K dobrej básni dať si kúsok čokolády...
Nechať ich rozplynúť na jazyku.
Podeliť sa aj s priateľmi.
A užívať si ich zázračnú moc.

Čokoláda. Kto by ju nemal rád?
Podľa WIKIPÉDIE je to potravina, ktorá sa
vyrába z plodov kakaovníka a patrí medzi
najpopulárnejšie sladkosti na svete. Slovo
čokoláda má pôvod v jazyku Nahuatlov,
pôvodných obyvateľov stredného Mexika, kde
sa kakaovník pestoval už pred tritisíc rokmi.
A rozšírila sa do celého sveta. Stala sa
liekom i obľúbeným darčekom. V 19. storočí sa
predávala iba v lekárni. Lekárnici jej prisúdili
slogan „potrava pre dušu“. Jej upokojujúce
účinky na psychiku boli známe odpradávna. Až
oveľa neskôr sa stala vyhľadávanou pochúťkou,
ktorou si ľudia prejavovali vzájomné sympatie či
náklonnosť.
Vážení hostia, milé víly Lomničky,
symbol tohtoročného festivalu sme nevybrali
náhodou. Čokoláda a ženy patria jednoducho k
sebe. Čokoláda podporuje sústredenie, chráni
srdce a úsmev, zmierňuje napätie a ešte aj
vynikajúco chutí...
Ako nám pekné a úprimné slovo prednesov
Našej Vansovej Lomničky, na ktoré sa celý rok
tešíme. Už neuveriteľných 49 rokov.
Vitajte, milí hostia, vzácne recitátorky,
v Starej Ľubovni!
Sme radi, že Vás do nášho mesta priviedla
vôňa slova a čokolády. Nech Vám oboje chutí!
Budeme sa snažiť, aby Vám u nás nič nechýbalo...
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta Stará Ľubovňa

PROGRAM

Našej
VANSOVEJ LOMNIČKY 2016
49. ročník

14. 10. 2016 / piatok
11.00 - 12.30 h
Príchod účastníkov - prezencia
(Penzión a reštaurácia U Jeleňa)

12.30 - 13.30 h
0bed
14.00 h
Slávnostné prijatie primátorom mesta
PhDr. Ľubošom Tomkom
(obradná sieň MsÚ)

14.30 - 18.00 h
SLÁVNOSŤ SLOVA
(prednesy - obradná sieň MsÚ)

18.00 - 20.00 h
Návšteva čokoládovne Nestville Chocolate
v Hniezdnom, vystúpenia recitátoriek Našej
Vansovej Lomničky a milé prekvapenie hudobný hosť

20.30 h
Spoločenský večer s ľudovou muzikou
(Penzión a reštaurácia U Jeleňa)

15. 10. 2016 / sobota
8.30 h
SLÁVNOSŤ SLOVA
(prednesy - obradná sieň MsÚ)

