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Želám Vám krásny deň, 
a vlstne všetky nasledujúce.
Vitajte opäť v realite ktorá, ako všetci vieme už nikdy 
nebude taká ako predtým, ale to je vlastne aj princíp 
života. Posúvame sa a hľadáme nové spôsoby vyjadrenia 
v novej realite.

Umelecké duše sa môžu opäť realizovať a aj spoločnosť 
víta ten nový nádych, aj výdych, bez rúšok ;)
Opäť si vidíme do tvárí, opäť môže fungovať neverbálna, 
ale aj tá verbálna, komunikácia a je jasné, že všetci 
výkonní umelci si to užívajú.
Opäť sa koncertuje, hrá, stretávame sa na káve, 
vernisážach a aj neformálnych spoločenských 
udalostiach.

V centre kreativity sme sa o krôčik posunuli. 
Nové albumy kapiel, nové umelecké projekty, otvorenie 
Galérie, ale aj nových kaviarní pre „našich povalačov“...
to všetko tvorí našu novú realitu.

Toto číslo Náhodníka sme venovali špeciálne Divadlu, 
pretože to je jedno z odvetví, kde je divák snáď aj 
podstatnejší ako samotné predstavenie. 
Nechcem dehonestovať umelecký výkon, no, bez diváka 
je zbytočný.

Divadelná scéna v našom regióne patrí už tradične k tej 
silnej. Početnej komunite s nadpriemernými 
výsledkami. Či už ide o reprezentáciu regiónu, či 
Slovenska, kultivovanú zábavu, zamyslenie sa, alebo 
edukáciu najmenších.

Ostáva mi len veriť, že Vás divadlo bude baviť, 
a to nielen na stránkach Náhodníka, ale hlavne z 
hľadiska.

Príjemné čítanie, priatelia.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región HORNÁ NITRA – BOJNICE 

bojnice.eu
info@bojnice.eu

+421 915 701 205



Turistická informačná Kancelária Bojnice
Hurbanovo námestie 47/36, 972 01 Bojnice

+421 904 600 181,  tik@bojnice.sk

Turisticko – Informačná Kancelária Mesta Prievidza
Námestie slobody 6, 971 01 PRIEVIDZA

+421 46 54 23 992,  tik@prievidza.sk
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Otvorenie Galérie Imricha Vysočana
Mešťanský dom na Námestí slobody v Prievidzi.

Mapu kultúrnych inštitúcií na Hornej Nitre doplnila Galéria Imricha Vysočana v Prievidzi. 
Mestská galéria ponúka trojicu výstavných priestorov vrátane stálej expozície prievidzských 
výtvarníkov. Diela získala od rodín umelcov.

"V galérii sa nachádzajú tri výstavné miestnosti, 
prvou je stála expozícia Imricha Vysočana, 
pr ievidzského rodáka ,  po ktorom je i  
pomenovaná galéria. Druhý priestor patrí stálej 
expozícii prievidzských  výtvarníkov im 
memoriam, významným umelcom, ktorí žili a 
tvorili v  Prievidzi.      
V tretej miestnosti sa budú meniť výstavy 
jedenkrát za tri  mesiace," načrtla riaditeľka 
Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v 
Prievidzi Dana Horná.

Výtvarníka, po ktorom nesie meno galéria, podľa 
nej vybrala odborná  komisia, v meste sa v tejto 
súvislosti stretli i s polemikou umeleckých  
kruhov. "Vysočan bol naozaj významným 
výtvarníkom, bol i pedagógom, pôsobil v 
Bratislave, bol i ilustrátorom, v 50. a 60. rokoch 
20. storočia ilustroval rozprávky, knihy Pavla 
Dobšinského, mal široký diapazón svojej tvorby. 
Myslím, že to rozhodlo," zdôvodnila riaditeľka.

Všetko, čo mohli návštevníci vidieť v expozíciách, 
patrí pozostalým a priateľom umelcov. Tieto diela 
tvorili ich súkromnú domácu zbierku. Osobné 
predmety a obrazy Vysočana galérii venovala i 
jeho nevlastná  dcéra Zuzana Topoľská. "Zbierkový fond mesta tak netvoria diela vyžiadané z 
umeleckých zbierok iných galérií. So zhromažďovaním zbierkového fondu začala Galéria Artpoint," 
priblížila Horná.
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Galéria ako nový kultúrny bod

„Mestská Galéria Imricha Vysočana spadá do pôsobnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v 
Prievidzi,“ informuje jeho riaditeľka Dana Horná.

