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Vážení humorne naladení spoluobčania!

Prihováram sa Vám touto ces-
tou, keďže v televízii môj príhovor 
skrátili na minimum, ba nebojím 
sa povedať, že až bezmála na nulu. 
My, vysokopostavení, máme s mé-
diami už svoje skúsenosti, ale 
verím, že aspoň tieto noviny vám 
sprostredkujú môj materiál celý. 
Vyšiel som im v ústrety a pôvodne 
dvadsaťsedemstránkový príhovor 
som skrátil na osemnásť a pol. No 
a tento úvod som dopísal.

Hneď po úvode sa z tohto mies-
ta patrí vyhlásiť, že chcem byť 
prezidentom všetkých občanov 
bez rozdielu pohlavia, národ-
nosti, náboženského vyznania, 
sexuálnej orientácie, hudobného 
sluchu a zmyslu pre humor. Ja 
sám mám humor veľmi rád, hoci 
podľa mňa je netaktné, keď si zo 
mňa v takejto zodpovednej funk-
cii niekto robí srandu. Lebo – ako 
je známe – sranda víťazí, tak pre-
čo by som práve ja mal pred všet-

kými vyzerať ako taký porazený? 
Pamätáme časy, keď na prezi-
dentskej štandarde bol zlatými 
písmenami vyšitý nápis PRAVDA 
VÍŤAZÍ. Kam sa však za tie roky 
podela z nášho života pravda, už 
nikto nezistí, takže ak ešte pred-
sa len občas víťazí, tak len veľmi 
nesmelo, v hlbokej ilegalite a ešte 
určite nad takým súperom, čo sa 
ani veľmi nebráni. 

No a dnes, keď už je naša Krem-
nica nad zlato, nemáme pre-
čo vyšívať zlatom na zástavy, 
ostošesť vyšívame na javiskách 
a počnúc augustom 2007 celé šty-
ri dni. Záhadou pre mňa ostáva, 
kde sa na tomto zachmúrenom 
Slovensku berie toľko veselých 
ľudí a ako je možné, že sa všetci do 
Kremnice pomestia. Asi bude dačo 
pravdy na tom, že dobrých ľudí sa 
všade veľa zmestí, no a zlí ľudia, 
ako vieme, humor príliš neobľu-
bujú. Ja áno, veľmi. Iba sa ma vie 

dotknúť, keď... ale to som už písal. 
Takže ja som dobrý. A chcem byť 
aj dobrý prezident všetkých bez 
rozdielu, čo znova zdôrazňujem, 
keby niekto neveril. 

Už sme si zvykli, že vždy kon-
com augusta v Kremnici sran-
da víťazí. Už jej len umožnime, 
aby víťazila aj po auguste a aj po 
Gagoch. Nad hlúposťou, nad všet-
kými tými módnymi „depkami“ 
a hoci aj nad nami samými – ak si 
to zaslúžime.

Ďakujem všetkým, čo to dočíta-
li celé a redakcii, že nič nevyhodi-
la. Veď najmä tie pasáže o histórii 
úsmevu, o posmievaní, vtipných 
nadávkach a tri kapitolky o tom, 
prečo sa dáma nerehoce, boli, 
myslím si, podarené a bolo by ich 
škoda. 

Vďaka vám všetkým, spoluob-
čania moji veselí!

Milan Markovič,  prezident 
Akadémie humoru Slovenska

Videofoto z TV spotu: Robo Slovák

Tri otázky pre
primátorku Kremnice

KREMNICA 
žije humorom
Rozhovor s RNDr. Zuzanou 
Balážovou

Prečo festival humoru 
a satiry patrí do Kremnice? 
Ako mesto pomáha festivalu?

„Kto raz navštívi Kremni-
cu, pochopí, že život v tomto 
meste je pohodový, bez stresov 
obvyklých vo veľkých mestách 
a Kremničania si ho taký aj 
užívajú. Možno preto majú 
akýsi odstup od životných pro-
blémov, majú blízko k nadsázke 
a humoru. Veď komu by napadlo 
usporiadať napr. Majstrovstvá 
Európskej únie v guľkách? 

Festival Gagy 
do Kremnice 
určite pat-
rí. Okrem 
nemalých 
fi nančných 
prostriedkov 
poskytuje 
Kremnica 
pre festival 
neopako-

vateľné prostredie, špecifi ckú 
atmosféru, jednoducho samú 
seba.“

Na druhej strane festival ne-
zostáva dlžníkom mesta, kaž-
doročne ho zviditeľní, priláka 
tisíce ľudí...

„Určite áno. Vždy sa na našich 
hostí tešíme a každoročne sa 
snažíme zlepšiť a spríjemniť ich 
pobyt u nás.“

Čo si nenecháte ujsť z tohto-
ročnej festivalovej ponuky?

„Teatro del Chiodo, Divadlo 
GunaGU a Radošinské naivné 
divadlo.“ Foto: Ivan Čillík

Stretávajú sa najmä v Bratislave, mimo nej menej. 
Na Kremnických gagoch sú však v posledných rokoch 
vždy spolu. Patria k festivalu neodmysliteľne ako kvalitný 
humor i spravodlivá satira, ktoré obaja preferujú. 
Tomáš ako majster skratky slova, Kornel ako „fajnšmeker“ 
karikatúry. Ak má byť Slovensko na kohosi hrdé, 
tak práve na nich. Aspoň tak ako festivalový „gagaisti“ 
na ich tvorbu. Tomášovi zablahoželajú tí najbližší v sobotu 
popoludní v klube Labyrint a neobyčajnú výstavu – 
poctu Kornelovi  – môžu milovníci karikatúry vidieť 
celé štyri dni v Galérii Múzea mincí a medailí.

Tomáš Janovic od mája sviežim sedemdesiatnikom
Poznáme ho ako človeka, ktorý nepotrebuje na vyjadrovanie život-

ných právd tisíce slov. Niekoľkými slovami poukazuje na to, čo mnohí 
nevidia a nepočujú. Prípadne nechcú vidieť a počuť. 

Tomáš Janovic sa na svet pozerá a počúva ho od 22. mája 1937. 
V mladosti sa rozhodol študovať slovenčinu a dejepis na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu začal pracovať 
v satirickom časopise Roháč, kde zostal až do roku 1991. Debutoval 
v roku 1959 zbierkou básní Život je biely holub. Pre dospelých napísal 
aj Podpisy analfabetov, Poslednú večeru, Moje najmilšie hriechy, 
Od ucha k (d)uchu, Smutné anekdoty či Dostal rozum. 

