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editorial

Na úvod...
Milí čitatelia,
krajská súťažná prehliadka Amfo 2010, Medzinárodný
folklórny festival „...Takí sme!“,
Ozajstný poklad a veľa iných
podujatí, organizovaných ROSkou v uplynulých dňoch (štyroch mesiacoch), prinášame
v niekoľkých riadkoch v tomto
najnovšom vydaní občasníka Regionálneho osvetového
strediska v Leviciach všetkým
čitateľom, ktorí amatérsku kultúru v našom okrese pravidelne
sledujú, aktívne sa zapájajú,
či ju len náhodou registrujú.
Hudba, spev, tanec, fotografia,
sociálna a primárna prevencia,
environmentálna výchova a výtvarná tvorba, hovorené slovo,
či tradičné/ľudové remeslá, boli
hlavným predmetom činnosti
v oblasti „záujmovo-umeleckej
činnosti“ metodikov Ros-ky (Estera Juhászová, Marta Kosmályová, Helena Longauerová,
Slávka Prevendarčíková a Gabriel Kosmály).
Podujatia sa realizovali z
rozpočtu Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky a
Nadácie Pontis (T-Mobile). Vďaka patrí súkromnej sfére, ktorí
naše podujatia vo veľkej miere podporili rôznymi vecnými
cenami: EPSON, Comix spol.
s.r.o. Levice, Mirra Office Levice, Cewe foto - Fotolab, Zoner,
Sorry fotoateliér Levice, Balucci, VÚEZ, Kuny design, Fichtner
energy, Roez. Ďakujem aj mediálnej podpore, vďaka ktorej sa
počas celého roka dostali všetky informácie včas k divákom
a čitateľom: Info kanál Levice,
Pohronie, MY, Slovenská Brána, Levičan.sk, FOTOnoviny a
Národná osveta.
Od dátumu 18. júna 2010,
kedy vyšli Kocky č. 2 do 5. Novembra 2010, je rozpätie 139
dní. V tejto krátkej dobe sa udialo niekoľko veľmi zaujímavých
podujatí a udalostí, ktoré vám
nové číslo Kociek práve prináša. Želám vám veselé čítanie.
Alžbeta Sádovská
riaditeľka ROS v Leviciach
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Krajská súťaž amatérskej fotograﬁckej tvorby AMFO 2010 v Leviciach
Fotograﬁcký workshop
Výstava Fera Palušku, Rozhovor s Richardom Aradským
Žitnoostrovské pastelky 2010, Výtvarný workshop, Čarovné pastelky
Medzinárodný folklórny festival „...Takí sme!“
Deň obce Veľké Kozmálovce, V Kozárovciach odohrali ľudový muzikál
Folklórny súbor KINCSÖ oslávil 15. výročie založenia
Ľudovoumelecký tábor v Želiezovciach
ROS pomáha ZELENÝM ŠKOLÁM v regióne Levíc
Detský tábor Hoštetín 2010, Sociálna prevencia
V Hontianskej Vrbici učili škôlkarov chrániť prírodu
Život šitý na mieru - rozhovor s Jankou Vaculčiakovou
Navštívili sme Tlmačské činohranie 2010 a Divadelnú chalúpku v Brezne
PUDL A MAGNÓLIE v Leviciach, MLADÝ MODERÁTOR 2010
Detské divadelné predstavenie VEĽKÉ UPRATOVANIE
Premiéra muzikálu v Kozárovciach, Benefícia herca Ivana Palúcha a jeho postáv
Program ROS v Leviciach 2011 v KOCKE
Pozvánka na VIANOCE NA HRADE
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Krajská súťaž amatérskej fotograﬁckej tvorby

AMFO 2010 v Leviciach
Regionálne osvetové stredisko a Tekovské múzeum v Leviciach usporiadali v dňoch 18. 19. júna v poradí 38. ročník Krajskej súťaže amatérskej fotograﬁckej tvorby AMFO 2010.
AMFO je celoštátna postupová
trojstupňová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové stredisko v Bratislave. Tento rok sme
boli poctení v Leviciach tým, že
sme mohli usporiadať túto prestížnu slávnosť fotograﬁe. Z celého Nitrianskeho kraja sa k nám prihlásilo
spolu 168 autorov a poslali na ohodnotenie 391 fotograﬁí a 10 multimediálnych prezentácií. Odborná porota v zložení predsedníčka Mgr. Judita Csáderová - odborný pedagóg
na Strednej škole S. Vydru Bratislav,

vedie odbor fotograﬁcký dizajn na
Strednej odbornej škole Ladislava
Bielika v Leviciach - vybrala a odporučila na postup do celoslovenského kola celkom 237 fotograﬁí a deväť multimediálnych prezentácií.
Po mnohoročných fotograﬁckých
a organizačných skúsenostiach,
práve preto, že viem čo to obnáša,
si veľmi vážim všetkých, ktorí okrem
toho, že obdivujú tento úžasný jav,
ktorý nám dala príroda v spojení s
ľudskou vynaliezavosťou, sú ochotní venovať mu svoj čas, námahu, aj
ﬁnančné prostriedky.
Nie je to tak často, že sa okolnosti zbehnú tak priaznivo, ako sa zdá,
že sa udialo pri tohtoročnom stretnutí nad fotograﬁami krajského kola súťaže amatérskej fotograﬁckej
tvorby AMFO. Nadšenie pre foto-

 Najmladšie účastníčky súťaže.
vyučuje fotograﬁu, Mgr. art. Jana
Hojstričová, ArtD., vedúca katedry
fotograﬁe a nových médií na VŠVU
Bratislava, Mgr. Jozef Sedlák, pedagóg - fotograf na VŠVU, Garik
Avanesian, vydavateľstvo FotoArt
Praha (CZ) a Dr. Gabriel Kosmály,

 Porota AMFO.

graﬁu, ktoré vyvrcholilo organizovaním Dní fotograﬁe v Leviciach, vytvorilo prostredie, kde sme sa, pozvaní členovia poroty, radi pracovne stretli pri posudzovaní predložených prác. K vhodnej pracovnej atmosfére prispela starostlivá prípra-

va usporiadateľov a očarenie krásou prostredia
areálu levického hradu,
kde sa konala podstatná časť podujatia. Tu, v
Tekovskom múzeu, je
možné vidieť aj výsledky Krajského kola AMFO 2010. Treba vysloviť uznanie porozumeniu a spolupráci jednotlivých organizačných zložiek, ktoré toto podujatie
umožnili.
Zloženie členov poroty zaručilo objektívne posúdenie tak rôznorodého materiálu, ktorý súťažiaci predložili. Väčšinou došlo k jednoznačnej zhode v názoroch pri
hodnotení fotograﬁí, do B. Valach preberá ocenenie od riaditeľky
chádzalo však aj k dis- ROS Levice.
kusiám, čo urobilo toto
cie Kristíny Bartfayovej, výtvarnosť
stretnutie o to zaujímavejším.
Rada by som sa, asi trochu netra- objavená vo všedných nenápaddične, najprv prihovorila k tým, kto- ných objektoch (Strašiaci) Angely
Kormanovej, či prostý motív, sporých fotograﬁe neboli vybrané. Naomienka alebo predstava mnohých
zaj nie je vždy dôležité zvíťaziť, ale
o vytúžených prázdninách v trocha
je úžasné pestovať ušľachtilú záľubu, akou je fotograﬁa, zdieľať ju s nezvyčajnej kompozícii Plavca (na
spodnom okraji) od Adama Zabáka.
veľkým množstvom podobne zamiNeviem, či vzniká toľko dobrých
lovaných. Niekedy to je len ozaj malý krok vpred, alebo bokom, ktorý fotograﬁí aj vďaka organizačnej starostlivosti, alebo chuť organizovať
vytvorí z fotograﬁe takú, že je hodná pozornosti. Aj takéto stretnutia sú podobné podujatia prichádza, lebo
je tu toľko dobrých fotograﬁí. Tak či
presne tým miestom, kde je možné
onak, stojí to za to!
si svoj názor overiť.
Hodnotnými cenami od ﬁriem EpK prácam, ktoré znesú porovnanie s vrcholnými dielami, ktoré vo son, Zoner a Fotolab boli odmenení
víťazní autori. Súčasťou celej súťafotograﬁi vznikli, patrí svojou hlbokou ľudskosťou a prostým, veľmi že a slávnostného vyhodnotenia boli aj sprievodné podujatia - hodnotiapôsobivým výrazovým prostriedkom
hĺbky ostrosti, séria fotograﬁí Mira ci a rozborový seminár a v sobotu
workshop na tému Inscenovaný porNichtu - Otec.
trét - protiklady. Aj tu vznikli v preOd mladších potešil vtipný príbeh
krásnom areáli Tekovského múzea
Zuzany Pustaiovej, živý záznam ak-

 Rozborový seminár.
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 J. Macák - V opustenom dome

AMFO 2010
Výsledky krajského
OCENENÍ:
Skupina A - autori nad 21 rokov
Čiernobiela fotografia
1. Ján Macák, Nitra - V opustenom dome 1, 3, 4
2. Imrich Finta, Zlaté Moravce Reč asfaltu 1, 2, Kŕdeľ
3. Tibor Varga, Pribeta - Pri potoku, Generácie, Babka 1
Čestné uznanie
František Holop, Nesvady - Babička
Pavel Eliáš, Nitra - Zátišie 4
Imre Forró, Kolárovo - Posledný
deň
Skupina A - autori nad 21 rokov
Farebná fotografia
1. Petra Doležová, Komárno - Horizon 1, 2, Dream
2.Imrich Finta, Zlaté Moravce Čakanie
3. Ing. Radimír Siklienka, Topoľčianky - Haja červená, Dudky, Vydra riečna
Čestné uznanie
Andrej Kováč, Nitra - Atómová impresia, Inside my fantasy
Angela Kormanová, Levice - Nemá tvár 1, 2, 4
Tematická kategória/skupina D
Boj proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu
1. Miro Nichta, Hronské Kľačany Otec 1, 2, 3, 4, 5
Čestné uznania
Miroslav Mesaros, Levice - Kamelot
Ing. Jozef Druga, Nové Zámky Keď išiel tatko do sveta
Skupina B - autori do 21 rokov
Čiernobiela fotografia
1. Kristína Bartfayová, Topoľčany

- V retro štýle
2. Kristína Solčianska, Zlaté Moravce - Kôň 1, 2
3. Ivana Mandalová, Nitra - Benjamín, Prestávka
Čestné uznanie
Veronika Riesová, Želiezovce Čakanie
Miriam Solmošiová, Levice - Tvary tela
Zuzana Pustaiová, Levice - Útok,
Ťažoba, Raňajky
Skupina B - autori do 21 rokov
Farebná fotografia
1. Zuzana Pustaiová, Levice - Tak
naopak 1, 2, 3, 4, 5
2. Vojtech Pec, Nitra - Prehra
3. Lucia Hasičová, Levice - Impresívne, Plynutie času, Klasika
Čestné uznanie
Kristína Bartfayová, Topoľčany Plastic day 1, 2
Adam Zabák - Plavec
Skupina C - autori do 16 rokov
Farebná fotografia
1. Jana Stankovičová, Levice Noty 1, 2, Jeseň
2. Zuzana Jurigová, Tlmače - Torzo aktu 1, 2
Alžbeta Krnáčová, Levice - Fotka 2
Čestné uznanie
Anna Ižoldová, Rybník - Papierové mesto
Multimediálna
prezentácia
1. Andrea Švecová, Komárno - Bicycle
2. Braňo Valach, Tlmače - Lipník
- Namasté
3. Marek Pánsky, Radošina Čriepky zo slovenskej dediny

 M. Nichta - Otec I.

a celoslovenského kola
Vyhodnotenie celoštátneho kola, vernisáž
a výstava sa uskutočnili v dňoch 5. - 7. novembra 2010 v Múzeu
SNP v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do
31. januára 2011 v Múzeu SNP Banská Bystrica.
Budú tu prezentované fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná porota z vyše osemsto fotografií mimoriadne vysokej technickej kvality a umeleckej
úrovne, zaslaných z
jednotlivých krajských
kôl súťaže. Z Nitrianskeho kraja bolo prihlásených 201 fotografií od 104 autorov.
Hodnotiacu
porotu
tvorili: predseda Rudolf Lendel, fotograf a pedagóg, Bratislava
členovia: Peter Brenkus, fotograf, Bratislava, Martin Črep, fotograf, Pezinok, Ing. Miroslav Pﬂiegel, CSc., EFIAP, Žilinská univerzita, Žilina, Mgr. Miroslav Zaťko, SOS,
Banská Bystrica, tajomníčka poroty
PhDr. Zuzana Školudová, ESFIAP,
NOC Bratislava.
Ocenení fotograﬁ, prihlásení
z Levíc:

 J. Stankovičová - Notys

 P. Doležová - Horizon
Skupina B - autori do 21 rokov:
Farebná fotograﬁa:
ČU - Zuzana Pustaiová, Levice, Nepoznaný svet I. - II.
ČU - Kristína Bartfayová, Topoľčany,
Plastic day 1 - 2
ČU - Kristína Solčianska, Zlaté Moravce, Človek
Čiernobiela fotograﬁa:
ČU - Kristína Bartfayová, Topoľčany,
V retro štýle
ČU - Zuzana Pustaiová, Levice, Raňajky, Útok, Ťažoba
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 Modelky Zuzana a Lucia.