Galéria poskytne priestor aj mladým ľuďom z OZ Cult Creative, ktorí budú organizovať rôzne 
alternatívne kultúrne podujatia vrátane neformálneho vzdelávania formou workshopov, diskusií a 
besied ako  aj výstav výtvarného umenia nielen od významných regionálnych a slovenských autorov, 

ale aj autorov zo zahraničia.

„Keďže jedna z hlavných miestností galérie bude okrem výstavnej 
činnosti slúžiť aj ako multifunkčný priestor na organizovanie 
kultúrnych podujatí a koncertov, bolo potrebné, aby sa v takomto 
priestore urobili potrebné akustické opatrenia. Na korekciu 
priestorovej akustiky sme použili akustické panely. Panely nielenže 
absorbujú širokú škálu zvukových zdrojov a vytvárajú príjemnú 
akustickú atmosféru v interiéri, ale sú aj skvelým dekoračným prvkom,“ 
doplnila riaditeľka Horná.

Zriadenie galérie uvítal i prievidzský výtvarník žijúci v Prahe Roman  
Turcel, ktorý práve cez Artpoint začal zhromažďovať i zbierkový fond. 
"Som veľmi rád, že po dlhých rokoch, počas ktorých sme o tom 
rozprávali, sa to aj podarilo. Budem veľmi rád, keď sa budem môcť 
vracať a vidieť nové výstavy a zaujímavú činnosť. Verím, že nový 
organizačný tím sa toho zhostí a bude to fajn," skonštatoval Turcel.

Mestská galéria sídli v priestoroch Meštianskeho domu na 
Námestí  slobody, do rekonštrukcie historickej budovy mesto 
investovalo približne  dva milióny eur.

O Imrichovi Vysočanovi

Imrich Vysočan už krátko po skončení štúdií nadviazal spoluprácu s 
redakciou týždenníka Roháč. Popri tom sa systematicky venoval  
ilustrátorskej tvorbe. Taktiež zastával významné posty v oblasti 

umeleckého školstva. Jeho výnimočné ilustrátorské kvality využil i Slovenský film, pre ktorý 
ilustroval viacero obľúbených rozprávok Pavla Dobšinského. Významne obohatil slovenské výtvarné 
umenie 20. storočia a pomáhal budovať základy slovenskej výtvarnej moderny. Napriek obrovskej 
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vyťaženosti na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia svojimi návrhmi sgrafít prispel k jedinečnej 
výtvarnej výzdobe fasád obytných domov a verejných budov prievidzského sídliska Píly. 
S Prievidzou, do ktorej sa v roku 1975 vrátil, je spojené ďalšie takmer 20 rokov trvajúce obdobie jeho 
tvorby.
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DETISLAVA
Kedy sa zrodila?
V čase keď najviac zúril vírus a nás povinne zavreli doma a chýbal nám kontakt s deťmi, vnúčatami a 
rodinou... nastal život v on-line priestore. Čas, ktorý som mala stráviť v práci som vypĺňala 
vzdelávaním na diaľku, absolvovala som rôzne kurzy, školenia, workshopy.
Naozaj ma to veľmi bavilo, obdivovala som ľudí, ktorí ich vedeli zorganizovať, posunúť svoje 
vedomosti a zručnosti ďalej, naučiť to ostatných, orientovať sa v prostredí internetu.

To posledné mi veľmi nejde, ale... rozmýšľam... 
veď ani ja nie som až taká ľavá, viem veľa vecí, 
vnučka sa ma pýta: "Babka, toto ako robíš? 
Môžem aj ja?" A ja šťastná vysvetľujem, 
ukazujem a ju baví robiť všetko som mnou, 
"pomáhať mi" ☺ A ten čas strávený pri 
spoločných činnostiach s deťmi je to 
najdôležitejšie na svete, vtedy sa tvoria väzby, 
dieťa skúša, čo ho baví a čo nie.
A to obojstranné obohacovanie.

