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...uÏ z tohto oslovenia vypl˘va,
Ïe viem, kde nepatrím. Napriek
tomu, Ïe v rodnom liste mám
ako miesto narodenia uvedenú
Dunajskú Stredu, ani milému
zmie‰anému obyvateºstvu tohto
rázovitého juÏného mesteãka, by
som sa po „rodácky“ prihovoriÈ
nemohla. Preão? Lebo si zo svoj-
ho freudovsky ranného detstva,
stráveného v Dunajskej Strede,
po dobrom niã nepamätám. Mo-
jou rodnou dedinou bol v pod-
state bratislavsk˘ ·trkovec.
A sentimentálne slzy za jeho pa-
nelákmi nie a nie vyroniÈ ani po
ãase. A tak, po krátkom sebamu-
ãení, veì kto by rád písal úvodní-
ky ãi príhovory, sa vám priznám,
preão sa tak okúÀam so svojou
identitou práve pri 26. roãníku
Kremnick˘ch gagov.  Preto, lebo
mojou divadelnou a zároveÀ by-
tostnou kolískou – rodiskom, je
rado‰insk˘ humor. Pri regionál-
ne roduvernom Stanovi ·tepkovi
som pochopila, a chvíºami aj pre-
cítila, ako génius locci a zmysel
pre humor spolu priam bolest-
nosmie‰ne súvisia... A Stanovi

som vÏdy závidela ten rozpráv-
kov˘ hrnãek, ão donekoneãna
varí vtipnú ka‰u. MôÏe niekomu
nevoÀaÈ, môÏe byÈ aj pripálená,
ale Ïe ten recept je originálny
a iba jeho, to mu Ïiaden kritik
vziaÈ nemôÏe. A ja sa teraz, keì
nás tak vzorovo náhle opustila
Katka Kolníková, musím priz-
naÈ, Ïe sa z dámskej ãasti súboru
v tej rado‰inskej kuchyni pone-
vieram najdlh‰ie. Predpokladám,
Ïe toto je vysvedãenie, ktoré ma
oprávÀuje pozvoºna prebraÈ ho-
rúce augustové miesteãko hlav-
ného dramaturga GAGOV po
priateºovi Stankovi Radiãovi. Vi-
díte, Ïe nezatajujem aj isté ro-
dinkárske väzby, pretoÏe mi bolo
cÈou poznaÈ ìal‰ieho, pre sloven-
sk˘ humor podstatného, Stanka,
a aj, ãi najmä v nedivadeln˘ch
súvislostiach. Ale zatiaº, ão na‰i
partneri si pri príleÏitostn˘ch ne-
deºn˘ch obedoch, ako politoló-
govia a sociológovia, veselo hr-
kútali, my, divadelníci – kome-
dianti sme tak akosi váÏne spolu
preberali v‰etky negatíva politi-
ky a spoloãnosti. Boli sme v sú-

kromí
akási ustara-
nej‰ia, menej
vtipná dvojica.
Sr‰ala z nás zod-
povednosÈ a pud
tejto zodpovednosti
ma dohnal aj k tej odva-
he (viem, priatelia, sú na to aj
iné synonymá...), Ïe keì ma sta-
rodávni priatelia, opäÈ na ãele
s Jankom Faklom, oslovili, aby
som sa ku Gagom pridala, pove-
dala som svoje ÁNO. Ako
v kostole. Tam tieÏ málokto na
prv˘krát vie, do ãoho ide.
A predsa to obãas aj krásne vy-
páli...! TakÏe, milá Kremnica aj
s tvojimi presláven˘mi Gagmi,
má‰ ma tu. Síce nevernú, lebo
som Èa dlho obchádzala, ale za
to v‰etko, ão som na poli humo-
ru zasiala, poorala, zorala  i si zo-
brala (u Rado‰incov, v ãinohre
SND, v GunaGu...), nech mi 
je poºahãujúcou okolnosÈou
a vstupn˘m vízom. Vízom do

slobodnej krajiny bujarej dedin-
skej veselice, spoluzdieºanej spo-
loãenskej zábavy, intelektuálne-
ho obÏerstva vzdelanej irónie, ãi
bezstarostne drzej satiry. T˘ch
podôb komiãna, ktoré môÏu
spôsobiÈ rozko‰ postupne v‰et-
k˘m ãastiam na‰ich tiel je, chva-
labohu, veºa. Tak buìme k sebe
a k humoru tolerantní a te‰me sa
aj z nevyhnutného trápna, ãi
daÏìa... ale ten dáÏì, to je len
metafora. Nech Ïijú Gagy 2006 –
smiech preÏije aj bez nich, ale
bol by isto smutnej‰í...

Darina Abrahámová, 
hlavná dramaturgiãka Kg’06 

a v˘konná predsedníãka AHS
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Milí moji    
nerodáci,

Znovuotvoren˘ Klub mlad˘ch Labyrint,
atraktívny priestor Kg’06   

O príãinách jeho zatvorenia, dlh˘ch rokoch „státia“ a opätovného
sprevádzkovania hovorí primátor mesta Kremnica:

„Klub mlad˘ch Labyrint bol zatvoren˘ uÏ v roku 1990. Dôvody?
Najprv nebol prevádzkovateº, potom sa zistilo, Ïe nie je funkãná ka-
nalizácia a ani elektroin‰talácia nevyhovuje norme. V roku 1993 bo-
la vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povo-
lenie. Na‰iel sa investor, ktor˘ v‰ak rekon‰trukciu nedokonãil. Pri vy-
pracovávaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kremnica sa rekon‰trukcia KM dostala medzi prioritné akcie. Po
komunálnych voºbách v roku 2002 sa zaãalo pracovaÈ na doplnení
projektovej dokumentácie rekon‰trukcie, ktorá bola schválená v ro-
ku 2004, kedy sa uskutoãnila aj verejná súÈaÏ na dodávateºa stavby.

Klub mlad˘ch Labyrint sa opravoval preto, aby slúÏil verejnos-
ti. Budova, a teda aj priestor klubu patrí mestu Kremnica a z ãasti p.
Martinovi VarhaÀovskému, s ktor˘m máme zmluvu o dlhodobom

prenájme t˘chto priestorov
(veºká sála). Priestor klubu
prenajalo mesto Kremnica OZ
Klub mlad˘ch Labyrint, ktoré
bude jeho nov˘m prevádzko-
vateºom a som presvedãen˘, Ïe mladí ºudia tu nájdu dostatok príle-
Ïitostí na vyuÏitie svojho voºného ãasu.

Rekon‰trukcia KML sa realizovala v rámci projektu Dobudo-
vanie strediska vybavenosti cestovného ruchu Kremnica – Skalka.
Mesto dostalo na tento projekt grant vo v˘‰ke 120 mil. Sk zo zdrojov
Európskej únie. KeìÏe celkové náklady projektu presahovali uve-
den˘ grant, tak rekon‰trukciu Labyrintu financuje Mesto Kremnica 
z vlastného rozpoãtu, a to vo v˘‰ke 2 273 tis. Sk ako neoprávnen˘ ná-
klad projektu.“ Miroslav NároÏn˘
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Takmer ‰estnásÈ rokov bol klub mlad˘ch Labyrint, obºúbené miesto mlad˘ch, 
mimo prevádzky. Dnes boli jeho podzemné priestory znovu sprístupnené verejnosti. 
Mnoho komornej‰ích a mnohé TOP programy festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy 2006 sa uskutoãnia v atraktívnom „Fest-klube“ Labyrint.

Zaãiatok leta bol napriek júnovej „zmene
klímy“ poznaãen˘ aj váÏnou medzinárodnou
premenou, ktorú si málokto v‰imol: Slovenská
republika sa stala predsedajúcou krajinou Vy-
‰egrádskej ‰tvorky – V4. 

Napriek tomu, Ïe International Visegrad
Fund bol ‰tedr˘ k in˘m, Hlavn˘ Organizaãn˘
Tím – HOT Kremnick˘ch Gagov neváhal
a s chladnou hlavou napísal svojim susedn˘m
partnerom slu‰n˘ ale závaÏn˘ list (...ak˘ch cho-
dia po svete tisíce...) a stredoeurópsky kultúrny
metabolizmus zaãal pracovaÈ.  

Koniec leta v hlavnom meste humoru –
v Kremnici bude teda nielen dobr˘, ale aj vese-
l˘ – v znamení „H4!“. Tri dni sa spolu s inteli-
gentn˘m publikom budú zabávaÈ aj maìarskí,
poºskí, ãeskí a slovenskí umelci z rôznych Ïán-
rov, ich spoloãn˘m znakom bude dobr˘, váÏen˘
humor. O tom, Ïe humor nepozná hranice
a úsmev netreba prekladaÈ do cudzieho jazyka
sa presvedãíme tento víkend – v „na‰om“ stre-
de Európy. 

Palo Kelley, 
producent festivalu Kg’06

P.S.:  O ktoré ìal‰ie krajiny sa festival rozrastie
nabudúce a akú váhu budú maÈ Kremnic-
ké gagy 2007 sa nechajme prekvapiÈ zase
o rok...
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VáÏen˘ humor
VáÏení priatelia stredoeurópskeho humoru!

Viktor
Kubal 
v Uliãke
slávnych
nosov

Vesel˘ rodinn˘ 
PIKNIK 
na námestí
v nedeºu
od 13.00
do 18.00
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Nezabudnite na Katku Kolníkovú
(odkaz Rado‰inského naivného divadla)
Autor: Stanislav ·tepka, v RND  interpretovala Katarína Kolníková

VáÏené prítomne luctvo!

Povedzme si to prámo. âlovek dokáÏe skoro ‰ecko.
Urobit d˘ru do sveta aj do ozónu.
Urobyt si pekn˘ dom, ale aj peknú hanbu.
Vyz˘rat jak pekn˘ hrdina, ale nyjekedy aj ako pekn˘ idiot.
Nyekedy dokáÏe byt na svete aj sto rokov, ale ani tri minúty pod vodú.
DokáÏe obstojne hrát na klavíri a na nervy, skákat do reãi a aj o tyãi.
A tu‰ím vácej myslet na budúce generácie poãítaãov, ako maturantov.
Ale ãlovek by si nemal toho aÏ tolko nam˘‰lat, lebo je len ãlovek.
Ani pri najlep‰ej vole nedokáÏe preletet v petmetrovej v˘‰ke z Námestá hraniãárov na ·ancovú ulicu. A to ani 
za ideálnych poveternostn˘ch podmínek.
NedokáÏe vonat jako lipa ani tak jako topol sa rozmnoÏuvat po vetre.
To dokáÏe len boÏá príroda.
A preto by si mal ãlovek celkom skromne povedat:
- E‰te tak mnoho toho nevím. A preto sa budem na svete rad‰ej vácej ãuduvat jako svet menit. Lebo pri ãuduvaní 
nekapú stromy, nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah. -
A v‰etko je na svojom míste, tak jako má byt.
Tak, jako ked je na jar naozaj jar, v lete, ked je leto, na jabloni jabæãko, na ãlovekovi hlava a v ãlovekovi srdco.