 Čierna a biela.

FOTOGRAFICKÝ

WORKSHOP

sprievodné podujatie
ku krajskej súťaži a výstave
amatérskej fotografickej tvorby
AMFO 2010
A. PROTIKLADY/INSCENOVANÝ PORTRÉT
- iné príbuznosti
Lektor: Jozef Sedlák,
pedagóg na VŠVU Bratislava
B. PORTRÉT INAK
Lektor: Gabriel Kosmály,
pedagóg na SOŠ Ladislava Bielika Levice
Fotografický workshop mal vzdelávací charakter. Toto podujatie bolo určené pre neprofesionálnych fotografov, účastníkov krajského kola AMFO 2010 v Leviciach. Lektori odovzdali prítomným svoje dlhoročné
skúsenosti, usmerňovali ich formou konzultácií, ale aj
praktickými ukážkami v prenosnom fotoštúdiu. Fotografovalo sa v klubovej miestnosti Tekovského múzea,
vo výstavných priestoroch a tiež v exteriéri hradného
areálu. Súčasťou podujatia bol pred ukončením hodnotiaci a rozborový seminár, kde lektori zhodnotili nafotené práce fotografov. Na workshope mali účastníci možnosť využiť bohaté skúsenosti lektorov aj v iných oblastiach fotografie a využiť ich odborné poradenstvo.
Z tvorivej dielne vznikli úžasné fotografie, ktoré boli
lektormi vysoko ohodnotené.

 Výsledné fotograﬁe.

 Práce z workshopu.
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Výstava Fera Palušku
Výtvarník Fero Paluška, žijúci v Tlmačoch, sa narodil v roku 1954, absolvoval SPŠS vo Zvolene. Desať rokov pracoval ako projektant, v súčasnosti pracuje v reklamnej agentúre a vo vydavateľstve ako vedúci graﬁk. Maľovaniu sa venuje asi 25 rokov. Zo začiatku bol samoukom, no cítil
že svoju tvorbu chce posunúť do inej - profesionálnej tvorby a tak sa začal vzdelávať. Dva roky navštevoval ateliér akad. mal. Júliusa Kováčika
v Leviciach, dva roky navštevoval ateliér pre štúdium dospelých Mgr. Evy
Bebčákovej v Martine. Posledné roky chodí k Doc. Uhelovi na výtvarnú
katedru do Banskej Bystrice. Od roku 2004 je členom Detvianskej umeleckej kolónie, s ktorou sa každoročne zúčastňuje na všetkých jej akciách. Minulý rok mal 6 samostatných výstav po Slovensku. Svoju tvorbu
má rozdelenú do dvoch rovín, prvá je klasická olejomaľba slovenskej architektúry. Zaujali ho slovenské dediny ako napr. Ždiar, Zuberec, Vlkolínec a slovenské mestá ako napr. Banská Štiavnica a v neposlednom rade maľba kvetinových zátiší, ktoré „ma priťahujú od začiatku mojej tvorby“. Druhá rovina je - kombinovaná technika, kde môže svoju fantáziu
pustiť úplne voľne. Využíva kombináciu rôznych materiálov a ich vzájomného prelínania sa.
Kolektívne výstavy: Tlmače, Levice, Dudince, Žiar nad Hronom
Samostatné výstavy: Tlmače, Levice, Dudince, Žiar nad Hronom,
Martin, Partizánske, Čajkov, Bratislava
Ocenenia: Výtvarné spektrum Nitra
Výstava obrazov Fera Palušku sa uskutočnila v termíne 15. júla - 15.
augusta 2010 v Kaviarni Na korze v Leviciach.

Rozhovor s Richardom Aradským
ROS v Leviciach sa podieľa aj
na organizovaní okresných, či
krajských postupových súťaží
vo výtvarnej tvorivosti amatérov.
Práce, ktoré nám autori do súťaží prihlasujú, ohodnotí odborná
porota, vymenovaná riaditeľkou
ROS. A práve porotu do výtvarných súťaží, či lektorské práce i
nám vždy rád a ochotne poskytne Mgr. Richard Aradský, učiteľ,
pedagóg, výtvarník, sochár...
* Čo predchádzalo tomu, kým si
sa stal tým, čím si?
- Narodil som sa v októbri 1982 v
Komárne. Po absolvovaní základnej
školy som sa stal študentom Strednej súkromnej umeleckej školy v
Bratislave, na odbore priemyselného dizajnu. Moje vysokoškolské štúdium sa uskutočnilo na Pedagogickej fakulte v Nitre, na katedre výtvarnej tvorby a výchovy, pod vedením Viliama Lovišku, akademického sochára a Mgr. Jozefa Bausa.
Počas vysokoškolského štúdia som
sa stretol s niečím novým, pre mňa
dovtedy nepoznaným. Bola to so-

chárska tvorba, s ktorou som sa začal zaoberať aj navzdory určitým obmedzeniam, ktoré poskytovala pedagogická fakulta. Tak som postupne prechádzal jednotlivé postupy,
techniky a materiály, ktoré obsahuje
„sochárčina“ pod vedením Viliama
Lovišku. Veľkou výzvou pre mňa je
aj kombinovanie dizajnu so sochou,
ktorá spolu síce úzko súvisí, no hľadám medzi týmito dvoma médiami
určitý kompromis.
Zaoberám sa s touto problematikou
až dodnes a predpokladám, že ešte
určité obdobie pri
tejto práci zotrvám.
* Tvoje profesionálne úspechy?
- Po ukončení
vysokoškolských
štúdií som sa stal
členom ateliéru Art

Byzant, ktorý sa zaoberá sochárskou, úžitkovou a architektonickou
tvorbou. Podieľal som sa na technických realizáciách Slovenského
orloja, interiérových doplnkov a átria Galvániho Business Centrum IV,
sakrálnej tvorby kostola sv. Vincenta de Paul a zúčastnil som sa spoločných výstav v Nitre a Bratislave.
Od roku 2007 pôsobím aj na Strednej odbornej škole L. Bielika v Leviciach ako učiteľ odborných predmetov. Vyučujem na odbore propagačného výtvarníctva a priemyselného
dizajnu.
* S kým každým si spolupracoval?
- Keďže som jedeným z členov
ateliéru, už hovoriť len o sebe nemôžem, pretože väčšinu vecí riešime tímovo. Samozrejme spolupracujeme s ﬁrmami, ktoré disponujú
rôznymi surovinami, alebo výrobou,
kam patrí aj kameň, ušľachtilé kovy,
alebo drevárska surovina. Otvorení

sme každej spolupráci s tým, kto si
dokáže osvojiť našu ﬁlozoﬁu života
a výtvarného vyjadrovania.
* Aké možnosti (potenciál) má
podľa teba kameň na Slovensku?
Je tento potenciál napĺňaný, ak
nie, prečo?
- Naše Slovensko je veľmi zaujímavá krajina! Disponujeme obrovským nerastným bohatstvom a veľa
krajín v našom okolí by nám mohlo
závidieť. U nás sa vyskytujú nerasty a polodrahokamy, ktoré sa nenachádzajú nikde inde vo svete. Sú
to suroviny, ktoré by mohli byť veľmi atraktívne ako pre výtvarnú činnosť, tak aj pre priemysel v celosvetovom meradle. Paradoxom ale je,
že suroviny sa dovážajú zo zahraničia a cenovo sú neporovnateľne odlišné od našich, sú často viacnásobne nadhodnotené. Tým je spôsobené, že ani naši domáci a ani zahraniční investori nemajú o našu surovinu záujem.
* Kde si najlepšie oddýchneš,
ako tráviš svoj voľný čas?
- Už od detstva som trávil dosť veľa času pri vode a snažím sa k nej
často vracať. Asi jednou z mála vecí,
ktoré ma dokážu v živote upokojiť, je
čas strávený na rybačke v samote.
Podobne je to aj pri mojej činnosti,
keď fyzicky pracujem s materiálom.
* Komu alebo čomu venuješ
momentálne najviac času?
- Momentálne sa snažím popri
práci venovať čo najviac času svojej rodine a priateľke.
* Tvoje plány do budúcnosti?
- Zo zásady sa nemenia a ostávajú vždy prítomné.
* Tvoje sny?
- Založiť si vlastnú rodinu.
-gk-
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ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2010

V poradí XI. Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod názvom Žitnoostrovské pastelky 2010, ktorej myšlienkou
je podporiť tvorivosť najmenších a predostrieť nenahraditeľný zdroj čistej a nesmierne bohatej detskej invencie a kreativity, vyvrcholila 14. mája
vernisážou vo výstavnej sieni Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Do súťaže bolo zaslaných spolu 1211 kresieb, odborná porota ocenila 50 výtvarných prác. Ocenené boli aj deti z Nemecka, Srbska, Maďarska, Slovinska. Náš Nitriansky kraj a okres Levice reprezentovala ocenená GRÉTKA CZÚDOROVÁ (na fotografii vpravo) z MŠ Okružná Levice. Srdečne blahoželáme!

Výtvarný workshop ČAROVNÉ PASTELKY: Kresba nepotrebuje tlmočníka

ROS v Leviciach pripravilo 30. októbra v Dome MS výtvarný workshop na tému ZÁTIŠIE.
Zúčastnilo sa ho 8 výtvarníkov - amatérov, ktorí prišli nabalení plátnami, papiermi, doskami,
maliarskymi stojanmi, a farbami - akryl, olej,
voskovky, uhlík, tuš. Privítal ich lektor, výtvarník, profesionál Mgr. Art. Richard Aradský. Pre
účastníkov pripravil a naaranžoval zátišie, ktoré
mali amatéri čo najvernejšie zobraziť s prihliadnutím na všetky zásady reprodukcie výtvarného diela. Lektor sa veľmi zodpovedne pripravil
na tému a čo najviac sa snažil pomáhať výtvarníkom. I keď na reprodukciu mali niekoľko hodín, nebolo potrebné práce dokončiť, pretože v
januári budúceho roku sa workshop zopakuje s
tým, že práce sa dokončia, adjustujú a pripravia
na rámovanie, aby sa mohli prihlásiť do okresnej
súťaže Výtvarné spektrum. Práce sú ohodnotené porotou a najlepšie sa posielajú do Nitry, do
krajského kola. Vlani nás takto úspešne reprezentovali viacerí autori, ktorí sa dokonca zúčastnili aj celoslovenského kola a tu získali pekné
umiestnenie. Takouto reprezentantkou bola aj
Dominika Miklóšová, ktorá vlani na celoslovenskej súťaži v Piešťanoch získala jednu z hlavných cien vo svojej kategórii. Medzi výtvarníkmi
vládla veľmi dobrá nálada, pretože sa navzájom
všetci dobre poznajú, radia si, pomáhajú a spoločne sa zúčastňujú aj výstav a súťaží.