Pokračovanie na 2. strane
Kornel Földvári a Tomáš Janovic – duchom stále mládenci 
sú skutočnou ozdobou festivalu  Foto: Milan Markovič

Na Gagoch dvaja jubilanti
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Dokončenie z 1. strany

Deťom sú určené knižky Malá samoobsluha, Zakopol som o kalamár, 
Drevený tato, Jeleňvízor, Snehuliaci, Kráľovná krásy, Veselá knižka 
do prvej lavice. Spolu s Vladom Bednárom sa podpísali pod scenáre 
k hre Vzducholoď a k rozhlasovým hrám Požičaná gitara, Kľúčikové 
kráľovstvo a Rozprávkové kráľovstvo. Jeho tvorba našla uplatnenie 
i v predstavení Radošinského naivného divadla Radostná správa. 
V roku 1985 sa dostal na Čestnú listinu Hansa Christiana Andersena. 

V minulom roku získal Cenu Dominika Tatarku za knihu Maj ma 
rád. Literárnej tvorbe naďalej zostáva verný. Chce, aby sme „videli 
a počuli”. 

Kornel Földvári a sedemdesiatpäťka ako ďalší psedonym?
Venuje sa popularizovaniu málo známeho žánru – karikatúre. Niet 

pochýb, že sa stala jeho srdcovou záležitosťou. Kornel Földvári začiat-
kom roka oslávil sedemdesiatpäťku. Nepatrí ku skupine dôchodcov, 
ktorým sa deň začína „fajrontom“. Stále má plné ruky práce.

Veľký znalec humoru sa prihlásil na svet 13. februára 1932. Vysokú 
školu nedoštudoval, pretože ho vyhodili. Ako redaktor pracoval pre 
Kultúrny život a Mladú tvorbu. Krátko po príchode vojsk Varšavskej 
zmluvy pôsobil ako riaditeľ Divadla na korze. Počas normalizácie 
nemal možnosť písať a prekladať, zarábal si ako obchodný referent. 
Je o ňom známe, že veľmi rád vystupuje pod pseudonymami. Pod 
„neznámym menom“ vydal v roku 1963 súbor humoresiek Netypické 
príbehy. Aj monografi u o Dušanovi Polakovičovi, ktorá vyšla v roku 
1987, podpísal vymysleným menom. Vlastné meno použil až v roku 
1999 pri vydávaní knihy O stručnosti. 

V roku 2003 sa na pultoch kníhkupectiev objavila dlhoočakáva-
ná kniha humoresiek Príbehy z naftalínu s podtitulom Humoresky 
1963-1977. O svojich kamarátoch Milanovi Lasicovi a Julovi Satinskom 
napísal knižku Svet pre dvoch. Zaoberá sa prekladaním, najmä diel 
z nemčiny. V roku 2006 za svoju zbierku esejí O karikatúre získal naj-
prestížnejšie slovenské literárne ocenenie Cenu Dominika Tatarku. 

Tomáša Janovica a Kornela Földváriho sme pri príležitosti ich jubilea poprosili 
o odpovede na niekoľko zmyselne nezmyselných otázok. Obaja odpovedali 
originálne, svojsky. Opäť prekvapili a zároveň potvrdili, že humor je povinnou 
výbavou ich života. Vychutnajte si ho na strane 3 tejto prílohy.

Na Gagoch dvaja jubilanti

Odhalia nosy Radošincov – 
Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča

Ona – láskavá ochotníčka, on 
– bohémsky skladateľ. Obaja sú 
nezabudnuteľnými Radošinca-
mi. Aj vďaka nim Radošinské 
naivné divadlo voňalo človeči-
nou. Katka Kolníková si získava-
la priaznivcov, pretože hrávala 

srdcom. Účinkovala v takmer 
všetkých inscenáciách Stanisla-
va Štepku. Bola Matkou v Jááá-
nošíííkovi, Starou matkou v Člo-
večine, Zelinárkou v Rozprávke, 
Poštárkou v Slovenskom tangu 
či Kuchárkou v Pavilóne B. Do-

brácky úsmev rozdáva v nebi od 
mája minulého roka. Ján Melko-
vič rozumel notám, pre divadlo 
skomponoval geniálne pesničky. 
Hudbu napísal pre predstavenia 
Nevesta predaná Kubovi, Vygu-
muj a napíš, Kam na to chodí-

me, Ako sme sa hľadali, Kroni-
ka komika či Generál. Život si 
vychutnával ako pravý bohém. 
S pozemským svetom sa rozlúčil 
v roku 2004. Stanislav Štepka mal 
„dobrý nos“ na oboch. Do Uličky 
slávnych nosov tento rok pri-

budnú ich podobizne. Autorom 
umeleckých reliéfov je kremnic-
ký výtvarník Jozef „Karči“ Höger, 
ktorý navrhol a vymodeloval 
aj prvý nos – Jula Satinského. 
Slávnostné odhalenie je v piatok 
o 15-tej hodine.  Foto: archív RND

Katarína Kolníková  Ján Melkovič

Kráľ slovenských paródií Fero Dibarbora
Kráľom sa môžete stať aj bez 

korunovácie. Stačí, ak budete 
v niečom najlepší. Ferovi Dibarbo-
rovi išlo herectvo. Otec mu nebrá-
nil a zo syna napokon vyrástol 
herec. Desiatky rokov pôsobil na 
doskách Činohry Slovenského 
národného divadla, menej známe 
je jeho účinkovanie v operetách. 
V najslávnejšej Dusíkovej opere-
te „Pod cudzou vlajkou“ stvárnil 
postavu Gastona, z nej pochádza 
aj šláger Dedinka v údolí. Mnohí 
mu vyčítali, že sa dal nahovoriť na 
operety. Výčitky si nevšímal a tvr-
dil, že poriadny herec musí vedieť 
hrať, tancovať i spievať. V divadle 
vytvoril vyše 180 postáv. Účinko-
val v inscenáciách Bratia Karama-
zovci, Revízor, Jožko Púčik a jeho 
kariéra, Veselé panie z Windsoru. 

S hudobno-zábavným progra-
mom „S Kristínkou“ prebrázdil 
celé Slovensko. Na svoje estrády si 
neraz vypočul kritické slová, o ich 

zmysle však nepochyboval. „Ľu-
dia po takomto kumšte prahli, chceli 
sa zabaviť, zasmiať, chceli, aby k nim 
niekto prehovoril zo srdca. Zabávať 
v tých rokoch, keď sa nesmelo myslieť 
nahlas, to predsa stálo za to.“

Nezabudnuteľné sú jeho fi lmo-

vé postavy, napríklad vo fi lmoch 
Varúj...!, Vlčie diery či Zmluva 
s diablom. Uplatnenie nachádzal 
aj v rozhlase.