Rozlúãka s Mariánom 
Kochansk˘m

Zo svadby Kremnického divadla v podzemí so skupinou LOJZO.
FOTO: JOZEF UHLIARIK

V Uliãke slávnych nosov robí Kubalovi spoloãnosÈ zbojník Jurko        
Netradiãne, zaujímavo a vtipne sa pred-

stavuje kremnick˘ medailér Drahomír Zo-
bek, ktor˘ stvárnil nos Viktora Kubala.
Vedºa ãuchov˘ch orgánov Satinského, Fili-
pa a Radiãa, sa bude nadychovaÈ kremnic-
kého subalpínskeho vzduchu Viktor Kubal.
Na to, aby neutrpel kyslíkov˘ ‰ok, dohliad-
ne zbojník Jurko, Kubalova postaviãka
z rovnomenného animovaného filmu. Viac
o my‰lienke, a vlastnom pohºade na nesto-
ra slovenského kresleného humoru a ani-
movaného filmu, povedal autor plastiky D.
Zobek: „Osobne som, Ïiaº, tohto vzácneho

ãloveka nepoznal. Kubalovu tvorbu si veºmi
váÏim a povaÏujem ho za „nosnú osob-
nosÈ“ kresleného humoru na Slovensku.
Plastiku som doplnil jeho vlastnou animo-
vanou postaviãkou kvôli tomu, Ïe som do
svojho  diela chcel dostaÈ aj jeho pohºad,
ktor˘ je tak trochu úkosom, skúmav˘ a lás-
kav˘ zároveÀ. A preão práve zbojník Jur-
ko? Lebo je to uÏ vy‰‰ie poschodie Kubalo-
vej tvorby, na ktoré sa mu podarilo vystúpiÈ,
ão sa nepodarí kaÏdému. Tak preto Jurko.
Nemohol som ináã.“ Na otázku, koho ãu-
chov˘ orgán by chcel D. Zobek v budúc-

nosti stvárniÈ, autor okamÏite vyslovil jed-
no meno. Známe a slávne. No túto osob-
nosÈ bude slovensk˘ humor e‰te dlho po-
trebovaÈ, preto jej doprajme „vyÀuchávaÈ“
tie najpikantnej‰ie a najhumornej‰ie situá-
cie, ktoré sa jej dostanú pod nos. ·tvrt˘ re-
liéf v spomínanej a uÏ známej uliãke, za do-
mom J. L. Bellu, je odliaty do bronzu. Pod
jeho realizáciu sa podpísal umeleck˘ odlie-
vaã ·tefan Kuzmín, ktor˘ svoju prácu ve-
noval ako sponzorsk˘ príspevok na Krem-
nické gagy 2006.

FOTO: IVAN âILLÍK

Odi‰iel hudobn˘ klaun.
Vesel˘, úprimn˘, priamy. Na pódiu, na ulici, v‰ade.
Pre in˘ch vesel˘ chlapík, pre nás skvel˘ priateº a ná‰ Ïivotn˘ ‰t˘l.
Tvoriv˘ a odviazan˘ Ïivel, jedineãn˘ muzikant.
Kremnické gagy boli takmer jeho druh˘m domovom.
Od roku 1983. A potom e‰te jedenásÈkrát.
Rozdával seba a te‰il stovky, tisíce mlad˘ch, star˘ch, detí a ich deti.
Ten smie‰ny, ale pre nás tak vzácny klaun Lojzo uÏ do Kremnice

nepríde.
A urãite by tak rád... veì starobyl˘m mestom sa stále oz˘vajú jeho

pesniãky.
Na Maro‰a Kochanského nikdy nezabudneme.
Ani teraz, ani tento rok, ani potom... je v nás!
Tóno Brãka, Jano Fakla, Laco Schmidt a Roman Vykysal˘, Krem-

nické divadlo v podzemí
Bratislava 5. mája 2006 

(text bol ãítan˘ na poslednej rozlúãke s M. K. pozn. red.)

...poviete si, boli v˘borní, no Ïivot ide ìalej, prídu iní. Lojzovcov
v‰ak s Kremnicou nespájalo len puto festivalu. V starobylom meste sa
zasnúbili s Divadlom v podzemí, vymenili si zásnubné ‰tamperlíky
a svoje ÁNO si povedali pred oddávajúcim Milanom Markoviãom
rovno medzi davom v historick˘ch uliciach mesta. Aby im ostalo aj ão
– to pod zub, svadobnú hostinu mali v utajenej chate na Skalke.

MoÏno boli v tomto manÏelstve drobné nezhody ãi rozmernej‰ie
krízy, no nikdy ani jedna strana nepodala ÏiadosÈ o rozvod. TakÏe, Di-
vadlo v podzemí sa stalo „smutnou vdovou“, ão je v dejinách man-
Ïelstva jav neobvykl˘, v‰ak pán Lehár?

Koºko osobností slovenského humoru,
ktoré sa podieºali na Gagoch, nás z neba, ãi
inej dimenzie pozoruje...? Julo Satinsk˘, Ja-
ro Filip, Stano Radiã, Maro‰ Kochansk˘,
Viktor Kubal, Janko Schuster, Katka Kol-
níková... Azda najdlh‰ie nás má pod kont-
rolou ªudo Tatran. Na tohoroãnom festiva-
le by mal 80 rokov. âo mal tento Kremni-
ãan spoloãné s Gagmi? NuÏ, azda v‰etko,
ão sa t˘ka ich propagácie. „ªudo bol zla-
t˘m srdcom festivalu, bol maskotom... ÚÏas-
ne pracovit˘, nad‰en˘ pre my‰lienku, milu-
júci humor. Fandil v‰etk˘m, ktorí sa v ãa-
soch totality nebáli jazykom satiry vysloviÈ
to, ão iní povaÏovali za tabu.“ A mne vÏdy

zdôrazÀoval: „Pravda sa dá povedaÈ mno-
h˘mi spô sobmi. Ak si presvedãen˘, Ïe ju
má‰, nikdy sa neboj vyjsÈ s Àou na svetlo,“
spomína si na ªuda Tatrana Roman Vyky-
sal˘, hovorca tohtoroãn˘ch Kremnick˘ch
gagov.

ªudo Tatran sa narodil v Brezne, v roku
1926, presne na ·tedr˘ deÀ. MoÏno preto mu
sudiãky naloÏili do vienka toºko ‰tedrosti. No
v‰etko, ão dostal, odovzdal in˘m. V Kremni-
ci Ïil od svojich osemnástich rokov, dvadsaÈ-
päÈ rokov pracoval v ·tátnej mincovni. Svoju
lásku k humoru a satire pretavil do mnoh˘ch
diel, ktoré sme mali moÏnosÈ ãítaÈ v humoris-
tick˘ch periodikách a poãúvaÈ na vlnách éte-

ru – v banskobystrickom Sobotníku, ko‰ic-
kom Maratóne... atì.

Na Kremnick˘ch gagoch redigoval bulle-
tin Gagáãik a nonstop viedol tlaãové stre-
disko festivalu. „Tak rád by som niekedy vi-
del v‰etky predstavenia, musí to byÈ úÏasné,
veì ich atmosféra presakuje i do kancelárie,
kde sedím a pí‰em.“ – Takto si raz predo
mnou s úsmevom povzdychol,“ hovorí Ro-
man Vykysal˘. NuÏ, teraz sa voºakedaj‰í
maskot gagov môÏe z osobitnej lóÏe poze-
raÈ, te‰iÈ i mraãiÈ. A spolu s ostatn˘mi vysie-
laÈ signály neverbálnej komunikácie. My im
uÏ budeme rozumieÈ. Dokonca na ne ãaká-
me!  

Do spoloãnosti humoristov pribudne aj nos M. Kochanského

Aj ªudo Tatran vidí...

Ján Schuster – sprostredkovateº v˘stav karikaturistov na Gagoch
Od poãiatkov Kremnick˘ch gagov aÏ do roku 2003 sa s pln˘m nasadením venoval festivalu, tlaãovému centru a samotn˘m

karikaturistom PhDr. Ján Schuster. V roku 2001 bol „e-rektorom“ imaginárnej Univerzity humoru a satiry Kremnick˘ch gagov. 

Îiaº, uÏ nie je medzi nami. No jeho kreslen˘ humor a epigramy sú nadãasové a vÏdy majú ão ãitateºom a divákom povedaÈ.

GAGO-AFORIZMO-NOVINY
OPATRNOSË – Ak platíte krvou, dávajte pozor, 

aby nebola va‰a.
ZISTENIE – Najviac je na svete tak˘ch bláznov,

ktorí sa tvária normálne.
NEZABUDNI – Hadom sa darí najlep‰ie. Na hrudi.
PO NA·OM – Nepºuvajte na podlahu! Keì môÏete 

do tváre.
SKÚSENOSË – S humorom narazíme, keì zistíme, 

Ïe je to naozaj váÏna vec...
Jano Schuster: Kremnické gagy 30. 8. 2002

Druh˘ festivalov˘ deÀ, v sobotu 26. augusta na poludnie sa zaãne
„rozd˘chavaÈ“ v Uliãke slávnych nosov i Marián Kochansk˘. Plasti-
ku vytvoril Roman Lugár, maliar a pedagóg kremnickej ·koly úÏit-
kového v˘tvarníctva. Reliéf je z patinovaného epoxidu. Líder skupi-
ny Lojzo je stvárnen˘ z ãelného pohºadu, nech˘ba mu neodmysliteºná

lojzovská baretka, okuliare a zúbky v chutnom predkuse. Pri pohºade
na jeho vesel˘ a labuÏnícky v˘raz má ãlovek chuÈ zaspievaÈ si známu
-„Má‰a, Má‰a lango‰e predáva a ja ich s chuÈou jedávam... 

