.2081,71 129,1< 2 %$5'(-29Í$12&+ $ ,&+ 0(67(

$+2- %$5'(-29=,(
Mesačník do domácnosti a firiem | Náklad: 10 000 ks | Č. 2/2017 | 2. ročník | 29. 3. 2017 | www.ahojbardejov.sk
TÉMA ČÍSLA

VÝTVARNÉ
UMENIE
REŠTAURÁTOR

Dostal som možnosť
reštaurovať gotické
oltáre v bazilike

FOTO: Moku

VIRTUÁLNE VÍZIE UMELCA
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SOCHÁR

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.

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

Ruiny kostola už bez veže, obklopené ruinami meštianskych domov za zimného
súmraku. V unikátnej svetelnej atmosfére
sa pri ohni pred kostolom zohrievajú osamotení 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 – tvorbou využívajúcou schopnosti počítačovej
grafiky.

Medzi takého diela patrí Bazilika sv. Egídia
s cintorínom v stredovekej romantickej atmosfére 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.

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

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.

Umelecký „samouk“ vyučený v odbore
kuchár, sa venuje digitálnemu umeniu 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.
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Cesta k umeniu
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.

06-07

NÁZOR ARCHITEKTA

Kapitán Nálepka
a jeho ulica
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.

11

UMENIE JE AJ ISTÝ DRUH TERAPIE
Dá sa už v predškolskom veku zistiĠ, Îi má
vaše dieĠa talent na výtvarné umenie? Ako
ho k umeniu najlepšie nasmerovaĠ? Vie sa
päĠroÎné dieĠa rozhodnúĠ, Îomu sa chce
venovaĠ? A Îi vôbec? Základné umelecké
školy sú jednou z inštitúcii, ktoré sa
deĠom, Îo sa týka umeleckého smerovania, venujú. Na vyššie položené otázky sa
pokúsi zodpovedaĠ zriaÐovateü Súkromnej základnej umeleckej školy Pod Vinbargom 1 v Bardejove Dušan Rohaü.

upokojuje. V dnešnej uponáhüanej dobe
mnohí rodiÎia prídu veÎer domov unavení
a nemajú priestor a Îas, aby sa dieĠaĠu
venovali, aby s nim tvorili, nieÎo hüadali,
chodili po výstavách. Práve preto je výtvarný, ale samozrejme aj hudobný, taneÎný
a literárno-dramatický odbor na ZUŠ-ke
jedineÎný prostriedok, ako umelecký talent
v dieĠati nájsĠ a rozvíjaĠ. Deti potrebujú
isté množstvo starostlivosti a my v tom
vieme rodiÎom pomôcĠ,“ pokraÎuje Rohaü.

„UrÎite už v mladom veku sa dá zistiĠ,
Îi má dieĠa vzĠah k výtvarnému, ale aj
taneÎnému alebo hudobnému umeniu.
VeÐ väÎšina detí navštevuje škôlky a už
tam pripravujú práce, kreslia, bavia sa
tým. Venujú tomu urÎitý Îas. Niekomu ide
maüovanie od srdieÎka a ostane to až do
dospelosti. Niekto túto prácu vykonáva
s radosĠou, niekto preto, lebo to robia aj
ostatní. Už vo veku štyroch - piatich rokov
majú rodiÎia predstavu, Îi ich dieĠa bude
navštevovaĠ základnú umeleckú školu
(ZUŠ) alebo nie. Jednak vidia dieĠa doma,
jednak majú odozvu od uÎiteliek zo škôlky,
vidia ich výtvory a predstavenia,“ hovorí
Dušan Rohaü.

Návyk na prácu

DeĠom treba daĠ priestor
Ideálne je, aby deti zaÎali ZUŠ-ky
navštevovaĠ už od útleho veku. Sú však
aj deti, ktoré nechodili do škôlky a nemajú
ešte osvojené potrebné zruÎnosti. „Treba

| Dušan Rohaü

FOTO: RED

daĠ aj týmto deĠom priestor, aby sa talent,
ktorý v sebe majú, pod vedením dobrých
uÎiteüov prejavil, aby sa dostal na povrch,“
pokraÎuje. „Niekto má talent väÎší, niekto
zase menší. No stále je to iba jedna, menšia
ÎasĠ celého procesu. Dôležité je množstvo
Îasu a námahy, ktorú tomu dieĠa venuje.“
Na ZUŠ-kách sa deĠom venujú v oblasti
umenia odborní uÎitelia, no oproti škôlkam
alebo základným školám majú viac Îasu
a priestoru s deĠmi umelecky pracovaĠ.
Dôležité je, aby sa dieĠa cítilo dobre, komfortne. „Nie je to len umenie ako také. Je
to aj istá terapia. A práve tá terapia dieĠa

Sú žiaci, ktorí aj keÐ majú na zaÎiatku
možno menej talentu, prácou tento hendikep nahradia a v mnohých prípadoch to
dotiahnu Ðalej ako deti s väÎším talentom.
Vysvetüuje D. Rohaü: „Dôležitý je návyk
na prácu. Toto im ostane navždy. Systematický návyk na prácu, prekonávanie
prekážok sa prejaví v každej oblasti života.
DieĠa sa pri tvorbe umenia nauÎí vážiĠ si
prácu a výsledky nielen svojej práce, ale
cez Îas a námahu, ktorý tvorbe venuje aj
prácu iných üudí. DieĠa potom dokáže vojsĠ
do života s tým, že ide pracovaĠ a poctivo
sa venuje konkrétnej Îinnosti. Ak sa rodiÎ
nevie rozhodnúĠ, na aký odbor ma svoje
dieĠa prihlásiĠ, vieme mu v tom pomôcĠ
a nasmerovaĠ ho. Pri dobrej komunikácii
vieme odhaliĠ, Îo sa v dieĠati skrýva. Dokonca máme viac žiakov, ktorí navštevujú
u nás v ZUŠ-ke viac odborov a vo všetkom
vynikajú“ dodáva Rohaü.
(red)

KREATIVITA JE VŠADE VÍTANÁ

UÎiteü musí vycítiĠ, Îo konkrétne dieĠa
potrebuje. Niekto chce, aby sa mu uÎiteü
venoval, iný zase bude robiĠ sám,“ hovorí
na zaÎiatok rozhovoru.

| Martin Grega

FOTO: RED

Výtvarník Martin Grega už viac ako štyri
roky uÎí na súkromnej základnej umeleckej škole. Vraví, že s deĠmi si uÎiteü najprv
musí vybudovaĠ kamarátsky vzĠah. „Ja
nie som uÎiteü, ktorý bude deĠom spievaĠ,
nemôžem ich zaujaĠ takýmto spôsobom.
Snažím sa získaĠ si ich priateüským
prístupom. ZaÎnem sa so žiakmi hneÐ
rozprávaĠ, s niektorými to ide üahšie, s
inými nie. Veümi dôležitá je komunikácia.
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využijú. „Robíme aj prelínanie techník medzi
sebou. Rozvíja sa aj fantázia, Îo je potrebné aj do celého života. A je jedno, Îi sa
budú venovaĠ umeniu alebo nie. V každom
zamestnaní je kreativita vítaná. KeÐ vie
V skupinách má deti od piatich rokov, no reagovaĠ na problém, ktorý nastal, rýchlo a
uÎí aj dospelých. Na hodine sa venuje nápadito, tak je to plus,“ myslí si uÎiteü.
maximálne desiatim žiakom a to je podüa
Martina optimálne. „Ak by sme ich mali Okrem uÎenia sa nových zruÎností žiaci zísviac, bolo by to už nezvládnuteüné. Ak kavajú nové priateüské vzĠahy, ktoré osich je menej, uÎiteü sa im môže venovaĠ távajú na celý život. Takáto aktivita žiakom
a majú tak kvalitnejšie vyuÎovanie. Žiaci pomáha aj vo vyuÎovacom procese. „Niekedy
nesedia tak, ako v škole, ale stoly máme robíme projekt, na ktorom pracujeme dlhšie.
porozmiestĄované podüa potreby. Ne- Ide hlavne o priestorové veci, venujeme sa
trvám na tom, aby mal každý svoje stále aj keramike a práci s hlinou, mĄa to najviac
miesto. Mám veümi rád priestorovú tvorbu zaujíma. Samozrejme aj maübe, no tá socha,
a Îasto sa tomu venujem aj v škole.
inštalácia a práca s rôznymi materiálmi má
zaujíma viac. Vznikajú veci a ja ich potom
Robíme napr. kartónové inštalácie, montunemám kde dávaĠ,“ s úsmevom hovorí Martin.
jeme, lepíme, spájame, vymýšüame. V podstate sa hráme a deti robia to, Îo ich baví.
Nerád sedím za lavicou a pozerám, Îo ro- „Pracujeme s lepidlami, spájame, vymýšüame
bia, radšej tvorím spolu s nimi,“ pokraÎuje princípy, Îasto robíme aj veci, ktoré by mali
M. Grega. Jedna skupinka na vyuÎovaní fungovaĠ, malo by sa nieÎo toÎiĠ, krútiĠ.
trávi tri hodiny. „Niekedy mi hovoria, že by Riešime aj technické problémy, Îasto krát sa
chceli chodiĠ aj Îastejšie. Mal som aj takých venujeme aj geometrii a matematike. Žiakom
žiakov, ktorí chceli ostaĠ poÎas dvoch to ani nedochádza, ale aj takto sa uÎia a mnoskupín. Napríklad, ak mali rozrobenú prá- hé tieto poznatky využijú aj v škole. Je to taká
cu.“ Kreativita je vítaná v každom zamest- škola hrou, ale ak využívame fyzikálne pronaní, Žiaci, ktorí sa výtvarnému umeniu cesy, tak sa to zároveĄ uÎíme,“ dodáva Martin
venujú, získavajú výtvarnú zruÎnosĠ. NauÎia Grega.
(red)
sa množstvo techník, ktoré v budúcnosti
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DOSTAL SOM MOŽNOSğ REŠTAUROVAğ
GOTICKÉ OLTÁRE V BAZILIKE