9.30 h
Rozborový seminár

12.00 h
Slávnostné vyhodnotenie

12.30 h
Obed
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ZOZNAM RECITÁTORIEK 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BALÁŽOVÁ TIMEA, Snina
Michail Zoščenko: Telefón
BALLOVÁ BARBARA, Černová
Charles Chaplin: Diktátor
BURAĽOVÁ IVETA, Snina
Rabindranáth Thákur: Výber z básní
HRABINSKÁ DUŇA, Bratislava
A. P. Čechov: Dcéra Albionu
HRUŠOVSKÁ ĽUDMILA, Harichovce
Ján Smrek: Pod kvitnúcim oleandrom
GRICHOVÁ SIMONA, Bušovce
Rudolf Dilong: V písanke doma
ILAVSKÁ MICHAELA, Važec
Margita Dobrovičová: Prenosná priepasť
JACKOVÁ NATÁLIA, Liptovské Sliače
Dobroslav Chrobák: Úsmev do tmy
KRÁĽOVÁ ŽOFIA, Smrečany
Dušan Dušek: Mravce
KUMPRECHTOVÁ ALENA MÁRIA, Galanta
Andrej Sládkovič: Prosba
Peter Kellner-Hostinský: Bojazlivá
NÁTHEROVÁ LENORA, Bratislava
Jean Anouilh: Médeia
MÍŠIĆOVÁ JONÁŠOVÁ ANITA, Biele Blato,
Srbsko
Pavel Mučaji: Vymeň ma z kameňa
MIŠUROVÁ ANNA, Ružomberok
Vojtech Mihálik: Šarža
MURTÍNOVÁ MIRIAM, Hložany, Srbsko
Martin Kukučín: Veľkou lyžicou
OGURČÁKOVÁ MARTINA, Spiš. Nová Ves
Geraldine Aronova: Môj báječný rozvod
PANČÍKOVÁ SIMONA, Sereď
Svetlana Žuchová: Jedným slovom, nejem
svinstvá
PARTELOVÁ MARGARÉTA, Trnava
Milan Rúfus: Báseň a čas
PETRÍKOVÁ MÁRIA, Bratislava
Kamil Peteraj: Otázky
POLAČKOVÁ ALŽBETA, Prešov
B. S. Timrava: Mocnár
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20. ŠIMONOVÁ MÁRIA, Snina
Róbert Roth: Shakespeare v dobe, ktorá
si neváži slová
21. ŠKAROHLÍDOVÁ MÁRIA, Bratislava
P. O. Hviezdoslav: Sonety
,,K vám urodzeným veľkomožným”
22. ŠTOFČÍKOVÁ PAULA, Liptovský Trnovec
Ján Zambor: Ľudovít Štúr - Príbeh národa,
príbeh reči
23. TIMANIKOVÁ NATÁLIA, Stará Ľubovňa
Charles Baudelaire: Parížsky spleen
(montáž)
24. URBANÍKOVÁ TATIANA, Sereď
Kveta Veverková: Každý deň sa chcem
sčemeriť
25. VITKOVÁ RENÁTA, Bratislava
Maša Haľamová: Po krehkom moste krásy
26. ŽILINČÍKOVÁ MARIKA, Považská Bystrica
Vanda Rozenbergová: Kohútova robota
27. ŽIVČÁKOVÁ ALŽBETA, Kežmarok
Valentín Beniak: Popolec
28. ŁOMNICKA-DULAKOWA WANDA,
Piwniczna (Poľsko)
29. PALUCHOWA BARBARA, Piwniczna
(Poľsko)
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48. ROČNÍK NAŠEJ VANSOVEJ
LOMNIČKY V TLAČI
NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2015
,,Musíš mať ústa,
aby si mohla onemieť...(a)
s vystretými zmyslami
vyslobodiť cudzí príbeh
z vlastných pavučín...“
Hana Košková
Príchody do Starej Ľubovne na Lomničku sú
ako návraty domov. Predchádza im starostlivá
príprava, očakávanie, cesta a potom radostné
zvítanie s blízkymi, príbuzenstvom a
starostlivými rodičmi, ktorí v príprave
nezanedbajú ani to najmenšie, práve naopak,
svoje milované ,,deti“ vedia vždy milo prekvapiť
a saturovať až nad mieru všetky ich potreby.
Na 48. ročníku Našej Vansovej Lomničky,
celoslovenského festivalu umeleckého
prednesu žien, ktorý sa konal v dňoch 16. - 17.
októbra v Starej Ľubovni, sa predstavilo 24
recitátoriek, z toho 21 zo Slovenska, dve zo
Srbska a jedna z Poľska, z družobného mesta
Piwniczna. Úroveň prednesov bola ,,dobrá až
veľmi dobrá“ a porota pracujúca v zložení: Soňa
Šebová, Ľubica Bekéniová a Ján Petrík
rozhodla o ocenených recitátorkách. Všetky už
tradične ocenili diplomom za recitátorský prínos
a odmenili vecným darom. Porota rozhodla o
umiestnení a udelení 8 cien pre najlepšie
recitátorky, účastníci rozhodli o víťazke v ankete
o Cenu divákov.
Najvýznamnejším ocenením býva Cena
poroty. Tohto roku ju opätovne získala
excelentná recitátorka Júlia Čurillová.
Prichádzala ako posledná recitujúca počas
druhého dňa festivalu s vážnym výrazom tváre,
oblečená do zvláštnych dlhých šiat, ktoré už
samy osebe vzbudzovali údiv, hlava zahalená
neobvyklým spôsobom do bieleho šálu.
Čurillová tam, v obradnej sieni mestského
úradu, chvíľu stála ako zjavenie, ladiac svoje
telo a vnímateľov (ako skúsená recitátorka
vedela počkať na moment vlastnej pripravenosti
aj publika), aby už prvé slová padali ako
krupobitie. Dážď slov kriesil obrazotvornosť
recipientov a podnecoval k vášnivému životu.
Hlasom temným ako noc naliehavo vytláčala zo
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slov významy, a tie slová žalovali a obviňovali
expartnera, ktorý deštruktívne zasiahol do jej
životných túžob a snov slovami: ,,Džango
bol kvík, prasák...“ Silný a dojímavý, reálny aj
magický, univerzálny aj jedinečný príbeh
zmarenej lásky a životnej túžby jednej ženy taká je báseň Večera od Tomáša Repčiaka,
talentovaného autora zo Spišskej Novej Vsi. Jej
príbeh je nosný, ale nie priamočiary, a pre
recitátorku opäť ako šitý na mieru. Bol to výkon
na pomedzí umeleckého prednesu a hereckého
monológu. Detailne premyslený a realizovaný
umelecký tvar mrazil. Vo zvukovej zložke
sugestívny, priam fascinujúci vďaka temnému a
žalujúcemu hlasu, ktorý sa zarezával do
vedomia nie intenzitou, ale práve naopak (príliš
slabá intenzita hlasu, najmä v úvode,
spôsobená očividnou trémou bola, žiaľ,
miestami recepčnou bariérou), zvnútornenou
naliehavosťou. Vizuálnu zložku podporila, a
bielym šálom v zástupnej, multifunkčnej pozícii ako kuchárska čiapka, anjelské krídla, bábka
voodoo, čašníčkina servítka... Priam by sa
žiadalo zredukovať množstvo premien, aby
neodpútavali pozornosť recipienta od
významovej roviny textu, ktorý miestami pri
odkazoch na voodoo symboly nebol jednoduchý na dekódovanie. Silná dramaturgická
zložka a multifunkčné využívanie rekvizity,
