fitnes stroje, od štyroch do ôs-
mych rokov, chceme to rozšíri  až do dvanás  
rokov. Do budúcna by sme chceli ma  aj fitnes 
trénerov,“ dodala Semanišinová. 

V predajni nájdete rozšírenú ponuku tovaru, k 
dispozícii je aj parkovisko.  NAB2-14
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Ví az ankety najúspešnejší športovec Bardejova za rok 2016



14 |  bardejovízie.sk ahojbardejov.skINZERCIA

NA
B2

-1
3

NA
B2

-0
9

Registráciu na beh a informácie o štyroch projektoch, ktoré môžete behom podpori , nájdete na www.knbj.sk
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