Tak, v Uliãke uÏ máme päÈ nosov. Je to síce pekne rozrastajúce sa
„múzeum“, BoÏe, ale nie aÏ tak r˘chlo, dobre...?
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NOMINOVANÉ DIELA A V¯KONY Akademik

Divadelné inscenácie Vladimír ·tefko

Paradajs pikãr, Banská ·tiavnica: VTEDY NA ZÁCHODE 
Divadeln˘ súbor, Dubové: KOMÉDIA O LAZAROVI 
Teatro Tatro, Nitra: PROROK ILJA 

Hudobné predstavenia Jozef Tarkay

SKA 2 TONICS, Bratislava
ORCHESTER NOVÉHO PRIMITIVIZMU, Banská Bystrica
VRBOVSKÍ VÍËAZI, Vrbové
KARPATSKÉ CHRBÁTY, Bratislava
HT, Îilina
HUDBA Z MARSU, Trnava
VETROPLACH, Bratislava

Kabaretné a pouliãné predstavenia Roman Slanina

Rado‰inské naivné divadlo, Bratislava: DESATORO
Malé estrádne divadlo Femina, Doln˘ Kubín: 
NA·A MALÁ AKADÉMIA
Divadlo Panika, Banská ·tiavnica: JUGGLING STREET
STORY

Pohybové predstavenia Oºga Panovová

·túdio KASPRZYK, Liptovsk˘ Mikulá‰: EZOP / Sardinky
Teatro Pimprlo, Îilina: RÓZA A IMRO
DS DIKO nepoãujúcich, Bratislava: PÁN FAZUªA / Etudy
NA PLÁÎI, V KOSTOLE, V KINE 

Bábkové inscenácie a predstavenia pre deti Jozef Moko‰

Divadlo PIKI, Pezinok: KAMO· OBOR
Katedra bábkarskej tvorby V·MU, Bratislava:
GA·PARKOVE PRÍHODY
DDS Didero, Kysucké Nové Mesto: KUBOVINY
Konzervatórium, Bratislava: SEN O PERNÍKOVEJ
CHALÚPKE 

Improvizácie trojãlenn˘ch druÏstiev Milan Markoviã

Divadeln˘ súbor PANIKA, Banská ·tiavnica
·túdio KASPRZYK, Liptovsk˘ Mikulá‰

SpoloãnosÈ vesel˘ch ‰ermiarov CASSANOVA, Banská
Bystrica
Divadeln˘ súbor LUNETRDLO, Partizánska ªupãa
Divadlo ASI ·aºa
ZAVÁRANINY – Konzervatórium, Banská Bystrica
Divadlo KORBÁâ, Myjava
MÁRNA SNAHA, Bratislava 

Karikaturisti Ján Valter

Dana Zacharová, Pavol Jakubec, Ivan Popoviã, Du‰an
Polakoviã, Kazo Kanala, Natália Murat-Oravcová
Vydavateºstvo L.C.A. za dve knihy o karikatúre (viì kategóriu
Literáti a epigramatici)

Kúzelníci a iluzionisti Alexander Geriã

MYSTERY SHOW (kúzla, fire show, levitácia) – ADDAMS,
·amorín

Literáti a epigramatici Tomá‰ Janovic

Vlado Bednár/Peter Glocko ml.: V˘ber I + II – Zlat˘ fond
slovenskej literatúry, Slovensk˘ Tatran 2005, 
Kornel Földvári: PäÈadvadsaÈ, L.C.A. 2005 + O karikatúre,  
L.C.A. 2006
Pavel Vilikovsk˘: Silberputzen, PT Albert Marenãin 2006
Ján ·trasser, Milan Lasica: LenÏe ja som iba komik, 
FORZA 2005
Stanislav ·tepka: Desatoro (a zopár navy‰e), Ikar 2006
Du‰an Taragel: VraÏda ako spoloãenská udalosÈ, L.C.A. 2006
Milan Lechan: Slovo robí múza, Matica slovenská 2005 

Pesniãkári Peter JankÛ

Edo Klena, Pre‰ov
Stano Kálman, Bratislava 
Robo Hulej, NiÏná na Orave

Recitátori Jaroslava âajková

Pavol Náther, Bratislava
Barbora Jurinová, Bratislava
Eva Ká‰ová, Pre‰ov
Jana Vidová, Adamovské Kochanovce
Zuzana Gacíková, âadca

Paulína Labudová, Doln˘ Kubín
Eva Fajãíková, ·ahy
Diminika Gjerová, Îilina

Zvukové záznamy diel a v˘konov RasÈo Pi‰ko

Slovensk˘ rozhlas – Rádio Devín, Bratislava: K¯CHANIE
MOZGU (talk show M. Grebáãa s M. Hattalom)
Slovensk˘ rozhlas, Bratislava: TÚTO HUDBU MÁM RÁD
(talk show Vlada Franca s ª. Jankoviãom)
Fun radio, Bratislava: KOKORIKO (ranné vysielanie MiÀa
Urbaníka a spol. s originálnymi namotávkami)

Zvukovo-obrazové záznamy diel a v˘konov ªubomír Belák

Nadácia Deti Slovenska: HODINA DEËOM (séria
propagaãn˘ch klipov)
RND a TV Markíza: OSOBNÁ CHYBA (televízna poviedka)
V·MU Bratislava ONI NIE SÚ TVOJ MUÎ (televízna
poviedka)
Kollar film: PRIRODZENÁ SMRË (televízna crazy komédia)
TV Markíza: SEDEM s.r.o. (televízna talk show)
Akadémia umení Banská Bystrica: SVETIELKO (‰tudentsk˘
film Luká‰a Hanuláka)

Cena Stana Radiãa za objav roka Iveta Radiãová

Karol D. Horváth I., II. (kniÏné debuty rovnomenného autora)
OZ Arabeska & Divadlo A. Bagara Nitra: Z rozprávky do
rozprávky (projekt pre mentálne postihnuté deti)
Petra Polni‰ová (originálny hereck˘ i autorsk˘ prejav)

Trafená hus – najväã‰ia trápnosÈ, absurdita/g˘ã roka
Roman Vykysal˘

MILAN âIâ, vedúci kancelárie prezidenta SR za v˘rok
„...Slovenská socialistická republika...“ v roku 2006
NOV¯ âAS – za dvojstranu denníka uverejnenú 
dÀa 27. 1. 2006 po leteckom ne‰Èastí slovenského vojenského
lietadla v Maìarsku s inzerátom na zºavnené letenky
NO NAME – najnov‰ie pôvodné texty populárnej skupiny
TV Markíza – Nevesta pre milionára
TV JOJ – Vyvolení II., Box
RICHARD RYBNÍâEK – za demontáÏ verejnoprávnosti
Slovenskej televízie

Nominácie na ceny Zlat˘ gunár 
a Trafená hus – Kremnické gagy 2006

RADIâ POâASIA
Agentúra Stana Radiãa pripravuje spomienkové CD populárne-
ho humoristu, glosátora a sociológa, ktoré bude obsahovaÈ au-
tentické audio záznamy toho, ão sa jeho optikou v rokoch 2004
a 2005 udialo na kultúrnej, celospoloãenskej a politickej scéne.
Autor v nich originálnym a satirick˘m spôsobom „predpovedá
ako bolo“. www.radic.sk

„ ...ÈaÏisko jeho humoru bolo v úseãn˘ch a ako britva ostr˘ch
aforistick˘ch útvaroch a rozko‰ne absurdn˘ch predpovediach po-
ãasia“ ... „ jeho tvorba je vizitkou brilantne fungujúceho a pohoto-
vo reagujúceho intelektu, ak˘ch máme málo...“

Kornel Földvári, spisovateº, AUTOR KRESBY NA CD: Shooty

Medaila humoristov
Krst a udeºovanie medialí  kremnického autora Miroslava Ronaia s portrétmi J. Satinského, J. Filipa 

a S. Radiãa ZA ZÁCHRANU A PODPORU festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY sa uskutoãní 

na úvod 26. roãníka Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2006. Organizátori si touto medailou symbolicky

uctia t˘ch, ktorí festivalu v˘znamnou mierou alebo dlhodobo pomáhali. 

MEDIALA HUMORISTOV, AUTOR: MIROSLAV RONAI
FOTO: IVAN âILLÍK 



25. – 27. 8. 2006 / 4. strana 26. festival humoruSME NA KREMNICK¯CH GAGOCH

Rado‰inci pripomenú
DesaÈ prikázaní  

Stanislav ·tepka: UÏ vari desaÈ
rokov s nesmiernou pasiou poãú-
vam, ale i zapisujem si autentické
príbehy, ktoré ma nedávno in‰pi-
rovali k napísaniu mojej prvej
kniÏky poviedok. V procese vní-
mania sa v‰ak stalo, Ïe desaÈ po-
viedok z chystaného cyklu sa zra-
zu zaãalo aÏ priveºmi podobaÈ
desiatim BoÏím prikázaniam.
A vtedy tu‰ím v reÏisérovi Ond-
rejovi Spi‰ákovi skrsol nápad –
vytvoriÈ z poviedok Anjel, Slo-
venská rodná dedina, To je láska,
Pupákovci, Jediné rie‰enie, Bás-
nik Lojzo, Pár poznámok na
okraj Vilovho Ïivota, Ema má
mamu a mama má Emu, Noc po
premiére a Po voºbách desaÈ sa-
mostatn˘ch javiskov˘ch príbe-
hov – Desatoro, ktoré by nielen
prvoplánovo ilustrovalo spomí-
nan˘ základn˘ a zásadn˘ morál-
ny kódex ºudstva, ale by aj
nementorsky a s humorom ho-
vorilo o tom, ão Ïijeme, ako ne-
chceme, ale najmä ako chceme
ÏiÈ. V‰etk˘ch desaÈ javiskov˘ch
poviedok, ako som uÏ povedal,
má základ v autentickom záÏit-
ku, niekedy aÏ neuveriteºnom,
inokedy bizarnom, no vÏdy skrz-
naskrz ºudskom, dotvorenom li-
terárnou fantáziou. A tak po pr-
v˘ raz vo svojej histórii Rado‰in-
ské naivné divadlo inscenovalo
poviedky – bola to úplne nová
v˘zva pre v‰etk˘ch tvorcov a naj-
mä pre hercov RND. Veríme, Ïe
toto tvorivé úsilie prinieslo na
dosky ná‰ho divadla nové – a ak

sa podarí i originálne – pohºady,
ale aj inú kvalitu dramatického
uvaÏovania a iste aj humoru. Veì
práve humor a piesne, interpre-
tované hercami v Desatore, by
mali byÈ ak˘msi organick˘m spo-
jivom medzi jednotliv˘mi po-

viedkami a prikázaniami. Za
v‰etk˘ch tvorcov pred uvedením
Desatora nemôÏem v tejto chvíli
povedaÈ iné – iba to známe: Tak
nám Pán Boh pomáhaj! 