často ako súčasti kostýmu, tvorí invariantné
jadro jej umeleckého produktu. Keď sa Júlii
Čurillovej minulo aj posledné slovo, ostali slzy a
zážitok, ktorý napriek svojej efemérnosti ešte
dlho zotrvával vo vedomí prítomných
šťastlivcov.
Natália Timaniková získala Cenu predsedu
Prešovského samosprávneho kraja. Mladá
nádejná talentovaná recitátorka zo Starej
Ľubovne recitovala známy, mnohokrát počutý
text Milana Rúfusa O dvanástej komnate, čo by
sa mohlo javiť ako nevýhoda. Odviedla však
obdivuhodný kus poctivej práce vo fáze
významovej interpretácie, čo sa odrazilo na
schopnosti mladučkej recitátorky organicky
vystavať posolstvo prítomné v texte a odovzdať
ho s veľkým rešpektom k myšlienkovému
bohatstvu autora bez vonkajškového pátosu.
Interpretke sa podarilo ukážkovo naladiť seba aj
publikum hneď v úvode, počkať na stav jeho
plného očakávania, a potom až s obdivuhodnou
silou, precítene a zvnútornene apelovať na
vedomie vnímateľov a zanechať v ňom stopu,
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ktorú jej umožnila Rúfusova emocionálne
nasýtená výpoveď o nadčasových existencionálnych hodnotách. Cenu primátora mesta
Stará Ľubovňa si prevzala Alena Kumprechtová
z Galanty. Zvolila si Zuzku Zgurišku, a kým
autorku preslávila kopaničiarska humoristická
próza, recitátorku na Lomničke preslávilo
Zguriškino Divadlo na kopaniciach, interpretované nesmierne sviežo, gurážne, s perfektne
zvládnutým dialektom, v suverénne rýchlom
tempe, s občasnou funkčne a pôsobivo využitou
agogikou.
Anna Mišurová si do Ružomberka odniesla
Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska.
Do Ľubovne priniesla prózu Mohsina Hamida
Poprava. Stavila na kvalitnú dramaturgiu.
Cenné na jej výkone bolo, že aj keď hrdinom je
muž - novinár, recitátorka vybudovala tristný
obraz presvedčivo. Jej výkon mal v sebe
naliehavosť, bol kompaktný, dôsledne
vybudovaný. Recitátorka sa usilovala vnútornú
dramatickosť akcentovať aj posturikou,
štylizovaným telovým gestom, vyjadrujúcim
napätie a odhodlanosť, ibaže celý čas meravým
a sošným, s temer absentujúcou kinezikou,
ktorá by bola dôkazom vnútorného prežívania
napätia. Použitá rekvizita - pohodené baganče bola zbytočne ilustratívna. Mišurová dokázala
odovzdať naliehavú výpoveď, veľmi aktuálnu v
súčasnom, na dramatické situácie ,,bohatom“
svete.
Cenou prednostu MsÚ Stará Ľubovňa bola
odmenená Martina Ogurčáková. Talentovaná
recitátorka (aj herečka) zo Spišskej Novej Vsi
recitovala text Veroniky Šikulovej Dušinka.
Prekvapila schopnosťou jasne vystavať
posolstvo textu a odovzdať ho, zanechať vo
vedomí vnímateľov emocionálnu stopu.
Obdivuhodne pracovala s tempom a pauzou,
dôveryhodnosť jej výkonu dodávala mimika.
Bolo to pochopené a prežité bez zbytočnej
vonkajškovosti, pretože akceptovala výhrady z
minuloročných rozborov a úplne eliminovala
teatrálnosť, ktorá jej je ako herečke blízka.
Mária Škarohlídová z Bratislavy získala
Cenu Ľubovnianskeho múzea za interpretáciu
úryvku z Hečkovho románu Červené víno. Táto
skúsená a zrelá recitátorka s vyhraneným
čitateľským vkusom a interpretačným štýlom si
vybrala z románu málo dramatickú časť,
poskytujúcu pohľad na bezhraničnú mieru
materinskej lásky k synovi. Román poskytuje aj
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oveľa dramatickejšie a na interpretáciu
vďačnejšie časti deja, Škarohlídová sa počas
rozborového seminára vyjadrila, že sa týmto
chronicky známym častiam románu chcela
vyhnúť a popasovala sa s náročnou lektúrou,
kde sa hlboký cit matky dal len tušiť, a preto
volila decentný výraz, striedme štylizácie
výrazových prostriedkov, najmä dôrazu a
pauzy. V konečnom vyznení krehká pôsobivosť
hlboko zasiahla emócie prítomných žien.
Cenu okresnej organizácie Únie žien
Slovenska získala Alžbeta Polačková z Prešova. Zvolila si poviedku z dedinského
prostredia Boženy Slančíkovej Timravy: U
Kanátov. Vo vzťahu k naturelu recitátorky to bol
skvelý výber a výborná úprava textu. Porota
ocenila pekne vybudovaný dramatický oblúk,
hĺbku ponoru, schopnosť precítenia myšlienkových a emocionálnych obsahov bez vonkajšieho pátosu (až na prílišnú melodramatickosť
pri stvárnení Kanátky). Vyznelo to ako úprimná
a dojímavá výpoveď, pretože recitátorka
evidentne prenikla k podstate textu a autorkine
myšlienky dokázala presvedčivo artikulovať.
Nie div, táto poviedka, ako aj niektoré ďalšie
Timravine poviedky a novely sú lekciami pokory,
odpúšťania, lásky k blížnym.
Cenu vedúcej oddelenia školstva a kultúry
MsÚ Stará Ľubovňa udelili Ľudmile Hrušovskej
z Harichoviec za pôsobivú interpretáciu textov
Ľudovíta Štúra Nezábudka a Rozlúčková
pieseň. Pani Hrušovská nielen tohto roku
presvedčila porotu aj publikum, že má talent
citlivo a pôsobivo interpretovať text. Porota
ocenila precíznu, zreteľnú prácu s textom a
schopnosť precítiť myšlienkové a emocionálne
obsahy básní.
Duňa Hrabinská z Bratislavy bola odmenená
špeciálnou cenou, a to Cenou Lomničky za
výnimočný recitátorský prínos a vernosť Našej
Vansovej Lomničke. Oslovila prózou talianskej
spisovateľky Sylvie Zuccovej Zlý deň. Bol to
skvelý výber textu, na ktorom postavila vtipne
vypointovanú interpretáciu s jemným náznakom štylizácie v kostýmovej zložke na podporu
komického efektu v príbehu.
V ankete o Cenu divákov zvíťazila Júlia
Čurillová.
Okrem recitátoriek, ktoré sú tomuto festivalu
už roky verné, sme prvýkrát tlieskali dvom mladučkým talentovaným recitátorkám zo Srbska
8