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo v spolupráci s Domom
Matice slovenskej výstavu okresnej postupovej súťaže ČAROVNÉ PASTELKY. Cieľom
súťaže, ktorú sme mali možnosť navštíviť
v Dome MS Levice od 25. - 29. októbra, je
podpora výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku. Vystavené obrázky poskytovali
už tradične hlboký zážitok a treba uviesť, že
sa čistotou ich výtvarného vnímania sveta
chodia inšpirovať aj mnohí dospelí ľudia.
„Pastelky sú opäť dobre zastrúhané, akvarely voňajú dúhou farieb. Na obrázkoch sú plody
ovocia a zeleniny, kvety a motýle, vtáci a ďalšie
zvieratká. Najviac však ľudia, postavičky a postavy z ľudského sveta detí, ale aj rozprávok anjeli, kráľovná, dračia víla.
Mama a mamička, dedko a
babka. Jasné oči detí vidia,
vnímajú a spoznávajú svet.
Majú v sebe i vo svojom
mladučkom umení mnohé tiché radosti, úsmevy a hlasný smiech. Tak to je a tak
by to (nielen pre deti) malo v našom svete byť. Kresby troj až sedemročných

detí vynikali nádhernou farebnosťou a tlmočili
prirodzené čisté detské umenie. Detská hra sa
mení na tvorbu a tvorba je krásnou, úprimnou
hrou. „Detské výtvarné prejavy sú veľmi čistou
a úprimnou výpoveďou, a tak výstava mnohých
škôlkarov levického okresu vydá presvedčivejšiu výpoveď ako stretnutia diplomatov.“
Detský smiech a radosť sa ozývali vo výstavných priestoroch Domu Matice slovenskej
v Leviciach aj 26. októbra, v deň výtvarnej tvorivej dielne, kedy nás navštívili deti z MŠ na ul.
Okružná 23 v Leviciach. Študenti - animátori z
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach
pre ne pripravili pestrý program, pozostávajúci
z krátkeho divadielka, výtvarných dielní a prekvapenia nakoniec.
Všetky vystavované detské diela postúpia do
celoslovenskej súťaže Žitnoostrovské pastelky. Deti sa zapájajú do súťaže z
mnohých materských škôl v
levickom regióne a súťažia
v dvoch kategóriách. Poslaním súťaže je inšpirovať
a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé
vedenie detí k výtvarnému
prejavu.
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Medzinárodný
Aj keď sú už všetky štyri krajiny tzv. Vyšehradskej štvorky členmi Európskej únie, ich vzájomné
historické väzby naďalej rozvíjajú viaceré kultúrne aktivity. Jednou z nich je aj III. ročník medzinárodného stretnutia milovníkov autentického folklóru z krajín V4 s názvom „...takí sme!“ a I. multikultúrny festival.
Živá kultúra susedných štátov, v prvom rade akceptácia
folklóru dáva vynikajúcu príležitosť k tomu, aby vo vnútri schengenských hraníc Vyšehradskej štvorky mohli byť prítomní nositelia tradičnej kultúry. V duchovnej dielni pohybového umenia účastníci štyroch
štátov (cca. 420 mladých ľudí) sa oboznámili s levickým regiónom
v širšom kontexte Slovenska a s tradíciami uchovávanými a sústavne oživovanými kultúrnymi hodnotami. Potulkami a prostredníctvom
plánovaných kultúrnych
programov po levickom okrese vstrebávali atmosféru a na výmenu sprístupnili svoje kultúrne hodnoty prostredníctvom tanca a spevu
charakteristického pre
ich rodisko. Vo večerných vystúpeniach z ich
členitej a rázovitej etnickej kultúry zoznamovali

obecenstvo aj s gastronomickými
špecialitami. Tieto boli ponúkané
a ochutnávané účastníkmi podujatia. Po celé tri dni sa spoločným
spevom, tancom a hrami odstraňovali pomyselné hranice. Pod posolstvom „Takí sme“
sa vytrácali rozdiely
štátov a kultúr a vznikalo nové humanitné spoločenstvo mladých ľudí. Pod organizáciu tohto medzinárodného sviatku regionálnej kultúry sa
podpísalo Regionálne
osvetové stredisko v
Leviciach s podporou
Nitrianskeho
samosprávneho kraja, patronát nad podujatím
prevzal Miloš Zaujec, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja. Slávnostné otvorenie festivalu sa začalo v piatok
v popoludňajších hodinách na
Mestskom úrade v Leviciach
prijatím u primátora mesta, pozvaní boli všetci vedúci a zástupcovia jednotlivých súborov
a vystupujúcich. Na parkovisku pri okresnom súde sa zhromaždilo vyše 400 účastníkov
festivalu z dvanástich súborov. Slávnostným sprievodom
po meste pozývali občanov na
sviatok kultúry do Domu kultúry
Družba. Vo všetkých priestranstvách sa konali remeselné trhy, pôvodne plánované na námestie, no kvôli nepriaznivému
počasiu sa premiestnili do domu kultúry. Predstavili sa tradiční a ľudoví remeselníci, ktorí ponúkali krásne výrobky pre
obecenstvo.
Slávnostný galaprogram uvá-
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dzala vedúca hosťujúceho súboru Limbačka Patrícia Žáčiková. „Založili sme tradíciu, ktorá
bude naše národy spájať. Názov festivalu „…takí sme!“ je
veľmi výstižný. Konštatuje naše odlišnosti, ktoré by nás mali spájať a nie rozdeľovať. Pevne verím, že sa u nás budete
cítiť dobre a prajem vám veľa nových zážitkov a veľa nových priateľstiev,“ - povedala
na úvod. Po nej riaditeľka regionálneho osvetového strediska
privítala nielen vzácnych hostí, ale každého účastníka festivalu. Prvý deň podujatia sme
nazvali „Deň stretnutia: Zdravíme ťa, SVET!“. S tanečnou panorámou sa predstavil súbor
mažoretiek Mladosť z Tekovských Lužian a študenti - tanečníci z Pedagogickej a sociálnej akadémie Levice. Dobrú náladu na folklórnu časť galaprogramu nám zabezpečil
bubenícky orchester z Nitry Campana Batucada. V programe „…takí sme!“ si zaspieval
ženský spevácky súbor Vranky
z Nitry. Tradičnú kultúru nášho
regiónu zahraničným hosťom

kanca sa predstavili Nositelia tradícií z Folklórnej skupiny Vajrab na čele s vedúcou Katarínou
Ďurečkovou, z levického Csemadoku členovia
Folklórnej skupiny Garam
menti, ktorých členovia sa
po niekoľkých rokoch vrátili k tancu na potešenie
nás všetkých. Záver, ako
aj začiatok patril hosťujúcemu súboru Limbačka,
ten nás oboznámil s hudobnými a tanečnými tradíciami z Tekova. V časti Večer národov sa predstavili zahraničné folklórne súbory: Folklórny súbor
Wiwaty z Poľska, Folklórna skupina Józsa Gergely
z Maďarska a Folklórny
súbor Lipina z Čiech.
Na záver festivalového galaprogramu, respektíve jej folklórnej
časti sme sa tešili na
Folklórny súbor Zobor
z Nitry. Tu nás pôvabné speváčky a tanečnice obohatili s ľudovými
zvykmi a tancami z Te-

predstavili Detský folklórny súbor Vinička zo Základnej školy
na Vinohradoch Levice pod vedením Adriany Cucurovej, Detský a mládežnícky folklórny súbor Kincső zo Želiezoviec pod
vedením Alexandra Juhásza,
ďalší súbor - Detský folklórny
súbor Podlužianka pod vedením Boženky Dudášikovej nám
všetkým rozveselil tváre, z Pu-

kova a Ponitria. Po folklóre sa predstavili tanečníci Tanečno-športového klubu Junilev,
na obdiv celej sály.
Publikum po sediačky
tancovalo rytmy spolu aj s tanečníkmi na
javisku. Vyvrcholením
večera mal byť koncert
Gero Jazz Quartett na
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Námestí hrdinov, no kvôli nepriaznivému počasiu ho organizátori odvolali. Pre folkloristov tým večer ale neskončil. V Spoločenskej sále Hotela Atóm sa pochválila svojimi
gastronomickými špecialitami
- lokšami a „rítešmi“ Limbačka, ale mohli sme si vychutnať
aj špeciality našich českých
a maďarských hostí. Večer vyvrcholil medzinárodným tanečným domom, pestrou paletou
vystúpení všetkých súborov,
kde každý súbor sprevádzala
vlastná ľudová kapela.
Sobota patrila dňom v regióne, keď zahraniční hostia vycestovali do regiónu, aby ho
spoznali. Navštívili mesto Želiezovce. Do Šiah sa nedostali kvôli havarijnému stavu - po-

vodniam. Tamojšie programy
z toho dôvodu sa zrušili. V Želiezovciach si za sprievodu pána dekana mohli pozrieť fresky v katolíckom kostole. Bohatú prednášku si vypočuli v novozaloženom múzeu Schuberta pod vedením pána Polku.
V neskorých večerných hodinách sa predstavili v rámci galaprogramu pod názvom „…takí sme!“ aj miestnemu obyvateľstvu. V medzinárodnom tanečnom dome tancovali do neskorých hodín vyše stovky tanečníkov spolu na melódie ľudovej hudby. Každé mesto reprezentovali folklórne súbory
autentickým folklórom z regiónu.
V nedeľu dopoludnia sa konala za účastí zahraničných

hostí slávnostná svätá omša
v rímsko-katolíckom kostole
svätého Michala a slávnostné
služby Božie v kostole reformovanej cirkvi v Leviciach.
Mladí ľudia vo veku od 10 do
65 rokov pricestovali k nám už
tretíkrát zo susedných krajín,
aby nám predstavili kultúrne
a folklórne tradície a folklórne
hodnoty svojho kraja. Ich tance nás očarili ladnosťou pohybov a kroje krásou a pestrosťou. Vzájomné poznávanie
rôznych kultúr prostredníctvom
predstavenia folklóru a tradícií je nielen príjemné, ale aj
nanajvýš žiaduce a určite nás
všetkých obohatilo nezabudnuteľnými zážitkami.
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„Hore vrchon pomáľi, dole vrchon nenáhli...“
V obci Veľké Kozmálovce sa 4.
júla konal tradičný Cyrilo-metodský deň obce. V poobedňajších
hodinách sa v kultúrnom programe na javisku predstavila folklórna skupina Hrončan, detský
folklórny súbor Hronček a mužská
spevácka skupina Veselí chlapi.
Uviedli sa spoločným folklórnym
pásom „Hore vrchon pomáľi, dole vrchon nenáhli...“, ktoré malo
v ten deň premiéru. Vzniklo z pera Ireny Hanckovej a pod režisérskou taktovkou Aleny Senešiovej. Predstavenie bolo zostavené
z 15 obrazov, v ktorých - spoločne konope zasiali, na trhu koňa
Kešu predali, poklebetili, krčmičku navštívili, i čo to popili a napokon aj „mrtvyho“ sváka Šaľavárych na nohy postavili..
Podarilo sa im vytvoriť dokonalé dedinské prostredie, v ktorom nemohli chýbať rozhádané
susedky a klebetné dievky. Divá-

ka vtiahli do deja natoľko, že sa
zrazu ocitol pred domom na podstienke a nenápadne sledoval,
čo nového sa deje u susedov na
dvore. Samozrejme, v predstavení nechýbali ani typické ľudové
tance, ktorých sa choreograficky zhostila Mgr. Miroslava Grausová. O hudobnú stránku sa po-

starali Veselí chlapi pod vedením Dušana Tarišku so sprievodom ľudovej hudby pod taktovkou Ing. Miroslava Vargica. Stali sa zlatým klincom Dňa obce.
Po 37 rokoch sa vďaka nadšencom pre folklórne tradície skupina Hrončan obnovila a dokázala všetkým, že je v nich obrovský
potenciál a tak ľahko nezanikne.
Veľký aplauz po skončení predstavenia to len potvrdil.