FOTO: MARTIN KUTNÝ

| Martin Kutný
Akademický sochár a reštaurátor Martin
Kutný sa narodil v Bardejove. Vyštudoval
Vysokú školu výtvarných umení v
Bratislave, odkiaü sa vrátil späĠ do rodného mesta, kde pôsobí doteraz. „Cítim
sa byĠ pravým BardejovÎanom. Robím
pre Bardejov a chcem robiĠ pre Bardejov,“
uvádza na zaÎiatok rozhovoru.
Cesta k výtvarnému umeniu však bola
Ġažká. „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
ûudovej škole umení priblížil akademický
sochár Vladimír Nahálka. Odvtedy som už
chcel ísĠ iba za sochára. Ale keÐže sochárske disciplíny na vysokej škole boli vždy
obsadené, tak som zvolil reštaurátorskú
cestu. VÐaka tomu môžem reštaurovaĠ, no
môžem robiĠ aj voünú tvorbu,“ prezrádza
Martin Kutný, podüa ktorého je jednou z
výhod terajšej doby možnosĠ ísĠ študovaĠ
aj do zahraniÎia.
Po skonÎení školy nasledovala roÎná stáž
na vojenÎine. Plánovalo sa vytvorenie
strediska pre reštaurátora na pamiatkovom úrade. „No prišla revolúcia v roku 1989
a všetky plány padli. Naskytla sa možnosĠ
podnikaĠ a ja som to hneÐ využil. Z výtvarníka sa teda stal reštaurátor – podnikateü.
Mal som rôzne ponuky, no chcel som ostaĠ
v Bardejove. Videl som, že je tu Îo robiĠ,
mal som známych, ktorí ma podporovali,“
pokraÎuje.
Martin Kutný sa rozhodol ísĠ vlastnou cestou a postupne si vybudoval skvelé meno
nielen v odbornej verejnosti. „Poznám üudí,
ktorí sa spájali, no vždy to zle dopadlo.

bardejovízie.sk

Nemám proti tomu síce niÎ, no na nikoho tovaním. Pomáhajú mi tiež BardejovÎania.
som sa nespoliehal a svoju prácu som si Možno sa zdá, že ja ich reštaurujem
sám, ale je to stále v spolupráci s inými
robil najradšej sám.“
reštaurátormi. Najviac spolupracujem s
ReštaurovaĠ gotiku je ako spievaĠ rodákom z Bardejova, s akademickým maliarom ûubomírom Cápom a s akademicv La Scale
kým maliarom a reštaurátorom Petrom
Nasledovali prvé väÎšie práce, napr. Gombošom. Sú to špecialisti na tabuüové
rozvešanie
originálnych
kamenných maüby a ja ako sochár reštaurovaĠ takéto
prvkov v bývalej záhrade ETS. „PomaliÎky obrazy ani nemôžem. Máme to podelené, ja
som sa dostal k reštaurovaniu v roku 1991, sa venujem sochárskym a plastickým discikeÐ som bol zodpovedný za reštaurovanie plínam, ak plošným disciplínam – nástenná
kamenných prvkov na fasádach vtedy ešte maüba, závesné obrazy, tak si prizývam koKostola sv. Egídia. Dostal som možnosĠ legov. Zodpovedám za celok, ale robíme to
reštaurovaĠ gotické oltáre v bazilike, Îo ako tím,“ vysvetüuje uznávaný odborník.
si veümi vážim. ReštaurovaĠ gotiku je ako
spievaĠ v La Scale.“
Výtvarné umenie vo vývine
Okrem oltárov v Bardejove sa M. Kutný venoval aj oltárom zo širokého okolia. „VÐaka
tejto práci som nabral obrovské skúsenosti, ktoré Îlovek nenaberie iba tak. Stretával
som sa so špiÎkovými odborníkmi na drevo
a vôbec na históriu obrazov. Íloveka to
obohatí. Ío oltár, to jedineÎná záležitosĠ.

V Bardejove vzniká množstvo zaujímavých výstav. Stretávajú sa tu významné
osobnosti kultúrneho a výtvarného života
z Bardejova a širšieho okolia. Priestory
oddelenia kultúry, Šarišského múzea,
okresnej knižnice, Poüsko – slovenského
domu Îi Hornošarišského osvetového
strediska poskytujú dostatoÎnú kapacitu
na prezentáciu mnohých autorov. „Obdi„Vedia už o mne, že mám vujem mladých výtvarníkov, ich názory, ale
aj ich experimenty. Ich tvorba je zaujímavá,
skúsenosti a prax. Som aj ale štýlovo odlišná od mojej, nakoüko každý
lacnejší od iných, pretože výtvarník má svoj rukopis. Je to dané dobou
som domáci a nemám a jej progresom. Vývoj a progres vo výtvarnom umení je neustály. Takáto situácia
zvýšené náklady s dopravou ma teší a napøĄa. Možno niekto povie, že
a ubytovaním.“ MARTIN KUTNÝ kultúra je mĐtva, no nie je tomu tak, len za
Ąou nechodíme. Usporadúvajú sa mnohé
koncerty, výstavy a debaty,“ myslí si Kutný.
Zaujímavé bolo robiĠ Oltár sv. Kríža, Oltár
Piety s kamennou sochou Sedembolest- VytvoriĠ spolok umelcov
nej Panny Márie. Za najvýznamnejšie v
bazilike považujem reštaurovanie Kalvárie Spolu s kamarátmi má jednu myšlienku,
pod víĠazným oblúkom. Lebo reštaurovaĠ ale aj keÐ sa ešte nezrealizovala, netaké veüké súsošie, ktoré sa považuje za treba ju pochovávaĠ. „Chceli sme vytvoriĠ
najväÎšie súsošie Kalvárie na Slovensku, skrášüovací spolok Bardejova, v ktorom by
s tým, že socha Krista má 2,5 metra, kríž boli nielen výtvarníci, ale aj architekti, spima 9 metrov, sochy Panny Márie a Jána sovatelia, básnici, hudobníci a remeselníci.
Evanjelistu majú 2,2 metra, je pocta a Jediným kritériom tohto skrášüovacieho
takáto šanca sa naskytne raz za život.“
spolku by bolo, nie kritizovaĠ, ale chváliĠ.
Lebo v Bardejove je Îo chváliĠ. KeÐ budeme
Ako jeden tím
len kritizovaĠ a poukazovaĠ na to zlé, tak
v üuÐoch vytvárame negatívny pohüad
Výber reštaurátora sa v poslednej dobe na Bardejov. Chceli by sme naše mesto
pritvrdzuje, sú verejné súĠaže a prihliada ukázaĠ z krajšej stránky a ospevovaĠ ho.
sa hlavne na cenu, Îo je podüa Martina Kut- Mali sme vypracovaný už aj štatút, no
ného chyba, keÐže by sa malo prihliadaĠ skrachovalo to na tom, že to nemal kto
hlavne na odbornosĠ a skúsenosĠ. Napriek dotiahnuĠ do konca. Takýto spolok by pritomu nemá núdzu o nové zákazky. „Vedia niesol do mesta Bardejov množstvo výhod
už o mne, že mám skúsenosti a prax. Som nielen pre kultúrne zmýšüajúcich obÎanov
aj lacnejší od iných, pretože som domáci a mesta,“ dodal Kutný.
nemám zvýšené náklady s dopravou a uby(red)
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BARDEJOV V RÍŠI VIRTUÁLNEJ REALITY

VÍZIE UMELCA V DIGITÁLNOM SVETE SNOV

FOTO: MOKU

| Bardejovská stanica podüa Jaroslava Krupu
PokraÎovanie z úvodnej strany
K zaÎiatkom
„Tým hlavným štartovaÎom boli poÎítaÎové
hry. KeÐ ma nejaká hra zaujala, tak som si
ten príbeh premietol do nášho mesta. Taká
predstava, ako by to mohlo vyzeraĠ, keby
ste sa prešli po našom meste s príbehom
z hier. Samozrejme, boli to hry, v ktorých
sa udiala nejaká katastrofa – invázia, epidémia, dystopia atÐ. MĄa takáto postapokalyptická téma bavila a preto som chcel
vytvoriĠ hru zniÎeného, polo-opusteného
Bardejova. To sa mi, samozrejme, nepodarilo a ostalo to len pri niekoükých grafických náÎrtoch. Táto myšlienka ma však
nikdy neopustila a nechcel som, aby to ostalo len v mojej hlave. Neskôr som sa nauÎil
pracovaĠ v grafickom programe a mohol
som zaÎaĠ tvoriĠ. Pre lepšie porovnanie
mojej tvorby, vždy dávam originálnu fotografiu k výslednému obrázku. Aby diváci
vedeli prísĠ na to, o ktoré miesto sa jedná a
ako veümi som ho zmenil,“ vysvetüuje Jaro a
hovorí, že jeho obüúbený obrázok bol drak
na kostolnej veži.