Ivete Galasovej z Padiny (okres Kovačica, kraj
Vojvodina), ktorá recitovala prózu Kláry Jarunkovej Jediná a Monike Bažaľovej z Hložian
(okres Báčsky Petrovec, Vojvodina), ktorá
recitovala báseň Jacquesa Préverta Čakaj ma
pod brestom. Obe boli obohatením programu a
ich prednesy boli na patričnej úrovni, ibaže ich
spôsob mäkčenia, najmä palatálnej spoluhlásky
ľ, pôsobil archaicky mäkko a neprirodzene, čo,
žiaľ, pútalo pozornosť a narúšalo celkový
estetický dojem.
Hodnotiaci seminár prebiehal dvojfázovo.
Boli to plodné hodiny, počas ktorých sa ukázal
hlboký záujem a vnútorná motivácia prítomných
žien, pre ktoré je umelecký prednes celoživotným záujmom a potrebou autokultivácie
osobnosti. Aj keď to môže znieť pateticky,
umelecký prednes je pre zrelé ženy, ktoré
recitujú dobrovoľne a vo fáze prípravy prednesu
aj počas neho musia prejsť cez rozsiahle
mínové pole pochybností, strachu, obáv zo
zlyhania, zničujúcej trémy, poslaním aj osudom.
Organizátori, tak ako vždy, mysleli na všetko,
zabezpečili každý detail, postarali sa o hladký a
zážitkový priebeh sviatočných dní, naplnených
umením, poznaním a krásou. Piatkové
popoludnie bolo plné prednesov a večer
prítomné recitátorky nadchla návšteva
Ľubovnianskeho hradu a umelecký program s
francúzskymi šansónmi. Obetavosť celého
organizačného tímu, fundovanosť a schopnosti
PaedDr. Evy Kollárovej a jej tímu, ako aj Iriny
Novákovej a ďalších pracovníkov Ľubovnianskeho osvetového strediska, sú nadštandardné. Odchody z Lomničky v Starej Ľubovni
bolia. Nie div. Ale veď hádam o rok...
Ľubica Bekéniová, (Javisko 1/2016)
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NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA
SO SKVOSTNÝMI PREDNESMI
48. ročník celoslovenskej prehliadky sa
zaradí medzi tie vydarenejšie a úspešnejšie
ročníky. Podľa predsedníčky poroty Ľubice
Bekéniovej nespochybniteľný je nielen ľudský
rozmer festivalu, ale aj jeho umelecká hodnota,
ktorá odráža vysokú úroveň slovenského
amatérskeho prednesu. ,,Môžeme pokojne
hovoriť o veľmi dobrej úrovni, a to nielen vo
vzťahu k najlepším prednesom, ale celkovo,
nemali sme totiž jediný podpriemerný výkon.
Skláňam sa pred recitátorkami, ako dokážu na
sebe pracovať, aby priniesli kultivované a
pôsobivé výpovede, ktoré obohatia druhých a
pohladia dušu,“ zhodnotila dlhoročná porotkyňa
z Metodického centra z Prešova, ktorá
spomedzi mnohých povšimnutiahodných
interpretácií ocenila ,,skvostné“ výkony Júlie
Čurillovej (cena poroty) i našej domácej Natálie
Timanikovej (Cena PSK).
Ľubovnianske noviny,č. 40/2015, (dj)
MEDZINÁRODNÁ VANSOVEJ LOMNIČKA
Tradičným podujatím v kalendári mesta
Stará Ľubovňa je už takmer polstoročie
Vansovej Lomnička, a ani tento rok nebol
výnimkou. Už 48. ročník celoslovenského
festivalu umeleckého prednesu žien sa
konal v dňoch 16. a 17. októbra v meste pod
Ľubovnianskym hradom.
Opäť sa tu stretli recitátorky z rôznych kútov
Slovenska, aby si pripomenuli spisovateľku a
poprednú osobnosť ženského hnutia Teréziu
Vansovú. Tá určitý čas žila a tvorila v obci
Lomnička v okrese Stará Ľubovňa.
Predstavili sa talenty
Festival sa začal v piatok poobede kultúrnym
programom, v ktorom sa predstavili nádejné
talenty Základnej umeleckej školy Jána
Melkoviča zo Starej Ľubovne a členky ZPOZ.
Hneď na začiatku navodili príjemnú atmosféru a
zožali obrovské ovácie. Bol to krásny začiatok
podujatia, ktorého symbolom sa tohto roku stal
zemiak. Podľa organizátorov bol zemiak ako
symbol vybraný najmä preto, že vždy bol a stále
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je základnou plodinou v našom kraji, v severných častiach Slovenska, a právom dostal
prívlastok druhý chlieb.
Medzinárodný rozmer
Naša Vansovej Lomnička, ako znie oficiálny
názov festivalu, mala aj tento rok medzinárodný
rozmer. Ten jej dodali recitátorky z poľskej
Piwnicznej a z Vojvodiny zo Srbska. Najmä
Slovenky z Dolnej zeme prežívali neopísateľnú
radosť z toho, že sa mohli zúčastniť tohto
podujatia v Starej Ľubovni. Pri rozhovore s nimi
bolo cítiť úprimné slová a nadšenie. Ich
príjemný stredoslovenský dialekt sa niesol
nielen pri prednese, ale aj pri neoficiálnych
rozhovoroch. Bolo milé počuť pôvodnú
Slovenčinu, ktorú si naši rodáci zachovali po
dlhé stáročia života na Balkáne.
Ľudský rozmer festivalu
V rámci prednesov si recitátorky volili rôzne
žánre i autorov. Okrem iných zazneli úryvky z
diel ako Zločin a trest od Dostojevského,
Vyslobodenie od Janka Kráľa, Červené víno od
Františka Hečka a ďalšie. Predsedníčka poroty
Ľubica Bekéniová z Prešova vyzdvihla ľudský
rozmer festivalu, ale aj jeho umeleckú hodnotu.
,,Odráža vysokú úroveň slovenského
amatérskeho prednesu. Narážam tým nielen na
tie najlepšie recitátorky, ale prakticky na všetky.
Ako porota sme nezaznamenali jediný
podpriemerný výkon, a preto sa skláňam pred
všetkými recitátorkami,“ vyjadrila svoje pocity.
Ďalší program
Zo strany organizátorov bol pre 25 recitátoriek
pripravený aj ďalší program - prehliadka hradu
Ľubovňa spojená s koncertom, spoločenský
večer a tiež rozborový seminár a slávnostné
vyhodnotenie. ,,Z môjho pohľadu a z
pozitívnych ohlasov zúčastnených môžem
hovoriť o celkom vydarenom ročníku Našej
Vansovej Lomničky. Urobili sme všetko pre to,
aby sme vytvorili optimálne podmienky na
umelecké vyjadrenie prostredníctvom
prednesov.
Recitátorky zo Slovenska, Poľska, a tento rok aj
zo Srbska, potešili publikum aj seba navzájom
skvelými výkonmi.
Zaujali aj pestrosťou repertoáru, kde sa striedali
ukážky od autorov zvučných mien až po mla11