O Dibarborovi málokto vie, že 
bol náruživý futbalista a hokejista. 
Osudnými sa mu stali autá, ktoré 
miloval. V roku 1987, keď otvára-
li bratislavský Prístavný most, 
havaroval na kruhovom objazde. 
O pár dní neskôr v nemocnici pre-
hral boj o život.

Slováci prišli o svojho kráľa pa-
ródií, skečov a rozhlasových Sil-
vestrov. Nemal rád smutné tvá-
re. Aj preto si na Jeho kráľov-
skú výsosť Františka Dibarboru 
s úsmevom na tvári zaspomínajú 
Milan Lasica a syn Michal Dibar-
bora v Klube Labyrint. Audiovi-
zuálna talkshow Milana Markovi-
ča, Jeden z tých čo neodídu: Fero 
Dibarbora, bude v sobotu podve-
čer v Klube Labyrint.   

Foto: archív rodiny Dibarborovcov

Výber ukážky 
rozhoduje 
o osude 
recitátora
Rozhovor s recitátorom 
Pavlom Nátherom 
z Bratislavy

Kedy ste prepadli 
recitátorskej vášni?

„S recitovaním som začal 
na základnej škole, keď som išiel 
na Hviezdoslavov Kubín. Vtedy 
ma prinútila mama, ale potom 
to už bolo lepšie. Recitovanie 
som začal mať rád.“

Čím si vás recitovanie 
získalo?

„Nie je to len o umeleckom 
prednese, ale najmä o ľuďoch. 
Už sme taká partia.“

Ako trénujete?
„Netrénujem dennodenne. 

Ak mám vystúpenie, tak mesiac 
predtým. Každý rok chodievam 
súťažiť na Hviezdoslavov Kubín. 
Pri nacvičovaní mi radí mama, 
ktorá kedysi recitovala.“

Čo je najdôležitejšie na 
umeleckom prednese?

„Vybrať si správnu ukážku. 
Naučiť sa text je už omnoho 
jednoduchšie. Pokiaľ 
nezaujmete prvými vetami, 
divákov si nezískate. Ja 
recitujem len prózu.“

Prečo je recitovanie tak 
málo populárne?

„Dnes, keď poviete, že budete 
recitovať, tak vás deti vysmejú. 
Jednoducho, nie je to v trende. 
Deti majú iné záujmy.“

Foto: archív P. Náthera

MINIrozhovor
s Martinom Sarvašom 

Na Gagoch aj najlepší umelecký prednes...?
Mnohí návštevníci sa čudujú, 

čo robí umelecký prednes na fes-
tivale humoru a satiry...? Je to 
však jedna z foriem interpretá-
cie umeleckého diela, ktorá má 
asi najbližšie k herectvu. Nako-
niec, aj mnohí najlepší herci či 
moderátori začínali ako recitá-
tori poézie, alebo prednášatelia 
prózy, tak prečo nie...? V súčas-

nosti je to viac menšinový žáner, 
za to však náročný na prípravu, 
koncentráciu i výkon. Členka 
Akademického pléna AHS Jaro-
slava Čajková (bývalá recitátor-
ka a odborníčka v tejto oblasti) 
vyberá interpretov pre festival 
v Kremnici z dvoch hľadísk. Jed-
ným je kvalita prednesu a dru-
hým téma – výber diela. Aj pre-

to sa každoročne zúčastňujú 
festivalu interpreti, ktorí svoje 
ukážky orientujú na literárne 
diela ladené humorom alebo 
satirou. Tí najlepší predvedú 
svoje umenie v sobotu popolud-
ní v Čítacom maratóne autorov 
a interpretov pod dohľadom 
Dada Nagya a siedmich slávnych 
nosov. 

Othellov 
príbeh 
trochu 
naruby
Príbeh Othella z pera 
Williama Shakepeara sa 
preslávil po celom svete. 
Hlavný hrdina je čestný, 
odvážny, cnostný, nevšíma si 
zákerné problémy a intrigy, 
ktoré ho obklopujú. 

Othellove spoločenské 
úspechy a šťastie nedávajú 
spávať jeho priateľovi Jagovi. 
Problémy prepuknú najmä 
po tom, keď Othello urazí 
Jagovu márnomyseľnosť 
a nedostatočne ho spoločensky 
odmení. Cesty oboch 
kamarátov sa nadobro rozídu. 
Jago sa stáva úhlavným 
Othellovým nepriateľom. Vedie 
proti nemu skrytý a zákerný 
boj. Othella zmanipuluje 
a vyvolá v ňom slepú žiarlivosť, 
ktorú nedokáže ovládať a útočí 
voči sebe, najbližším... 

Režisér Jakub Nvota sa dal 
nahovoriť, tragédiu trochu 

prepísal a v Žiline nedávno 
uzrelo svetlo námestia 
predstavenie Othello alebo 
škrtič benátsky. Zrazu je 
ťažšie rozpoznať, či je Othello 
obeťou Jagovej zloby. A či Jago 
patrí k najväčším zlosynom 
v histórii svetovej dramatickej 
literatúry. Tragédia prekvapí 
komickým koncom. 

Stále aktuálny Othello ako 
pouličné divadlo so živou 
muzikou v podaní Bábkového 
divadla zo Žiliny sa na Gagoch 
predvedie už vo štvrtok po 
otvorení festivalu.

Foto: archív divadla

riaditeľom sekcie Umenia 
na Ministerstve kultúry SR

Majú Kremnické gagy šancu 
stať sa ako multižánrový festival 
naozaj Európskym festivalom 
humoru a satiry?

„Festival samotný je už dávno 
európsky. Je originálny, má dlhú tra-
díciu, oslobodzuje. Festival bol európ-
sky už vtedy, keď sme ťahali drevenú 
Európu na špagátiku za sebou, a ona 
sa tvárila, že o nás nevie. Je skôr otáz-
kou, či niekde taký podobný v Euró-
pe ešte existuje.“

Festival má tento rok hlavný 
slogan: Sranda víťazí... Vedeli by ste 
ako známy recesista pretextovať 
svoju pieseň Pravda víťazí. Známi 
slovenskí humoristi by ju mohli 
prespievať nielen v slovenčine, 
ale aj v angličtine. Vznikla by mož-
no taká Európska hymna – Óda 
na humor...