Vlastná
charakteristika
a inšpirácie

tvorby

„Je to môj alternatívny pohüad na svet.
Rôzne postapokalyptické scenáre, ktoré sú
plné tajomstiev. Nikto nevie, Îo sa stalo a
preÎo sa to stalo. Niekomu to môže prísĠ
ako desivý a depresívny pohüad. Toto však
nebol môj cieü. Má to byt skôr zvedavosĠ a
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vytvorenie si vlastného príbehu k obrázku.
Tento druh umenia je menej známy. Stretnete sa s ním skôr na internete. VäÎšinou
sú to fanúšikovské diela k filmom, hrám
a knihám. Inšpirácie si nájdem vÐaka
tomu, že napíšem konkrétny názov do
vyhüadávaÎa. Mnoho inšpirácii som nabral
aj na webstránke deviantArt. Je tam veüká
kopa umelcov, ktorí dokážu neuveriteüné
veci v digitálnej tvorbe.“

Chcel som to urobiĠ tak, že je na vysokej
skale a za ním je mesteÎko. Ale poÎas
hüadania vhodných obrázkov som plán
zmenil a urobil som veükú lúku s cintorínom
pred kostolom.“

Proces tvorby
„Ías potrebný na jeden obraz je u mĄa od
10 do 30 hodín. KeÐ nájdem vhodnú fotografiu, tak mám hneÐ predstavu, ako by to
mohlo vyzeraĠ. No takmer vždy sa stane,
že prvý plán ide po pár hodinách do koša,
lebo to nedokážem zrealizovaĠ. Obrázok
robím niekoüko dní a každý deĄ zopár
hodín. Tento spôsob sa mi osvedÎil. Najviac
Îasu zaberie hüadanie materiálu. I keÐ sa
hovorí, že na internete sa dá nájsĠ všetko,
nie vždy je to jednoduché. Výhodu majú
üudia, ktorí si to vedia nakresliĠ.“

Ikonou Bardejova je RadniÎné námestie a
aj preto tvorba J. Krupu sa sústreÐuje na
toto miesto. „Stretol som sa s názorom, že
kostol by som nemal niÎiĠ. KeÐže v Bardejove neexistuje žiaden zámok, ktorý by bol
stredobodom pozornosti, tak mi ostáva
len budova kostola. Nechcem, aby si üudia
mysleli, že to robím zámerne. KeÐ chcem,
aby moju tvorbu videlo viac üudí nielen na
Slovensku, ale aj vo svete, tak nemôžem
budovu kostola nechaĠ len tak. Musí sa O budúcnosti
prispôsobiĠ scenáru pre môj obrázok.“
„Beriem to skôr ako záüubu, popri ktorej sa
Obüúbené diela z vlastnej tvorby
nauÎím pracovaĠ v grafickom programe.
Skúsenosti by som chcel využiĠ na prácu
„Okrem prvého obrázku s drakom by to grafika. Ako grafik by som mal vedieĠ
mohla byĠ budova stanice. Na tom obrázku vytvoriĠ nieÎo z niÎoho a moje umenie je
som sa nauÎil veümi veüa nových detailov a pravý opak. Ja editujem niekoüko obráznástrojov. Bol to prvý obrázok, ktorý zapa- kov, z ktorých vznikne jeden. Samozrejme,
dol presne do mojej predstavy zniÎeného pracovaĠ za poÎítaÎom by bolo pre mĄa
mesta. Jednu vec však musím zmeniĠ. A najlepšie. Íi už ako grafik alebo nieÎo, Îo je
to je spodná polovica, na ktorých sú autá. s tým spojené. UrÎíte mi to ide lepšie ako
Tie sú totiž z fanúšikovského obrázku a manuálna práca,“ zasmial sa Jaro. „Ïakujem
mám pocit, ako keby som sa chválil cudzím aj fotografom ChelloPhoto. VÐaka nim som
perím. Ííže tohto roku urobím upravenú našiel netradiÎné pohüady na naše mesto a
verziu. Zaujímavý je aj kostol s cintorínom. vhodné fotky na tvorbu“.
(red)
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BARDEJOVSKÁ VÝTVARNÍÍKA
ZHOTOVUJE 3D OBRAZY

V TVORBE DOMINUJE TEMATIKA ŽENY V JEJ RÔZNYCH PODOBÁCH

„Reštaurovala som sochu Ježiša Krista.
Bola veümi vysoká a tak som ju musela
robiĠ na stoliÎke. Mala som ju umiestnenú v ateliéri a vždy, ak niekto prišiel,
züakol sa, že tam niekto stojí,“ s úsmevom
hovorí výtvarníÎka a reštaurátorka Danka
TĪmová Reichnerová a pridáva ešte jednu
pikošku. „V minulosti bolo obdobie, keÐ
sa náboženské veci niÎili, pálili sa ikony,
nemalo to vtedy žiadnu hodnotu. Z múzea
chodili pracovníci po okolitých dedinách,
kde takéto historické veci kupovali. V jednej obci našli dvere do chlievika zo vzácnych ikon.“
RodáÎka z Bardejova vyštudovala
reštaurátorstvo v Košiciach. K umeniu má
blízko od detstva, nakoüko pochádza z
umeleckej rodiny. Od roku 1987 reštauruje
v Bardejove. Reštaurovala významné
umelecké diela z obdobia gotiky, baroka, ikonopisnej tvorby, tabuüovej maüby,
plastiky i tlaÎovín. Diela, ktoré prešli jej
reštaurátorskými rukami sa nachádzajú
v expozícii Slobodné kráüovské mesto
Bardejov v historickej radnici, v expozícii
Ikony v Bardejove, v skanzene v Bardejovských Kúpeüoch a v Šarišskom múzeu v
Bardejove.

Okrem reštaurovania sa venuje aj komornej
maübe. Navzájom sú späté ako dvojitá nádoba. V tvorbe dominuje predovšetkým
tematika ženy v jej rôznych podobách.
„Postavy na obrazoch sú väÎšinou vymyslené. Námety Îerpám všade, staÎí,
že sa prejdem po námestí alebo nieÎo
zbadám vo výklade. Niekedy si len veÎer
üahnem a hneÐ príde myšlienka. Utekám

si ju poznaÎiĠ, aby som na Ąu nezabudla,“
hovorí.

VypraĠ, vyžehliĠ, uvariĠ a nalepiĠ
No nie je jej üahostajná ani iná tematika z každodenného života. Ako techniku
najÎastejšie používa olejomaübu. „VäÎšinou
robím 3D obrazy. Je to nároÎnejšie, už
pri vytváraní podkladu musím maĠ premyslené, Îo chcem vytvoriĠ. Už vtedy
potrebujem polepiĠ veci, odliaĠ to a maĠ
o obraze predstavu,“ prezrádza D. TĪmová
a vysvetüuje aj postup práce. „Najprv si
vyrežem dosku, nasleduje príprava plátna.
Musím ho vypraĠ, vyžehliĠ, potom ho na
dosku nalepiĠ. Tak si uvarím šeps, na ktorý
je špeciálny recept. Natriem jednu vrstvu,
je potrebné ju vybrúsiĠ, potom ide ešte
niekoüko Ðalších vrstiev. Ešte sa medzitým
urobí izolácia a až tak sa zaÎne maüovaĠ.“
Šeps pozostáva z plavenej kriedy, glejovej
vody plus Ðalšie ingrediencie. „Musí byĠ
presný pomer, lebo ak sa nedodrží, potom
to môže praskaĠ.“

FOTO: RED

| Danka TĪmová Reichnerová

ktoré boli uložené v depozitoch. „Odtiaü
beriem veci a ak ich urobím, idú do expozície, na výstavy alebo naspäĠ do depozitov. A ako prebieha proces reštaurovania?
Postupne musím robiĠ fotodokumentáciu.
Najprv prebieha reštaurátorsky prieskum,
kde zistím, v akom stave je dielo, odkiaü pochádza a poprípade meno autora. Napríklad
„Som rada, že žijem v takom drevo je Îastokrát napadnuté ÎervotoÎmi,
krásnom meste a svojou treba ho upraviĠ, natrieĠ, upevniĠ polychrómiu, aby nepraskala. Chýbajúce Îasti treba
prácou môžem prispieĠ k zá- vytmeliĠ, urobiĠ izoláciu, vybrúsiĠ, previesĠ
chrane a zveüaÐovaniu jeho retuš. KeÐ to už je hotové, dielo sa nalakuje
a prebehne závereÎná úprava. Veüa krát je
historických hodnôt.“
na dreve viac vrstiev farieb, tzv. premaüby.
DANKA TĩMOVÁ Vtedy sa robia sondy, kde sa zistí, koüko je
premalieb na diele a až tak sa rozhodne,
ktorá vrstva sa ponechá. VäÎšinou je to tá
D. TĪmová sa okrem maüovania venuje prvá, najstaršia. Veüa raz v takýchto príaj reštaurovaniu. Diela dostáva z múzea, padoch, keÐ vidíte ten poÎiatoÎný stav a
koneÎný, ani by ste nepovedali, že je to to
isté dielo.“