dých súčasných autorov. Zaujímavé bolo aj
vekové zloženie recitátoriek, kde najmladšia
sotva dosiahla 16 rokov a staršie dámy už
prekročili sedemdesiatku, preto je táto pestrosť
prínosom a výnimočnosťou Našej Vansovej
Lomničky. Dobrý ohlas medzi účastníčkami mal
aj kultúrny program na hrade a hodnotný
rozborový seminár,“ takýmito slovami
zhodnotila priebeh podujatia jedna z organizátoriek, Irina Nováková, z Ľubovnianskeho osvetového strediska.
Martin Karaš, Naše novinky č. 21/2015
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OHLASY
NA NAŠU VANSOVEJ LOMNIČKU
2015
Vážení usporiadatelia celoslovenskej
súťaže umeleckého slova/prednesu žien Naša
Vansovej Lomnička,
s hlbokou úctou a pokorou Vám všetkým
vyjadrujem svoje opätovné (ústne už vyjadrené)
Pán Boh zaplať za profesionálnu úroveň našej
renomovanej celoslovenskej súťaže NVL. Nuž
a pohostinnosť, slušné ubytovanie, ústretovosť,
láskavosť, ochota, úžasný program, ktoré nás súťažiace - sprevádzali na každom kroku, to si
zaslúži obrovské ĎAKUJEM za nás všetky, ba
všetkých.
Prepojenie všetkých zainteresovaných ľudí priam neviditeľných včielok a usilovných
mravčekov festivalu umeleckého slova žien len dotvárali celkový hlboký a nezabudnuteľný
dojem z týchto dvoch sviatočných dní.
Alena Kumprechtová, Galanta
Ďakujem za krásne dni a prednesy, ktoré
pohladili dušu a dotkli sa srdiečka. Vďaka za
krásny večer na Ľubovnianskom hrade a vašu
kreativitu. Vonku je chladno, ale mňa ešte dlho
bude hriať to ľudské teplo NVL.
Alžbeta Polačková, Prešov
Všetkých usporiadateľov pozdravujem so
želaním veľa šťastia, zdravia po úspešnom
maratóne Lomničky. Ako vždy, Festival slova bol
mimoriadne krásny a bohatý na výber textov...
Všetko, a zvlášť noc na hrade Ľubovňa, to bol
úžasný zážitok, šansóny mi znejú ešte stále
doma v Trnave. Lomnička bola voňavá a
chrumkavá.
Margaréta Partelová, Trnava
Milí moji,
ešte raz
z celého srdca ďakujem za
nezabudnuteľné dni, príjemné prijatie, veľa
krásy a nehy, ktorou ste nás zahrnuli. Celú cestu
domov som bola ako v inom svete,
vychutnávala som si krajinu, pohľady, dušu som
mala takú bohatú... neviem, či sa to dá opísať.
13

