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STOROČNÉ OPATOVSKÉ KROJE UVIDÍTE VO FINÁLE TELEVÍZNEJ ŠOU
OPATOVÁ,
DONOVALYy Viac ako
dvestoúčinkujúcichv nád-
hernýchkrojoch z 22 obcí ce-
lého Slovenska sa zúčastnilo
televíznehonatáčania záve-
rečnéhopodujatia v rámci
projektu Slovenskýdeňkroja.
Nechýbalimedzi nimi ani zá-
stupcoviaOpatovej vo svojich
typickýchkrojoch.
Dokumentárny film, v kto-

romsapredstavia aj propagá-
tori nášho regiónu, uvidítena
televíznychobrazovkách 11.
októbrana stanici RTVS.

Rázovité kroje z celej
republiky

Opatovské kroje s typickou
čiernouvýšivkounanohavi-
ciach a s farebným ľudovým
motívomna lajblíku a nad-
šenci folklóru z tejto oblasti
upútali tvorcovprojektu Slo-
venskýdeňkroja. Tenvyvr-
cholil 12. septembranatáča-
ním televíznehodokumentu
naDonovaloch.Nadšenci
folklóru zOpatovej opatrujú
klenoty ľudovej umeleckej

tvorbypopredkochužmnoho
generácií.Mnohé z krojov
majúuž vyše sto rokov. Tieto
dopĺňajúnovšími krojmi.
„Bola to skvelá reprezentá-

cianášhomesta,mestskej
časti Opatová, nášho regiónu
i celéhokraja. Veľmi sa teším
z takýchto kultúrnychakcií.
Slovensko jenádherné a naše
zvyky a tradície sú ešte kraj-
šie.
A pretoma teší, koľko ľudí

má stále kroje a zachováva si
zvyky z predošlýchgenerá-
cií,“ povedalMartinTrepáč,
účinkujúci z Opatovej.

Vkrojoch sa predstavilo tristo
ľudí

Práve toto podujatie bolo
o predstavení krojov a tradícií
z rôznych regiónov Slovenska.
OkremOpatovej sanaDono-
valochpredstavili v rázovi-
týchkrojoch aj účinkujúci
zHrochote, Terchovej, Očovej,
Štrby, Liptovských Sliačov,
Radvane, Skalice, Krivian,
Kozároviec,NovýchZámkov
a zmnohýchďalších obcí

amiest celého Slovenska. Au-
tori televíznehoprojektu
navštívili postupne od 28.
mája so štábom30vybraných
obcí a regiónov Slovenska.
VOpatovej na začiatku júla

natočili svadobnúodobierku,
harmonikárov a sprievod,
v ktoromnechýbala ani dy-
chovka.Najlepšie folklórne
súborynapokonvybrali do
televízneho finále.
NapočesťAndreja Sládko-

viča, ktorý zomrel pred 200
rokmi, bola v tomto roku zvo-
lená téma ľúbosť.
„V obciachbol rôznypočet

účinkujúcich.Niekde sa
predstavilo v krojoch 20 ľudí,
v niektorýchobciach ichbolo
až 60. Počas vyvrcholeniana
Donovaloch sa súborypre-
zentovali ukážkami čepčenia,
veselíc, príchodov zo svadieb,
odobierkami, pytačkami,
krstinami, prekáračkami či
remeselníckymiprácami
v krojoch. Všetky vystúpenia
boli popretkávanéhudbou
a spevom,nechýbali heligon-
kári. Krojovaných ľudí bolona
mieste približne tristo,“ pre-

zradil ďalejmilovník folklóru
MartinTrepáč.

Prísne bezpečnostné
opatrenia

Vzhľadomnavážnuepidemi-
ologickú situáciu sa ani vyvr-
cholenie Slovenskéhodňa
krojanezaobišlo bez potreb-
nýchopatrení.
Z obvykléhoniekoľkotisí-

covéhopublika sa počet
účastníkov skresal na tristo.