Zdroj: www.rnd.sk 

Stanislav ·tepka, autor RND a prezident AHS 
FOTO: FILIP LA·UT

Dramaturgia festivalu KG 06 sa postarala
o ìal‰í príjemn˘ záÏitok diváka pri stretnutí so
známym a obºúben˘m Rado‰insk˘m naivn˘m di-
vadlom. Tento krát sa herci a speváci predstavia
netradiãnej‰ie. V deväÈdesiatminútovom pesniã-
kovom recitáli z vlastnej tvorivej dielne. 

Neoddeliteºnou súãasÈou divadelnej tvorby
a jedn˘m z poznávacích znakov poetiky tohto di-
vadla – okrem humoru a vône ãloveãiny – sú pi-
esne. Od prvej hry Nemé tváre, sprevádzajú v‰et-
ky komédie Stanislava ·tepku divadelné piesne.
Mnohé sa stali doslova hitmi a preslávili svojich
autorov a interpretov. K v˘razn˘m skladateºom

v jednotliv˘ch obdobiach divadla patrili Milan
Markoviã, Jifií Stivín a najmä Ján Melkoviã.
V RND pôsobili a pôsobia i nadpriemerné spe-
vácke talenty – Monika Hilmerová, SoÀa Noriso-
vá, Zuzana Maurery, Lenka Barilíková, Csongor
Kassai, René ·túr, Mojmír Caban, Pavel âíÏek
a ìal‰í.

V hudobno-slovnom programe „Povieme to
pesniãkou“ si festivalov˘ divák vypoãuje prierez
najlep‰ou piesÀovou tvorbou J. Melkoviãa a jeho
pokraãovateºa Petra Mankoveckého s textami
Stanislava ·tepku od roku 1963 aÏ po piesne sú-
ãasnej hry Desatoro, ktoré sa zrodili v roku 2006.

POVIEME TO PESNIâKOU alebo
·tedr˘ divadeln˘ veãer

Teatro Tatro Nitra prichádza
na tohoroãn˘ festival s insce-
náciou súãasného poºského
dramatika Tadeusza S∏obo-
dzianeka PROROK ILJA.
V preklade ªubomíra Feldeka
je táto hra tvorcami uvedená
ako „nepravdepodobná histó-
ria v ‰trnástich dejstvách“. Pro-
rok Ilja je v hre obyvateºmi po-
vaÏovan˘ za nového Krista,
ktor˘ sa vrátil na zem. Skupina
dedinãanov sa rozhodne ukri-
ÏovaÈ ho, lebo veria, Ïe spasia

zem i seba sam˘ch. Hra je za-
sadená do reálií pohraniãia
a provincie a rozmer získava
vìaka nadviazaniu na morálne
hodnoty spoloãné rôznym tra-
díciám a vyznaniam a tieÏ zdô-
raznením dramatick˘ch kon-
fliktov vyrastajúcich zo základ-
n˘ch protikladov dobra a zla,
pravdy a nepravdy, svätosti
a hriechu. Hlavnú rolu, proro-
ka Ilju, stvárnil s brilantn˘m
nadhºadom Luká‰ Latinák.
RéÏiu mal opäÈ Ondrej Spi‰ák.

Inscenácia dostala na festivale
Nová dráma v Bratislave v má-
ji tohto roka CENU BRATIS-
LAVSKÉHO DIVÁKA
a hlavnú cenu „Zlomená závo-
ra“ na festivale Bez hraníc
v âeskom Te‰íne. Teatro Tatro
Nitra získalo viacero prestíÏ-
nych ocenení i v zahraniãí, pre-
to je viac ako pravdepodobné,
Ïe jeho vystúpenie na Krem-
nick˘ch gagoch bude skutoã-
nou lahôdkou.

FOTO: ARCHÍV TEATRO  TATRO

Prorok Ilja,
mystick˘ príbeh o ºudskom fanatizme

Luká‰ Latinák ako prorok Ilja

Kremnické gagy sú
festivalom pre rodiny
s deÈmi. V piatok päÈ
a v sobotu celkom
desaÈ predstavení je
vhodn˘ch pre deti,
ktoré sa v centre
Kremnice naozaj nudiÈ
nebudú. Vstupné je
symbolické, na
·tefánikovom námestí
alebo v Uliãke
slávnych nosov sú
predstavenia pre deti
zadarmo. Do Ne-kina
zavíta v sobotu
podveãer aj slávna
dvojica ELA & HOP
s predstavením
KAMO· OBOR.
„Stra‰iÈ“ deti budú aj
veºké bábky
MASKUZANI
a ìal‰ie atrakcie
v rámci nedeºÀaj‰ieho
veselého PIKNIKU na
tráve. Staãí prísÈ
a povoliÈ deÈom uzdu... 

Divadlo 
Pimprlo 
zo Îiliny uvedie
rozprávku
RÓZA a IMRO

KaÏdú hodinu zaãína veselé 
predstavenie pre deti

·tudenti bábkarskej katedry V·MU zahrajú pre deti Ga‰parka.



26. festival humoru 25. – 27. 8. 2006 / 5. stranaSME NA KREMNICK¯CH GAGOCH

Máme ÎIV¯ DÔKAZ, 
Ïe literatúra na Gagy patrí 

Rituál kvintet Îiv˘ dôkaz je
rana päsÈou aj pohladenie.

Férovka na pánskych zácho-
doch v elitnom klube.

S divokosÈou v srdci a cool
chladom v hlave formulovan˘
manifest.

Îiv˘ dôkaz, Ïe aj slovenská li-
teratúra môÏe byÈ zábavná.

Rituál kvintet Îiv˘ dôkaz za
rok svojej existencie pote‰il aj
rozzúril príli‰ veºa ºudí na to, aby
uÏ skonãil.

Po koncertnom programe To-
tal Brutal Live je tu s celkom
nov˘m, e‰te koncentrovanej‰ím
úletom Understanding Ova-
tions!

Stovky ìakovn˘ch k⁄ãov brá-
nice a popukan˘ mramor na
hroboch národn˘ch velikánov
nech sú pozvánkou na nov˘
koncertn˘ program rituál kvin-
tetu Îiv˘ dôkaz!

Understanding Ovations!
Praktické cviãenie z uãiva Z·!

Lekcia z divadelnej terminoló-
gie! Citácie z hororovej klasiky!
Tajomné m˘tické zviera na zá-
ver!

Aj to je Understanding Ovati-
ons!

Laco Kerata, Vlado Janãek,
K. K. Bagala, Silvester Lavrík
a Karol D. Horváth v Ïivotnej
forme!

To je Îiv˘ dôkaz – Under-
standing Ovations!

Karol D. Horváth
Laco Kerata a „literárna úderka“ v akcii. FOTO: FILIP LA·UT

Michaela Doláková, Praha, 
foto: archív M. Dolákovej

âeská a maìarská pantomíma na Gagoch
Kremnické gagy sa stávajú stredoeurópskymi aj

preto, Ïe okrem v˘born˘ch slovensk˘ch mímov (M.
Kasprzyk, V. Kulí‰ek, A. Ohrádka) privítajú aj ta-
lentovan˘ch mlad˘ch mímov z âeska a Maìarska.
Absolventka HAMU z Prahy Michaela Doláková
privezie svoj humorn˘ pohºad na svet v etudách pod

názvom  5 X S NADHLEDEM a ‰piãkov˘ maìars-
k˘ mím Csaba Méhes zabaví deti i dospel˘ch pred-
stavením KVINTETO PSTRUH, alebo HLUCH¯
RYBÁR A MORE. Obe predstavenia sú uÏ na za-
ãiatku festivalu, tak nech vám neujdú...!

·túdio Kasprzyk: Ezop, foto: archív ·túdia Kasprzyk

Partnerská spoločnosť Husacina u Galika 
„nakŕmi“ laureátov Zlatého gunára i AHS..!

Husacina u Galika venuje každému laureátovi Zlatého gunára 
poukaz v hodnote 500 Sk

na konzumáciu jedál a nápojov v malebnej reštaurácii 
Slovenského Grobu pri Bratislave.

Nenechajte si ujsÈ Odchody vlakov z Astorky 
Buìte presní, lebo Odchody

vlakov majú na starosti v rovno-
mennej hre Anka ·i‰ková a Ady
Hajdu. Slávny ãesk˘ reÏisér
a scenárista Petr Zelenka, autor
filmov Mnága – Happy End,
Knoflikáfii a Rok ìábla, vytvoril
spomínanú komédiu pre sedem
hercov, v bratislavskej verzii to
musia stihnúÈ dvaja „ne‰Èastní-
ci“. Ide o dvoch unaven˘ch

a zmäten˘ch ºudí s neistou bu-
dúcnosÈou. Kontrolujú odchody
vlakov, odlety lietadiel, dabujú
zahraniãné filmy, otvárajú ben-
zínové pumpy. Okrem toho sa
obãas stretnú v jednej podivnej
divadelnej hre „âíÀania“...
V hre, kde boli pôvodne siedmi,
sú po ãase traja a dnes nastal
deÀ, keì na v‰etko musia staãiÈ
dvaja. Pokus zvládnuÈ situáciu

konãí rozpadom predstavenia
a v‰etk˘ch,  uÏ aj tak dosÈ vrat-
k˘ch vzÈahov... ·i‰ková a Hajdu
s bravúrou zvládajú vtipné situá-
cie, neãakané prekvapenia
a mnoÏstvo prezliekaní. Tak, ak
to v‰etko stihli dve celebrity bra-
tislavského Divadla Astorka,
preão by ste si práve vy nechali
ujsÈ skvelú zábavu..?