Vždy si už tam uvedomujem tú čarovnú a
láskavú atmosféru, vnímam ju, nabíjam sa ňou však aj tie neustále slzy v očiach hovoria o tom,
že sa človek dostáva do akéhosi iného,
vyššieho sveta. Myslím, že väčšina ostatných
žien to prežíva rovnako, inak sa to ani nedá.
Iveta Buraľová, Stakčín
S veľkou úctou a vďakou sa pred Vami
skláňam, nad Vašou krásnou a precíznou
prácou na podujatí, ktoré očarí každú
recitátorku, ktorá zavíta k Vám do rozprávkovej
Ľubovne.
Cítim sa byť poctená, že aj ja a moje dve
recitátorky sa mohli stať súčasťou sviatku slova,
ktoré je tým najskvostnejším, aké sme zažili.
Vám všetkým posielame veľké ĎAKUJEME.
So želaním pevného zdravia, kreativity a pokoja
recitátorky: Anna Mišurová,
Paulínka Dittrychová, Natália Jacková
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VÝSLEDKY

Našej
VANSOVEJ LOMNIČKY 2015
(16. - 17. október 2015)
ODBORNÁ POROTA
Mgr. ĽUBICA BEKÉNIOVÁ, Prešov
JÁN PETRÍK, Spišská Nová Ves
Mgr. SOŇA ŠEBOVÁ, Liptovská Porúbka
rozhodla o umiestnení:
CENA POROTY
JÚLIA ČURILLOVÁ
CENA
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
NATÁLIA TIMANIKOVÁ
CENA PRIMÁTORA
MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
ALENA KUMPRECHTOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO
OSVETOVÉHO STREDISKA
ANNA MIŠUROVÁ
CENA PREDNOSTU
MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA
MARTINA OGURČÁKOVÁ
CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
MÁRIA ŠKAROHLÍDOVÁ
CENA OKRESNEJ ORGANIZÁCIE
ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA
ALŽBETA POLAČKOVÁ
CENA VED. ODD. ŠKOLSTVA A KULTÚRY
MsÚ STARÁ ĽUBOVŇA
ĽUDMILA HRUŠOVSKÁ
CENA DIVÁKOV
JÚLIA ČURILLOVÁ
CENA LOMNIČKY
ZA VÝNIMOČNÝ RECITÁTORSKÝ PRÍNOS
A VERNOSŤ NAŠEJ VANSOVEJ LOMNIČKE
DUŇA HRABINSKÁ
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RECITÁTORKY OCENENÉ
DIPLOMOM
ZA RECITÁTORSKÝ PRÍNOS
ARBETOVÁ DANIELA, Nové Mesto n/Váhom
Andrej Voznesenskij: Monológ Marylin Monroe
BIRČÁKOVÁ ZUZANA, Poprad
F. M. Dostojevskij: Zločin a trest
BURAĽOVÁ IVETA, Snina
Čingiz Ajtmatov: Džamila
ČURILLOVÁ JÚLIA, Domaňovce
Tomáš Repčiak: Večera
DITTRYCHOVÁ PAULÍNA, Ružomberok
Jozef Marec: Balada o hadej žene
FRNIAKOVÁ ALEXANDRA, Liptovský Hrádok
Janko Kráľ: Vyslobodenie
GOGOVÁ SOŇA, Sládkovičovo
Margita Dobrovičová: List slnku
HRABINSKÁ DUŇA, Bratislava
Silvia Zuccová: Zlý deň
HRUŠOVSKÁ ĽUDMILA, Harichovce
Ľudovít Štúr: Nezábudky, Rozlúčková pieseň
ILAVSKÁ MICHAELA, Važec
Radka Berešíková: Rovnováha
JACKOVÁ NATÁLIA, Liptovské Sliače
Dobroslav Chrobák: Katarína
JANEBOVÁ DANA, Šaľa
Dana Janebová: Tvoje oči sú cesta
KUMPRECHTOVÁ ALENA, Galanta
Zuzka Zguriška: Divadlo na kopaniciach
MIŠUROVÁ ANNA, Ružomberok
Mohsin Hamid: Poprava
OGURČÁKOVÁ MARTINA,
Spišská Nová Ves
Veronika Šikulová: Dušinka
PARTELOVÁ MARGARETA, Trnava
Ján Kostra: Chuť po bozkoch
PLUTOVÁ BARBORA, Stará Ľubovňa
Wisława Szymborská: Montáž z kníh
49 básní a Chvíľa
POLAČKOVÁ ALŽBETA, Prešov
Božena Slančíková - Timrava: U Kanátov
REGENTOVÁ DANA, Bratislava
Erik Ondrejička: Na vnútornej strane viečok - montáž
SOBOLOVÁ DANA, Kysucké Nové Mesto
Miroslav Válek: Výber z knihy Jesenná láska
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ŠKAROHLÍDOVÁ MÁRIA, Bratislava
František Hečko: Červené víno
NATÁLIA TIMANIKOVÁ, Stará Ľubovňa
Milan Rúfus: O dvanástej komnate
PALUCHOWA BARBARA, Piwniczna
(Poľsko)
BAŽAĽOVÁ MONIKA, Hložany (Srbsko)
Jacques Prévert: Čakaj ma pod brestom
GALASOVÁ IVETA, Padina (Srbsko)
Klára Jarunková: Jediná
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BARBORA PLUTOVÁ
Stará Ľubovňa
Z TVORBY MLADEJ POETKY
MÁRIA
kroky po desiatkoch
odmodlievajú cestu
z dediny
za bránou zostalo všetko
dom
ktorý ju nespoznáva
a svätí
čo strážia jej samotu
len rieka ostáva verná
je hranicou
cez ktorú ťahá
na prsty
les okolo sa zhmotnil
do kaplnky
v poslednom zdravase
uvidela zázrak
xxx
nočná obloha
je na dotyk studená
ako prsty
keď nimi zakrývam hviezdy
počas polnočného čakania
ráno sa znova zobudím
s previnilou pachuťou
jablka
na jazyku
xxx
piesok vyryl vrásky
do brušiek prstov
a páli
ako sedem zlých rokov
ležím na zemi
rozbitá
na tisíc snov
ktoré nemá kto vyložiť
ošľahaná východným vetrom
príliš ochotne
zabúdam
18