V tom čase som mávala aj on-line kurz 
numerológie. Na hodine sme každý rozoberali 
svoj dátum narodenia a školiteľka Katka nám s 
tým pomáhala. Keď som sa dozvedela, že môj 
dátum narodenia je o rodine a deťoch, a ešte by 
som to mala vedieť údajne vedomosti aj 
odovzdávať iným, vtedy prišiel ten nápad.
Zdôverila som sa neveste Hanke, že čo na to 
povie...Nadšenie nemalo konca kraja. Mohli by 
sme to, a ešte aj toto, a takto...a bude sa TO volať 
Detislava - ako hlavné mesto detí.
Bolo rozhodnuté. Bolo to v lete 2019.

Realizovať nápad bolo v čase koronakrízy 
náročné, boli aj iné starosti, tak úplne pomaličky 
vznikol nápad založiť občianske združenie s 
názvom Detislava, ktorého hlavnou činnosťou 
bude vytvoriť v regióne Hornej Nitry miesto pre 
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rodiny s deťmi, kde budú môcť všetky generácie spolu zmysluplne tráviť voľný čas a dôraz bude 
kladený na zachovávanie a obnovu kultúrnych hodnôt našej spoločnosti. Takto napísané to vyzerá 
zložito a bude to chcieť dlhú cestu. Ale predsa, tento rok v marci sme začali organizovať každú stredu 
workshopy pre dospelých aj s deťmi, maľovanie na sklo, maľovanie na textil, zdobenie veľkonočných 
vajíčok. Dôraz kladieme na to, aby materiál, z ktorého tvoríme bol recyklovaný z domácností, 
motivujeme účastníkov kurzov, aby si ho pripravili a doniesli so sebou. 

Pretože: deti najviac naučíme vlastným príkladom.

Kurzy máme plné, vidíme, že ľuďom takéto 
aktivity chýbajú. Dospelý potrebujú v tejto 
náročnej dobe psychohygienu a deťom stačí ku 
šťastiu, keď sú s nimi. V detskom kútiku pri 
kaviarni sa ničomu nenaučia. Potrebujú sa 
zababrať, ochutnať, vyskúšať, odpozorovať... 
chceme im to dopriať, je úžasný zážitok 
pozorovať ich pri tom.

Nastáva doba, kedy musíme viac času venovať 
rodine a snažiť sa ho čo najviac tráviť spolu, lebo 
konzum nás zožerie, vezme nám všetko. 
Deti sú naše poklady, vieme ich tvarovať, 
nasávajú vedomosti, je len na nás, aké možnosti 
im ponúkneme, či to bude video alebo živý 
zážitok. 

V Galérií Jabloň v Prievidzi máme krásny 
priestor pre naše aktivity, postupne ich 
prenesieme aj von, oslovíme majstrov rôznych 
remesiel, nech sa majstrovstvo šíri, nech 
nezaniká to najdôležitejšie, čo je v nás. 
V nás Slovanoch. 

Pomôžte nám, prídite ☺
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Milujem ťa

Milujem svoju bolesť, ale asi zmením adresu
Milujem ťa bolesť, ale asi už nie sú
Pochyby o prítomnej láske
Pochyby o prítomnej trase

Šťúral som sa v tebe pridlho
Moja milovaná
Moja milovaná
Mňa to z teba tak krásne bolelo

Až to skončilo
A v tme sa rozsvietilo

Milujem ťa bolesť, ale som rád že nie si
Milujem ťa bolesť, ale už nehľadám kde si
Odišla z prítomnej chvíle
Odišla si, to pominie

Šťúral som sa v tebe pridlho
Moja milovaná
Moja milovaná
Mňa to z teba tak krásne bolelo

Moje slabé telo
Ale už to skončilo

Marián Vohnout

Keď...

Keď sa snažíš zo všetkých síl
A nič sa nedá vysvetliť jednoducho
Keď na teba tlačí láska bezducho
Je to na zbláznenie
Hrozí pomalé vyhorenie

Keď sa snažíš tvoriť v druhých radosť
A sám jej nemáš dosť pre seba
Keď sa už nemôžeš pozrieť do zrkadla
Je to na zbláznenie
Hrozí pomalé odlúčenie

Jednu radu ti dám
Buď k sebe úprimný
A skús to všetko sám
Jednu radu posielam
Skús to s láskou sám

Keď kráčaš so životom svojím tempom
A pre ostatných je to stále pomaly
Keď už ťa tá snaha držať krok nebaví
Je to na zbláznenie
Hrozí že sa to poserie