Poliak Tomasz Broda
vyrobí na Gagoch „3D karikatrúry“ zo smetí

Absolvent Vy‰‰ej ‰koly plastov˘ch objektov a laureát niekoºk˘ch medzinárodn˘ch cien – karikatu-
rista Tomasz Broda (1967) z Wroclawi –vyrobí pred divákmi na Kremnick˘ch gagoch zaujímavé -
a veselé plastiky– hraãky. V sobotu o 13:00 do Medzibránia a v nedeºu o 15:30 na Nádvorie vinotéky
Biely Bocian treba priniesÈ ak˘koºvek plastov˘ odpad a potom sa len ãudovaÈ, ão sa z neho dá veselé
vykúzliÈ...

zĽavy
5 až 30%
vo viac ako 5 000 obchodoch

s klubovou kartou Petit Press Sphere card

Predplaťte si niektorý z titulov vydavateľstva Petit Press

a dostanete od nás darček – klubovú kartu Petit Press

Sphere card, ktorá vám umožní nakupovať 

so zľavami 5 až 30 % vo viac ako 5 000 obchodoch 

na Slovensku a v Čechách.  

Predplatiteľská linka: 02/ 59 233 411 (v pracovných dňoch od 7.00 do 16.30 hod.) Viac informácií na www.petitpress.sk.

Informácia pre súčasných predplatiteľov: Všetkým* súčasným predplatiteľom bude karta Petit Press Sphere card zaslaná automaticky poštou na prelome mesiacov jún a júl 2006.

* Ponuka Petit Press Sphere card sa v súčasnosti vzťahuje len na súkromných odberateľov – fyzické osoby nepodnikateľov.
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Hudobné lahôdky Kg’06 –
ãeské, slovenské, poºské kapely
Milovníci dobrej muziky si na tohtoroãn˘ch Gagoch
zaruãene prídu na svoje. Dramaturgia festivalu dala
priestor naozaj mnoh˘m zaujímav˘m i menej známym
formáciám. Staãí si vybraÈ  a „vypiÈ ich drink“ do dna.

UÏ v piatok zavíta na stredné Slovensko jazzová kapela z Poºska
MITCH AND MITCH, ktorá úmyselne hrá „zlé country“. Miestami
v‰ak tak zr˘chlia alebo zahrajú také sólo, pri ktorom by aj ·eban ale-
bo Rozsa ostali pozeraÈ so spadnut˘mi sánkami. V Poºsku sú to
uznávaní dÏezmani, kaÏd˘ z nich má vlastnú kapelu. Skupinu
MITCH AND MITCH chápu poºskí kritici ako veºkú recesiu, no ve-
ºa ºudí ich uznáva aj ako kvalitnú country skupinu.

V sobotu mnoh˘ch zaujme kultová kapela HT zo Îiliny, ktorá má
veºa svojich fanú‰ikov a ich CD sa predáva vo veºkom. Majú nového
gitaristu, ktor˘ bude maÈ na Gagoch premiéru, lebo star˘ gitarista
hrá s Davidom Kolerom, takÏe nemá ãas...

Prvou TOP kapelou festivalu, ktorá urãite zohreje publikum je
skupina 100°C z Mariánsk˘ch Lázní. Kapela, ktorá vyhrala v roku
2004 ãeskú Coca cola pop star a hrala aj na turné pred SUPPORT
LESBIENS. Presvedãila ºudí natoºko, Ïe ku koncu turné, vìaka ch˘-
ru, ktor˘ o nich i‰iel, mala väã‰í úspech ako hlavn˘ program. Neskôr
zoÏala úspech v‰ade, kam pri‰la. Aj na festivaloch Pohoda a Hodo-
kvas predviedla vynikajúce koncerty. Na Kremnick˘ch gagoch 2006
bude maÈ na strednom Slovensku premiéru.

Druh˘m hitom a súãasne vrcholom festivalu je KARPINA, kape-
la, ktorá hrá asi trikrát do roka a na kaÏd˘ koncert sa svedomito
pripravuje. K hudbe pridáva aj vlastnú videoprodukciu, preto nehrá
po kluboch, lebo 99% klubov by im nezabezpeãilo technické poÏia-
davky. Ich najväã‰í hit NAJVÄâ·IA DIERA JE PRIEVIDZA dlho
koloval po internete. Pre svojskosÈ a kontroverznosÈ ho nikdy nehrali
radi, ale koncerty majú vÏdy vypredané.

Dodo Tarkay

Nepoãujúce divadlo
DIKO na Gagoch

Vzniklo na jeseÀ roku 2002 v krúÏku pantomímy a pohybového divad-
la ako prv˘ amatérsky súbor nepoãujúcich ‰tudentov pri SOU, OU,
U a DM pre sluchovo postihnutú mládeÏ na Koceºovej ulici v Bratislave.
Vedomosti a skúsenosti lídra divadla Jozefa Riga z predchádzajúceho
pôsobenia u profesora Milana Sládka v divadle Aréna i ako ‰tudenta na
JAMU „V˘chovná dramatika pre Nepoãujúcich“ preniesli súboru DIKO
(Divadlo Koceºova) mnoÏstvo ocenení na rôznych prehliadkach a festi-
valoch. V divadle je 13 ãlenov, z ktor˘ch ‰iesti predvedú na Gagoch svo-
je klauniády ZÁZRAâN¯ KUFOR, NÁMESAâNÍK a MR. FAZU-
ªA.

Na festivale vystúpi aj Divadeln˘ súbor nepoãujúcich DIKO SOU
Koceºova z Bratislavy.

Foto: archív súboru DIKO

A to nielen pre deti s rodiãmi, ale pre
v‰etk˘ch, ktorí prídu len do ulíc mesta, aby
sa pote‰ili a nasiakli atmosféru humoru,
ktorá je povzbudzujúca, Ïivotodarná a dl-
hotrvajúca. Zaujímavé pouliãné atrakcie,

ktoré doposiaº na Gagoch neboli, napr.
ÎIVÁ POULIâNÁ FONTÁNA, PAVÚK
– ãlovek s 12 nohami, ktor˘ hrá SÁM NA
15 HUDOBN¯CH NÁSTROJOCH, ta-
jomná VE·TIARE≈, Ïivá v˘roba 3D vese-

l˘ch koláÏí zo smetí, ÎIVÉ SOCHY
i MASKUZANI – najvy‰‰ie nechodúºové
bábky ãi VEDECKÁ KONFERENCIA
O G¯âI a RAZENIE MINCÍ s logom KG
06 – to sa v‰etko bude konaÈ v centre
Kremnice na ·tefánikovom námestí alebo
v jeho blízkosti. Voºne prístupné bude aj
pouliãné predstavenie Divadla Panika
z Banskej ·tiavnice JUGGLING STREET
STORY, tak isto vystúpenie Z LIPTOV-
SKEJ TRUHLICE Detského divadelného
súboru Minetrdlo z Partizánskej ªupãe
v Uliãke slávnych nosov.

V nedeºu popoludní, v posledn˘ deÀ
festivalu, sú v‰etci milovníci Gagov, dobrej
nálady, hudby a dobrého jedla vítaní na oje-
dinelom podujatí svojho druhu. VESEL̄
RODINN¯ PIKNIK je smel˘m pokusom
o návrat k nedeºn˘m letn˘m v˘letom s kon-
zumáciou obeda v prírode. Novú akciu na
·tefánikovom námestí moderujú známi
„gagmani“ Roman Slanina a Noro Antalík.
Do moderovania im bude v príhodn˘ch
chvíºach „zasahovaÈ“ PUDING PANI
ELVISOVEJ, FUNNY FELLOWS
a ZUZANA HAASOVÁ a kremnick˘ fol-
kov˘ TAJF. Na záver zasiahne PATROLA
vesel˘ch ‰ermiarov CASSANOVA z Ban-
skej Bystrice. âo viac si môÏete priaÈ...? Ak
to v‰etko stihnete, budete maÈ isto dobrú
náladu po cel˘ nasledujúci rok.

Poãas veselého nedeºného PIKNIKU si môÏu náv‰tevníci zadarmo pochutnaÈ na brynd-
zov˘ch halu‰kách, ktoré priamo pred ich zrakmi pripravia Majstri sveta vo varení a jedení
halu‰iek. FOTO: JÁN MI·IAK MI·KOVIâ

Impérium vrací uhlo – vízia
na‰ej budúcnosti ...?

Pí‰e se rok 2007. Pfied 6 mûsí-
ci oznámila skupina KARBON
INVEST a vedení Ostravsko-
karvinsk˘ch dolÛ vyãerpání
v‰ech zásob uhlí v revíru. Tato
zpráva byla velice neãekaná,
neboÈ ji nepfiedcházely Ïádné
varovné signály. Generální fie-
ditel OKD vyzval b˘valé i sou-
ãasné zamûstnance, aby se sjed-
notili a pomohli tuto tíÏivou si-
tuaci vyfie‰it. DÛlní experti
spoleãnû s odborníky Národní
agentury pro vesmírné lety vy-
pracovali sofistikovan˘ plán, je-
hoÏ prvofiad˘m úkolem bylo
vyslat do vesmíru kosmickou
loì s Ïivou posádkou. Cílem té-

to v˘pravy bylo objevit nová lo-
Ïiska ãerného uhlí, aby mohla
spoleãnost OKD pokraãovat
v jeho tûÏbû a zajistila tak práci
pro mnoho nezamûstnan˘ch
horníkÛ. Generální fieditel
a pfiedseda pfiedstavenstva se
vzdal svého dvoumûsíãního pla-
tu, s jehoÏ pomocí pfiebudovali
dûlníci spoleãnosti TCHAS dÛl-
ní vûÏ dolu Lazy na gigantickou
odpalovací rampu. Vesmírn˘
program OKD byl na svûtû.
V úter˘ 27. ãervence roku 2007
v 10 hodin 30 minut SEâ od-
startoval z vesmírného stfiedis-
ka LAZY 2 raketoplán Spasi-
tel...

Autorská jednoaktovka divadelného súboru âtyfilístek ING 
Kolektiv z Frídku Místku vyhrala v roku 2004 „národní pfiehlídku
jednoaktovek“ âR a úspe‰ne sa zúãastnila 74. Jiráskova Hronova. 

foto: archív súboru âtyfilístek

Galéria Múzea mincí a medailí NBS poskytla vo svojich priestoroch na ·tefánikovom námestí doãasn˘ domov
tvorbe svetoznámych karikaturistov. HUDBA V KRIVOM ZRKADLE je téma prvej medzinárodnej v˘stavy
autorov karikatúr na KREMNICK¯CH GAGOCH 2006, ktorú zorganizoval maìarsk˘ kultúrny in‰titút v Bra-
tislave a ktorá bude dostupná – spolu s ostatn˘mi v˘stavami – tieÏ ZADARMO!

Vladimír Renãín poz˘va na v˘stavu karikatúr: Vstup voºn˘!