V príprave retrospektívna výstava

| Vznikajúci 3D obraz (vüavo) a hotový (vpravo)
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VÝTVARNÉ UMENIE

Mesto Bardejov umelkyĄa reprezentuje
na mnohých medzinárodných výtvarných plenéroch, výstavách, súĠažiach.
ZúÎastnila sa na viac ako 40 samostatných Îi kolektívnych výstavách v Krosne,
Gorliciach, Bratislave i v iných slovenských
mestách. Na súĠažiach získala niekoüko
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
prispieĠ k záchrane a zveüaÐovaniu jeho
historických hodnôt,“ dodala výtvarníÎka.
(red)
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CESTA K UMENIU - PRÍBEH
dninové práce boli samozrejmosĠou. Pozorovanie okolitej prírody, üudí, farebnosĠ
Liptova a aj podzemného sveta boli moje
inšpiraÎné zdroje a aj zostávajú. A takisto aj
pohyb v rôznych podobách – dravé horské
rieky, pohyb mrakov, ale aj automobilov,
cesta do Demänovskej doliny – do jaskýĄ,
ktorá bola už vtedy dosĠ frekventovaná.
Profesor Anton Drexler viedol budúcich
adeptov umenia citlivým spôsobom. VzĠah
vnímavý žiak – dobrý uÎiteü 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
FOTO: RED
predchádzal vzniku Školy umeleckých
| Vladimír Nahálka
remesiel s jej zakladateüom Jozefom VyTvorba akademického sochára Vladimíra drom.
Nahálku má oddávna Ġažisko postavené
predovšetkým na sochárskej tvorbe a Profesor Brimich, výborný teoretik (Náuka
to v drevených vertikálnych sochách a o slohu a Dejiny umenia a remesiel), ktorý
hutných pomenších plastikách, ktoré sú
nielen oboznamoval teoreticky, ale aj uÎil
doplnené jeho sochárskymi kresbami.
poznávaĠ výtvarné umenie a kultúrnu
Nahálkove kresby sú svojbytné, reflektujú
históriu prakticky. Jeho exkurzie s matsvet vnútorných pocitov, jeho myšlienok,
vnímania a ich tvaroslovie. Spoüahlivo urantmi do Prahy, poznávanie a rozoberaargumentujú plastické cítenie sochára. nie výtvarných diel, architektúru a jej slohy,
Prinášame vám exkluzívny príbeh Vlad- význam a poslanie výtvarného umenia a
imíra Nahálku, nielen do umelcovi minu- umelca boli pre každého študenta – vnímavého žiaka, prínosom.
losti, ale aj do jeho prítomnosti.
„Tento rok uplynie 60 rokov, ako som zaÎal
študovaĠ výtvarné umenie. Predchádzali
tomu však školské hodiny výtvarnej výuky
v Národnej škole v Demänove, v mojom
rodisku pod Nízkymi Tatrami. Vtedy uÎiteü
Nahálka, nie rodina, na Liptove je takýchto
priezvisk veüa, uÎil nielen výtvarne cítiĠ, ale
aj remeselne tvoriĠ a ovládaĠ v základoch
materiál – textil, drevo, hlinu Îi drôt. Spontánne sa maüovalo aj prstami.

Ocitol som sa pod Îiarou
Talentové skúšky na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave k Jozefovi Kostkovi
som urobil, ale ocitol som sa pod Îiarou.
Bol som odporuÎený na dizajn na VŠUP do
Prahy. Pre rodiÎov z materiálnych dôvodov
Ġažké rozhodovanie, pre mĄa jednoznaÎné
rozhodnutie.

Gottwaldov bol výzvou
Funkcionalistický Zlín (vtedy Gottwaldov)
so svojou architektúrou, celkovou urbanistikou v prepojení s prírodou, nie nadarmo
v Îeských zemiach mesto 20. storoÎia,
ale aj kolíska Íeskoslovenského dizajnu,
bol výzvou, ale aj obohatením Ðalšieho
výtvarného rastu. Tu vyrástlo mesto, kde
za 1. Íeskoslovenskej republiky tomu napomáhali významní architekti - Le Corbusier, Karfík, GoÎár, Gahura, Fuchs a
dnes aj významná architektka Eva JiĔiÎná.
Obnovuje sa sláva a uznanie podnikateüa
firmy BaĠa.

“Ak mi niekto zo žiakov,
ktorých som uÎil, po
desaĠroÎiach
povie,
že
nechodil ku mne do školy
nadarmo, tak je to pre mĄa
úspech. A ak nieÎo dosiahol
vo svojom živote, tak je to
pre mĄa pocta.“
VLADIMÍR NAHÁLKA

KeÐ na piatom zlínskom salóne vystavil
sochár Vincent Makovský „Stroj ako výtvarné dielo“, položil tak základy priemyselného dizajnu v Íeskoslovensku. Vznik
školy umenia, ktorá po rozdelení ÍSR suplovala Îeské vysoké umelecké školstvo,
tak dávala možnosĠ vzdelávania sa v
tomto odbore. V. Makovský, žiak Myslbeka, poznajúc výdobytky európskeho sochárstva, zaÎal napøĄaĠ symbiózu voüného
a funkÎného umenia.

SamozrejmosĠou boli prázdninové Chcel som pokraÎovaĠ v štúdiách na
vysokej škole. Praha so svojou atmosférou, Profesor ZdenÜk KováĔ je pokraÎovateüom
práce
Duchovne a inšpiratívne na škole pôsobila
pani kaplánka, doktorka BanÎíková, neskôr
prvá evanjelická farárka na Slovensku. UÎila
náboženstvo, ktoré bolo vtedy v školách
povinné. V škole v Liptovskom Mikuláši ma
uÎiteü 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-
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výbornými pedagógmi, dala základ výtvarnému rastu. Profesor Malejovský so svojim
asistentom Adámkom, teoretici umenia,
Spurný, Holubová, ŠindeláĔ, Kostka, neskôr
Uždil – Îo ateliér, to významná osobnosĠ
výtvarného umenia, ktorá ma viedla. Všade
bolo cítiĠ tradíciu, Îi už na exkurziách alebo
pobytoch na praxi. Všade však bolo treba
uvažovaĠ, hüadaĠ vzĠahy a súvislosti, tak
v praktickej, ako aj v teoretickej výuke.
VerbálnosĠ nepostaÎovala. Napomáhali
tomu návštevy galérii – Francúzskeho
umenia 19. a 20. storoÎia so sochárskymi
zbierkami, Îeské gotické a barokové sochárstvo, moderné sochárstvo. Množstvo
výstav európskeho významu.

PROFIL

a pedagógom v tomto odbore. V povojnovej Îeskoslovenskej republike vychoval
na viacerých druhoch škôl mnoho dizajnérov, významných hlavne z VŠUP. Je
medzi nimi celý rad študentov zo Slovenska – J. Vavro, J. Pokorný, J. OndrejoviÎ, M.
Sládkovský a iní.

NadväznosĠ na BaĠovú univerzitu
Škola osobnosĠou Z. KováĔa 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-
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VLADIMÍRA NAHÁLKU
väzoval na brnenský funkcionalizmus, kde
pôsobil na VUT u V. Makovského. Jeho výuka bola prínosom pre študentov a dnes sú
jeho práce vystavené v Národnej galérii vo
Veütržnom paláci v Prahe. Pedagóg Škranc,
aplikáciami farby a farebnými teóriami
obohatil túto ÎasĠ výuky.
V dnešnej dobe, keÐ Katedra dizajnu sa
dávnejšie rozdelila na mnoho odborov a
definitívne prešla do materskej VŠUP v
Prahe, Zlín nadväzuje na poÎiatky dizajnérskeho školstva na BaĠovej univerzite.

Založil som dizajnérske oddelenie
Po skonÎení VŠUP pred päĠdesiatimi rokmi som založil dizajnérske oddelenie vo
Vývojovom závode TurÎianskych strojárni
Martin. Navrhol som a realizoval niektoré
návrhy výrobného programu tohto podniku – cestné a stavebné stroje Îi lokomotívy. KeÐže Stredná umelecko-priemy-

selná škola v Kremnici zakladala na škole
Ðalšie odbory, bol som tam pozvaný a stal
som sa spoluzakladateüom odboru dizajnu na tejto škole. Na oddelení som mal
výborných kolegov, C. KoreĄa a J. Fodora,
s ktorými sa dobre spolupracovalo. Doba
normalizácie poznaÎila aj výboj a atmosféru na tejto škole.