xxx
dážď
mi píše na okno
verše
prosí
nech ho pustím dnu
že jeseň
ma aj tak naučí
nosiť teplejší kabát
len vojdi
pod vankúšom
mám schované
babie leto
DOHVIEZDNY VEČER
najprv sleduj stopy ľudí
vryté do chodníkov
ako ich postupne vypĺňa
napäté ticho
potom sa nechaj chvíľu viesť mrazom
ktorý sa ti neodbytne zahryzáva do líc
úpenlivo prosí o kúsok tepla
aby si ohrial skrehnuté prsty
odrazu sa vzduch rozvibruje modlitbami
a známe svetlo v okne
si ťa konečne nájde
tma sa rozbila
na milióny hviezd
DÉMONI
stmieva sa
človek ktorý skladá papierové holubice
z nepokojov v novinových titulkoch
padá do perín
dostatočne veľkých na to
aby zakryli večerné správy
je noc
a ďaleko v bezmennej tme
sa pohol strach
uväznený v učebniciach dejepisu
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xxx
keď piatok vonia
ako nová kniha
ako drevené lavice
vo večernom kostole
vtedy
vytrhávam z kalendára
upršané dni
a topím ich
v káve
xxx
na jar umieram s Morenami
koža obalená handrami
horí v ústrety slnku
a bolí tak prvoplánovo
zástup Tomášov
ohmatáva rany
lepí do nich cudzie slzy
a tvrdí že nie sú slané
a ja plyniem ďalej
utopená v chodníkoch
odsúdená na večné
nedočkanie sa leta
xxx
v kučeravých vláskoch
máš ukryté pierka
a nite
na zašívanie oblohy
keby sa náhodou roztrhla
veď vtedy by sa detské prosbičky
znova vysypali na Zem
anjel
každý deň máš letecký deň
xxx
sme dve bodky
na začiatku vety
trasieme sa
navzájom si zakrývame oči
odpočítavame prisudzovacie sklady
viem
raz zostane iba jedna
tretia
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KOSTOL SV. MIKULÁŠA
V STAREJ ĽUBOVNI
pamätáš si
každý pokorný krok
hľadanie večnosti
vo vznešených tvárach svätcov
každý tón organu
oslavujúci zmŕtvychvstanie
pamätáš si
ľudí roky udalosti
napriek tomu
vždy na poludnie
úctivo pokľakneš
a vyzváňaš mestu
anjelpána
xxx
tvoje kroky
začínajú znieť odzadu
keď zaklopeš na dvere
ozve sa ti len sekundová ručička
vytrvalo vyklepkávajúca neverný
časopriestor
chladnú mi končeky vlasov
dnes ma už nespozná
ani vlastné zrkadlo
xxx
za oknom v izbe
býva noc
skrotená
ako v akváriu
čaká poslušne
na úsvit
možno ju predsa len pustím
ku mne pod perinu
a budeme si navzájom
vymieňať zimomriavky
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xxx
raz sa niekto pokúsil
umrieť
bez udania času a príčiny
ostrihal hlavy
bielym chryzantémam
a prestal
snívať
pointou je dôkladne si napchať
hlinu do úst
a nakŕmiť búriace sa hlasivky
UNIVERZUM
na začiatku bol nádych
dôsledný ako posledný mráz
pred jarou
hltal
hviezdny prach
každodenné teórie relativity
temnú hmotu
so svetlými myšlienkami
oba konce
nekonečného vesmíru
až nakoniec ostalo
čierne plátno
výdych
xxx
molekuly vzduchu
napĺňam neistotou
zúrivo narážajú do seba
tak
že sa nedajú chytiť ani do rúk
v zmätku ničím posledný kyslík
a bojím sa
že kdesi nad Damoklovým mečom
visí pokoj
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O ČOKOLÁDE
(Vybrali sme z internetu)
Trinásty septembrový deň je každoročne
venovaný všetkým maškrtníkom - oslavujeme
totiž Medzinárodný deň čokolády.
História čokolády
w História čokolády sa začala pred viac ako
2600 - 3000 rokmi. V tropických pralesoch
strednej Ameriky a Amazonky boli objavené
pôvodné miesta rastu kakaovníkov. Za
pôvodných pestovateľov kakaovníkov sú
považované indiánske kmene Toltékov,
Mayov a mladších Aztékov.
w Kakaové bôby mali poľnohospodársky aj
náboženský význam. Čokoládový nápoj bol
pre Indiánov zdrojom duchovnej múdrosti a
energie. Kakaovník bol uctievaný ako strom
života, plodnosti a úrody.
w Kakaový bôb sa používal ako platidlo - otrok
mal hodnotu 100 bôbov, zajac štyri a dámska
spoločnosť na jednu noc desať bôbov.
w Do Španielska doviezol prvé kakaové bôby
Kolumbus v roku 1503. Nasledujúcich 300
rokov boli symbolom bohatstva, zdravia a
moci. Postupne sa pestovanie rozšírilo aj do
Afriky, Indie a čokoláda sa stala súčasťou
života.
Čokoláda na predpis
w Skupina vedcov Harvardovej univerzity totiž
zistila, že kakao je unikátna potravina, ktorá
dokáže pozitívne vplývať na krvný tlak, a
preto sa odporúča na prevenciu, ako aj
liečbu hypertenzie.
w Niekoľko kociek horkej čokolády denne
znižuje zrážanlivosť krvi, rovnako ako acylpyrín a zmierňuje tak riziko upchatia tepien.
w Železo z čokolády zase pomáha dopravovať
kyslík do mozgu, čo je považované za
pravdepodobnú príčinu väčšej duševnej
aktivity.
w Čokoláda prospieva nášmu srdcu. U ľudí,
ktorí pravidelne konzumujú čokoládu, vraj sa
znižuje riziko srdcových ochorení.