FOTO: MILAN MARKOVIâ

Maìarská kapela DEJA VU,
FUNNY FELLOWS A ZUZA-
NA HAASOVÁ, Orchester no-
vého primitivizmu, SKA 2 TO-
NICS budú zabávaÈ na ·tefániko-
vom námestí. JEDNOFÁZOVÉ
KVASENIE ãi autorsk˘ pesniã-
kov˘ recitál MARIÁNA GEI·-
BERGA so synom zahrajú vo fes-
tivalovom klube Labyrint a LIPA
zaSPIEVA LASICU na nádvorí
Vinotéky Biely bocian. Iste zauj-
me i talk show Milana Markoviãa

o známom karikaturistovi Vikto-
rovi Kubalovi JEDEN Z T¯CH,
âO NEODÍDU. Vo Fest-klube
LABYRINT uvedú nominova-
n˘ch recitátorov, pesniãkárov, li-
terátov a vydavateºov na cenu
Zlat˘ gunár v komponovanom
programe VÁÎIME SI HUMOR
Jaroslava âajková, Peter JankÛ
a Tomá‰ Janovic. Ich hosÈami bu-
dú Kornel Földvári, Ján ·trasser,
Peter Glocko ml., Albert Maren-
ãin... a ìal‰í. 

Nenechajte si ujsÈ recitály, 
kabarety ãi talk show

Karikaturisti V4 vystavujú na Gagoch

Čerstvé mäso na Veselý rodinný PIKNIK
venovala „zahraničná“ spoločnosť:

Na Gagoch mnoho sprievodn˘ch akcií 
a viac ako 50% produkcií zadarmo!
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- Leitmotívom tohoroãn˘ch Gagov je slogan
VÁÎIME SI HUMOR a logo Svetozára Mydla
to jednoznaãne naznaãuje. Ak˘ je tvoj postoj
k humoru?

To, Ïe si ho váÏim, dokazujem (a nielen ja) uÏ
dvadsaÈ‰esÈ rokov. A dúfam, Ïe si to budeme do-
kazovaÈ e‰te dlho... Okrem toho si váÏim i v‰et-
k˘ch, ktorí humor robia. PreÏili a pre‰li za obdo-
bie svojej tvorby rôznymi peripetiami, pretoÏe hu-
mor mal vÏdy cestu t⁄nistú a kto robil humor, mal
väã‰inou problémy.

Pritom je pravdou to staré známe, Ïe humor je
váÏna vec. Preto si váÏime v‰etk˘ch úãastníkov
festivalu, náv‰tevníkov i novinárov. A keì bude
moÏnosÈ, budeme si ich váÏiÈ i fyzicky.

- Má‰ Ty, ako Roman Vykysal˘, na ãom fyzic-
ky váÏiÈ humor?

Samozrejme. Na klasickej decimálke. Viete,
keì sa ãlovek na takú váhu postaví a zasmeje sa,
tak je ÈaÏ‰í..!

- Aká je Tvoja humorná hmotnosÈ?
Moja je nekoneãná. Ja totiÏ, mám doby, keì

nemôÏem niã normálne braÈ, beriem v‰etko s hu-
morom, ináã by ma trafil ‰ºak. Som v‰ak tu, ‰ºak
ma netrafil, humor je moja medicína, ktorú nielen
ja, ale v‰etci, uÏívam(e) denne.

- Po kvapkách, lyÏiãkách, alebo...
Túto medicínu treba uÏívaÈ po litroch, kilách,

prosto vo veºk˘ch mnoÏstvách, viackrát denne...
- Má‰ nejak˘ zvlá‰tny recept s neobvykl˘mi

ingredienciami na dobré sústo humoru?
Úprimne, veºakrát ma zabaví moja vlastná Ïe-

na, e‰te stále, aj po dvadsiatichdeviatich rokoch!
Ona je fakt studnicou srandy a zároveÀ si mys-
lím,  Ïe aj ja pre Àu. No a zabaví ma i ºudská hlú-
posÈ, ktorá je veãná. K˘m bude, bude mojím eli-
xírom. ªudská hlúposÈ je sestra humoru, sú ako
brat a sestra – „ruka v ruke“...

- ObráÈme sa na Kremniãanov. Je v nich do-
statoãná dávka humoru? MôÏete menovaÈ aspoÀ
niektoré postaviãky, ktoré vám svojsk˘m humo-
rom prirástli k srdcu?

Tieto postaviãky by som ani nezaraìoval k hu-
moru, no sú zvlá‰tne svojím prejavom a tvoria ko-
lorit kaÏdého mesta. Ku Kremnici rozhodne patrí
Mimo ·alát, ·tefi z blízkych Krahúº a rozhodne
Ondrík Kajan. V‰etci mali humor, ktor˘ rozhodne
patrí ku Kremnici. Ondro Kajan nás uÏ v zaãiat-
koch Gagov veºmi podporoval, bol nad‰en˘ my‰-

lienkou festivalu a natoºko si ho váÏil, Ïe na kaÏd˘
roãník pri‰iel v inom obleãení. Raz ako vojak,
inokedy ako ão ja viem... struãne – obliekol sa
adekvátne k tomu-ktorému roãníku Gagov. Jed-
noducho povedané, i‰iel s dobou! Te‰il sa z kaÏdej
akcie ná‰ho Divadla v podzemí, ktoré pravidelne
nav‰tevoval, z toho Ïe v Kremnici vzniklo nieão
také ako festival humoru. Mal zvlá‰tny zmysel pre
nezmysel. Mal na humor nos. Zaiskril. V Kremni-
ci je mnoho ºudí, ktorí majú zmysel pre humor, no
„zaiskria“ raz – dvakrát v roku pri ist˘ch príleÏi-
tostiach. Kremnica je dosÈ konzervatívna v poní-
maní humoru... Humor je tu bran˘ ako nenor-
málny (ãesÈ v˘nimkám), no humor je tak˘ nor-
málny ako smiech a plaã. Jaz˘ãky váh H a S by sa
mali, a verím, Ïe sa stretnú. Ak sa ãlovek vie po-
vzniesÈ cez plaã a slzy, je to veºká vec.

- Nie je Ti ºúto, Ïe v Kremnici vládne humor
viac-menej len poãas Gagov? 

Îiaº, je mi to veºmi ºúto. Aby humor nevládol
mestom len poãas festivalov˘ch dní, o to sa stará-
me stálou (hoci zatiaº len provizórnou) expozíci-
ou Múzea g˘ãa. Tu mienime organizovaÈ rôzne
recesné akcie, ako – slávnostné akadémie
k VOSR ãi in˘m b˘val˘m povinn˘m „slávnosti-
am“. Chceme, aby Múzeum g˘ãa bolo celoroã-
n˘m centrom humoru.

- A ão divadelné súbory? Majú moÏnosÈ vznik-
núÈ alebo si na kremnické Divadlo v podzemí
môÏeme s nostalgiou len spomínaÈ?

V súãasnosti mesto dalo financie a podporu na
vznik divadelného zoskupenia, v ktorom som aj
ja, no stala sa taká zvlá‰tna vec. V divadle je viac
Ïien (asi 12) ako muÏov. MuÏi sme traja. No, a po-
vedzte mi, ktorá zo Ïien, hoci i v paródii ãi grotes-
ke, chce hraÈ tú „druhú“ – hlúpu, tuãnú ‰karedú?
Je to ako Laurel a Hardy. No, rozseknite tento
uzol! Rozhodne nechcem podceÀovaÈ ich talent
a chuÈ, uvidíme. Veºa nádejí vkladám do znovuo-
tvoreného Klubu mlad˘ch Labyrint, kde sa budú
môcÈ rozvinúÈ a rásÈ mnohé mladé talenty. Nielen
v oblasti humoru a satiry ãi mal˘ch javiskov˘ch
foriem, ale i v oblasti klasického divadla. Toto je
moje optimistické oãakávanie a zároveÀ radosÈ
z rastu kultúrneho vyÏitia sa mlad˘ch v Kremnici,
ktor˘ch je tu v stredn˘ch ‰kolách ale i v‰eobecne
dosÈ a dosÈ.

Zhovárala sa 
Katarína Schmidtová

VáÏime si humor
s Romanom Vykysal˘m o leitmotíve Kg’06 a inom...
Kremniãan Roman Vykysal˘, divadelník, humorista, propagátor g˘ãa ako jednej z foriem

umenia, a v ostatn˘ch rokoch predov‰etk˘m organizátor ná‰ho prestíÏneho festivalu, sa vyjadril

k otázkam o tohoroãn˘ch Gagoch a jeho oãakávaniach budúcnosti humoru v Kremnici.

Na 25. roãníku Kremnick˘ch gagov oprá‰ilo Kremnické divadlo v podzemí úvodnú hru z nultého roã-
níka Slovensk˘ch gagov NON TEATRO BUFFO alebo Sáaga gagu slovenského. FOTO: FILIP LA·UT

Kremnica je nad zlato
âlenovia OZ Kremnica nad zla-

to spolu s organizátormi festivalu
chcú upozorniÈ na siln˘ obãiansky
odpor obyvateºov mesta voãi zá-
meru realizácie devastaãnej povr-
chovej ÈaÏby zlata a striebra
v Kremnici, ktor˘ je v kultúrnej
stredoeurópskej husto osídlenej
krajine neprijateºn˘.

Ozajstn˘m pokladom Kremnice
totiÏ nie je zvy‰kové zlato, ale nád-
herné prírodné prostredie a ne-
opakovateºná atmosféra historic-
kého mesta s mnoÏstvom architek-
tonick˘ch a bansk˘ch pamiatok.
Napriek tomu, Ïe zámer povrcho-
vej ÈaÏby uÏ pripomienkovalo
s jednoznaãne nesúhlasn˘m stano-
viskom mnoÏstvo dotknut˘ch ‰tát-
nych organizácií (medzi nimi aj
Ministerstvo hospodárstva SR),
malá kanadská spoloãnosÈ s nie-
koºk˘mi desiatkami zamestnancov

neustále atakuje tisíce obãanov
ná‰ho mesta a okolit˘ch obcí ro-
zliãn˘mi nátlakov˘mi kampaÀami
cez platené PR agentúry. Tie sa
snaÏia rôznymi „sponzorsk˘mi“
ponukami votrieÈ do priazne oby-
vateºstva a na‰trbiÈ tak jeho odpor.
Ich úspe‰nosÈ je na‰Èastie veºmi
problematická. ªudia tu totiÏ bo-
jujú o svoju existenciu, o budúc-
nosÈ turistického ruchu a zachova-
nie zdravého Ïivotného prostredia,
ktoré sa nedá niãím zaplatiÈ. Na‰e
„zlato“ je v neporu‰enej a auten-
tickej Kremnici, v jej nádhernom
okolí bez skládok a povrchovej
ÈaÏby.