Keď sa už usmievaš len tak bez chuti
A pre ostatných si tak trochu viac divný
Keď ti to začne byť jedno, začnú sa diať divy
Je to na zbláznenie
To šialené zmierenie

Jednu radu ti dám
Buď k sebe úprimný
A skús to všetko sám
Jednu radu ti posielam
Skús to s láskou sám

M
arián Vohnout
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Galéria Velvet Bojnice
UMENIE PRE LOVCOV SNOV

Lipová alej na Hurbanovom námestí v Bojniciach vyprovokuje azda každého návštevníka 
spomaliť krok a intenzívnejšie vnímať genius loci malebného mestečka s rozprávkovým 
zámkom. Duše citlivejšie na krásno dozaista zacítia aj pozvánku do priestoru  s  vôňou  farieb  a  
nezvyčajných  tvarov.

Vznik galérie
S prvopočiatku šlo len o akúsi ideu ako pri každom novom projekte ale galerista Ing. Ľuboš Babarík 
tento nápad nenechal stáť ľadom a ako hrdý Bojničan, s vrodeným patriotizmom, vizionárstvom,

 Boris Jirku, Montpellier, akryl
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 ktorý vyštudoval Lekársku elektroniku, biokybernetiku a v neposlednom rade výtvarne umenie, sa 
ujal príležitosti využiť priestor. A ako sám hovorí, nebolo to nič veľké ale nápad sprostredkovať 
ľuďom umenie začal v roku 1996 nadobúdať reálne kontúry. A tak vznikla dnes už známa Galéria 
Velvet, ktorá žije dodnes a prináša radosť a duševné potešenie všetkých milovníkom umenia, alebo 
ako sám hovorí všetkým lovcom snov.

Atmosféra Velvet
Aká je atmosféra Galérie Velvet? Jej názov napovedá, zamatová. Na ľudí čakajú priestory lesknúce sa 
farbami ako samotný zamat. Pozvánku na stretnutie s umením prijali už tisíce okoloidúcich, ale aj 
ľudí, ktorí chodia nasávať jej atmosféru Velvet vedome, pretože už jej blahodárny účinok dobre 
poznajú. Nakoniec, 270 autorských, kolektívnych či sympoziálnych výstav je dostatočnou vizitkou 
aktivít každého galeristu.
Aký kľúč používa Ing. Ľuboš Babarík pri výbere vystavovaných diel? “V prvom rade som vyberal umelcov 
a diela, ku ktorým cítim afinitu, moje výtvarné videnie, moju výtvarnú skúsenosť… Väčšinou sme 
prezentovali výstavy žijúcich výtvarníkov. “Umenie však nezostávalo len v Bojniciach, prevádzkovali   
sme viacero výstavných siení, napr. v Prahe na Štepánské ulici - vedľa Lucerny, vo Východoslovenskej galérii  
v Košiciach, v Žiline a ďalších.”

Prehliadka umenia
V Galérií Velvet sme vystavovali takmer všetkých významných umelcov Slovenska a Česka, a to najmä 
v kategóriách maľby, grafiky, sochy, keramiky, fotografie, inštalácií aj akčného umenia. V depozite je 

 prof. Vincent Hložník, Súboj, olejomaľba na lepenke Eva Bachratá Linhartová, Čierna baza, pastel.
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momentálne okolo 1200 umeleckých diel a predmetov, nájdete tu tvorbu súčasných slovenských aj 
zahraničných umelcov, slovenskú modernu, fotografiu, českých grafikov a aj francúzskych umelcov. 
Poteší aj drobné úžitkové umenie ako originálne šperky z perál, drahokamov, keramika, kováčske výrobky a 
umelecké sklo.

Útočisko elity
Galéria Velvet bola vždy útočiskom 
kultúrnej elity, konali sa tu koncerty, 
čítačky, vernisáže aj s doprovodným 
programom. Napriek tomu, že sa 
galéria priestorovo trošku zmenšila, 
naďalej zostáva aktívna vo svojej 
kultúrnej aj vydavateľskej činnosti 
(časopis Patriot Slovakia, faximílie a 
grafické listy, bibliofílie, umelecké 
kalendáre, …).