Cesta do Bardejova
V roku 1977 som odišiel zo SUPŠ a zaÎal
som pôsobiĠ ako uÎiteü na ZUŠ v Bardejove,
doteraz na súkromnej ZUŠ. V zaÎiatkoch
pôsobenia v Bardejove som dokonÎil
niektoré realizácie vo vnútornej architektúre – TlaÎový kombinát, Presscentrum v
Bratislave, Obchodný dom a Hotel Nitrianske Pravno a iné. ZaÎal som sa prevažne
venovaĠ voünej výtvarnej tvorbe a pedagogickej Îinnosti. Asi najzaujímavejšie aj
pre verejnosĠ boli spoloÎné výstavné akcie
s mojou dcérou, Slávkou KollároviÎovou
Nahálkovou, ktorá sa predstavila ako spoluautorka vernisáže pod názvom Odev ako
výtvarný objekt.
Výsledkom mojej pedagogickej Îinnosti
som možno ÎiastoÎne naplnil obsah „dobrý
uÎiteü.“ Ak mi niekto zo žiakov, ktorých som
uÎil, po desaĠroÎiach povie, že nechodil ku
mne do školy nadarmo, tak je to pre mĄa
úspech. A ak nieÎo dosiahol vo svojom
živote, tak je to pre mĄa pocta.“
Chodil som a ešte chodím po kopcoch Liptova, kde chodili maliari a grafici Palugyay, 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 „VerejnosĠ proti
násiliu“.

FOTO: VLADIMÍR NAHÁLKA

| Tradície - drevo. 1987
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Najnovšie chodím po Letnej, kde metronom
odpoÎítavam posledné chvíle totalitného
Îasu. Vždy si spomeniem na autora tohto
symbolu V. Nováka, s ktorým som chodil 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 grafiÎka Viera Bombová. O nej sa však
málo píše a hovorí.“

PROFIL/KALENDÁR

KALENDÁR
UDALOSTÍ

Hokejový turnaj Memoriál Dr. Baju

Na zimnom štadióne v
Bardejove sa uskutoÎní
Medzinárodný hokejový
turnaj žiakov – Memoriál Dr.
Baju. ZaÎiatok zápasov poÎas
oboch dní je o 8.00 hod.

VeükonoÎný
remeselný jarmok

UskutoÎní sa výstava, ukážky
a predaj kraslíc a ûUV. Akcia sa
bude konaĠ od 13.00 hod. do
18. 00 hod. v priestoroch HOS.

Ženský futbal

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

APR

1-2
APR

2

APR

2

Neskoro veÎer

P. Marcin prichádza s
verziou najpopulárnejšej
a najúspešnejšej slovenskej TalkShow. HosĠami v
Kine Žriedlo budú hereÎka
Z. TluÎková, heligonkárka
a speváÎka V. Mudríková
a riaditeü HOS J. BochĄa.
ZaÎiatok: 19.00 hod.

APR

4

1. Küušovský pohár

V klubovej herni v Küušove
sa uskutoÎní šiesty otvorený
klubový turnaj v hre Îíslo
deväĠ. Nebude chýbaĠ boršÎ,
obÎerstvenie a skvelé ceny.
Štart: 9.00 hod.

APR

15

PechaKucha Night
Bardejov vol. 9

Celosvetovo známe podujatie, na ktorom kreatívni üudia
rôzneho zamerania prezentujú svoju prácu, myšlienky, nápady, Îokoüvek. 20 obrázkov
krát 20 sekúnd rozprávania ku
každému. Akcia sa uskutoÎní v
PSD od 20.20 hod.

APR

17

Ako JanÎiÎi stretla
Brumka

V príbehu o kamarátstve
plnom pesniÎiek a tanca sa
dozviete, aká je zeleninka
zdravá, kto nám dáva medík,
Îi je potrebné umývaĠ si zúbky. Predstavenie sa uskutoÎní
v Kine Žriedlo o 14.00 hod.

APR
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OBYVATELIA MESTA SA MÔŽU
STAğ SPOLUTVORCAMI
Park Európy je nedokonÎeným mestským
parkom na sídlisku Obrancov mieru od
roku 2005. Napriek tomu, že je v Ąom koryto potoka i dve základne pre fontány,
vodu v nich nenájdete.
Na základe podnetov obyvateüov ponúkla Komunitná nadácia Bardejov mestu
– vlastníkovi parku, svoju pomoc s jeho
dokonÎením. SpoloÎne s dobrovoüníkmi
a partnermi – Bardterm a Bapos chceme
dokonÎiĠ toto dielo. Doterajší „suchý potok“ v parku tak ožije zurÎiacou vodou s
niekoükými kaskádami, dolný priestor pred
altánkom zatraktívni striekajúca fontána i
padajúci „dážÐ” zo strechy altánka.

prostredia v ktorom žije a pracuje, môže
sa staĠ jeho spolutvorcom viacerými spôsobmi:
- Do 4. apríla 2017 môžu kupujúci v hypermarketoch Tesco v Bardejove, Stropkove a Medzilaborciach daĠ „hlas“ nášmu
projektu s názvom Park Európy v programe Nadácie Tesco „Vy rozhodujete,
my pomáhame“.
- ZúÎastniĠ sa na BenefiÎnom behu za
A(tra)ktívny Bardejov 23. apríla 2017
(registrácia a info na www.knbj.sk).
- VenovaĠ 2% z dane Komunitnej nadácii
Bardejov

Ako zdroj vody využijeme prevažne
dažÐovú vodu. Realizáciou tohto projektu K oboznámeniu verejnosti s projektom
zároveĄ sledujeme zlepšiĠ klímu v parku a uskutoÎníme 19. apríla o 15:00 hod. komunitný happening priamo v Parku Európy. Za
jeho okolí, najmä v letných mesiacoch.
vašu podporu vopred Ðakujeme!
S týmto projektom sa komunitná nadácia
Ing. Jozef Jarina
uchádza o podporu BardejovÎanov. Každý
Správca Komunitnej nadácie Bardejov
obyvateü mesta, ktorému záleží na kvalite

NAŠE UMENIE,
NÁŠ SVET 3
Prednedávnom sa v priestoroch Hornošarišského osvetového strediska
(HOS) uskutoÎnila vernisáž výstavy
žiakov a absolventov Súkromnej strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej
ulici pod názvom Naše umenie, náš
svet 3. Vernisáž bola spojená s prehliadkou úÎesov a make-upu žiakov SSOŠ.
O úvodný hudobný program sa postarala E. Sokolová a D. Guláková. Zaujala aj
módna prehliadka študentiek, prezentované boli úÎesy a líÎenie modeliek.
„Po dlhšej dobe svoje príbehy znova
rozprávajú študenti SSOŠ v Bardejove,
odbor PropagaÎná grafika. Tento krát sa
k študentom pridali aj absolventi našej
školy. Predstavené sú práce, ktoré žiaci
vytvorili vo svojom voünom Îase a zúroÎili všetky vedomosti z odborných predmetov.
Sú tu portréty, perokresby, maüby, grafiky, ale aj niektoré závereÎné roÎníkové
práce. Študenti vytvárali diela aj podüa
rôznych zadaní na vyuÎovaní. Tieto diela
si zaslúžia, aby ich videla aj široká verejnosĠ,“ prezradila riaditeüka školy E. Remetová.
„Mnohé práce odkrývajú vnútro, to, o
Îom žiaci snívajú, Îo ich inšpiruje a zaujíma. Výstavu sme otvorili módnou
prehliadkou – prezentoval sa študijný
odbor kozmetiÎka a vizážistka a uÎebný odbor kaderníÎka,“ dodala riaditeüka
školy.

| Vizualizácia Parku Európy

FOTO: KNBJ

Pripravené bolo aj pohostenie, ktoré pripravili žiaci z odboru hostinský.
(red)

FEJTÓN | PETER BEKO

AKO SOM SA
SCHUTI NAŽRAL
Hlad je prezleÎený smäd, no aj ten Îloveka
prejde, keÐ narazí na pokrm v üubovoünej lokalite
našej vlasti. O dobrom žraní som doteraz poÎul
iba z rozprávania mojich známych, ktorí okúsili
život za hranicami. To boli slintaÎky, keÐ mi opisovali gastronomické kúsky vychýrených, že vraj
nejakých Michelinskými hviezdami ocenených
reštaurácií. HneÐ som si spomenul na našu
lokálnu vývarovĄu, kde varí miestna hviezda
MaĄa s pneumatikou na bruchu. To bolo jediné,
Îo sa mi vyjavilo pri slove Michelin.