„Text „Pravda víťazí“ by sa dal 
úplne jednoducho pretranspono-
vať – výmenou slova Pravda za 
Sranda – žiaľ... Všetko ostatné mô-
že zostať – že sa nikomu nehodí, že 
ju nezabijú, že nezomrie – ak ju sami 
nezradíme... Tak ako kedysi sme 
namiesto „komunisti“ písali „prázd-
ni ľudia“ a netušili sme, akú to bude 
mať nadčasovú výpovednú hodnotu. 
K tomuto transponovaniu udeľujem, 
ako autor textu, ofi ciálny súhlas! 
Sranda nevíťazí, ale nás zachraňuje, 
aj keď je to stále ťažšie...“
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Nominácie AHS na Kremnické gagy 2007 

podľa žánrov / kategórií:

NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY Akademik

Divadelné inscenácie, kabarety 
a pohybové produkcie  Peter Kováč

v spolupráci s členmi AP AHS Olegom Dlouhým a Jánom Faklom

• Divadelný súbor Hľadanie Tlmače: G. Görgey: IDE PEŠEK OKOLO
• Divadlo COMMEDIA Poprad: M. Nikolič, V. Benko: KOVÁČI
• Prešporské divadlo Bratislava: I. Blahut, J. Hansman: KONKURZ
• Divadlo GUnaGU Bratislava: O. Belešová: JOHN & YOKO
• Hudobné divadlo Trenčín: M. Kasprzyk: DON TICHOT
• Divadlo „A“ & divadlo SHANTI Prievidza: B. Brecht, J. Krasula: 

MALOMEŠTIAKOVA SVADBA
• Bábkové divadlo Žilina: W. Shakespeare, J. Nvota: OTHELLO alebo 

ŠKRTIČ BENÁTSKY
• Radošinské naivné divadlo Bratislava: S. Štepka: STVORENIE SVETA

Hudobné diela a produkcie Peter Janků

v spolupráci s členmi AP AHS Dušanom Valúchom a Jozefom Tarkayom

a/ pesničkári:
• Ivo „Had“ Weiss Bratislava
• Radko „Radiar“ Tiňo Zamutov
• Ján Kulich Handlová
b/ hudobné skupiny
• Pathetic Hypermarket Band Bratislava 
• NÁHODNÍ POCESTNÍ Martin-Vrútky
• PUNKREAS Moldava nad Bodvou 
• Vrbovskí víťazi Vrbové 
• STO MÚCH Banská Bystrica 
• S.R.O. Martin 
• HOW?NO!CUC Martin 
• Pii jem & matelko & malevil Modra 

Pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla,  
ilúzie, sochy...) a improvizácie  Jakub Nvota

 
v spolupráci s členom AP AHS Jánom Faklom

a/ pouličné produkcie:
•bez nominácií
b/ 3-členné divadelné družstvá
• Štúdio Kasprzyk Liptovský Mikuláš
• CASSANOVA Banská Bystrica
• Divadlo ASI Šaľa
• DS HĽADANIE Tlmače 
• DS LUNETRDLO Partizánska Ľupča
• DS ETC ZUŠ Žiar nad Hronom
• Márna snaha Bratislava
• MAKOVICE Žilina

Produkcie pre deti (bábkové, divadelné, 
hudobné...)  a umelecký prednes Daniela Pápayová

 
v spolupráci s členmi AP AHS Jozefom Mokošom a Jaroslavou Čajkovou

a/ produkcie pre deti
• Katedra bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava: NEOBYČAJNÝ TÝŽDEŇ
• Katedra bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava: P. K. Palik: ANIČKA 

A BARBORKA SA HRAJÚ NA ŠKOLU
• THEATRO NELINE Budmerice: P. Dušová: POSTRACH SAMKO
• Bábkový súbor MATERINKY Šaľa: KLAUNI A KOLOTOČ 
• DDS pri ZUŠ Modra: AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU
• Divadlo LUDUS Bratislava: Kamil Žiška: Čierno-biele srdce Charlieho 

Chaplina
b/ umelecký prednes
• Peter HORT, Nová Dubnica: Michail Zoščenko: ARISTOKRATKA
• Pavol Náther, Bratislava: Joseph Heller: Hlava XXII
• Zuzana Borovičková, Bánovce nad Bebravou: Laco Kerata: 

ROZPRÁVKA
• Dominika Salamová, Púchov: Karol Horváth: JEDEN DEŇ DENISA 

IVANA

Karikatúry, fotografie 
a iné výtvarné diela Ján Valter

Karikatúry:
• Peter HOMOLA, Prievidza
• Bohuš PERNECKÝ, Piešťany
• Danka ZACHAROVÁ, Bratislava
• Ivan POPOVIČ, Bratislava
• Alan LESYK, Bratislava 
Fotografie:
• (zatiaľ) bez nominácií

Literárne a žurnalistické diela Tomáš Janovic

a/ literatúra
• Karol Horváth: Karol 3D Horváth / L.C.A. 2006
• Viliam Klimáček: Námestie kozmonautov / L.C.A. 2007
• Peter Krištúfek-Dado Nagy: Rota pomalého nasadenia / L.C.A. 2006
• Silvester Lavrík: Perokresba / L.C.A. 2006
• Jakub Nvota-Kamil Žiška: Piano revue / FO ART 2007
• Ján Štrasser: Staré železo / Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT 2007
• Adela Banášová, Matej „Sajfa“ Cifra: Veci, o ktorých viete pomerne 

málo / Kelion 2006
b/ žurnalistika
• Ján Füle: Čo už / rubrika v denníku Pravda
• Michal Kaščák: Ušami Michala Kaščáka / rubrika v týždenníku 

.týždeň
• Milan Lasica: Bodka Milana Lasicu / rubrika v týždenníku .týždeň
• Márius Kopcsay: COOL/TÚRA / príspevky v mesačníku Romboid

Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel 
a výkonov, internetové stránky Ľubomír Belák

a/ zvukové diela
• Ľ. Ferenc, M. Markovič, H. Nedvěd: PODVOD – cyklická rozhlasová 

relácia v SRo Bratislava
• J. Nvota, K. Žiška: PIANO REVUE – rozhlasová adaptácia 

kabaretu á la V&W v SRo Bratislava
• B. Filan: PÁLENICA – rozhlasová talk show Borisa Filana s hosťom 

v SRo Bratislava
b/ zvukovo-obrazové diela
• J. Puškáš, D. Trančík: ZIMA KÚZELNÍKOV – televízny hraný videofilm 

v STV Bratislava 
• I. & D. Popovič: CHANNEL X – krátky animovaný film, Osvetové 

centrum Bratislava
• M. Snopek, P. Pašš ml.: PIK A NIK – krátky animovaný film 

z plážových pieskov 
c/ internetové stránky
• bez nominácií

Cena Stana Radiča za objav roka Iveta Radičová

• Rado BAŤO (TREND) – za analytické myslenie s prvkami 
modernej satiry

• Imre KUTŇAS (Rádio EXPRES) – za originálne námety 
a improvizáciu v relácii Dovi-Dopo

• Egon ALTER (Radoslav Ondřejíček) – za kritiku gýčovej tvorby 
formou 13 odpovedí pre Igora Timka

Trafená hus – cena za niečo, nad čím 
aj humoristom rozum zastane Roman Vykysalý

• Neznámemu páchateľovi za kocúrkovské vymáhanie 
koncesionárskych poplatkov.