Víno Bojnice
už 22 rokov je Galéria Velvet organizátorom veľkej medzinárodnej vinárskej súťaže Víno Bojnice, ktorá sa koná 
každoročne v Bojniciach a stretávajú sa na nej tie najlepšie slovenské a zahraničné vína. Okrem kultúry 
výtvarnej šírime aj kultúru vínnu. Archív súťaže Víno Bojnice obsahuje cca 3 300 druhov súťažných vín. 
Víno Bojnice má záštitu Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty a Európskych vinárskych rytierskych rádov.

 Ota Janeček, Chromosféra při zatmění, olej.

 Zdenka Burgetová, Vodná víla, grafika.



04

D
ivadlo „A“ a SH

A
N

TI



NÁHODNÍK Z CENTRA KREATIVITY 02/2022

D
iv

ad
lo

 „
A“

 a
 S

H
A

N
TI

Divadlo „A“ a SHANTI 
Napriek tomu, že covidová doba veľmi nepraje okrem iného ani kultúre, pokúsim sa zrekapitulovať toto 
obdobie o činnosti Divadla „A“ a SHANTI – nášho prievidzského súboru, ktorý už dlhé roky patrí 
medzi najlepšie na Slovensku.

Ostatnou inscenáciou bola komédia Jeana Baptistu Poquelina De Moliéra „Lakomec“. Inscenáciu s nami 
naštudoval odchovanec nášho súboru, dnes už aj medzi profesionálmi uznávaný režisér Peter K. Palík. 
Premiéra bola 10.novembra 2019 a napriek nasledujúcim tvrdým protipandemickým opatreniam sme do 
dnešného dňa absolvovali 15 repríz, čo možno považovať za celkový úspech.

Musíme sa pochváliť, že v auguste 2021 sme reprezentovali Slovensko na najvýznamnejšom svetovom 
festivale amatérskeho divadla „Mondial du Theatre“ v Monaku. Mimochodom iba tri súbory sa tohto festivalu, 
ktorý sa koná každé štyri roky, zúčastnili dvakrát: Bednárikov Zeleneč, Benkovci z Popradu a my. V roku 2009 
sme reprezentovali s „Malomeštiakovou svadbou“ v skvelej réžii Jozefa Krasulu. Popri tomto festivale, kde 
sme boli miláčikom Monackého publika, treba spomenúť aj ďalšie úspechy, ktoré sme s „Lakomcom“ dosiahli:

- Február 2020 – festival „Divadelné fašiangy“ v Spišskej Novej Vsi
- August 2020 – „Kremnické gagy“ v Kremnici
- September 2021 – „Chalúpkovo Brezno“
- September 2021 – „ Scénická žatva“ v Martine

Stále dúfame, že s touto inscenáciou ešte budeme sláviť nejeden úspech. Je už dobrou tradíciou, že 
prezentujeme naše inscenácie aj na profesionálnych scénach a pevne verím, že tomu nebude inak ani teraz. 
Najzaujímavejšou skutočnosťou v našej inscenácii je, že v hlavnej postave Haragona alternujú Richard Hlavatý 
a Eva Líšková. Aj v Monaku boli všetci milo prekvapení, keďže sme odohrali dve predstavenia - touto 
netypickou alternáciou. Treba konštatovať, že za ich perfektnými výkonmi nezaostali ani všetci ďalší 
spolutvorcovia inscenácie, cez hercov, výtvarníkov, kostymérov a technikov.

Zostáva vysloviť presvedčenie, že aj blížiace sa 70.výročie súboru oslávime ďalším skvelým divadelným 
počinom. So súčasným aktuálnym heslom „Svetu mier“, s úctou Štefan Orság, predseda OZ Divadlo „A“ a 
SHANTI v Prievidzi.
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Art point teatro 
nezávisle alternatívne divadlo mladých v Prievidzi