8 | bardejovízie.sk

Môj kamarát Dušan z Bardejova si z cesty po
Ázii doniesol nejeden gurmánsky zážitok. ûahko
smažený tur na ghee s polevou z ovocia Hurmi
Kaki dostal jeho chuĠové bunky do kolien. Zato
mne doma chýbalo v údenom kolene viac mäsa,
soli, pepru a tú rascu bez arómy sĠaby ozdobu si
mohla naša vychýrená šéfkuchárka odpustiĠ.
“V Azerbajdžane majú skvelé ryby”, tvrdí Milan,
ktorý cestuje po svete stopom. Ja som naposledy cítil rybacinu na záchode v našej reštike, pre
ktorú sú dezinfekÎné prostriedky cudzie.
O tom, že šafrán v ryži dokáže zázraky, ma
taktiež nemusel dlho presviedÎaĠ. Myslel som

VÍZIE/FEJTÓN

si, že viem, o Îom hovorí, až kým som neprišiel
na to, že tie tri bordové pásiky na kopÎeku boli v
skutoÎnosti odfarbené vlasy našej kuchárky.
Neraz som sa Îudoval, preÎo mi obed neprišiel
na stôl teplý. Za to mi ho priniesol teplý Îašník,
ktorý sa tváril pri mojom platení bez tringeütu
chladne.
Áno, moje gastro skúsenosti sú smutné a
schopnosti biedne. Rád preto poÎúvam príbehy
mojich známych. Raz za Îas pri nich totiž vyhladnem a zbehnem po tresku do chladniÎky. PoÎas
roka som totiž pomerne Îasto sýty.

ahojbardejov.sk

ŽIJE V CHATRÍI, NAVŠTEVUJE
DOMORODCOV
pripravili k sviatostiam a aby potom mohli
daĠ katechézu mladším, alebo tým, ktorí
požiadajú o nejakú prípravu. Ak je väÎšia
skupina, navštevujem ich asi raz za mesiac,“ hovorí Anton OdrobiĄák.

| Anton OdrobiĄák

FOTO: RED

Prinášame vám druhú ÎasĠ rozsiahleho Îlánku so saleziánom Antonom OdrobiĄákom, ktorý svojho Îasu
pôsobil aj v Bardejove. Prvú ÎasĠ ste
si mohli preÎítaĠ 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. OdrobiĄák pôsobí.
„Ekvádor je kresĠanská krajina, najviac je katolíkov. V zaÎiatkoch to bolo až
deväĠdesiat percent, postupne s príchodom moderných vplyvov Îíslo klesá. No
sú tam aj rôzne sekty. KresĠanský život v
Amazónii nie je na takej úrovni, ako u nás.
Musí sa na tom ešte veüa pracovaĠ, aby
høbka a kvalita kresĠanského života rástla.
V mojej farnosti neexistujú kostoly, sú tam
len drevené kaplnky,“ hovorí Anton, rodák z
Námestova.
Nie všetci domorodci majú prístup ku
kĄazom. Tí, ktorí žijú Ðalej od osady,
majú situáciu Ġažšiu. Aj krsty, birmovky
Îi sobáše v provincii, kde salezián pôsobí,
fungujú ináÎ ako u nás. „Ak üudia žijú vo
voünom zväzku, snažím sa im pomôcĠ,
aby prijali manželstvo. Preto aj tí, ktorí
nie sú zosobášení, nechcú krstiĠ deti. No
veüakrát sa deti pokrstia, aj keÐ rodiÎia nie
sú manželia. Oni síce hovoria, že sa zoberú,
no mnohokrát to tak nie je. Pre nich je
dôležité, aby dieĠa bolo pokrstené.“

Organizujú sa Šuarské kongresy
V niektorých osadách, kde žije okolo 500
üudí, pôsobí aj komunita sestier saleziánok a práve ony im pomáhajú v katechéze.
„Hüadám aj mladých, ktorých by som mohol zapájaĠ do prípravy, aby sa aj oni sami

bardejovízie.sk

V oblastiach, kde je podstatne väÎšia chudoba ako na Slovensku, biskup vykonáva
birmovku. Ak nemôže prísĠ, poverí kĄaza.
„Robíme aj niekoükodĄové kurzy pre
mladých lídrov, ktorí pomáhajú katechétom v ich aktivitách. Raz do roka sa organizuje aj stretnutie mladých, tzv. Šuarské
kongresy. Podmienky pre kĄazov sú také,
ako u nás. Štúdium trvá šesĠ rokov, existujú aj rôzne kurzy a semináre. UmožĄuje
im to získaĠ aspoĄ minimálne poznanie v
oblasti teológie,“ pokraÎuje skúsený kĄaz.
Vo všeobecnosti deti vedia ÎítaĠ a písaĠ. Po
skonÎení základnej školy majú možnosĠ
ísĠ na strednú. Domorodým jazykom je
šuariÎina, úradným španielÎina. „ŠuarÎine
rozumiem, ale veümi Ąou nerozprávam,“
prezrádza OdrobiĄák. Zdrojom energie sú
solárne panely, lebo v pralese nie je žiaden
zdroj energie. V osadách sú rozbehnuté
rôzne projekty na solárne panely. „ûudia
žijú v chatrÎách postavených z dreva, lístia. Ten, kto má viac peĄazí, má aj betónové
základy. „Nás ako misionárov vnímajú
pozitívne, kĄaz má vždy veükú popularitu.
Do dediny prináša oživenie, vedia, že cez
neho bude dedina napredovaĠ,“ uvádza A.
OdrobiĄák.

„ûudia žijú v chatrÎách postavených z dreva, lístia. Ten,
kto má viac peĄazí, má aj
betónové základy.“
ANTON ODROBIăÁK

Na Slovensko sa snaží chodiĠ každé dva
roky. „Samozrejme, chcem oživiĠ vzĠahy
a takisto aj po zdravotnej stránke mi to
robí dobre. Vždy, keÐ prídem, som vychudnutý, vyšĠavený. V Ekvádore sa stravujem, snažím sa, aby sa fyzická sila rýchlo
nestratila, ale s vekom to už ide dole. Nie
som už tak výkonný, ako pred desiatimi
rokmi, keÐ som tam išiel. Teraz som bol
na Slovensku mesiac, s mojimi najlepšími
farníkmi, indiánmi z Amazonského pralesa vo východnom Ekvádore.“ ûahko však
týchto domorodcov na Slovensko nebolo
možné dostaĠ. „Problém bol s vízami,
lebo štát im nedá povolenie vycestovaĠ,

PRÍBEH/DUCHOVNO

nakoüko potrebujú finanÎné zdroje, aby si
zabezpeÎili cestu. Musí sa za nich niekto
zaruÎiĠ a ja som tak urobil. U nás sa im
veümi páÎi, sú nadšení. Všade, kde prídeme,
vyjadrujú spokojnosĠ a vÐaÎnosĠ za to, že
tu môžu byĠ.
Boli sme v Bratislave, na Orave, v
Námestove, v Bardejove sme boli u našich
priateüov, v rodine Jána Poláka. Mal som aj
tri omše, na Vinbargu, v kostole sv. Anny a
na Poštárke,“ dodáva OdrobiĄák.
(red)
DUCHOVNÉ SLOVO | VILO RIŠKO

CEZ KRÍŽ KU
VZKRIESENIU

Pôst nám vrcholí a pomaly sa prehupneme do centrálneho obdobia nášho
kresĠanského života – do Veükého alebo
Svätého týždĄa. V Ąom sa nám pripomenú podstatné momenty našej viery. A to
je to najdôležitejšie, Îo my kresĠania cez
Veükú noc máme prijaĠ, prežiĠ a odovzdaĠ
Ðalej.
Katolícky kĄaz po Premenení dáva veriacim výzvu: „Hüa, tajomstvo viery“ a veriaci odpovedajú (a Îasto si to ani veümi
neuvedomia) tou najpodstatnejšou odpoveÐou kresĠana: „SmrĠ tvoju, Pane,
zvestujeme a tvoje zmĐtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve“.
Áno, Veüká noc nesie so sebou veüa krásnych zvykov a radosti z prichádzajúcej
jari a urÎite ich treba zachovaĠ; ale to
najdôležitejšie je toto naše kresĠanské
Tajomstvo. Že Boh posiela na svet svojho
Syna, aby nám üuÐom ukázal svoju Lásku.
A On ide až po tie najextrémnejšie hranice – dáva za nás svoj život. Nie je nejaký
neúspech Jeho misie, nie je to chyba v
programe, nie sú to zle zvolené slová alebo postupy... je to Jeho vedomé a chcené
rozhodnutie – daĠ svoj život za nás!
Tu to však nekonÎí, smrĠ smeruje ku
Vzkrieseniu, Kristus vstáva z mĐtvych,
Îi sa to niekomu páÎi alebo nie. A to je
skutoÎne to Îo prináša našej Veükej noci
tú správnu radostnú nádej. Ani moje slabosti, hriechy, utrpenie, nepochopenie a
bolesĠ nie sú koneÎnou stanicou môjho
života, ale aj ja môžem prejsĠ cez Kríž
ku Vzkrieseniu. Kto to ešte neprežil na
vlastnej koži, ten nepochopí, ale kto áno,
ten vie o Îom píšem.
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BARDEJOVSKÍ VÝTVARNÍCI
VYSTAVUJÚ SVOJE DIELA
V priestoroch galérie Hornošarišského
osvetového strediska (HOS) prebieha
Výtvarný salón 2017. Ide o každoroÎnú
okresnú
výstavu
neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.