V KOZÁROVCIACH odohrali ľudový muzikál
Búrlivým potleskom odmenili diváci divadelné predstavenie Kamenný chodníček,
ktoré 5. septembra dvakrát zaplnilo veľkú sálu Domu kultúry v Kozárovciach. Autor jedinečného divadelného projektu Ladislav Mráz spojil v upravenej verzii známej hry príbeh
lásky s kvalitným vystúpením
jubilujúcej folklórnej skupiny Praslica, ktorého choreografiu pripravila zakladateľka
a dlhoročná vedúca Mária Ďurovičová. Podujatím Kozárovčania vzdali hold osobnosti
obce Petrovi Kozinkovi, ktorý
túto hru pred 60 rokmi v Kozárovciach s ochotníkmi nacvičil.
Folklórna
skupina
Praslica
vznikla v roku 1965. Zakladateľkou a vedúcou je Mária Ďurovičová. Za obdobie svojej činnosti skupina absolvovala vyše 450
vystúpení. Vo svojom repertoári
čerpá zo zvykov, tancov a piesní
obce Kozárovce (priadky, vítanie

jari, hrabačky, dožinky, stavanie
májov, regrútska odobierka, svadobná odobierka, páračky, vianočné koledy, fašiangy s pochovávaním basy). Názov folklórnej
skupiny Praslica je podľa scény
Priadky. Členmi skupiny sú prevažne mladí ľudia. Praslica vystupovala na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Myjave, v
Krakovanoch, Tekove, v Strážnici, v Maďarsku, vo viacerých
mestách na Slovensku a v mnohých obciach okresu, ako i mimo
neho. Samozrejmosťou
sú nespočetné vystúpenia v obci Kozárovce a v
okresnom meste Levice.
Z množstva ocenení spomeňme: bronzovú medailu festivalu Východná
(Ministerstvo
kultúry 1986), striebornú plaketu za dlhoročnú
prácu (Národné osvetové centrum 1998). V roku 1988 udelil minister
kultúry vedúcej a zakladateľke folklórnej skupi-

ny Márii Ďurovičovej čestný titul
vzorný pracovník kultúry. V roku
2005 generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil skupine Medailu D. G. Licharda.
Dňa 5. septembra 2010 udelil generálny riaditeľ Národného
osvetového centra k 45. výročiu
založenia súboru Praslica jubilujúcej Márii Ďurovičovej Ďakovný list. Prajeme jej veľa zdravia a
súboru blahoželáme!
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Folklórny súbor KINCSŐ oslávil 15. výročie založenia
V Apró Kincső (drobný Kincső)
účinkujú žiaci prvého stupňa základných škôl a deti predškolských
zariadení, kým v KSČ (Kincsős
Szülők Csapata) tancujú dospelí rodičia účinkujúcich detí. Hudobný
sprievod zabezpečuje skupina Gereben, ktorej členovia navštevujú
Školu ľudových umení v Budapešti.
Poznajú ich aj v zahraničí
Pre Kincső bol rok 2008/2009
veľmi úspešným. V celoslovenskej
súťažnej prehliadke sólových a párových tancov Šaffova ostroha získal Bence Zsombor Juhász prvú cenu - Laureát v kategórii G, deti a titul Laureát v hre na cimbal, Sándor
Juhász je Laureátom v hre na base
a kontra v súťaži ľudovo - umeleckých škôl v Maďarsku.
Na jeseň dostal súbor pozvanie
do Domu ľudových tradícií v Budapešti. V divadelnom predstavení pre školskú mládež- Svadba od
Žitného ostrova k Matiažskej zemi,
pred odborníkmi priblížil kroje, ľudové zvyky a folklórne tradície kraja. Predstavili sa na rôznych vystúpeniach na Slovensku a v Maďarsku. Členovia vystupovali však aj v
Poľsku, Rumunsku, Turecku, Chorvátsku a v Rakúsku. Veľký úspech
zožalo vystúpenie na Sicílii. V spomínaných štátoch nadviazali družobné vzťahy.

Spev a tanec zbližujú
Hlavnou náplňou vystúpení je
oboznámiť obecenstvo s ľudovo-umeleckými tradíciami. „Náš repertoár pozostáva hlavne z tancov
našich regiónov, ale radi pridávame
aj tance celonárodného a tance etnického charakteru. Myslíme si, že
spev a tanec sú prvkami na zblíženie medzi národnosťami a národmi,“ - hovorí Alexander Juhász, ktorý súbor vedie spolu s manželkou.

cs Lengyel, umelecký
vedúci Tanečného divadla Honvéd z Budapešti, sa zabávalo päťsto Želiezovčanov, rodinných príslušníkov a
pozvaných hostí.
V sobotu dopoludnia sa mužská časť
všetkých súborov spoločne učila „šallai verbunk“ pod taktovkou
Sándora Juhásza, zatiaľ sa dievčatá snažili osvojiť si karičku z tanečnej látky z Kamenína pod vedením
Melindy Volner - Nagy. Spoločný
párový čardáš - pomalý aj friššku,
spomínaná dvojica učila všetkých
účastníkov.
Tanečno-hudobná pozvánka v
uliciach Želiezoviec sa vydarila.
Najskôr sa každý čudoval, čo robia tanečníci pred supermarketom
či gymnáziom, no potom ich ľudia
sprevádzali na Námestie svätého Jakuba. Tam videli tanec dievčat, karičky žien a prekrásne kroje.
V druhej pohronskej
verbovačke sa dostali k slovu verbunky spoločný šallai verbunk. Potom ukázali
svoje zručnosti všetky
súbory.
Na večerný koncert speváčky Ágnes Herczku, sólistky maďarského ľudovo-umeleckého súbo-

Zlaté pásmo
do Želiezoviec
Hudobníci absolvovali koncert
na celoštátnom stretnutí Tanečných
domov v Budapešti. Súbor získal
za najlepšie predstavenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke pre
detské folklórne súbory v Likavke
pri Ružomberku strieborné pásmo a
zvláštnu cenu poroty. Najnovšie do-

Jubilujúci
Kincső
Oslavy 15. výročia založenia súboru sa začali 17. septembra výstavou fotograﬁí, ktoré evokujú spomienky z minulosti pod názvom
Naše spomienky. Pozvaní hostia
si vypočuli prednášku popredného choreografa a zberateľa Andrása Takácsa o tradíciách. Vo večernom slávnostnom galaprograme sa
predstavili všetky zložky Kincső. Na
programe, ktorý režíroval Szabol-

ru z Budapešti, sa
chystal každý tanečník. Muzikant
Pál István Szalonna so svojimi priateľmi nielen sprevádzal koncert, ale
pokračoval i v tanečnom dome. Bol
to prekrásny večer
folkloristov, zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Mládežnícky folklórny súbor Kincső bol založený v roku 1995 v
Želiezovciach pod vedením manželov Juhászovcov. Funguje pri neinvestičnom fonde Čistý prameň.
siahol víťazstvo na celoslovenskej
prehliadke detských folklórnych súborov pre maďarskú menšinu s názvom Eszterlánc vo Fiľakove, odkiaľ si odniesol zlaté pásmo a dve
zvláštne ceny poroty - za hudobný
sprievod ĽH Gereben a za dlhoročnú vysokú kvalitnú úroveň súboru.

V nedeľu dopoludnia sa tanečníci zúčastnili na reformovanej bohoslužbe a svätej omši. V programe Súčasnosť, rozkvitnutý zázrak,
sa predstavili a zároveň aj lúčili
všetky pozvané súbory. Po ich vystúpení mali predstavenie Mladé
srdcia z Bratislavy, kde v programe Tanec diabla zožali úspech aj
bývalí tanečníci Kincső. Trojdňové oslavy 15. výročia založenia
folklórneho súboru sa uskutočnili aj vďaka výdatnej pomoci sponzorov.
-JUH-
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Ľudovoumelecký tábor
v Želiezovciach

Druhý augustový týždeň
sa konal v priestoroch Základnej školy s VJM v Želiezovciach VII. medzinárodný
ľudovo-umelecký tábor pod
názvom Ledvačakám. Hlavným organizátorom je Čistý prameň n.f., spoluorganizátorom Mesto Želiezovce
a Regionálne osvetové stredisko v Leviciach.
Letný ľudovo-umelecký tábor
nazvaný Ledvačakám je jedinečnou príležitosťou na stretnutie ľudí s rovnakými záľubami, či záujmami. Vytvára
priestor na vzájomné spoznávanie sa, na rozšírenie pohybového registra, na rozšírenie novej formy svojich záľub.
Umožňuje zoznámiť sa s ľudovou hudbou, s ľudovými tancami, tanečnými hrami a novými možnosťami využitia tradičných aktivít v rámci tvorivých
dielní.
Projekt realizujeme už 7.
rok pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej regionálnej, lokálnej a tradičnej ľudovej kul-

túre pomocou špičkových učiteľov ľudového tanca a virtuóznych muzikantov. Využívaním výhod progresívnych metód práce nenásilnou formou,
primeranými prostriedkami vytvoríme účastníkom priestor na
zvýšenie úrovne amatérskej
tvorby, ktorý je súčasťou hnutia nového mysticizmu, založeného na individuálnom preciťovaní etnicky príznačnej mystiky a starej symboliky. Znalosť
pôvodnej folklórnej látky a vcí-

tenie sa do jej estetických normatív je jedným z jej hlavných
vonkajších prejavov.
Našim hlavným cieľom je
schopnosť neizolovať prejavy
tradičnej kultúry ako muzeálny exponát, ale chápať ich ako
integrálnu súčasť existujúceho
kultúrneho prostredia, využívať
ich regionálnu a lokálnu znakovosť vo sviatočnom i každodennom živote.
Hudba a tanec je jazyk. Je
určený pre špeciálny spôsob,

ako vyjadriť svoje myšlienky,
pocity. Každý jazyk má súbor
pravidiel, ktorý musí byť známy
s cieľom, aby sme mohli hovoriť k sebe navzájom. Hudba a
tanec má aj svoj vlastný súbor
pravidiel a syntaxe. Môžete sa
to naučiť za niekoľko týždňov,
mesiacov alebo možno len za
niekoľko rokov. Chceme, aby
účasť v tábore slúžila na vyvíjanie tvorivosti, na rozvíjanie
umeleckej komunikácie, aby
účastníci vedeli vyjadriť svoje pocity. Nikdy nie je neskoro
začať.
Našim cieľom je poskytnúť
príležitosť pre všetkých ľudí,
ktorí nikdy neštudovali hudbu
a tanec, ale pomocou profesionálnych hudobníkov a učiteľov
hudby, učiteľov ľudového tanca
sa môžu podieľať na tom tiež.
Po minulých ročníkoch spätná väzba naznačuje, že sme
dosiahli významné výsledky
uplatnením poznatkov získaných v rámci tábora.