Tak ako každé divadlo, a o to viac nezávislé divadlá, sme mali dlhú nemilú prestávku kvôli pandémií. Zároveň 
musím spomenúť, že počas pandémie sme v podstate prišli o strechu nad hlavou. Z našej domovskej scény, kde 
sme hrali a skúšali a v podstate žili niekoľko rokov, sa umenie vytratilo. Art Point bol skutočne point, kde sa 
všetky naše nápady premieňali neskôr na hmotné telesá s hercami a scénou. Začínali sme a stále sa snažíme 
udržať si medzi sebou mladých angažovaných priaznivcov divadla, ktorí by radi prispeli svojou maličkosťou do 
kultúry v našom meste. Vyprodukovať za dlhší skúšací proces jednu alebo dve premiéry za rok bol pre nás 
úspech dotýkajúci sa výšin. Vždy sme sa pokúšali aby sa ľudia prekonávali, svoje hobby alebo prácu v 
zamestnaní pretransformovali na umenie, z ktorého klíči kvet. Iba zodpovednosť, sebazaprenie a trpezlivosť 
hnala náš súbor vpred. 
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Medzi naše hry patria napríklad: 7 MINÚT PO POLNOCI, Experiment ĽUDSKOSŤ, JEDNAnaDRUHÚ, 
Keby tak raz, Kabaret Básnika, a ďalšie....
Mali sme to šťastie, ktoré nemávajú všetky nezávislé zoskupenia, a to je práve hracie priestory. Keď sme prišli o 
priestory, dokázali sme konať, schovať čo sa dalo na iné časy, uskromniť sa a začať komunikovať so svetom. 
Hľadať potenciálne priestory a akékoľvek príležitosti sa ukázať divákom pretože bez toho by nebolo divadlo.  
Na začiatku pandémie sme sa divákom snažili byť bližšie tým že sme začali na náš Youtube kanál pridávať 
záznamy niektorých našich predstavení, ktoré sú dodnes online! Našou hlavnou ideou je prezentovať sa ako 
divadlo mladých. Rada nás vyhľadáva mládež, ktorá si chce osvojiť realizačné procesy v divadle zo základných 
umeleckých škôl z odboru dramatického umenia. Zároveň sa občas u nás vyskytnú speváci, tanečníci, 
folklóristi, recitátori či iné pôvabné talenty. Jeden z elementov nezávislého divadla, ktorý iba podčiarkuje ako 
živá je táto sféra scénického umenia. V divadle som ostala nejakým zázrakom ako stálica a Milan spoločne so 
mnou. Preto sme sa rozhodli, že z divadla spravíme flexibilnejšie teleso. Povedali sme si, že prichádza obdobie 
kedy rozvinieme naše improvizačné a autorské schopnosti a prečkáme čas, kedy nemáme nič isté.
Nová energia pre divákov sa stretla s jeho cieľovou skupinou – detský divák s rodičom. 
Vtedy vznikli rozprávky: Rozprávková komédia o Červenovlasom princovi, Dvaja trubadúri a 
HRNČEK VAR!
Fungovanie divadla sa presunulo na letné obdobie ako potulné divadlo zatiaľ s detskými rozprávkami a 
komédiami. Vymýšľať autorské rozprávky s pragmatickým účelom a jasným zadaním – pobaviť deti. Naše 
autorské rozprávky sú vždy robené na princípe dvoch trubadúrov, kočovných hercov ktorí vám zahrajú čo 
všetko zažili, videli a počuli. Výroba a stavba vlastnej scény nadobudla na rozprávkovosti, keď do nej prišiel 
herec. Zavolali sme si na pomoc a zároveň ponúkli príležitosť sa angažovať ďalším našim divadelníkom. 
Jedno vieme, že chceme ďalej tvoriť na mieste, ktoré to potrebuje. 

Francesca Balej a Milan Valencín
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Bábkové divadlo Lienka

Bábkové divadlo Lienka
Bábkové divadlo LIENKA vzniklo začiatkom roku 2016. 
Prvé predstavenie odohrali v januári 2017. 

Divadlo založili manželia Michal a Lenka Pánisovci. Všetky rozprávky hrajú v tomto zložení, teda, 
dvaja bábkoherci. Ich marionety merajú až 80cm a sú vyrobené z lipového dreva. Deti majú možnosť 
po každom predstavení sa na marionety pozrieť, dotknúť sa ich, odfotiť, prípadne vyskúšať ako sa 
ovládajú.
Inscenácie sa odohrávajú v maľovaných kulisách, rozprávky sú plné rekvizít a pesničiek. Interaktívne 
predstavenia sú určené pre vekovú kategóriu detí od jedného do dvanásť rokov.
Hrajú po celom Slovensku, v materských a základných školách, na festivaloch a eventoch.

Všetky rozprávky si píšu, režírujú a hrajú sami. To platí aj o tituloch: Kocúr v čižmách, Zakliata 
princezná (na motívy Šípkovej Ruženky), O pyšnej Dorotke a Čertovská rozprávka.