O hudobný sprievod na slávnostnej vernisáži
sa postarala dvojica šikovných hudobníkov
ûudovít Billý – František TkáÎ. Nasledoval
príhovor riaditeüa HOS Juraja BochĄu a po
Ąom si už autori prevzali Ðakovné listy.
Pre výtvarníkov ide o príležitosĠ predstaviĠ
svoju tvorbu pred zrakmi širokej verejnosti.
Pre laickú i odbornú verejnosĠ táto výstava
poskytuje zaujímavý pohüad vo vymedzenom priestore a za krátky Îas možnosĠ
spoznaĠ výtvarné smerovanie vyše dvoch
desiatok výtvarníkov v ich generaÎnom i
typologickom rozvrstvení. Návštevníkom
sa ponúka vzácna príležitosĠ pozrieĠ sa
a posúdiĠ najnovšiu tvorbu v regióne.
Výtvarná kolekcia zahĐĄa takmer všetky

| Vystavujúci autori spoloÎne zapózovali
výtvarné techniky – maübu, kresbu, grafiku, celoštátnej výstave reprezentovali práce od
kombinovanú techniku, plastiku i úžitkovú Jána Šoltésa a ûudovíta ŠevÎíka. TohtoroÎná
výstava potrvá do 11.4.2017.
tvorbu.
Aj v tomto roku sa pri stálych autoroch
objavujú nové mená výtvarníkov, ktorí
vystavujú po prvý raz. Výstava je postupová, výber najlepších prác bude Bardejov
reprezentovaĠ na krajskej Îi celoštátnej
výstave Výtvarné spektrum v Humennom
a v TrenÎíne. V minulom roku Bardejov na

Vystavujúci autori: M. Augustinská, A.
Benová, V. Dušenka, T. Gombitová, E. Javorová, A. HanušÎaková, E. Jasenovcová, M.
KaliĄaková, Z. Kramárová, J. Kolbasa, P. Kolbasa, M. Kovaü, K. Kostarová, A. Marcinová,
T. Mihok, R. Ozoroczy, M. Pochová, S. Steranková, J. Šoltés, û. ŠevÎík, M. Villarosa. (red)

BARDEJOV ŽIJE HLAVNE V PIATOK VEÍER
Mladí üudia voüný Îas trávia najÎastejšie
v kaviarĄach a baroch, bez ktorých si
mnohí nevedia predstaviĠ Îo i len jeden
deĄ. K najobüúbenejším 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 historických múzeí, pamiatok a bohatej kultúry aj
mnoho priestoru pre zábavu, oddych pri
káve, Îi noÎný život. Nachádza sa tu nielen
množstvo podnikov v centre mesta, ale aj
v priestoroch autobusovej a železniÎnej
stanice, ktoré sú svojou lokalizáciou
výhodné pre mnohých üudí.
Popoludní, no hlavne v piatok veÎer, je
nejeden bar zaplnený mladými üuÐmi, Îi už
na námestí, pri fontáne alebo na sídlisku
Vinbarg, podüa toho, ako to üuÐom vyhovuje. No poÎas školy je najvýhodnejšie zvoliĠ
si ten, ktorý je najbližšie. Anketa, ktorú
Gymoš uskutoÎnil na Spojenej škole Juraja
Henischa, ukázala, že pre študentov školy
je najobüúbenejším miestom vo voünom
Îase Café France. Potvrdzuje to aj tretiaÎka
gymnázia Viktória Kašperová: „Táto
kaviareĄ je pre nás, študentov SŠJH, veümi
dobrá. Nachádza sa blízko pri škole, takže
to máme za rohom a nemusíme chodiĠ
Ðaleko. PáÎi sa mi ochota milých ÎašníÎok,
ktoré nám robia skvelú kávu.“
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Nepovšimnutými však nezostali ani
tradiÎný Le Monde, Altamira, Pierott,
Escape, Irish pub Îi Bar-Bar, ktoré si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosĠ
mladých üudí.

Boduje The Time´s pub
V poslednej dobe je však Îoraz populárnejší
The Time´s pub nachádzajúci sa priamo v
centre mesta. Návštevníkov láka hlavne
svojou jedineÎnou historickou atmosférou
Îi hudobnými koncertmi. „Zo všetkých
barov v Bardejove sa mi najviac páÎi v
„Timese“. V porovnaní s ostatnými je
jedineÎný svojou atmosférou, ktorá Îloveka
pohltí hneÐ, ako vkroÎí dovnútra. Ja osobne
sa cítim akoby som vošla do iného sveta.
Personál je veümi milý a ceny mi tiež vyhovujú. Preto, ak chcem stráviĠ s priateümi
príjemný veÎer pri dobrej hudbe, je pre mĄa
The Time´s pub voübou Îíslo jeden,“ hodnotí
spomínaný podnik Ðalšia tretiaÎka Martina
Kažimírová. Pri výpoÎte obüúbených podnikov je však treba spomenúĠ aj Tommy´s
café a Chianti wine & coffee bar.

Podniky, kde sa dá tancovaĠ
Je veükou výhodou, že v Bardejove si každý
nájde presne to, Îo chce. Pokojnú kaviareĄ,
bar, miesto na jedenie alebo tancovanie,
lacnejšie Îi drahšie, tradiÎné Îi moderné. Špecifickým dĄom je najmä piatok.

VÝTVARNÉ UMENIE

Vtedy mesto po zotmení ožíva a množstvo
üudí hüadá možnosĠ, ako sa zabaviĠ až do
skorých ranných hodín. Vtedy prichádza
s najlepšou ponukou S-club, ktorý má
napriek svojmu nie veümi výhodnému
postaveniu mimo mesta stále dostatok
üudí. Dôvodom sú zaujímavé akcie sprevádzané známymi dídžejmi a k tomu doprava z mesta zadarmo. Za jednu z mála
ich konkurencií sa považuje Disco-bar
Piráti. Je však trochu menší, no preplnená
miestnosĠ i taneÎný parket v piatok veÎer
sú toho dôkazom.

Študenti obüubujú Sabaracu
Kaviarne a bary sú síce v Bardejove veümi
navštevované, no nemenej dôležité sú pre
üudí miesta, kde sa môžu dobre najesĠ.
Podüa názoru študentov sú reštaurácie
Îi pizzérie ako Luciante, Alibaba Kebab a
Cactus jednými z najlepších, no najväÎšej
obüube 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 veümi dobre,“ hovorí druháÎka gymnázia Erika BabÎáková. Napriek všetkým
názorom iných by mal Îlovek vyskúšaĠ
všetko, Îo ho láka, a sám rozhodnúĠ, Îo
je preĄho najlepšou voübou pre strávenie
voüného Îasu.
(Silvia BabÎáková,
stredoškolský Îasopis Gymoš)
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NÁZOR ARCHITEKTA | ING. ARCH. MILOSLAV OLEJAR, OLEJAR ARCHITEKT

KAPITÁN NÁLEPKA A JEHO ULICA
Jedenásteho mája minulého roku bol náš
architektonický ateliér oslovený Mestským úradom prostredníctvom vedúceho
Oddelenia podnikateüskej Îinnosti k spracovaniu architektonickej štúdie na revitalizáciu ul. Kapitána Nálepku. Oslovenie
miestneho ateliéru v rámci mesta je pozitívna 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 Îasových a kolegiálnych dôvodov s poÐakovaním odmietnuĠ
a prenechaĠ v prospech iných, rovnako
schopných Bardejovských architektov,
ktorí zatiaü nemali príležitosĠ podieüaĠ sa
na spracovávaní verejnej zákazky. Bolo
pre nás dôležité v dobe vznikajúceho
Cechu Architektov Bardejova podporiĠ
kolegiálny prístup. Zákazka následne
skonÎila v Prešove, bez oslovenia Ðalších
miestnych architektov.

verejných priestorov nemá niÎ spoloÎné s nemôžu natoüko prosperovaĠ, aby si mohli
dovoliĠ zamestnávaĠ absolventov. To zasa
podnikateüskou ÎinnosĠou.
vyúsĠuje k tomu, že absolventi a mladí
4. Už menej viditeüne, štúdia symbolicky üudia sú nútení hüadaĠ prácu mimo Bardepoukazuje na prístup k ekonomickému jova. Je to jeden z najvážnejších problémov
rozvoju mesta. Napriek tomu, že pôvod- mesta, ktorý Îasto rezonuje v rôznych disný zámer bol zadaĠ spracovanie štúdie kusiách o meste. Bohužiaü, väÎšinou iba
Bardejovskému ateliéru, tento zámer pred voübami.
nebol dotiahnutý zdarne do konca. Zákazka, ktorú mali kapacitu spracovaĠ naši Nedávno mestskí poslanci schválili sumu
kolegovia, bardejovskí architekti, skonÎila približne 18 tisíc eur na spracovanie architektonickej štúdie v areáli bývalého psychimimo Bardejova.
atrického oddelenia. Ani pre túto zákazku
Rovnako s Ąou aj peniaze za štúdiu. Je z mestských peĄazí neboli oslovení archiĠažko hovoriĠ o podpore miestnych pod- tekti v Bardejove a peniaze poputujú opäĠ
nikoch a podnikateüoch, ak zákazky, podporiĠ ekonomiku Prešova. Zatiaü Îo za
na ktorých sa môžu podieüaĠ miestne chýbajúce príležitosti pre mladých üudí v
firmy, konÎia mimo Bardejova. Je potom Bardejove budeme obviĄovaĠ... zlú ekoprirodzené, že malé miestne podniky nomickú situáciu?