Vďaka televíznemudoku-
mentuvšakpriaznivci folkló-
ru a slovenskej ľudovej kultú-
ry budúprehliadkukrojov
a tradícií z celého Slovenska
napokonvidieť prostredníc-
tvomtelevíznychobrazoviek
navlastné oči. Folkloristi
z Opatovej sanapodujatí zú-
častnili doteraz v jehovšet-
kých ročníkochodvznikupo-
dujatia.
Opatová sanapódiunaDo-

novalochprezentovala sva-

dobnouodobierkou a hudob-
no-speváckymvystúpením.
„Ja sombol ženích, nechýbal
tamani starejší, ktorý scénku
sprevádzal slovom.Predstavil
mi jednunevestu, potom
druhúnevestu a zobral somsi
zamanželku až tú tretiu.
Družičky však zapochybovali,
či budemmať tú správnu,“
usmial saMartinTrepáč.
Aj symbolickénalievanie

alkoholudo štamprlíkovna
pódiu, požehnanie rodičmi,
odovzdanie krížikov, spevy
a tance sprevádzali televíznu
nahrávkuOpatovčanov.
Ich živé vystúpenie bolo

obohatené veľkoplošnýmivi-
deozábermi v päťminútovom
zostrihu z júlovéhonatáčania
vOpatovej.
„Väčšina z našichkrojov

bolahistorická.Naniektorých
je už vidno aj dobové opotre-
bovanie.Niektorí účinkujúci
mali všakužnovšie kroje.
PaniKatkaČačková sa krojom
celý život venovala a dokáže
ichvytvoriť ešte aj dnes,“
dodal folkloristaMartinTre-
páč. z Martin Šimovec

z Opatovské kroje bolo vidieť počas celého Slo-
venskéhodňakroja.z foto:Martin Šimovec

TRENČÍNy Vdňoch 25. –
27. septembra sa konal Tren-
čiansky jazzový festival Jazz
podhradom. S dodržaním
všetkýchopatrení, v nezvyk-
lýchpodmienkachodzneli tri
dni parádnehodžezu, pred-
stavili smenové formykon-
certov, atmosféra predchnutá
kamarátstvom, zdieľaním
dobréhoodkazu.

Naživo presvedčil

Vprvývečer festivalu v Galé-
rii Vážkapredstavil Peter Palaj
svoj debutový albumNews for
Peter.
Hoci zahral svoje kompozí-

cie vmenšej zostavenež
v štúdiu –RobertRagan jr.
basa,Majo Ševčík dr. a Peter
Palaj gitara, aj naživopre-
svedčil. Je novoupostavou
slovenskéhodžezu s budúc-
nosťou a hlavne jena správnej
ceste.Hráplnokrvnýdžez so
všetkými atribútmi, ktoré
k džezupatria.
Napriek otvorenýmoknám

vyhrial náladuv sále, kde sa
sedelo s rúškami a v odstu-
poch, a jehohudbapôsobila
blahodarne, v dezinfikovanej
atmosféremalaneobyčajný
účinok.
V kuloárochniekto pozna-

menal – rozhecovať plnú sálu
je oveľa ľahšie, než strhnúť
k spontánnej reakcii v odstu-
poch sediace publikum.A to
sauž chystala kavalkádadže-
zu v podaní JazzLabProject.
Šírka pódia to zvládla len tak-
tak.
Dvadychy, rytmika, a na-

plnenie odkazu festivalu –
tradícia, kvalita, pôvab. Tri
perfektné ženskéhlasypri-
pútali za sprievodubezchyb-
nej kapely v šikovných
aranžmánochprítomných
i okoloidúcich.

JazzLab to robí skvele aj
vďaka výbornému tandemu–
EneaBari kontrabas, a tren-
čiansky rodákMartinKukuč-
ka bicie nástroje, na klavíri
hrá Juraj Janík, dychová sek-
cia ImrichKamenár trombón,
MatejNovák altosax a tri pô-
vabnédámyKristínaUhlíko-
vá – spev, husle, LenkaGáli-
sová – spev,MartinuUhrino-
vú, ktorá obstaráva aj oboha-
tenie zvukuorchestrahrouna
violoncelle, nahradila Ester
Wiesnerová – tu sana chvíľu
zastavím. Ester bolana štú-
diáchvAmerike a po ôsmich

rokoch sa vrátila na Sloven-
sko. Jej skúsenosť je obdivu-
hodná. Enea jej poslal noty vo
štvrtok a v piatokpodali tri
speváčkyvýkon, ako byboli
spolu od-nepamäti.
JazzLabdobudúcnosti pri-

pravuje aj nahrávanie debu-
tového albumu, ktorý bymo-
hol byťhotovýuž tento rok.