Nebezpeãenstvo hroziace vzác-
nemu historickému mestu si uve-
domuje aj ‰ir‰ia kultúrna verej-
nosÈ. âlenmi zdruÏenia sú mnohé
v˘znamné osobnosti slovenského
kultúrneho Ïivota vrátane ãlenov

Akadémie humoru Slovenska. Na
záchranu Kremnice a proti povr-
chovej ÈaÏbe zlata sa uskutoãnilo
niekoºko benefiãn˘ch koncertov
v Kremnici (koncert miestnych ka-
piel v kine Partizán) a v Bratislave
(klub Babylon, Hlavné námestie),
na ktor˘ch zadarmo úãinkovali
známe hudobné skupiny a inter-
preti ako Jana Kirschner, Med, Îi-
vé kvety, Dorota Nvotová &
Band, Martin Valihora, Oskar
Rózsa a ich hostia.

Symbolom obãianskeho odporu
je odznak ãlenov zdruÏenia OZ
Kremnica nad zlato, ktor˘ navrhol
Pavol Károly – spoluautor sloven-
skej verzie euromincí. Odznak je
nepredajn˘, získaÈ ho môÏu len
ãlenovia spomínaného obãianske-
ho zdruÏenia. 

Barbora Glocková
FOTO: IVAN âILLÍK

Po prv˘krát sa festivalu zúãastnia i pozorovate-
lia zo zahraniãia. Dvojice z Rakúska, Francúzska
a Anglicka prejavili záujem o organizáciu i pro-
dukciu Kremnick˘ch gagov. Ide o v˘znamné osob-
nosti z umeleck˘ch ‰kôl, festivalov˘ch producen-
tov a manaÏérov. Riaditeº divadelného festivalu

v Turíne a riaditeºka prestíÏneho umeleckého
centra BAC-LONDON a v˘znamní v˘tvarníci sa
zaujímajú o kvalitné divadlá a o kreslen˘ humor.
Na festival ich pozvali organizátori festivalu s pers-
pektívou budúcej spolupráce a v˘meny umelcov
medzi festivalmi a krajinami Európskej únie.

Zahraniãní pozorovatelia na festivale    
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PIATOK 25. AUGUSTA 2006

15.30 KÝCHANIE MOZGU, TÚTO HUDBU MÁM RÁD,
Slovenský rozhlas, KOKORIKÓ, Fun rádio
Projekcie nominovaných audio produkcií 
na cenu Zlatý gunár

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám. Vstup voľný

16.00 OTVORENIE FESTIVALU – odhalenie plastiky Viktora
Kubala, autor: Drahomír Zobek 

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

17.00 5 x S NADHLEDEM – Michaela Doláková HAMU Praha –
autorské pantomimické paródie na život

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 50 Sk

17.30 ŠKOLA (MIMO) HROU – Fortissimo (Vlado Kulíšek)
pantomíma pre staršie deti i dospelých 

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo nám.
Vstupné: 20 Sk

17.30 DEJA VU – koncert maďarskej jazzovej kapely
Hudobná scéna Fontána, Štefánikovo námestie

Vstup voľný

17.45 VÁŽIME SI HUMOR – Nominovaní recitátori, pesničkári
a literáti (vydavatelia) na cenu Zlatý gunár
v komponovanom programe. Uvádzajú členovia AHS
Jaroslava Čajková, Peter Janků a Tomáš Janovic, hostia:
Kornel Földvári, Ján Štrasser, Peter Glocko ml.,... a ďalší.

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám. 
Vstupné: 50 Sk

18.30 KVINTETO PSTRUH, alebo HLUCHÝ RYBÁR A MORE
– Csaba Méhes Maďarsko – pantomíma

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 50 Sk

18.45 Z LIPTOVSKEJ TRUHLICE alebo Polohy absurdity –
Detský divadelný súbor MINETRDLO, Partizánska Ľupča,
scenár a réžia: Jaroslav Janíček

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

19.00 DESATORO – Radošinské naivné divadlo Bratislava –
desať javiskových poviedkových príbehov s pesničkami,
autor: Stanislav Štepka, réžia: Ondrej Spišák

Ne-kino, Križkova ul. Vstupné: 200 Sk

19.15 EZOP + SARDINKY – Štúdio Kasprzyk, Liptovský
Mikuláš – dlhšia a krátka pantomíma

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo nám. Vstupné: 50 Sk

19.30 SKA 2 TONICS Bratislava – koncert kapely
Hudobná scéna Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

19.30 AUTOGRAMIÁDA I. s predajom kníh nominovaných
autorov (K. Földvári, J. Štrasser, P. Glocko ml., A.
Marenčin... a ďalší)

Čitáreň Knižnice Jána Kollára Vstup voľný

20.00 NÁVŠTEVA MLADEJ DÁMY – Celkom malé divadlo
Levice (laureát ZG’05) – komédia, autor: Zdeněk
Podskalský, réžia: Edo Šebian

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 50 Sk

20.00 JEDEN Z TÝCH, ČO NEODÍDU – stretnutie
s karikaturistom Viktorom Kubalom 
Talk show Milana Markoviča s jeho hosťami a projekciou
filmu o Viktorovi Kubalovi

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám. Vstupné: 150 Sk

21.00 MYSTERY SHOW – ADDAMS Production Šamorín –
kúzla, ohne, levitácia

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo nám. Vstupné: 50 Sk

21.00 ORCHESTER NOVÉHO PRIMITIVIZMU, Banská
Bystrica – koncert kapely

Hudobná scéna Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

22.30 JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE Bratislava – koncert
folkovej formácie z Bratislavy

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám.  Vstupné: 50 Sk

22.30 PROROK ILJA – Teatro Tatro Nitra – Medzinárodný
divadelný projekt

Nepravdepodobná história podľa Tadeusza Słobodzianeka,
preklad Ľubomír Feldek, réžia: Ondrej Spišák

Šapitó Teatro Tatro – Zámocké námestie Vstupné: 200 Sk

22.30 MITCH & MITCH – koncert veselej country skupiny
z Poľska

Hudobná scéna Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

SOBOTA 26. AUGUSTA 2006

10.00 PRIRODZENÁ SMRŤ – Kollar film Bratislava, scenár
a réžia: Michal Krajňák – crazy komédia. Projekcia
nominovanej audiovizuálnej produkcie na cenu Zlatý gunár 

Ne-kino, Križkova ul. Vstup voľný

10.30 HODINA DEŤOM – Nadácia pre deti Slovenska, scenár
a réžia: Juraj Johanides – propagačné klipy

OSOBNÁ CHYBA – scenár: Stanislav Štepka, réžia: Juraj Štepka
– televízna poviedka

ONI NIE SÚ TVOJ MUŽ – VŠMU Bratislava, scenár a réžia:
Marta Ferencová – televízna poviedka

7 S.R.O. – TV Markíza Bratislava – cyklická televízna talk show
Projekcie nominovaných audiovizuálnych produkcií na cenu Zlatý

gunár
Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie Vstup voľný

11.00 KARIKATURISTI & autorská výstava Svetozár Mydlo
Dana Zacharová, Dušan Polakovič, Pavol Jakubec, Ivan Popovič,

Natália Murat-Oravcová 
Vernisáž výstavy nominovaných karikaturistov na cenu Zlatý

gunár + dražba čistého papiera 
Galéria Múzea mincí a medailí NBS, 
Štefánikovo nám. Vstup voľný

11.30 AUTOGRAMIÁDA II. s predajom kníh nominovaných
autorov (S. Štepka, J. Štrasser, P. Glocko ml.,...)

Čitáreň Knižnice Jána Kollára Vstup voľný

11.00 KUBOVINY – Detský divadelný súbor DIDERO Kysucké
Nové Mesto – detské ľudové divadielko, scenár a réžia: Pavol
Zátek a kolektív

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 10 Sk

12.00 POCTA KAMARÁTOVI – odhalenie plastiky Mariána
Kochanského, autor: Roman Lugár 

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

12.00 RÓZA A IMRO – Teatro Pimprlo Žilina, scenár a réžia,
účinkujú: Renáta Repková a Ján Demko

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, 
Štefánikovo nám. (*MsKS) Vstupné: 20 Sk

12.30 VEDECKÁ KONFERENCIA O GÝČI – Prednosy
renovovaných autorov

Šapitó Teatro Tatro – Zámocké námestie Vstup voľný

13.00 ODCHODY VLAKOV – Anna Šišková a Vladimír Hajdu –
Divadlo Astorka Bratislava, autor: Brian Frayn, 
réžia: Petr Zelenka

Ne-kino, Križkova ul. Vstupné: 200 Sk

13.00 GAŠPARKOVE PRÍHODY – Katedra bábkarskej tvorby
VŠMU Bratislava – študentské predstavenie

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 20 Sk

13.00 MASKUZANI – ADDAMS production Šamorín – autorské
interaktívne pouličné divadlo

Štefánikovo námestie Vstup voľný

13.30 FOLK-PARÁDA – spoločný koncert folkových pesničkárov
Robo Hulej Nižná, Stano Kálman Tlmače-Lipník, Peter
Janků Bratislava

Hudobná scéna – Fontána, 
Štefánikovo námestie (*Labyrint) Vstup voľný

14.00 ZLÝ KRÁĽ – Miroslav Kasprzyk, Liptovský Mikuláš –
autorské predstavenie pre deti

Šapitó Teatro Tatro – Zámocké námestie Vstupné: 20 Sk 

14.00 NAŠA MALÁ AKADÉMIA – Malé estrádne divadlo
Femina Dolný Kubín

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo námestie Vstupné: 40 Sk

14.00 ŽIVÝ DÔKAZ – total brutal live literárna skupina
vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám. Vstupné: 60 Sk

14.30 OBRAZY Z DĚJIN NÁRODŮ ČESKÉHO A SLO-
VENSKÉHO – Strana progresívnej recesie Nový Jičín

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

15.00 MR. FAZUĽA / ZÁZRAČNÝ KUFOR, NÁMESAČNÍK –
Autor, účinkuje: Jozef Rigo a ďalší, Divadelný súbor DIKO
nepočujúcich Bratislava – pantomimické etudy

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 30 Sk

15.30 LIPA SPIEVA LASICU – koncert Petra Lipu so skupinou
Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo nám. Vstupné: 150 Sk