Nedovolím si hodnotiĠ architektonickú
štúdiu spracovanú Prešovským ateliérom. Tá je teraz hodnotená samotnými
obyvateümi ulice. Klientmi. Spracovaná
štúdia však poukázala na veci, ktoré
nesúvisia priamo s prácou architekta.
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ĄƉŝƐƉŽŬƌĂēƵũĞ

1. Štúdia, vytýÎením riešeného územia,
jasne odhalila, aké nezmyselné rozhodnutie bolo predávaĠ verejné priestory pred
niektorými domami na ulici. To znamená,
že štúdia riešila len verejnú ÎasĠ ulice.
Odpredané Îasti ulice sú už v súkromných
rukách a ostávajú neriešené. Mesto má
takmer nulový vplyv na to, ako odpredaná
ÎasĠ ulice bude vyzeraĠ.
2. Štúdia opätovne ukázala, aké je dôležité
zapájaĠ verejnosĠ do procesu navrhovania verejných priestorov. Doba, kedy
bolo možné verejnosĠ obchádzaĠ, sa už
pominula. Iniciatíva obyvateüov na ulici
Kapitána Nálepku, ktorí žiadajú byĠ zahrnutí do rozhodovania v plánovaní ich ulice
to jasne dokazuje. Obyvatelia ulice Kpt.
Nálepku, váš postoj je správny. Patríte do
procesu návrhu ulice.
3. Oddelenie podnikateüskej Îinnosti rieši
a zadáva architektonické štúdie, ktoré
by bolo vhodnejšie zadávaĠ oddeleniam
urÎeným na plánovanie mesta. Plánovanie
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Kpt. Ján Nálepka, krycie meno Repkin
(nar. 20.9.1912 - 16.11.1943) bol Slovenský dôstojník a partizánsky veliteü.
V Bardejove je po Ąom pomenovaná jedna z najstarších ulíc mimo hradobného
opevnenia.
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CUKRÁREă SPOJENÁ S DETSKÝM FITKOM

nám umožnilo realizovaĠ naše predstavy aj
vo vzĠahu k hracej ploche pre deti,“ vysvetüuje
Václav Semanišin, spolumajiteü.

PredajĄa s cukrárskymi potrebami Mucko
sa prednedávnom presĠahovala z Hurbanovej ulice do nových priestorov, na
RadniÎné námestie 32, v novej budove za
Irish Pubom. V nových a väÎších priestoroch
zákazníci okrem predajne nájdu aj cukráreĄ
a detské fitko.

„V Bardejove ide o novinku, takýto koncept
sme videli v zahraniÎí. V cukrárni ponúkame
netradiÎné koláÎiky, ktoré nám peÎie a dodáva francúzsky cukrár z Košíc. Objavili sme ho
iba náhodne, no zistili sme, že poznáme jeho
manželku, ktorá pochádza z Küušova. Všetko,
Îo peÎie, ponúkame aj v Bardejove. Ide o torty,
koláÎiky, makrónky,“ prezrádza spolumajiteüka
Martina Semanišinová a pokraÎuje. „Niektoré
veci si dopekáme aj my, hlavne bezlepkové,
bezlaktózové výrobky. Chceme piecĠ aj dia
koláÎiky.“
CukráreĄ je otvorená od rána. „Od siedmej
do desiatej ponúkame raĄajky, kávu a croissant aj so sebou. Je to tiež taká novinka v
Bardejove, no vo väÎších mestách to funguje.

Celý priestor je prispôsobený mamiÎkám s
koÎiarmi a deĠom. Vo vnútri sa nachádza aj
vyhradená ÎasĠ pre koÎiare. SamozrejmosĠou
sú detské stoliÎky, postieüka a bezbariérový
vstup. „MamiÎka môže daĠ svoje dieĠa do
prenosnej postieüky, ktorá je vedüa stolíka a
môže si v pohode vychutnaĠ svoju káviÎku,“
uviedol Semanišin.
Vo vrchnej Îasti predajne sa majitelia rozhodli otvoriĠ priestor pre deti, kde sa môžu
zahraĠ a vyblázniĠ. „Ide o detské fitko. Je celé
osieĠované, bezpeÎné. Sú tam basketbalové
koše, bránky, nechýbajú lopty, penové alebo
gumené. Takisto aj fit lopty a rôzne veci na
cviÎenie. Tiež aj fitnes stroje, od štyroch do ôsPrevádzka Mucko sa nachádza priamo na mych rokov, chceme to rozšíriĠ až do dvanásĠ
námestí, v podchode medzi Kláštorskou uli- rokov. Do budúcna by sme chceli maĠ aj fitnes
cou a centrom mesta. „KeÐže sme už skôr trénerov,“ dodala Semanišinová.
plánovali zväÎšiĠ našu predajĄu, hüadali sme
nové možnosti. Tento priestor sa nám hneÐ V predajni nájdete rozšírenú ponuku tovaru, k
NAB2-14
zapáÎil najmä preto, že má dve podlažia, Îo dispozícii je aj parkovisko.

Zatiaü sa to osvedÎuje. V letných mesiacoch
plánujeme rozšíriĠ ponuku o toÎenú zmrzlinu a zaÎíname aj s üadovými kávami a limonádami. Takisto by sme chceli zriadiĠ letnú
terasu,“ hovorí Semanišinová.

VYSKÚŠAJTE PRÍRODNÉ MYDLÁ Z BARDEJOVA
Príroda je pre nás inšpiráciou a z nej Îerpáme
silu, ale aj lieÎivé a blahodarné úÎinky.
SpoÎiatku sme bylinky zbierali, sušili a
následne využívali len na Îaje, neskôr prišiel
nápad využiĠ ich aj na pokožku.

med, propolis, vÎelí vosk (z vlastnej vÎelnice),
kozie mlieko, kávové zrná - všetko prísady, ktoré
sa môžu aj konzumovaĠ a preto sú bezpeÎné aj
pre vašu kožu. Naše mydlá vznikali ako naša
osobná potreba (umývanie rúk, celého tela, ale
aj vlasov) a postupne sa dostávajú do povedoA tak pomaly vznikali naše mydlá. Prírodné mia našich priateüov a známych.
mydlá, ktoré sú vyrábané len zo 100 percentných rastlinných olejov (kokosový, olivový, MožnosĠ zakúpiĠ aj osobne na RadniÎnom
ricínový, jojobový, svätojánsko-üubovníkový námestí
olej a bambucké maslo), ktoré nevysušujú
KeÐ sa stále rozprávame, koüko je medzi nami
pokožku, zanechávajú ju jemnú a hodvábnu a
chémie, a to nielen v potravinách, ale aj v droto aj vÐaka glycerínu, ktorý sa prirodzene pri gériách, tak toto je alternatíva zdravšieho spôvýrobe vytvorí.
sobu života, ako využiĠ prírodné zdroje, prírodné

oleje, potravinárske oleje, ktoré sa dajú použiĠ
aj v kuchyni. ZároveĄ pri spracovaní do formy
mydla sú blahodarné na našu pokožku. Vieme,
Do mydiel pridávame lieÎivé bylinky, ktoré od že žiadnu chémiu nepoužijeme, ktorá by nám
jari do jesene vlastnoruÎne zbierame na našich mohla ublížiĠ.
lúkach. VÐaka tomu dosiahneme želaný efekt
na pokožke. Ïalšími pridávanými zložkami sú Prevádzka sa nachádza priamo v Bardejove,

Na osobnú spotrebu
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mydlá môžete zakúpiĠ prostredníctvom facebooku Prírodné mydlo z Bardejova, cez web
stránku mydlobardfa.sk alebo aj osobne v
predajni cukrárenských výrobkov Mucko na
RadniÎnom námestí v Bardejove.
Všetky mydlá sú robené na rovnakom základe,
no Ðalšie zložky (bylinky) sa už pridávajú podüa
konkrétneho druhu. Nie sú to mydlá, ktoré
vylieÎia úplne, ale sú hojivé. Eliminujú kožné
problémy, ako sú ekzémy, psoriáza, resp. problémy s akné.
Ak ste ich už vyskúšali, podeüte sa o svoje skúsenosti s nami aj s ostatnými. Radi
privítame vaše pripomienky, postrehy, ale aj
nápady a dotazy. VeÐ už to nie je len naša
osobná potreba, ale aj úžitok pre vás. Kvalita
mydla a spokojnosĠ zákazníka je pre nás prvoradou prioritou.
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VíĠaz ankety najúspešnejší športovec Bardejova za rok 2016
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Registráciu na beh a informácie o štyroch projektoch, ktoré môžete behom podporiĠ, nájdete na www.knbj.sk
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