NAVŠTÍVILI SME:
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ROS pomáha ZELENÝM ŠKOLÁM v regióne Levíc
Zelená škola je certiﬁkačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je od roku 2009 partnerskou organizáciou tohto
programu formou konzultantskej pomoci, ktorú poskytuje zapojeným materským a základným školám v okrese Levice. V školskom
roku 2009/2010 sa do programu zapojila Materská škola s kresťanskou výchovou, II. ZŠ Levice a tiež Materská škola Lienka zo Želiezoviec. V uvedenom školskom roku Materská škola Lienka a II. ZŠ
získali diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o udelenie najvyššieho
ocenenia - certiﬁkátu a vlajky - sa budú uchádzať v školskom roku
2010/2011. Materská škola s kresťanskou výchovou v Leviciach v
programe nepokračuje z dôvodu jej zrušenia zriaďovateľom.
Konzultantská pomoc ROS v
Leviciach spočíva v poskytovaní odbornej konzultantskej pomoci zapojeným školám. Konzultanti programu Zelená škola sú pravidelne a kontinuálne vzdelávaní na
Regionálnych seminároch programu, ktoré sa konajú v Bratislave,
Trenčíne, Zvolene a v Družstevnej
pri Hornáde. Rovnako sa zúčastňujú na stretnutiach konzultantov
vo Vzdelávacom centre Záježová,
kde sa zúčastňujú odborných seminárov, podieľajú sa na zdokonaľovaní programu, vymieňajú si skúsenosti.

Proces Zelenej školy je holistický (celostný) a prioritne zameraný
na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú
školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné
prostredie.
Žiaci - študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia, analyzujú
súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstará-

Ale čo vlastne Zelená škola je?
Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa. Program Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Tie vedú
žiakov a celú školu k šetrnejšiemu
prístupu voči životnému prostrediu,
t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv
školy na životné prostredie (znižujú jej ekologickú stopu).
Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že
je zároveň nevyhnutné snažiť sa
zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť
cestu zmeny, ktorá povedie k
zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej
škole i spoločnosti.
Participácia, alebo spoločne
to ide ľahšie

vanie, zeleň a ochrana prírody) a
následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje
predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom
Ekokódexu.
Metodológia programu
V programe Zelená škola sa
uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia (EMAS/ISO 14
001): 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Environmentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-environmentálna výučba, 6. Informovanie
a spolupráca, 7. Eko-kódex školy.
Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy.
Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybrať minimálne jednu z
nasledujúcich tém: voda, odpad,

energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.
Zelená škola je praktická
„Walk your talk“ - prenesene: „O
čom rozprávaš, to aj urob, tak aj
konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov
školy a prostredia, v ktorom žijú.
Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické
vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu
do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom
nielen pre školskú komunitu, ale
tiež pre širokú verejnosť.
Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie
prostredia školy, jej okolia a pod.
Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú
na praktickej ochrane prírody a vo
výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.
Žiaci sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru
a zodpovednému konaniu. Škola
sa snaží byť otvorená voči novým
trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.
Pomoc na ceste k Zelenej škole
Počas celého certiﬁkačného procesu môže škola využívať rôzne
formy bezplatnej metodickej podpory. Od metodickej príručky, e-

-mailovej konferencie, web stránky
až po osobné konzultácie.
Medzinárodný certiﬁkát a vlajka
Školy, ktorým sa podarí úspešne
zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certiﬁkačného obdobia medzinárodné ocenenie - certiﬁkát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certiﬁkát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia
Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v
účasti v programe.
Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certiﬁkačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certiﬁkát a vlajku
sa môžu uchádzať v nasledujúcich
školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školský rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.
Na základe medzinárodného
štandardu siedmich krokov je certiﬁkát Zelená škola značkou kvality
environmentálneho vzdelávania a
manažmentu na školách. Vlajka a
certiﬁkát symbolizuje to isté na Novom Zélande, v Brazílii, vo Fínsku
či u nás na Slovensku.
Organizácia programu
Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005 a v
školskom roku 2009/10 bolo doňho
zapojených 112 škôl. Každý rok
sa do programu môžu zapojiť ďalšie materské, základné, aj stredné
školy.
(zdroj www.zelenaskola.sk)
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Detský tábor HOSTĚTÍN 2010
V ekologickom vzdelávacom Centre Veronica, v malebnej dedinke Hostětín v Českej republike, sa v termíne od
19. do 23. júla konal Letný tábor pre rodičov s deťmi. Na
uvedenom programe spolupracovalo aj Regionálne osvetové stredisko v Leviciach formou lektorovania ekologického výučbového programu pre deti predškolského a
mladšieho školského veku.
Prevažne išlo o prácu s prírodným materiálom a pozorovanie a skúmanie okolitej prírody. Pri pozorovaní sme využili
špeciálny didaktický
materiál na experimentovanie v prírode - lupy, zväčšovacie škatuľky, periskopy, sady na prieskum vodných organizmov, sady na skúmanie
chrobákov. Deti mali za úlohu odobrať vzorky organizmov žijúcich v okolí tábora na
rôznych stanovištiach, napr. v
potoku, v bylinkovej záhrade,
v jablčnom sade, na poli atď.
Následne ich výskyt zakresľovali do pripravenej mapy a
za pomoci kľúčov určovali ich

názvy, spoznávali ich život v
prírode, príp. ich význam pre
človeka.
Okrem skúmania a poznávania prírody bol tábor zameraný na spoznávanie indiánskej kultúry a zvykov, ži-

vota Indiánov. Všetko formou
rôznych dobrodružstiev v teréne, zážitkových hier, umenia - spievania, tancovania,
kreslenia, maľovania a rôznych iných výtvarných techník
a kreatívnych činností. Tábor
bol určený pre deti vo veku od
6 do 10 rokov, zúčastnilo sa
ho 22 detí.

SOCIÁLNA PREVENCIA
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zorganizovalo v
rámci sociálnej prevencie v mesiacoch september - október 2010
niekoľko zaujímavých podujatí.
HAZARDNÉ HRY S CHUDOBOU
V dňoch 17., 21., 23., a 24. septembra sa konalo premietanie filmu
s rómskou problematikou spojené s besedou, zorganizované v rámci
Rómskeho filmového festivalu Martina Slivku „Kalo čangalo (Čierny bocian)“, určené žiakom stredných škôl. Videoprojekcie filmu Holokaust
sa zúčastnilo približne sto študentov SOŠ, Pod Amfiteátrom 7 v Leviciach. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s okolnosťami vyhladzovania rómskej rasy v koncentračných táboroch, ako aj diskutovať na danú tému s pani učiteľkami Ing. Frajtovou a Mgr. Szárazovou. Dňa 22.
septembra sa pri rovnakej príležitosti konalo premietanie krátkeho filmu
Biela ovca v MŠ Mýtne Ludany.
ĽUDSKÉ PRÁVA
V dňoch 28. a 29. októbra sa uskutočnila diskusia o ľudských prá-

vach, ktorú viedli lektorky Mgr. Kuchárová a Mgr. Vojteková so študentami SOŠ, Pod Amfiteátrom v Leviciach a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Diskusie sa zúčastnilo asi 70 žiakov.
Obe lektorky sú aktívnymi členkami OZ Prima. OZ PRIMA je mimovládna nezisková organizácia združujúca mladých profesionálov a dobrovoľníkov, ktorej cieľom je prispieť k riešeniu drogovej problematiky a
to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti „Harm Reduction“ (redukcia poškodení spôsobených užívaním drog). Združenie v súčasnosti pripravuje otvorenie prvého nízkoprahového zariadenia. V spolupráci s
Občianskym združením MOST, mimovládnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou duševného zdravia, realizuje projekt „street work“ (terénna práca). Cieľovou skupinou oboch projektov je riziková mládež a
aktívny užívatelia drog v Bratislave. Hlavným cieľom práce združenia je
minimalizácia zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog
a to nielen pre užívateľov, ale aj pre ich sociálne okolie. Zároveň ide o
nadviazanie kontaktu so závislými a ich motiváciu pre neskoršie liečenie smerujúce k abstinencii. OZ PRIMA vznikla v roku 1998.
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V Hontianskej Vrbici učili škôlkarov chrániť prírodu
„Stromy sa bez nás zaobídu, ale my bez nich nie!“ - to
bola základná myšlienka projektu Ozajstný poklad, ktorý
ROS v Leviciach zrealizovalo
v dňoch 24. - 28. mája v MŠ
Hontianska Vrbica. Projekt ﬁnančne podporil fond T-Mobil
Slovensko a.s. Nadácie Pontis. Projekt bol po obsahovej
stránke zameraný na vzdelávanie detí predškolského veku (sekundárne aj verejnosti)
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
Keďže jedným z pokladov obce Hontianska Vrbica je Tisícročná záhrada - záhrada so starými
stromami, projekt sa zameriaval
práve na spoznávanie a ochranu
tejto lokálnej prírodnej hodnoty.
Deťom bola problematika významu a ochrany drevín posúvaná v
rôznych súvislostiach a rôznymi
formami. Prostredníctvom informácií, názorných pomôcok, videoprojekcie, zážitku, dramatizácie,
tvorivých dielní a workshopov...
prúdili k deťom nové poznatky o
význame stromov pre ľudí, prírodu, život na Zemi (oboznámili sa so základnými
procesmi prebiehajúcimi v prírode, ako je napr. rovnováha v prírode,
potravinový reťazec), o
úžitku stromov pre ľudí (drevovýroba, kúrenie, výroba
papiera, využitie kvetov, plodov,
kôry pre potravinárske účely), o
potrebách stromov - s následnou
výučbou starostlivosti o dreviny,
ako aj postupu pri ich vysádzaní.
S pomocou študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, odboru animátor kultúry,
každý deň začal motivačným divadielkom na danú tému. Deti sa
od hlavnej postavy Stromovníčka

Ozajstný poklad
- ochrancu stromov - dozvedeli
napr. prečo neslobodno vyberať
vajíčka z vtáčích hniezd, akými
dôležitými obyvateľmi stromov sú
vtáky, tiež že nemôžeme ľubovoľne rúbať stromy, olamovať ich konáre, zakladať v lese oheň, atď.
Na divadielko nadväzovali sprievodné aktivity podľa hlavnej témy
dňa. (fotograﬁa - deti so stromovníčkom)
Význam stromov pre lesné
organizmy deti spoznávali aj
pozorovaním mikrosveta drevín, s použitím špeciálnych didaktických pomôcok na experimentovanie v prírode. Malý pozorovatelia nadšene sledovali
mravčeky pochodujúce po kôre
stromu, či iné chrobáčiky, ktoré
žijú na stromoch a majú nenahraditeľný význam pre udržanie
rovnováhy v prírode. (fotografia
- prieskum kôry)
Po ďalšie dni nám aktivity

ným sadením semenáčikov stromov do kvetináčov v triede, potom skutočným vysadením mladej vŕby v areáli MŠ za prítomnosti starostu obce a samozrejme Stromovníčka. Vysadená
vŕba a starostlivosť o ňu sa má
stať symbolom nových vedomostí detí o stromoch. (fotograﬁa sadenie vŕby)
Kreatívnou časťou projektu boli tvorivé dielne, kde sa deti pod
dohľadom lektorky zoznamovali s hlinou, jej
vlastnosťami, modelovali škriatkov, otláča-

vou knižkou. Pri jej čítaní sa spolu
s rodičmi môžu vracať k tomu, čo
všetko počas intenzívneho týždňa
so Stromovníčkom zažili, čo sa o
stromoch naučili. My veríme, že
voľnočasové a vzdelávacie podujatie tohto druhu nebolo v regióne
posledné, veď každá obec má poklady, s ktorými sa môže popýšiť
a podeliť s ostatnými.
Prostredníctvom
informácií,
názorných pomôcok, videoprojekcie, zážitku, dramatizácie, tvorivých dielní prúdili k deťom nové poznatky o význame stromov
pre ľudí, prírodu, život na Ze-

li do hliny listy stromov a tvorili rôzne iné výrobky s prírodnými motívmi.V závere projektu, na
workshope intuitívnej pedagogiky, dostalo priestor intuitívne vnímanie prírody. Deti zapojením
všetkých zmyslov pozorovali tvar
vetra a zvukov, preciťovali energiu stromov.
Projekt vyvrcholil záverečnou
slávnosťou, na ktorej Stromovníček odmenil všetky deti zaujíma-

mi (oboznámili sa so základnými
procesmi prebiehajúcimi v prírode, ako je napr. rovnováha v prírode, potravový reťazec), o úžitku stromov pre ľudí (drevovýroba, kúrenie, výroba papiera, využitie kvetov, plodov, kôry pre potravinárske účely), o potrebách
stromov - s následnou výučbou
starostlivosti o dreviny, ako aj postupu pri ich vysádzaní.
Obsahovou náplňou sprievod-

plánované v teréne znemožnil
dážď, a preto sme improvizovali
v priestoroch MŠ. Tému význam
stromov pre človeka sme deťom
demonštrovali napr. pomocou napílených kmeňov stromov, na ktorých deti rozlišovali kôru a drevo.
Neskôr k nim priraďovali výrobky
rozmiestnené po triede, pracovali
s pracovnými listami.
Tému potreby stromov a ich
ochrana sme naplnili najprv cvič-
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ných aktivít organizovaných pre
širšiu verejnosť bola práca s prírodným materiálom, najmä drevom - výroba hudobných nástrojov, prútených košov a iných výrobkov, práca s hlinou, fotenie
stromov, výroba recyklovaného
papiera. Aj odborné besedy boli zamerané na problematiku drevín, históriu miestnej Tisícročnej
záhrady spojenú s históriou obce, odbornú starostlivosť o jednotlivé druhy drevín, využívanie
listov, kvetov a plodov drevín v
ľudovom liečiteľstve.