Schválila Nominačná komisia Akadémie humoru Slovenska 
pod vedením prezidenta AHS Milana Markoviča 
NEO, Šándorova 2, Bratislava, 1. júla 2007
Zaznamenali: J. Fakla, P. Kelley

Ste členkou Akadémie hu-
moru Slovenska. Čo si myslíte 
o tejto svojej „funkcii“?

„Keď sa Stano  rozhodol nepo-
kračovať vo svojej politickej ka-
riére (v roku 1990 bol poslancom 
NR SR) zdôvodnil to slovami: 
„V parlamente je príliš veľká 
konkurencia humoristov“. Tak-
že kde inde by som mala fi gu-
rovať, keď som súčasťou tzv. 
vrcholovej politiky. Ale vážne. 
Byť členkou a súčasťou spolku 
nielen vtipných, ale predovšet-
kým rozhľadených ľudí je prí-
jemné a veľmi poučné. Kolego-
via humoristi nešetria nikoho, 
vrátane mňa. Cibria postreh, 
nadhľad a vzletne uzemňujú.“

Kategóriu Objav roka Stana 
Radiča ste čestne prevzali po 
vašom manželovi. Aké krité-
riá máte nastavené pre túto 
kategóriu?

„V každej profesii či roli platí, 
že dôkazom úspechu je schop-
nejší a úspešnejší žiak, pokra-
čovateľ.  Prirodzená inteligen-
cia, schopnosť zovšeobecnenia, 
iný pohľad na každodennosť 
a svojské spracovanie ešte svoj-
skejšieho postrehu spojené 
s umením pohladiť úsmevom 
a zároveň zaprovokovať sú pod-
mienkou toho, čo zvykneme 
označiť ako humorné. Nesta-
čí byť smiešnym či zosmieš-

ňujúcim. To mnohí dokážeme 
i nechtiac. Potrebné je poznanie 
kontrastov či absurdností života 
a ich prekvapivé a vtipné pome-
novanie. Nebudem zastierať, 
výber je poznačený aj vlastným 
obmedzeným ja, teda tým, čo 
som schopná pochopiť a čo ma 
rozosmeje.“

Aké miesto má podľa vás kul-
tivovaný humor prezentovaný 
na festivale Kremnické gagy 
v slovenskej spoločnosti?

„Také, ako každý festival: 
spojiť na jednom mieste, v tom 
istom čase to najlepšie, najzau-
jímavejšie a nové v danej oblas-
ti. Je to výstava a prehliadka 
produktov, ktoré rezonujú nie-
len v mediálnej sfére, ale najmä 
na regionálnej úrovni. Festival 
ponúka okrem tzv. hlavného 
prúdu, predovšetkým alterna-
tívnu tvorbu pre „fajnšmekrov“. 
Nevisí nad ním damoklov meč 
„píplmetrov“ a profesionálne 
súbory sa striedajú s amatér-
skymi. Síce niekedy by som ich 
označila práve naopak. Gagy 
majú, samozrejme, svoje špeci-
fi kum. Okrem striedania všet-
kých možných žánrov (hovo-
reného slova, pesničiek, tanca, 
mimiky, karikatúry, písaného 
slova) majú spoločného meno-
vateľa: vtip, úsmev, humor, sati-
ra a niekedy aj zábava.“

Rozhovor s Ivetou Radičovou 

Na Kremnických gagoch 2006 odovzdáva Iveta Radičová
Cenu Stana Radiča za objav roka Petre Polnišovej, v pozadí 
riaditeľka rádia EXPRES Eva Babitzová. Foto: Ján Mišiak Miškovič

AFORIZMY JUBILANTOV

Zlaté 
gunáre 
pred 
zverením 
do trvalej 
opatery 
laureátom.

Foto:  
Filip Lašut

Zamýšľa sa Tomáš Janovic

Kedy sa z dieťaťa stáva dospelák?
Keď mu rodičia namiesto autíčka na hranie kúpia prvé ozajstné auto.

Ako vyzerá šťastný dôchodca?
Šťastne podopiera šťastnú dôchodkyňu, s ktorou sa kedysi šťastne 
držali za ruky.

Prečo sa rodíme nahí, keď šaty robia človeka?
Šaty robia človeka až neskôr, najprv nás musia urobiť rodičia. Nahí.

Prečo nie sme nostalgickí za budúcnosťou?
Ale sme. Len čo si uvedomíme, že budúcnosť máme už za sebou.

Chceme si pamätať, že zabúdame?
Nie. Nič si nechceme pamätať. Strata pamäti je našim národným 
športom.

Kam mierite v čase mieru?
Vždy domov, aby som sa vyhol ďalšej domácej vojne.

Prečo krátkonohá lož behá maratón..?
Proti gustu žiaden dišputát. Jej priateľka, dlhonohá sú-lož leží radšej 
doma v posteli.

Zamýšľa sa Kornel Földvári

Kedy sa z dieťaťa stáva dospelák?
Dospelákom sa človek stáva vo chvíli, keď si uvedomí, že na všetko 
odpovedať netreba.

Otázky položili Mária Mihaliková a Tomáš Benedikovič
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Kremnické Gagy by bez karikatúry boli ako telo bez 
bránice. Takže aj tento rok sme bránicu nevynechali 
a pozvali sme predstaviť svoju tvorbu piatich 
nominovaných karikaturistov. Možno sa niekomu bude 
zdať, že sa s karikatúrou stretávame v našej periodickej 
tlači čoraz sporadickejšie. Za tento postreh môžem čitateľa 
iba pochváliť. Ale dobrá správa hovorí, že karikaturisti 
nevymreli a ani sa nechystajú skončiť so svojou tvorbou! 
Dokladom sú tento rok jej zástupcovia – Danka Zacharová, 
Ivan Popovič, Alan Lesyk, Bobo Pernecký a Peter Homola.

Karikatúra nenúti diváka iba do neovládateľného smiechu, ale 
často niekoľkými čiarami a čarami popisuje duhy i neduhy okolo 
nás. Keď ešte presne neviete, čo vás i nás trápi, zastavte sa na výstave 
karikatúry na Kremnických Gagoch. Bude opäť v Galérii Múzea mincí 
a medailí na 1. poschodí. Tam sa dozviete prostredníctvom obrázkov 
veľa zaujímavého o tomto svete. Budete srdečne i veselo vítaní.