Aktuálne pripravujú ďalšie dve rozprávky, ktorými rozveselia najmenších divákov.
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Divadlo NAtraKY z Prievidze
Toto divadlo zamerané prevažne na detské publikum sme Vám už predstavili v minulom vydaní, 
no, nemôže chýbať v čísle venovanom divadlu, tak len v krátkosti ho pripomíname ;)

Divadlo tvorí, kočuje, hrá a teší najmä detské publikum, nie len doma, 
ale po celom Slovensku už skoro 10 rokov. 

Má v repertoári osem divadelných predstavení, ktorými klope na brány detskej fantázie, unáša 
malých divákov do zázračných krajín, kde svet nie je čiernobiely, kde čas nikomu neutečie, kde 
najčarovnejšie vynálezy majú deti vo svojich rukách, kde sa nerozdáva na daromnice, ale na dôležité 
veci, kde je dôležité srdiečko, aby sa porazili čerti, čarodejníci, či lenivosť, kde sa spieva, tlieska, 
tancuje, kde sa láska raduje, tam kde nie sú hranice, božtek sadá na líce. A keď skončí hra, kde sa na 
hru hrá, potom príde poznanie, či mať šťastie, či mať smolu, je to krásne zažiť spolu ;)

Tak sa tešíme aj na vás, príďte do nášho divadla a nebojte sa, že vám od smiechu prasknú 
gate, veď predsa traky máme vždy po ruke :)



D
ivadlo pri kolkárni

Divadlo pri kolkárni
Divadlo pri kolkárni vzniklo v roku 2000. A napriek všetkým možným životným 
úskaliam oslávilo v roku 2020 rovných 20 rokov činnosti. 

Braňo Čukan, Martin Čukan a Igor Suchý sa spoznali v Dome kultúry Handlová ako aktivisti v 
roku 1995. Ich prvým spoločným projektom boli Chobotovic chalani – amatérske divadlo, ktoré sa 
venovalo humorným skečom, ale i mažoretkovému športu. Popri tom ako žiaci Literárno-
dramatického odboru v ZUŠ Handlová spoznali Bašku Špánikovú, s ktorou zdieľali rovnaký zmysel 
pre humor. V roku 1999 sa členovia Chobotovic chalanov rozišli na vysoké školy a tak sa  Baška, 
Martin. Braňo a Igor rozhodli, že to spolu skúsia. 
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Názov vzišiel z blízkosti kolkárskej dráhy stojacej hneď vedľa domu kultúry v Handlovej. Zároveň so 
vznikom divadla začalo i štúdium na vysokej škole, ktoré však nijako nanaštrbilo chod divadla. Úplne 
prvým počinom bola divadelná hra Pleseň na nohách. Premiéru mala 10. marca 2000. Popri 
divadelných hrách vystupovalo divadlo na podujatiach mesta, súkromných oslavách, jarmokoch, 
školských akciách, vždy s humornými scénkami. Prešli sme celé Slovensko, dokonca sme účinkovali 
vo vojenských útvaroch pre vojakov základnej vojenskej služby. V roku 2006 sme ukončili štúdium na 
vysokých školách. Igor a Baška ako herci, z Martina bol politológ a Braňo sa stal učiteľom dejepisu. 
Vždy sme si však našli čas na divadlo a aj napriek tomu, že každý z nás žije v inom meste, stále tvoríme 
ďalej. Ešte počas štúdia vznikli divadelné hry – Prvý a posledný nápad Jožka Tichandu, Makulátor, či 
A predsa sme si oholili. V roku 2010 sme sa pustili do detských rozprávok. Prvou bola interaktívna 
klauniáda O maškrtnom klaunovi. Potom prišli rozprávky Smiechtisko, Perina, Kiki a Kuky a 
Stratené rozprávky. V roku 2014 sme raz ročne začali pripravovať veľkú kabaretnú show s názvom 
Kolkoviny. Hrali sme aj v ústavoch na výkon väzby – Ilava, Dubnica, Banská Bystrica a Leopoldov. 
Počas epidémie korony sme pripravovali ďalšie projekty, nahrali sme onlina tri rozprávky, 
spolupracovali sme s centrom voľného času na vtipných videách. Popri tom sme sa samozrejme 
zúčastnili viacerých divadelných prehliadok v okolí – napr. Divadelná jar Janka Roháča v 
Nitrianskom Pravne. 