w Talianski vedci dokázali, že u ľudí, ktorí jedia
w
w

veľa čokolády, je menší predpoklad vzniku
demencie v starobe.
Milovníci čokolády žijú dlhšie! Štúdie dokázali, že pravidelná konzumácia čokolády
vám môže pridať aj niekoľko rokov života.
Čokoláda zlepšuje náladu! Môže za to zvýšenie koncentrácie sérotonínu v mozgu.
Okrem toho je čokoláda aj výborným
afrodiziakom.

Špičkové čokoládovne už v názve čokolády
alebo inde na obale uvádzajú geografický
pôvod kakaových bôbov (preslávené plantáže
možno nájsť napríklad vo Venezuele,
Ekvádore, Indonézii alebo na Madagaskare) a
tiež odrodu kakaovníka (Criollo, Trinitario,
Forastero, Nacional).
Kvalitná horká čokoláda obsahuje kakaovú
sušinu, kakaové maslo, trstinový cukor
(namiesto bežného repkového) a vanilku.
Prirodzenou súčasťou čokolády je kakaové
maslo, ktoré sa v priebehu spracovania
kakaových bôbov oddelí od kakaovej sušiny a
potom sa pri výrobe čokoládovej hmoty vráti
späť. A pretože kakaové maslo je veľmi drahá
ingrediencia, býva nahrádzaná iným pridaným
tukom.
Čokoládu milujeme všetci. Maškrtné
jazýčky nás ale samozrejme aj niečo stoja. V
priemernej slovenskej domácnosti smerovalo
za rok na kúpu čokolády a čokoládových
cukroviniek 25 eur na osobu. A kto sú najväčší
,,čokoládoví” maškrtníci? Podľa údajov nášho
Štatistického úradu míňajú na čokoládové
maškrty najviac domácnosti dôchodcov.
Varovanie na záver:
Až objavíte čaro chutí kvalitných čokolád, už
niet cesty späť!