Danka Zacharová
S tvorbou Danky Zacharovej sa stretávame nielen na stránkach 

našich periodík, ale možno ju vidieť aj na stránkach kníh ako 
ilustrátorku. S láskou vtláča do detských duší porozumenie 

k výtvarnému umeniu. Jej veľké srdce vidieť v každej kresbe 
a ilustrácii. A „samozrejme“ aj jej neodolateľný úsmev. Želáme ešte 
veľa pokreslených papierov a mnoho, mnoho detí, ktoré s jej pomocou 
ešte objavia krásu a čaro kresby.

Ivan Popovič
O Ivanovi Popovičovi by sa dalo napísať veľa-preveľa. Je 

karikaturista, výtvarník, fi lmár, spisovateľ, scenárista, animátor 
a režisér. Výpočet jeho úspechov je široký a pestrý. Teraz sa predstavuje 
ako karikaturista, ktorý svojou jemnou a jednoduchou linkou 
dokáže vyjadriť naozaj všetko, čo potrebuje. Poetiku, humor, erotiku. 
Niekoľkými čiarami nás zavedie do sveta, kde sa spája absurdita 
s úsmevom. Radosť s erotikou. A Popovič s nami. Zasnívajme sa s ním 
a sledujme útlu niť jeho kresby a hneď sa nám bude zdať, že všetko je 
vlastne také jednoduché, ako jeho kresba. Vďaka za čiaru.

Alan Lesyk
Klasik slovenskej karikatúry. Napriek obdobiu, ktoré karikatúre 

veľmi nepraje, môžeme sa s jeho kresbami ešte stále stretávať 
v niektorých časopisoch. Jeho kresba je nazameniteľná a humor je 
príjemný. Rozhodne by sme sa mali na chvíľu ponoriť do Alanovho 
sveta a a nechať sa unášať postavičkami, ktoré sprevádzajú svet 
karikatúry už dlhé roky.

Bobo Pernecký
Architekt, ktorý kreslí karikatúru. Jeho absolútne špecifi cká 

kresba sa nedá prehliadnuť. Robustné postavy, precízne a zvláštne 
vypracovanie a hlavne jeho fi lozofi cké nazeranie na svet. Nemusíme 
sa smiať, ale určite sa budeme vnútorne usmievať nad postavami, 
ktoré akoby vypadli z oka tohto života. Nenechá na ľudskej hlúposti 
ani jednu čiarku suchú. A to je vzácne a potrebné. Ako povedal klasik, 
boj s ľudskou hlúposťou je márny, ale treba v ňom vytrvať. Bojuj, 
Bobo!

Peter Homola
Kresliaci vyštudovaný učiteľ (matematiky!) akoby svojimi 

kresbami popieral strohosť a prísnu presnosť tejto vedy. V súčasnosti 
sa venuje tvorbe v oblasti web-designu a grafi ckému designu. Kresbu 
však nezavrhol, o čom svedčia jeho publikácie v časopisoch, účasť 
na karikaturistických súťažiach v zahraničí a ilustrácie, ako ináč, 
školských učebníc. Jeho humor je postavený na vtipe, ale nevyhýba 
sa ani fi lozofi i a absurditám A k tomu výborne zvládnutá kresliarska 
technika iba podčiarkuje obsah jeho tvorby. Tak nech sa mu darí. 

Za Akadémiu humoru Slovenska – Jano Valter 

Predstavenie vznikne až na festivale, 
účinkujúcich si vymyslia deti

Autorka: Dana Zacharová

Autor: Ivan Popovič

Autor: Alan Lesyk

Autor: Bobo Pernecký

Autor: Peter Homola

Karikatúra na Kremnických Gagoch 2007

Poľské divadlo má vo svete veľmi dobrý zvuk. Hosťujúci Teatr 
Lalek je už 23 rokov usporiadateľom Medzinárodného festivalu 
bábkových divadiel v neďalekom Bielsko-Biala. Foto: archív divadla

Siała baba 
mak 
rozprávka 
pre malé i veľké 
deti na nedeľné 
predpoludnie 
(PL)

Divadelné dosky patria počas 
predstavenia Siała baba mak 
(Žila raz stará žena sejúca mak) 
detským hrám a rýmovačkám, 
ktoré predvádza Teatr Lalek 
Banialuka z Poľska. V hre 
vystupujú postavy známe 
všetkým deťom, veľkým 
i malým. Slovné hry a rozmanité 
žarty si získali aj porotu na 12. 
medzinárodnom bábkarskom 
festivale v Toruni. Za návrh 
scény im udelili prvú cenu 
na 12. národnej prehliadke 
Poľskej súčasnej divadelnej 
produkcie. Divadlo je zároveň 
majiteľom Certifi kátu vysokej 
divadelnej kvality, ktoré 
vydáva Poľské ASSIT centrum. 
Autorsky sa pod hru podpísala 
Krystyna Milobedzka, hudbu 
zložil Piotr Nazaruk, dôvtipné 
a nápadité skeče zrežíroval Jacek 
Malinowski.  

Študenti Katedry bábkarskej tvorby VŠMU sú pravidelnými hosťami festivalu. Vlani zabavili deti 
na Kremnických gagoch predstavením Gašparkove príhody. Foto: Filip Lašut

Detská fantázia dostane 
priestor vo výtvarno-divadelnej 
tvorivej dielni. Zo všelijakých 
pestrofarebných látok, 
gombíkov a koženiek ožijú 
originálne maňušky, ktoré 
vytvoria samotné deti. Maňušky 
zároveň dostanú šancu predviesť 

svoje herecké nadanie, pretože 
automaticky získajú angažmán 
na predstavenie, ktoré vymyslia 
na festivale. Na Kremnických 
gagoch tak pôjde pravdepodobne 
o jediné predstavenie, ktorého 
účinkujúci zostanú tajomstvom 
až do poslednej chvíle. Tvorivá 

dielňa pod vedením študentov 
Katedry bábkarskej tvorby VŠMU 
z Bratislavy bude otvorená pre 
všetky deti, ktoré prídu sami 
alebo v sprievode rodičov vo 
štvrtok alebo v piatok popoludní 
do Mestského kultúrneho 
strediska v Kremnici. 
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Bezdomovci sa 
premenia na hudobných 
majstrov (HU)

Skutočne netradičné predstavenie Čvirikrach – alebo po 
maďarsky Csödcsicsergö – vzniklo „v dielni“ budapeštianskeho 
Holyagcirkuszu. Vynikajúci orchestrálni hráči a sólová speváčka 
sa ocitli v neutešenej pozícii, stali sa z nich „bezvýznamní“ 
bezdomovci. Nikto z nich by už nečakal svetlú budúcnosť, keďže 
zápasia o strechu nad hlavou. Napokon v pravú chvíľu zasiahne 
osud a zdanlivo náhodné stretnutie opustených muzikantov so 
schopnosťou hrať na smetisku na zmontovaných a čudesných 
hudobných nástrojoch vrcholí impozantným koncertným 
výstupom. V piatok podvečer v kine Akropola. 