Fungovanie projektu, jeho koordináciu, obsahovú stránku, odborných lektorov, propagáciu, zabezpečovalo ROS v Leviciach.
Prípravu projektu, pomôcok,
výzdoby, stanovíšť, záverečnej
oslavy, zabezpečovali študenti
Pedagogickej a sociálnej akadémie Levice, odboru animátor kultúry. Logika projektu spočíva v
snahe Regionálneho osvetového
strediska sprístupniť vzdelávacie a voľnočasové podujatie obyvateľom obce, prispieť k hodnotnému tráveniu voľného času, k

ochrane a tvorby životného prostredia, formovaniu pozitívnych vzťahov v komunite a k okoliu, nadobúdaniu nových vedomostí a ku zmenám hodnôt a postojov ľudí k svojmu bezprostrednému okoliu.

18

ŽIVOT ŠITÝ NA MIERU



Janka Vaculčiaková

* Ako ste sa vy vnímali v
jednotlivých etapách vášho
života, v rôznych rolách? Boli ste spokojná?
- Táto otázka ma priviedla k
pohľadu do minulosti. Do rôznych období môjho vývoja a
oblastí života. Boli obdobia,
keď som bola šťastná a spokojná a boli aj krízy. Najväčšiu
radosť som prežívala ako matka a teraz, keď žijú moje dcéry vlastné životy, teším sa z toho, ako sa im darí. Mala som
obdobie, keď som opakovala
to, čo som sa naučila od svojich rodičov a z blízkeho okolia a ani som netušila, čo potrebujem a čo chcem. Môj proces dospievania začal vážnou
životnou krízou, ktorá ma upozornila na to, že niekde robím
chyby. Potrebovala som zistiť
kde a ako svoj život zmeniť. Tu
sa začalo moje obdobie práce
na sebe. Spoznávala som sa,
hľadala som čo potrebujem, čo
mi robí radosť, čo chcem, čo
som schopná dosiahnuť. Snažila som sa nájsť, žiť v rovnováhe so sebou, aj v sociálnych
vzťahoch. Išlo to pomaly, ale
tešila som sa z každého úspechu, ktorý zvýšil kvalitu môjho života.
* Čo vás priviedlo k štúdiu
psychoterapie a k práci so
svojpomocnými skupinami?
- V mojom osobnom rozvoji mi veľmi pomohol záujem o
psychológiu. Doviedol ma až k
práci asistentky v psychologickej ambulancii PhDr. Evy Jachymovičovej, ktorá je aj odbornou garantkou svojpomocných skupín a potom k štúdiu
psychoterapie na Pražskej vysokej škole psychosociálnych
štúdií. Rozhodnutie pre štúdium psychoterapie považujem
za jedno zo svojich najšťastnejších. Ja som zážitkový typ
a tak som mala potrebu všet-

Čo znamená byť ženou? Aké sú naše životné priority, ciele, naše poslanie? Žijeme viac
svoj život alebo životy našich blízkych? Vieme prejavovať svoje pocity? Ako nájsť rovnováhu a vnútornú silu na zmenu? Život plynie akosi rýchlejšie. Zmenila sa doba. Zmenili sa role
v rodine. To, čo bolo kedysi zaužívané, už neplatí. Čo tieto zmeny priniesli ženám? Prednedávnom som sa v jednej knihe dočítala, že so zmenou doby, novými možnosťami a slobodou,
ruka v ruke vstúpila do našich životov neúnosná záťaž - byť nielen dokonalou matkou, manželkou, ale aj vybudovať si kariéru, vzdelávať sa, cestovať, vyzerať dobre a mlado za každých okolností, jednoducho byť stopercentnou na každom z týchto frontov. Na tieto otázky
nám pomôže nájsť odpoveď Janka Vaculčiaková, s ktorou ROS v Leviciach v roku 2011 pripravuje cyklus pravidelných stretnutí žien pod názvom ŽIVOT ŠITÝ NA MIERU. Pani Janka je
absolventkou Pražskej vysokej školy psychosociálnych štúdií, úspešne vedie svojpomocné
skupiny žien vo Zvolene. Zaujímalo nás, aká bola jej cesta, ktorá ju k tejto práci priviedla.
ko, čo som v živote prežila a v
rámci štúdia sa naučila, zužitkovať. Vždy ma lákala práca so
skupinami ľudí a tak sme skúsili vo Zvolene v apríli 2008 zorganizovať prvú ženskú svojpomocnú skupinu v rámci aktivít
Občianskeho združenia Súlad,
v spolupráci so psychologickou
ambulanciou PhDr. Evy Jachymovičovej.
* Aký bol vývoj záujmu verejnosti o tieto stretnutia?
- Snažili sme sa skupiny nastaviť na aktuálne potreby žien
a tak prvá, úvodná svojpomocná skupina bola zameraná na
zber tém, o ktoré majú ženy záujem. Témy sme spracovali do
jednotlivých stretnutí a oslovili
sme verejnosť. Na prvé skupiny chodilo tak 5 - 7 žien, približne po pol roku sa na skupinách stretávalo 10 - 14 žien a
to nás viedlo k rozšíreniu ponuky. Otvorili sme ďalšiu ženskú
skupinu. Niektoré ženy prejavovali záujem o skupiny zmiešané, žensko - mužské, a tak
sme tento rok začali realizovať
aj zmiešané skupiny. Sú ľudia,
ktorí chodia na skupiny pravidelne, a niektorí prídu podľa
toho, aké témy ich oslovia. Ale
skoro po troch rokoch práce
môžeme skonštatovať, že zo
strany žien je záujem o svojpomocné skupiny a zaujímavý je
aj záujem zo strany mužov.
* Ako stretnutia prebiehajú, čím obohacujú zúčastnených? Čo je ich cieľom?
- Jedno stretnutie trvá 2 hodiny. Skupiny sú otvorené pre verejnosť a každá skupina má iné
zloženie. Účasť ľudí je dobrovoľná, rovnako aj spôsob prejavovania sa v skupine. Každý
má možnosť vyjadriť sa k téme
a k tomu, čo sa na skupine deje, alebo môže byť len v úlohe
pozorovateľa. Skupina má svoje pravidlá, ktoré súvisia hlavne

s ochranou zúčastnených ľudí.
Cieľom skupín je vytvoriť
priestor na komunikáciu o témach,
ktorým
nevenujeme
priestor v každodennom živote. V takejto komunikácii dochádza k uvedomovaniu si určitých skutočností, ktoré žijeme, ale v každodennosti sa
nám stráca ich význam. Vedomejší spôsob života nám ponúka možnosť osobnostného
rastu a pozitívnych zmien v životoch. V skupine sa stretávajú ľudia, ktorí majú potrebu zdieľať svoje názory a pocity s ostatnými. Všetci sa spoločne učia rešpektovať prežívanie druhého, prijať jeho jedinečnosť a porozumieť odlišným názorom. Spoločne hľadajú riešenia a východiská. Vzťahy členov svojpomocnej skupiny charakterizuje spolupráca,
pochopenie a solidarita. Každý môže byť prospešný pri riešení problémov niekoho iného. Ľudia v skupine sa navzájom obohacujú a podporujú. Je
tu priestor na osobnú prezentáciu, ale aj na počúvanie, na
možnosť vyjadrenia vlastných
názorov, na komunikáciu, ktorá je prijímaná, na zdieľanie
osobných skúseností a v neposlednom rade na vytváranie
priateľských vzťahov.
* O aké témy sa ženy zaujímajú? Majú možnosť voliť si
tému stretnutia?
- Áno, témy si priebežne ľudia definujú podľa toho, čo potrebujú. Ja ich zbieram a postupne sa dostávajú do skupín. Všetky témy sa týkajú toho, čo ženy prežívajú. Zaujíma
ich, ako môžu na sebe pracovať, ako si budovať zdravé sebavedomie, ako sa vyznať vo
svojich pocitoch, vo vzťahoch,
ktoré žijú. Ako pristupovať k
výchove detí, ako si budovať
pracovné prostredie, ako do-

kázať všetko to, pre čo sa rozhodnú. Všetky témy sú o tom,
čo nám život ponúka a nie je to
pre nás celkom jasné a zrozumiteľné.
* Čo dávajú tieto stretnutia
vám? V čom vidíte ich dôležitosť pre iných?
- Ja sa zo stretnutí veľmi teším. Som vďačná všetkým ľuďom, ktorí na skupiny prichádzajú. Veľa sa od nich učím o
sebe, ale aj o práci so skupinou. Fascinuje ma jedinečnosť
človeka a vidím, že na tú istú životnú situáciu je veľa rôznorodých pohľadov, za ktorými sa skrýva veľmi veľa spôsobov, ako reagovať na jednotlivé životné situácie. Rovnako aj množstvo rôznorodých
životných skúseností. Život je
nesmierne bohatý vo svojich
možnostiach, ktoré dokážeme
veľakrát vidieť len vďaka iným.
Myslím, že v tomto je skupina
dôležitá aj pre ľudí, ktorí prichádzajú. U ľudí, ktorí chodia
pravidelne, vidím po určitej dobe posun, o ktorom aj sami hovoria. Vyriešia si nejasné situácie, uvedomia si svoje miesto
vo vzťahoch, nájdu pre seba
riešenie a prídu na to, čo potrebujú.
* Aké sú vaše plány do budúcna?
- Myslím si, že organizovanie
skupín má zmysel a postupne
vychádzam ľuďom v ústrety.
Priznám sa, že si nerobím plány do budúcna, žijem v prítomnosti a reagujem na ich potreby. Prostredníctvom aktivít Občianskeho združenia Súlad tak
tvoríme budúcnosť svojpomocných skupín. Mojim plánom do
budúcnosti je radosť zo života pre seba a iných, skupiny sú
možno prostriedkom ako to dosiahnuť.
Ďakujem za rozhovor
a teším sa na spoluprácu.
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Navštívili sme:
Divadelná prehliadka neprofesionálneho divadla Tlmačské činohranie 2010 sa uskutočnila v
dňoch 11. - 13. júna. Hlavným organizátorom bolo Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch, spoluorganizátormi Národné osvetové centrum Piešťany, Rada pre
neprofesionálne divadlo na Slovensku a Mesto Tlmače.
Organizátori prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty,
ktorá bola v zložení: Mgr. art. Miklós
Forgács, Mgr. art. Pavel Graus, Mgr.
art. Vladislava Fekete, predsedníčka MgA. Viktória Janoušková, udelili diplomy za účasť Divadlu DISK
Trnava, Divadlu G. F. Belopotockého Liptovský Mikuláš, Divadlu Hľadanie Tlmače, Divadelnému súboru
Homo Fuge Púchov, Celom malému
divadlu Žemberovce, Divadlu Commedia Poprad a Divadlu Pictus Rimavská Sobota. Ocenenia získali:
Divadlo Disk Trnava - špeciálna ce-

...plus

Tlmačské činohranie 2010

na za autorské herectvo v inscenácii, Martinov Kabátov z Divadla Hľadanie Tlmače za stvárnenie postavy
Ellinga v inscenácii Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjern, Jozef
Krčmár z Divadla Hľadanie Tlmače
za stvárnenie postavy Kjell Bjerneho
v inscenácii Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne, Vlado Benko z Divadla Commedia Poprad za
postavu Jozefa v inscenácii Jozef a
Mária, Veronika Žoldáková z Divadla
Commedia Poprad za postavu Márie
v inscenácii Jozef a Mária.
Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporučila programovej rade Scénickej
žatvy na zaradenie do programu
Scénickej žatvy 2010 tieto súbory a
inscenácie: Divadlo Hľadanie Tlmače s inscenáciou Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne a Divadlo Commedia Poprad s inscenáciou Jozef a Mária.