A budeme robiť dovtedy, pokiaľ ľudia na nás budú chodiť. Howg. 
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Divadielko Severka
V divadielku Severka účinkujú Jana Sedláčková a Helena Balážová.  
V tomto zložení pôsobia na scéne od roku 2011.

Janka ako ste sa vlastne v tom 2011 dali dokopy a rozhodli sa tvoriť divadlo pre deti?
Ja som už divadlo vytvorila 2 roky pred tým s Petrou Herchelovou. Stále sa mi snívala scéna rozprávočky o 12 
mesiačikoch a tak som nahovorila kamošku, ktorá nikdy nehrala no boli sme spolu na MD, takže sme mali čas   
a vytvorili sme teda divadlo. Nemali sme meno .... :)
Tak sme si vybavili premiéru v Rkc Prievidza cez Katarínu Súkeníkovú, ktorá nás uviedla ako divadielko 
Severka. Nám sa to veľmi zapáčilo a tak sme si to nechali. (VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA)
Ja som napísala scénar a navrhla celú scénu. No vyrobila nám to jedna pani Marcelka za čo jej veľmi ďakujeme. 
Druhá rozptávka bola O čertíkovi Babráčikovi, ktorú som tiež napísala aj scénu navrhla a vyrobila. 
Tam už s nami účinkoval aj Peter Pisár hudobník a učiteľ ZUŠ z Kamenca. 
Ďalej oni hrať už nemohli. Peter išiel bývať do zahraničia a Petra sa zamestnala,  tak som bola sama. Zopár krát 
somnou hrali moje žiačky zo ZUŠ,  Simonka  Novotná a Dominika  Nagyová, s ktorou sme vytvorili novú 
rozprávku Dve veselé strašidielka z povale. To bolo tiež bábkové predstavenie, ktoré sme tvorili spolu.  



NÁHODNÍK Z CENTRA KREATIVITY 02/2022

D
iv

ad
ie

lk
o 

Se
ve

rk
a

S Helou sme sa stretli na zámku v tej dobe maródila dlhodobo a pýtala sa ma či neviem o nejakej brigáde alebo 
niečo podobné...tak som jej povedala nech ide somnou hrať do divadla a ona sa veľmi potešila a hneď išla. 
Naša prvá rozprávka bola Ako si Čimo kamaráta hľadal...vymysleli sme ju spoločne ja som bábky už mala 
vyrobené a podľa nich sme vymýšľali príbeh, ktorý sme oživili s viacerými činohernými postavami. Táto 
rozprávka získala Laureát v Nitrianskom Pravne. 

Hela, prečo žáner bábkového divadla?
Babky sú nádherné majú svoje čaro ľahšie sa s nimi človek prihovorí dieťaťu, bábka môže v rozprávke úplne 
všetko...nemá hranice. 
Od malička som milovala veci ktoré som vždy oživovala, bábikám som trhala hlavičky telo mi zavadzalo stačila 
hlava, všetky som zničila lebo som chcela vedieť ako fungujú očká... hrala som sa s topánkami hrncami, 
paprčkami z kuraťa, keď mamina varila vždy som jej ich ukradla... milujem bábky.  Aj som bola na prijímačkách 
na VŠMU odbor Bábkoherectvo no vypadla som v poslednom kole. Rytmus nie je moja silná stránka..
Bábky vytvorila Janka. Ja som vyrobila bábky do rozprávky stratený zúbok je tam zúbok veselý, smutný, 
kačička, rybka.. 

Hela je šikovná na scenáre. Píše scenáre od kedy ju mám v divadle ja som zlajdačila a nenapísala som žiadnu 
rozprávku. Ja dám len podnet o čom a Hela píše.  Ja navrhujem a vyrábam bábky, scénu. Hela šije kostýmy. 
Scénare sú naše vymyslené. Ja poviem aha aký oblek mám čo by to.mohlo byť? 
Rozmýšľame, smejeme sa a nakoniec že čo je šedé ? Hrochy... wau! budeme hrochy.... a Rak Heluš napísala 
krásnu rozprávku o Dvoch hrochoch. Je pravda že jednu rozprávku máme čo nie je náš výmysel a to je Cvrček     
a Mravec od Vojtecha Kubaštu.  

 Veríme, že humor a láska sú tie správne hodnoty, ktoré môžeme vniesť do každého predstavenia. 
                       ,,  Divadielko SEVERKA je hlavne vtipné zábavné a náučné.“
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