Foto: archív divadla

Na slovíčko,
pán Kamenický 

alebo 
Rozhovor 
s Petrom 
Kamenickým 
z Nadácie SPP

Pán Kamenický, Nadácia 
SPP je strategickým partne-
rom festivalu. Aj vďaka Vám 
sa podarilo festival „europa-
nizovať“ a rozšíriť na osem 
krajín. Čo si myslíte o festiva-
le humoru a satiry?

„Humor a ním spôsobený 
smiech sú fenomény tohto 
sveta, ktoré prospievajú nám 
všetkým. Je fantastické, že sa 
organizátorom Kremnických 
gagov darí pokračovať v už 
tradičnom „festivale srandy“ 
– a navyše v tak krásnom meste, 
akým je Kremnica. Radi sme sa 
opäť zapojili ako jeho partner 
a oceňujeme tiež jeho proeuróp-
ske smerovanie. Myslím, že na 
Gagoch si prídu na svoje mladší 
aj starší, jednotlivci aj celé rodi-
ny - jednoducho všetci, ktorí si 
(tak ako my a naša Nadácia SPP) 
myslia, že sranda musí byť... "

Ing. Peter Kamenický, správca 
Nadácie SPP  Foto: M. Friedner

Veselá dvojica Thomas & Lorenzo odohrá 
„koncert vážnej hudby“ (CH)

Švajčiarski hudobníci Tho-
mas & Lorenzo z Teatro del Chi-
odo hrajú veľmi slušne klasickú 
hudbu, neberú ju však priveľmi 
vážne. Na koncerte šarmantné-
ho Lorenza a zábavného huslis-
tu Thomasa nechýba zmysel pre 
humor, pretože milujú smiech. 
Vystúpenie tejto hudobnej dvo-
jice pripravili svetoví cirkusoví 
klauni Dimitri, Marchetti, cho-

reograf Mattis a viacerí režiséri. 
Vo svete preslávený Dimitri raz 
o nich napísal: „Už dávno som 
nemal potešenie vidieť také zábavné 
a dobré predstavenie, inteligentné 
a hrané s naozajstnou virtuozitou.“ 
Thomas & Lorenzo sa spoznali 
na škole, kde študovali mimiku, 
akrobatiku a komiku. Spoločne 
so svojím režisérom Ferrucciom 
Cainerom vyvinuli veľmi oso-

bitný muzikálno-komický štýl. 
Na každom vystúpení sa snažia 
o to, aby situačná komika bola 
zmiešaná so smiechom publika. 
Dvojica hosťuje po celej Európe, 
v jej stredovýchodnej časti po 
prvýkrát. Na festivale v Krem-
nici uvedie „klasický koncert“ 
Smoking Chopin až dvakrát – vo 
štvrtok i v piatok večer. 

Foto: archív divadla

Kúzelník Carmelo s tvárou 
Bustera Keatona (F)

Z Paríža pricestuje po prvýkrát na Slovensko klaun a mím 
umeleckým menom Carmelo, ktorý s neobyčajným šarmom 
predvedie svoje skvelé kúzelnícke výstupy. „To, čo je dôležité, ani 
nie je obal – kúzelníctvo, ale obsah, poézia, osobnosť, ktorá vyžaruje 
z tohto neveľkého muža. Štíhle a svižné telo, zamatový pohľad, pôvab 
Bustera Keatona,“ takto charakterizoval muža pôvodom zo Sardínie 
parížsky denník Le Monde. Na festivale v Kremnici sa predstaví 
so svojimi krátkymi ale svetovými výstupmi viackrát, aj v rámci 
galaprogramu Zlatý gunár.

Foto: M. Friedner archív komika

Klauniádu s maskami predvedie 
dvojica Habbe et Meik (D)

Čamburína roztočí 
zábavu (CZ)

Predstavenie pražského 
Cirkusu SACRA nadväzuje na 
zlatý vek commedie dell´arte. 
Poslaním karnevalového, 
cirkusového pouličného 
divadla hercov v maskách je 
zabávať ľudí, vytvárať pestrý 
prchavý jasot neuchopiteľného 
okamihu. Herci s radosťou 
predvádzajú prastaré 
komediálne situácie okorenené 
akrobaciami a žonglovaním. 
Na ulici pri malom javisku sa 
začína divadelné predstavenie, 
na ktoré sa pripravujú 

miestni herci. Okolo kráča 
skupina maskovaných ľudí 
v divadelných kostýmoch. 
Neďaleko od nich traja muži 
držia v povrazoch býka, 
námestím sa už preháňa ďalší 
býk, jeden strážca sa mu váľa 
pod nohami, ostatní ľudia 
utekajú. Spoločenská vážnosť 
ulice sa počas karnevalu zrazu 
mení na detské bláznovstvo. 
Autorské predstavenie „vo víre 
čamburíny“ pre deti od 6 
do 99 rokov režíroval Slovák 
Števo Capko a zabaviť sa môže 

každý, kto včas príde v sobotu 
večer na nádvorie vinotéky 
Biely bocian.

Foto: archív Cirkus Sacra

Nemecké divadlo Habbe 
et Meik z Essenu navštívilo 
s hrou The Best desiatky 
európskych miest. Vo 
východnej Európe hrali iba 
v Maďarsku, v Kremnici budú 
mať „slovanskú premiéru“. 
Interaktívna klauniáda 
s maskami nenechá na pokoji 

bránice tak dospelých, ako 
aj detí. Dvojica mímov má za 
cieľ, aby sa diváci z celej duše 
bezstarostne smiali až cez slzy. 
Publikum pútajú majstrovskou 
dramaturgiou a dokonalým 
ovládaním tela. Predstavenie 
presvedčilo o kvalite publikum 
a porotu na mnohých 

európskych festivaloch, 
na ktorých získali významné 
ocenenia (Essen 1985, Cannes 
1991, St. Gervais 2003, 
St. Etienne 2005). 

Svoju kvalitu dokáže aj 
na Kremnických gagoch 
v sobotu na poludnie. 