 MgA. Viktória Janoušková hodnotí prehliadku.

Divadelnú chalúpku v Brezne

Tretí septembrový týždeň sa v Brezne už po štvrtýkrát uskutočnil VI. ročník inšpiratívneho festivalu Divadelná chalúpka. Podujatie je festivalom spájajúcim mestá a obce na Horehroní v okolí Brezna. Zďaleka nie je len breznianskou záležitosťou. Divadelná chalúpka navštívila aj Podbrezovú, Pohronskú Polhoru, Čierny
Balog, Polomku a Tisovec.
Počas troch festivalových dní nás
čakalo veľa zaujímavých, veselých
aj dramatických, hudobných aj divadelných predstavení. Predstavili sa
bábkové a činoherné divadlá. Festival sprevádzala výstava „100 rokov
od J. Čemana v Pivnici“, spojená s
prezentáciou publikácie zahraničných hostí festivalu. Prvé predstavenie sa uskutočnilo v breznianskej
synagóge „Zabudla som“ v podaní
Kataríny Mišíkovej.

Náš okres mal tiež svoje zastúpenie - Celkom malé divadlo zo Žemberoviec. Manželia Meszárošovci
odohrali dve predstavenia v Brezne
a jedno v Podbrezovej. Zožali veľký úspech nielen od divákov, ale aj
od odborníkov z oblasti divadiel. Za
zmienku stojí, že to bolo ich 36. vystúpenie v tomto roku.
Veľkým zážitkom bolo pre nás divadelné predstavenie „KUMŠT“ od
Yasminy Rezy v podaní skvelých

 Ria a Petr Meszárošovci z CMD Žemberovce.

 Divadelné predstavenie KUMŠT.

hercov Martina Horňáka, Františka
Výrostka a Jána Kožucha zo Slovenského komorného divadla Martin. “KUMŠT“ priniesol Yasmine Reze celosvetový úspech. Opäť získala Moliérovu cenu, dokonca v troch
kategóriách - najlepší autor, najlepší
text a najlepšia inscenácia. V Londýne získala hra cenu za najlepšiu komédiu roka, v Nemecku cenu za najlepší zahraničný text. Hra bola preložená do 35 jazykov a dodnes sa hrá
takmer všade. Práve teraz uvádzajú „KUMŠT“ divadlá v Amerike, Indii,
Austrálii, Indonézii, Peru, Gruzínsku,
Česku či Rusku. Zrejme všade na
svete sa v momente, keď diváci po
prvýkrát uvidia neuveriteľne drahý

biely obraz, ozve smiech, a hoci je
text vo všeobecnosti kategorizovaný
ako divadelná komédia, sama autorka tvrdí, že jej text je aj trochu tragický. Umelecké dielo je iba zámienkou pre odhalenie vzťahov, obnaženie charakterov. Je to hra o priateľstve. Hra o úplnej banalite, ktorá
dokáže priateľstvo zničiť. “Je to ako
svadba Moliéra s Woodym Allenom.
Inscenácia je bláznivá, no napriek
tomu čistá a elegantná, ako plávajúci list vo vánku“. Pod réžiu tejto hry
sa podpísal Peter Mankovecký. Určite si ju pozrite, neoľutujete. Po predstaveniach sa každý večer v klube
Bombura v Brezne konali koncerty
zaujímavých hudobných telies.
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Navštívili sme:

Pudl a magnólie v Leviciach
IVA JANŽUROVÁ je popredná členka Národného Divadla v Prahe a predstaviteľka mnohých filmových rolí. V komédii „Pudl a Magnólie“ sa predstavila spoločne s režisérom a
vlastným manželom Stanislavom Remundom a s ich spoločnou dcérou Theodorou Remundovou. Mali sme možnosť vidieť toto skvelé predstavenie v DK Družba 14. septembra. Z
dielne týchto dvoch skvelých hercov je to veľmi vydarená komédia o zákulisných praktikách hereckej profesie, zradách, pomstách, milostných vzťahoch a predovšetkým komických situáciách, ktoré sú spustené konkurzom na rolu vo filme.

Detské divadelné predstavenie VEĽKÉ UPRATOVANIE

V Mládežníckom centre Kontakt v Leviciach sa 3. septembra uskutočnilo detské divadelné predstavenie VEĽKÉ UPRATOVANIE. Hlavnú úlohu v ňom má Ria Mészárošová, členka Celkom malého divadla zo Žemberoviec, hru napísal Petr Mészároš, režíroval Peter Ľuptovský z Divadla Kusy cukru Kremnica. Petr, povedz nám niečo o predstavení, prečo po rokoch znova niečo pre deti? „Prišlo to samé od seba a akosi sme
ani dlho neuvažovali či áno, či nie. Jednoducho sme si povedali „prečo nie“. A keď už pre deti, tak rovno pre tie najmenšie. K námetu a zrealizovaniu „Upratovania“ sme sa rozhodli použiť básne určené pre deti. Verše, na ktorých v škôlke „fičal“ hádam každý z nás. Predstavujeme netradičným spôsobom všedný život obyčajných vecí. U detí sa snažíme podporovať fantáziu a tvorivosť a tak ponožka nemusí byť len ponožkou
a koberec kobercom.“

Regionálna súťaž mladých moderátorov a hlásateľov - amatérov
Regionálna súťažná prehliadka
MLADÝ MODERÁTOR sa uskutočnila 14. októbra v Leviciach. Hlavným organizátorom bolo Regionálne
osvetové stredisko v Leviciach, spoluorganizátorom MC Kontakt Levice.
Po predstavení odbornej poroty, ktorá hodnotila v zložení Mgr. Ria Mészárošová, Mgr. Petr Mészároš, Mgr.
Mária Székelyová a Radoslav Šebo,
sa osemnásti súťažiaci študenti predstavili v štyroch súťažných disciplí-

MLADÝ MODERÁTOR 2010
nach: interpretácia spravodajského
textu v trvaní 60 sekúnd, interpretácia reklamného textu (30 sekúnd),
vedenie rozhovoru so zaujímavým
človekom v trvaní troch minút a súťažiaci sa predstavili aj v moderovaní vlastnej relácie (2 minúty). Nasledoval rozborový seminár,
po ktorom porota vyhlásila výsledky, odovzdala
diplomy a vecné ceny. Na
krajskú prehliadku MLADÝ MODERÁTOR v Nitre
postúpili študenti: Martin
Majer z PaSA Levice, Ján
Kamenický z Obchodnej
akadémie Levice, Eliška
Janegová z PaSA Levice,
Veronika Szabóová a Andrea Benedeková z Gymnázia Šahy.
 Ocenený Martin Majer.

Eliška Janegová na celoslovenské kolo
Krajské kolo súťaže Mladý moderátor sa uskutočnilo 21. októbra v
Nitre. Náš okres úspešne reprezentovala ELIŠKA JANEGOVÁ z PaSA
Levice, ktorá vo svojej vekovej kategórii obhájila prvé miesto a postúpila na 31. ročník celoštátneho ﬁnále Sárova Bystrica, ktoré sa uskutoční v
dňoch 25. - 26. novembra 2010 v Banskej Bystrici. Držíme palce!
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Premiéra muzikálu v Kozárovciach
Dve vzácne a neopakovateľné jubileá viedli ochotníkov z
Kozároviec uviesť a obnoviť dedinský muzikál, upravený
podľa predlohy Ferka Urbánka „Kamenný chodníček“. Na túto slávnostnú udalosť sme boli pozvaní 5. septembra.
Bolo to pred šesťdesiatimi
rokmi, v roku 1950, keď po prvý raz nezabudnuteľný učiteľ a
organista, pán Peter Kozinka s
ochotníkmi divadelného súboru
HRON pripravili predstavenie,
na ktoré sa spomínalo i po rokoch.
Folklórna skupina PRASLICA oslavuje 45. výročie svojej
činnosti. Pri jej vzácnom jubileu sa prezentuje v Kamennom
chodníčku v celej svojej kráse.
Spevy, tance, zvyky ukazujú jej
umenie, jej záslužnú činnosť
pri uchovávaní tradícií ľudovej kultúry. PRASLICA je známa takmer po celom Slovensku. Vystupovala na festivaloch
vo Východnej, na Myjave, Krakovanoch, v Starom Tekove. V
zahraničí v Českej a Maďarskej
republike. Môže sa pochváliť

desiatimi televíznymi nahrávkami a rovnako rozhlasovými nahrávkami v Klenotnici ľudovej
hudby. Stovky ďalších vystúpení po slovenských mestách
a dedinách prezentovalo zvyky,
tance a piesne obce. Vítanie jari, hrabačky, dožinky, svadobné zvyky, koledy, fašiangy, ale
i tance baligátor, mazuľa, plieskaná, pávy, židovka, polky, čardáše a mnohé iné potešili a rozveselili tisíce divákov.
Množstvo významných ocenení,
ktoré PRASLICA dosiahla, svedčia o jej záslužnej práci pri uchovávaní a prezentovaní ľudovej
kultúry, pri jej eláne pokračovať a
zveľaďovať dedičstvo našich otcov a materí a mnohých generácií
Kozárovčanov.