15.30 JUGGLING STREET STORY – Divadlo Panika pri ZUŠ
Banská Štiavnica – pouličné predstavenie,
scenár a réžia: Soňa Lužinová

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

15.45 LOUTKOVÁ KRÁSA A SESTRY MEDVĚDI – Divadlo
Československo (ČR)

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo nám. Vstupné: 90 Sk

16.00 TAKÝ NORMÁLNY KLAUN – ADYNO – Adrian
Ohrádka SBZ Bánov – klauniáda pre deti a rodičov

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

16.30 IMPERIUM VRACÍ UHLO – Divadelní soubor Čtyřlístek
ING Kolektiv Frýdek-Místek (ČR),

MsKS, Križkova ul. Vstupné: 50 Sk

17.00 KAMOŠ OBOR – Divadlo PIKI Pezinok (ELA & HOP),
autor: Roald Dahl, preklad: H. Chládek, réžia: Katka
Aulitisová, Ľubo Piktor

Ne-kino, Križkova ul. Vstupné: 50 Sk

17.00 VETROPLACH Bratislava – koncert kapely
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

17.15 POETICKÝ LABYRINT – Divadelný súbor LUNETRDLO
Partizánska Ľupča – spomienka na roky 80-te, študentské
brigády a veci s tým spojené, scenár a réžia: Jaroslav Janíček

Šapitó Teatro Tatro – Zámocké námestie Vstupné: 30 Sk

17.30 MARIÁN GEIŠBERG & SYN – autorský pesničkový recitál
Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie Vstupné: 90 Sk

18.00 PIANO REVUE – JW producentská spoločnosť s.r.o.
Bratislava – kabaret podľa Osvobozeného divadla Voskovca
a Wericha s pesničkami a hudbou Jaroslava Ježka, scenár
a réžia: Jakub Nvota a Kamil Žiška

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, 
Štefánikovo námestie Vstupné: 120 Sk

18.00 VRBOVSKÍ VÍŤAZI Vrbové – koncert skupiny
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

19.00 KOMÉDIA O BOHÁČOVI A LAZAROVI – Divadelný
súbor D-EFEKT Dubové – renesančná komédia, Autori:
Pavol Kyrmezer, Jozef Mokoš, 
réžia: Pavlína Musilová a Dušan Musil

Ne-kino, Križkova ul. Vstupné: 40 Sk

19.00 KARPATSKÉ CHRBÁTY Bratislava – koncert kapely
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

19.30 O(N)LY VAN VOMEN ŠOU alebo Rodina, základ
spoločnosti – talk show Rasťa Piška s hosťami: 
Oľgou, Katkou a Ľubomírom Feldekovcami

Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie Vstupné: 150 Sk

20.00 POVIEME TO PESNIČKOU alebo Štedrý divadelný večer
– Radošinské naivné divadlo Bratislava, autor, réžia:
Stanislav Štepka

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, 
Štefánikovo námestie, (*Ne-kino) Vstupné: 150 Sk

20.00 HT Žilina – koncert kapely
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

21.00 HUDBA Z MARSU Trnava – koncert kapely
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

22.00 ZLATÝ GUNÁR + TRAFENÁ HUS – Moderujú: 
Ján Fakla a Roman Vykysalý
Vyhlásenie laureátov Akadémie humoru Slovenska 
pre rok 2006 + hosť: Anton Anderle a ďalší

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, 
Štefánikovo námestie (*Ne-kino) Vstup voľný

22.15 100°C Mariánské Lázně – koncert skupiny z ČR
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

23.50 KARPINA Bratislava – koncert kapely s projekciou
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

24.00 PROROK ILJA – Teatro Tatro Nitra – Medzinárodný
divadelný projekt
Nepravdepodobná história podľa Tadeusza Słobodzianeka,
preklad Ľubomír Feldek, réžia: Ondrej Spišák

Šapitó Teatro Tatro – Zámocké námestie Vstupné: 200 Sk

NEDEĽA 27. AUGUSTA 2006

10.00 JUGGLING STREET STORY – Divadlo Panika pri ZUŠ
Banská Štiavnica – pouličné predstavenie Scenár a réžia:
Soňa Lužinová

Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

11.00 POHÁR IMPROVIZÁCIE – 21. súťaž 3-členných
družstiev na danú tému, moderuje Milan Markovič,
Súťažné družstvá: Štúdio KASPRZYK Liptovský Mikuláš,
Spoločnosť veselých šermiarov CASSANOVA Banská
Bystrica, Divadlo ASI Šaľa, DS PANIKA Banská Štiavnica,
ZAVÁRANINY – Konzervatórium Banská Bystrica, DS
LUNETRDLO Partizánska Ľupča, Divadlo KORBÁČ
Majava, MÁRNA SNAHA Bratislava;

Top hosť: ČESKÁ IMPROVIZAČNÍ LIGA: exhibičný zápas
špičkových družstiev

Nádvorie Vinotéka Biely bocian, Štefánikovo námestie 
(*Ne-kino) Vstupné: 90 Sk

13.00 VESELÝ RODINNÝ PIKNIK – gastronomické
popoludnie na tráve

13.15 PUDING PANI ELVISOVEJ Bratislava
13.30 MASKUZANI – ADDAMS production Šamorín –

interaktívne pouličné divadlo
13.30 MAJSTRI SVETA vo varení a jedení HALUŠIEK, 

IM Mineral
14.45 FUNNY FELLOWS A ZUZANA HAASOVÁ Pezinok
16.15 TAJF Kremnica; Moderujú: R. Slanina a N. Antalík
17.30 PATROLA – spoločnosť veselých šermiarov Cassanova

Banská Bystrica
Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

VÝSTAVY KARIKATURISTOV 
Nominovaní na cenu Zlatý gunár: 
Dana Zacharová, Dušan Polakovič, Pavol Jakubec, 

Ivan Popovič, Natália Murat-Oravcová
Svetozár Mydlo – autorská výstava (autor loga festivalu Kg)
Viktor Kubal – symbolická výstava in memoriam

HUDBA V KRIVOM ZRKADLE – spoločná výstava
karikaturistov krajín V4:

Maďarsko: Joe Békési, Gergely Bacsa, Antal-Tónió Tóth, 
Béla Rák, Bene Erzsébet Marabu, László Dluhopolszky, János
Herman, Károly Lehoczki, János Fábry, György Bodola
Česko: Vladimír Kuba, Jozef Blecha, Roman Kubec, Jan
Tomaschoff, Roman Jurkas
Poľsko: Michal Graczyk, Henryk Cebula, Jacek Frackiewicz,
Darius Pietrzak, Victor Czura, Wieslaw Lipecki, Tadeusz Krotos,
Wieslaw B. Boltryk, Andrzej Adamowicz, Miroslav Krziskow,
Andrzej Rzepkowski
Slovensko: Dušan Polakovič, Ivan Kováčik, Šimon Matrka, Ľubomír
Kotrha, Ivan Popovič, Ladislav Berger, Oliver Solga
Výstavy sú sprístupnené verejnosti od 21. 8. do 18. 9. 2006:
Po-Pi od 8.00 – 16.00 hod., So-Ne 9.00 – 17.00 hod.; 
počas festivalu vstup voľný: 

Piatok 8.00 – 20.00; sobota 9.00 – 20.00;  
Nedeľa 9.00 – 17.00 hod.
Galéria Múzea mincí a medailí NBS, 
Štefánikovo námestie, 1. poschodie

Sprievodné akcie:

Piatok 25. augusta 2006

15.00 – 19.30 SWING Q Banská Bystrica – hudobné bloky, IM
Mineral, Štefánikovo námestie

16.00 – 20.00 MÚZEUM GÝČA – predbežná provizórna
expozícia, Kollárova ul. (v Uličke slávnych nosov)

17.00 – 23.00 VEŠTIAREŇ, Kollárova ul.
17.00 – 20.00 RAZENIE MINCÍ s logom KG’06 – Ulička nosov /

Kollárova ul.

Sobota 26. augusta 2006

10.00 – 24.00 VEŠTIAREŇ, Kollárova ul.
10.00 – 20.00 MÚZEUM GÝČA – predbežná provizórna

expozícia, Kollárova ul. (v Uličke slávnych nosov)
11.00 – 17.30 FUNNY FELLOWS & ZUZANA HAASOVÁ

Pezinok – hudobné bloky 
IM Mineral, Štefánikovo námestie
12.30 – 18.30 RAZENIE MINCÍ s logom KG’06 – Ulička nosov /

Kollárova ul.
13.00 – 14.30 MASKUZANI – interaktívne pouličné divadlo

ADDAMS production Šamorín, 
Štefánikovo námestie
13.00 – 14.00 TOMASZ BRODA Poľsko – výroba 3D veselých

koláží zo smetí „live“, Medzibránie 

Nedeľa 27. augusta 2006

10.00 – 18.00 VEŠTIAREŇ, Kollárova ul. 
12.00 – 18.00 MÚZEUM GÝČA – predbežná provizórna

expozícia, Kollárova ul. (v Uličke slávnych nosov)
12.30 – 17.30 RAZENIE MINCÍ s logom KG’06 – 

Ulička nosov / Kollárova ul.
13.30 – 15.00 MASKUZANI – interaktívne pouličné divadlo

ADDAMS production Šamorín, 
Štefánikovo námestie
15.30 – 16.30 TOMASZ BRODA Poľsko – výroba 3D veselých

koláží zo smetí „live“, Nádvorie vinotéky BB

Stredoeurópsky festival humoru a satiry
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Program festivalu

Hlavní usporiadatelia – Mesto Kremnica, NEO, n.o. Bratislava, G.A.G.-umelecká agentúra, spol. s.r.o. 
Banská Bystrica, Spolok Klub mlad˘ch Labyrint Kremnica, Pohronské osvetové stredisko a Múzeum g˘ãa o.z.
ìakujú spoluusporiadateºom, v‰etk˘m sponzorom, mediálnym partnerom, akademikom, úãinkujúcim 
a divákom za podporu a Ïelajú im, aby sa tu vÏdy cítili dobre a kedykoºvek sa do Kremnice radi vracali.

Prílohu SME na Kremnick˘ch gagoch 2006 zostavili:

Katarína Schmidtová, Roman Vykysal˘ a Ján Fakla

Grafická úprava: iGor Kovár, Editor: Richard Pekar 

Vydavateºstvo, tlaã: Petit Press, a.s. Bratislava