Jazz za železnou oponou

Sobota saniesla v réžii slo-
venskej džezovej osobnosti
Dáše Libiakovej.Najprv od-
spievala recitál z dielnepro-

jektu Jazz za železnouopo-
nou, a v sprievodedžezových
bardov –Gabko Jonáš, Jožko
Brisuda a JankoBabič – za-
spomínalana obdobieneslo-
body cez kumšt a odkazEvy
Olmerovej a VlastičkyPru-
chovej.
Potomsahralo podľa jej

scenára.Ojedinelá udalosť
pod titulomJazzDivas – to je
koncentrácia popredných
slovenskýchdžezových spe-
váčok.

Výrazné osobnosti

Štyri výrazné osobnosti slo-
venskej džezovej scény:Mirka
Kolštromová, Lucia Lužinská,
JankaDekánková, Silvia Josi-
foskápredstavujúuž samy
osebe kvalitu, tradíciu, pôvab.
Koncert vmalej sáleGalérie
Vážka bol nevšednýmzážit-
komprávepreúprimnosť
a oddanosť ľudí napódiu a ot-
vorenej náruči, s akouprijalo
ichkumšt v šachovnici roz-
sadené auditórium.
Na záver koncertu zaznelo

spoločnéprevedenie skladby
Summertime, ktorou si uctili
dielo geniálneho skladateľa
GeorgaGershwinapráve
v deň jehonarodenín.Nedeľa
bývana festivalochkomor-
nejšia a ani Jazz podhradom
neuhol tejto zvyklosti.

Hosť z Poľska

Jediný zahraničnýúčastník
festivalu bol LASQuartet
z Poľska. V džezenie každo-
dennýnástroj vibrafónbol
tvorcomzaujímavého zvuku
kapely, ale nadvšetkýmpole-
tovala dokonale vybavená
speváčkaAgnesBazsinka. LAS
Quartet je zložený z poslu-
cháčov a absolventovdžezo-
véhokonzervatória v Katowi-

ciach, J. J. Kolacki kontrabas,
BartolomiejDybel bicie ná-
stroje, SzymonBora vibrafón,
a AgnesBazsinka spieva,
komponuje, aranžuje.
Koncert bol prejav radosti

a spokojnosti na oboch stra-
náchdiania – LASkvartetana
pódiu a džezových znalcov
v publiku. AgnesBazsinka je
absolventkoudžezovéhokon-
zervatória v Katowiciach, na-
rodila sa a žila v Budapešti, čo
dokazuje živú európsku spo-
luprácuv rámci festivalu Jazz
podhradom.

Domáce stálice na záver

Laureátmi festivalu sa tento
rok stali Peter Palaj, nový ob-
jav, Gabo Jonáš, najlepší só-
lista,Dáša Libiaková osobnosť
festivalu.
Záver festivalupatril do-

mácimdžezovýmstáliciam.

Kapela ErbetesQ, Ludvik
Soukup saxofón, klarinet, Ja-
nette Strhavská flauta, Samo

Bánovec klavír, JaroslavMa-
chač basová gitara, Karol Repa
bicie, Iveta Lišková spev, ako
hosť, pokračuje vo svojom
usilovnomťažení a pripravuje
ďalší album. Záverečnýkon-
cert ozdobili ostatnýmalbu-
mompodnázvomErbetes
v Triangli, ale nevyhli sa sil-
némuohlasupublika, ktoré si
vyžiadalo piesneGabriely
Hermélyovej, a tie sú v podaní
sólistky kapely ErbetesQ Ive-
ty Liškovej náramnepríťažli-
vé.
Trenčiansky jazzový festi-

val Jazz podhradomzaznel po
XXVII.-krát. V jehohistórii sú
mená svetovýchvelikánov,
predstavil desiatky európ-
skychvrcholnýchdžezových
umelcov, poskytol priestor
prezentácii českých špičko-
výchdžezovýchosobností,
a uvádzana slovenskúdžezo-
vú scénu stovky slovenských
jazzových stálic, jazzových
protagonistov, jazzových ta-
lentov.

Jazz podhradom je svojou
umeleckou a organizačnou
úrovňou rešpektované
a uznávanékultúrnepoduja-
tie. Je jednýmzmála podujatí
reprezentujúcemesto Trenčín
na rozsiahlomeurópskom
území. z Jano Babič

z foto: Juraj Majerský
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osobnosť festivalu

z JazzDivas
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