Benefícia herca Ivana Palúcha a jeho postáv,
ktoré hral, po ktorých túžil, ktoré prežil a nikdy nehral, alebo ako
sa komediant, sedliak, Rómeo, Lúpežník, Merkucio a Learov šašo
v jednej šatni stretli.
Dňa 27. mája sme sa v divadelnej sále Domu kultúry v Žemberovciach a 28. mája v MC Kontakt v Leviciach zúčastnili divadelného predstavenia. Bola to benefícia herca Ivana Palúcha a jeho postáv - PRECITNUTIE V GARDERÓBE. Pod scenár a dramaturgiu sa podpísal Maroš Krajčovič, pod réžiu Viera Dubačová. Ivan Palúch (nar. 1940) patrí k
významným hereckým osobnostiam histórie česko-slovenskej kinematografie. Na začiatku svojej závratnej kariéry mal to šťastie, že sa mohol
dotýkať hviezd. V roku 1967 dostal Ivan Palúch veľkú príležitosť hrať vo
Vláčilovej balade Markéta Lazarová, kde hral Adama Jednoručku, syna hlavného hrdinu Kozlíka. Medzinárodný úspech filmu potom spôsobil, že zaujal zahraničných filmárov, čo mu v nasledujúcom roku otvorilo cestu medzi elitu európskeho filmu. Poznáme ho aj ako Adama Šangalu, či princa Bajaju.
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Podujatia ROS v Leviciach 2011 v Kocke
FOTOGRAFIA

Fotoklub
14. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4. a 10. 6. Stretnutie amatérskych fotografov - stretnutia sa konajú jedenkrát mesačne počas
celého roka v MC Kontakt Levice, spoluorganizátor OZ Fotogravity
Zimný fotografický workshop
29. - 30. 1. Zimný fotografický workshop pre amatérskych fotografov v Penzióne Včielka Ipeľský Sokolec, spoluorganizátor OZ Fotogravity
AMFO 2011 - okresné kolo
17. 4. Okresná súťaž vo fotografickej tvorbe, postupová na krajskú v MC Kontakt Levice
AMFO 2011 - krajské kolo
3. - 26. 6. Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby v Tekovskom múzeu Levice
Letný fotografický workshop
19. - 21. 8. Letný fotografický workshop pre amatérskych fotografov v Penzióne Včielka Ipeľský Sokolec, spoluorganizátor OZ Fotogravity

Dni fotografie v Leviciach 2011

6. - 29. 5. Štvrtý ročník medzinárodného fotografického festivalu v Tekovskom múzeu Levice a v kaviarňach v meste,
hlavní spoluorganizátori OZ Fotogravity, Tekovské múzeum Levice, Mesto Levice
Program:
6. 5. o 17. h - Otvorenie výstav v Tekovskom múzeu: „Milota Havránková a jej žiaci“
Milota Havránková, SR (Galéria J. Nécseyho, 6. - 29. 5.), Tono Stano, ČR (Kapitánska budova, 6. - 29. 5.), Miro Švolík, ČR
(Dobóovský kaštieľ, 6. - 29. 5.), Gabriel Kosmály, SR (Dobóovský kaštieľ, 6. -29. 5.), Fotoklub Humenné (Dom MS Levice,
6. - 29. 5.), Tomáš Vrzala (Kaviareň Na korze, Levice, 6. - 29. 5.), Rozhovory o súčasnej fotograﬁi - beseda s pozvanými
hosťami (Kaviareň Na korze, Levice, 6. 5. o 20.30 h), vernisáž výstavy mladých levických fotografov (7. 5. o 14. h, Hotel Astrum, Levice, 8. - 29. 5.), Názory na naše fotograﬁe - hodnotenie fotograﬁí profesionálmi (7. 5. od 14.30 do 16. h, MC Kontakt, Levice), vernisáž výstavy Fotoklub Salgótarján, HU (7. 5. o 16. h, CK Junior, Levice, 9. - 29. 5.), vernisáž výstavy študentov SOŠ L. Bielika Levice (14. 5. o 15. h, Kontaktcafé, Levice, 15. - 29. 5.), vernisáž výstavy fotoklubu zo Šale (14. 5. o
16. h, Schoellers, Levice, 15. - 29. 5.), vernisáž výstavy OZ Fotogravity (14. 5. o 17. h, Na kus reči, Levice, 15. - 29. 5.)

HOVORENÉ SLOVO A DIVADLO
Trojhlavý drak - súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre
deti (16. 2. v DK Žemberovce, spoluorganizátor OZ. Celkom malé divadlo Žemberovce a obec Žemberovce)
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie, kategórie I. - V. (6.- 7. 4., CK Junior, Levice, spoluorganizátor Krajský školský úrad Nitra)
Tvorivá divadelná dielňa - workshop zameraný na dramatizáciu divadelných hier pre režisérov a hercov divadla dospelých a divadla mladých (19. 5., MC Kontakt, Levice, spoluorganizátor MC Kontakt, Levice)
FEST TEKOV! - okresná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých (25. - 26. 3.,
DK Starý Tekov, spoluorganizátor obec Starý Tekov)
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Nitrianskeho kraja (29. - 30.
4., DK Kozárovce, spoluorganizátori KOS Nitra, ROS Nové Zámky, ROS Komárno, TOS Topoľčany a obec Kozárovce)
Mladý moderátor - regionálna súťaž mladých moderátorov a hlásateľov - amatérov Nitrianskeho kraja (14. 10., MC Kontakt Levice, spoluorganizátor MC Kontakt, Levice)

VÝTVARNÁ TVORBA

Zátišie - výtvarný workshop pod vedením Mgr. Art. Richarda Aradského (15. 1., Dom Matice slovenskej Levice)
Výtvarné spektrum - okresná súťaž a výstava amatérskej výtvarnej tvorby (7. - 25. 2., CK Junior, Levice)
Beseda o výtvarnom umení I. - prednášková beseda s osobnosťou výtvarného umenia spojená s prezentáciou jeho
diel (24. 6.)
Čarovné pastelky - okresná súťaž a výstava výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku (október 2011)
Beseda o výtvarnom umení II. - prednášková beseda s osobnosťou výtvarného umenia spojená s prezentáciou jeho diel (október 2011)
Akt - výtvarný workshop pod vedením Mgr. Art. Richarda Aradského (november 2011)

FILMOVÁ TVORBA

Videoškola - filmový workshop pre začínajúcich filmárov (12. 2., MC Kontakt, Levice)
Filmové predstavenie, beseda - stretnutie amatérskych filmárov na videoprojekcií (10. 3., kinosála CK Junior Levice, spoluorganizátor Filmový klub Levice)
Filmový workshop - stretnutie amatérskych filmárov popredchádzajúcom premietaní filmu, rozhovor o základoch
kompozície, strih (11. 3., kinosála CK Junior Levice, spoluorganizátor Filmový klub Levice)
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V Z D E L Á V A N I E, S O C I Á L N A P R E V E N C I A, E N V I R O N M E N T Á L N A V Ý C H O V A
Život šitý na mieru - interaktívne sebapoznávacie stretnutia žien, rozhovory pod vedením odbornej lektorky na témy:
Sebavedomie ženy (11. 1.), Žijem viac svoj život alebo životy iných? (8. 2.), Vieme prejavovať svoje pocity? (8. 3.),
Rovnováha a vnútorná sila (12. 4.), Životné priority a naša budúcnosť (10. 5.), Zmena je cesta (14. 6.), lektorka: Jana
Vaculčiaková, absolventka Pražskej vysokej školy psychosociálnych štúdií, od 17. do 19. h, MC Kontakt, Levice
Čistá hlava - čistá Zem - premietanie filmov s environmentálnou tematikou pre študentov stredných škôl, spojené s
diskusiou a priamou aktivitou v teréne, venované Európskemu roku dobrovoľníctva (27. 1., 17. 2., 14. 3., 11. 4., 23.
5., SOŠ, Pod Amfiteátrom 7, Levice, spoluorganizátor SOŠ Levice)
Envirofilm 2010 - pofestivalová prehliadka filmov, blokové premietanie filmov ocenených na medzinárodnom filmovom festivale Envirofilm 2010, pre žiakov základných a stredných škôl v okrese Levice (13. - 15. 4., MC Kontakt, Levice a 18. - 19. 4., DK Želiezovce, spoluorganizátor ICM Levice a mesto Želiezovce)
Enviro workshopy - zážitkové stretnutia so žiakmi materských a základných škôl zamerané na budovanie humánneho prístupu ku zvieratám (15. 2., MŠ Málaš a 22. 3., ZŠ Tekovské Lužany)
Enviro workshop (september 2011)
Svet v nákupnom košíku - interaktívna výstava Centra etickej a environmentálnej výchovy Živica (september 2011)
Aromaterapia - každodenné využitie éterických olejov, lektorka Vladimíra Halúzová (október 2011)
Sociálna a primárna prevencia - besedy pre žiakov a študentov, lektor MUDr. Norbert Moravanský, PhD. (november
- december 2011)

H U D B A, S P E V, T A N E C - F O L K L Ó R
K prameňom tradícií - odborné semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov (27. 1. - 17. 3., ZŠ Vinohrady,
Levice, 27. 1. problematika hudobno-tanečných záujmových činností realizovaných v prostredí školy ako jednej z možností organizovaného voľného času detí školského veku, lektor Mgr. Katarína Babčáková, odborný pracovník pre detské
folklórne súbory - NOC Bratislava, 3. 2. spev - jej špeciálna, odbornejšia časť, spevné štýly, lektor PhDr. Andrea Jágerová, speváčka, metodička pre folklór, Zvolen, 10. 2. poznanie pôvodného tradičného materiálu, jeho pochopenie a spracovanie, inšpirácia a motivácia k preskúmaniu autentických tancov, ich postavenie na scénu, lektor Mgr. art. Martin Urban, pedagóg ľudového tanca, Banská Bystrica, 17. 3. Čo by bola teória bez praxe, lektor Mgr. art. Agáta Krausová, tanečná pedagogička, vedúca tanečného odboru Súkromného tanečného konzervatória Nitra a Mgr. Katarína Babčáková,
odborný pracovník pre detské folklórne súbory - NOC, Bratislava v spolupráci so ZŠ Vinohrady, Levice)
Tajomstvo života - tolerancia spája, učí a zdokonaľuje (5. 3, DK Želiezovce, spoluorganizátor mesto Želiezovce)
KALAMAJKA - okresná postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov (15. 4., DK Čajkov, spoluorganizátor obec Čajkov)
Očakávanie Veľkej noci - tvorivé dielne a jarmok ľudových remeselníkov, kultúrny program, gastronomické pochúťky
(23. 4., DK Želiezovce, spoluorganizátor n.f. Čistý prameň, Želiezovce)
Šaffova ostroha - okresná súťažná postupová prehliadka tanečníkov sólistov v ľudovom tanci (4. 5., DK Jur nad Hronom, spoluorganizátor obec Jur nad Hronom)
Kvetinky kraja - krajská postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov (28. 4., DK Želiezovce, spoluorganizátor mesto Želiezovce a n.f. Čistý prameň)
Krása a zručnosť - prehliadka mažoretkových kolektívov z Nitrianskeho kraja (21. 5., Obecný park Tekovské Lužany,
spoluorganizátor obec Tekovské Lužany)
Tanečný workshop detských hier - pre deti MŠ okresu Levice (10. 6., DK Farná, spoluorganizátor obec Farná)
Ledvačakám - VIII. medzinárodný ľudovo-umelecký tábor pri Hrone, výučba ľudového tanca a spevu, výučba na ľudových nástrojoch, tvorivé dielne ľudových remeselníkov (8. - 13. 8., ZŠ a Gymnázium Želiezovce, spoluorganizátor
mesto Želiezovce a n.f. Čistý prameň)
„Takí sme!“ - multikultúrny festival s účasťou z V4, IV. medzinárodný folklórny festival (2. - 4. 9., Levice, Želiezovce,
Tlmače, spoluorganizátor mesto Levice, Želiezovce, Tlmače)
III. Pohronská verbovačka - podujatie zamerané na zvykoslovie, tematický okruh verbunkov a jeho regionálne osobitosti (10. 9., Námestie sv. Jakuba, Želiezovce, spoluorganizátor n.f. Čistý prameň)
Spievanky - uchovávanie tradície piesne v súčasnosti (22. 10., DK Starý Tekov, spoluorganizátor OZ Tekov)
Vianoce na hrade - tvorivé dielne a jarmok ľudových remeselníkov, kultúrny program (10. 12., TM Levice - nádvorie
hradu, spoluorganizátor Tekovské múzeum Levice a ÚzS SČK Levice)
Očakávanie Vianoc - tvorivé dielne a jarmok ľudových remeselníkov, kultúrny program, gastronomické pochúťky (17.
12., DK Želiezovce, spoluorganizátor n.f. Čistý prameň a OZ Za Svodov)

TRADIČNÉ - ĽUDOVÉ
Drevorezba inak (15. 1., Veľké Turovce)
Drôtovanie (12. 2., Horné Turovce)
Figúrky z kukuričného šúpolia (4. 3., Plášťovce)
Zdobenie vajíčok (6. 4., Demandice)
Navliekanie gorálok (18. 5., Vyškovce nad Ipľom)
Plstenie (1. 6., Ipeľský Sokolec)

REMESLÁ
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