Foto: archív divadla

GUnaGU rozpovie príbeh 
„cudzích“ manželstiev (SK)

Dvaja cudzinci, John a Yoko, si povedali manželské „áno“. Pochádzajú z rozličných kultúr, a preto 
je jasné, že ich nečaká len riešenie bežných manželských problémov. Netradičné predstavenie divadla 
GUnaGU s názvom JOHN & YOKO a s podtitulom „sex, sushi a rockandroll“ rozpráva príbeh dvoch 
manželstiev, ktoré však odohrá iba jeden manželský pár. Oľga Belešová ako John Lennon a Masahiko 
Shiraki ako Yoko Ono raz zastupujú svetovo preslávený pár, inokedy samých seba. Predstavenie tvorí 
séria divadelných klipov, vďaka ktorým herci prechádzajú z rolí Johna a Yoko do svojho vlastného 
manželského príbehu. Kladú otázky či je možné spojiť japonské zvyky a slovenskú tradíciu v manžel-
skom živote. Odkrývajú návod ako môžu pod jednou strechou žiť dve odlišné kultúry. Hru, ktorá mala 
premiéru len v marci t.r. napísali samotní protagonisti Oľga a Masahiko, réžiu mal Viliam Klimáček. Ide 
o zavŕšenie voľnej trilógie predstavení Len tak ľahučko (1994), Ďefčátko (2000). Predstavenie nečakane 
uspokojí aj gurmánov, na scéne sa totiž autenticky pripravuje aj vynikajúce sushi. A možno v piatok 
večer v klube Labyrint neostane tajomstvom ani recept na sushi bryndzové.  Foto: Ctibor Bachratý

V najnovšej hre Divadla GUnaGU
zaznie okrem slovenčiny 

aj angličtina a japončina.
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Ako sa žije  v katovni (CZ)
V Gotickej katovni ORDÁL, 

ktorá pricestuje z Ostravy, pa-
nujú stredoveké časy. Súčasní 
kati nehodlajú skrývať tajom-
stvá o tom, ako to u nich vyzerá 
v bežný deň. Predstavenie Výklad 
o životě a práci kata prezrádza 
všetky praktiky, ktoré sa použí-
vajú v katovni. Kvázi divadel-
ná groteska Všední den v katovně 
odskúša odvahu jedného dobro-
voľníka spomedzi divákov, pre-
tože ho neúprosne podrobia prá-
vu útrpnému a čosi sa dozvie aj 
o práve hrdelnom. V parodickom 
príbehu na známe neresti na 
scénu prichádza upratovačka, 
neskôr pomocník a majster kat, 

ktorí sú ešte stále podgurážení. 
Neochotne sa púšťajú do všednej 
činnosti, zo zámku totiž prišlo 
udanie na čarodejnicu, ktorú 
treba usvedčiť. Kat s pomocní-
kom sa počas práce dopúšťajú 
bežných neduhov – podplácajú 
a pijú alkohol. Nečudo, že časom 
prichádza udanie aj na nich. 
Postará sa o to upratovačka, kto-
rá ich činnosť pozorne sleduje, 
zapisuje a hlási na príslušné 
miesta. Situácia sa skompliku-
je, keď sa ukáže, že upratovačka 
je niekto úplne iný a išlo jej len 
o vlastný prospech.

Foto: Miroslav Marko

Na moc 
a manipuláciu 
upozorní hra 
Ide pešek 
okolo

Absurdný príbeh pätice 
aktérov pochádza z pera 
maďarského dramaturga Gábora 
Görgeya. Dramaturg Ivan 
Hansman s režisérom Jánom 
Chalupkom sa ju rozhodli 
využiť v spojení s moderným 
žánrom – reality show. Piati 
protagonisti sa riadia heslom: 
kto má zbraň, ten je pán. Prvý, 
kto ju získa, by mohol všetkých 
vystrieľať a vyhrať celú súťaž. 
Pokračovanie však bude predsa 
len iné... 

Divadelný súbor Hľadanie 
vznikol v Tlmačoch v roku 1995. 
Miestni amatérski divadelníci 
hľadajú možnosti a spôsoby, ako 
upozorniť diváka na súčasné 
problémy a vzťahy v živote 
okolo nás. V uponáhľanom svete 
chcú aspoň na chvíľu zastaviť 
človeka, aby popremýšľal nad 
sebou. V repertoári majú hry 
ako napríklad Hriech, Matka, 
Drahá pani profesorka, Tótovci, 
Rozbitý džbán, Cez kľúčovú 
dierku či Až tak zle na tom nie 
sme.  

 
Foto: Peter Závalec

Tetka Betka 
bude liečiť 
malých 
nezbedníkov

Špecialistkou na detské 
neresti, ktoré dokáže liečiť 
vhodnými „medikamentami“, 
je tetka Betka. V predstavení 
Postrach Samko si poradí 
s diagnózou výmyselnikóza 
hravulis, ktorá postihla chlapca 
Samka. Nešťastní rodičia si 
musia privolať na pomoc 
odborníčku tetku Betku, pretože 
na malého huncúta Samka, 
ktorý stále lieta a vyvádza, už 
nič neplatí. Hra vtipnou formou 
poukazuje na detské zlozvyky, 
ktorých sa treba čím skôr 
zbaviť.

Postrach Samko je druhou 
časťou Mravoučných príbehov 
tetky Betky, ktoré odštartovali 
hrou O ukričanej Viktorke. 
Réžiu mala na starosti Petronela 
Dušová, ktorá sa pri tvorbe 
inšpirovala svojimi vlastnými 
deťmi Viktorkou a Samkom. 
Teatro Neline „zamestnáva“ 
tetku Betku, pretože len ona 
dokáže bezbolestne a expresne 
odstrániť odvravaniatídu, 
pľuvancorózu, žalobabatídu, ale aj 
krikuľózu-protivnulis. Presvedčiť 
sa o tom môžu všetci, ktorí 
prídu do Uličky slávnych nosov 
v piatok podvečer.

KONCERTY POD ZÁMKOM 
sú vlastne POD HRADOM
Gagy vždy dávali viac 
priestoru alternatívnej hudbe 
a mladým, rozbiehajúcim 
sa kapelám. Ani tohto roku 
tomu nebude inak. 

Kremnické stredoveké hrad-
by na najväčšej – „drive hudob-
nej scéne“ festivalu bude počas 
troch dní dobýjať 9 hudobných 
skupín. Štvrtok je zameraný viac 
punkovo, v piatok večer a v sobo-
tu popoludní sa tu vystrieda 
niekoľko hudobných žánrov 
od typickej recesie (VRBOVSKÍ 
VÍŤAZI, HOW?NO!CUC) až po 
metal punk (DAVOVÁ PSYCHÓ-
ZA). Nad Kremnicou zaznejú 
aj známe „lojzovské“ pesničky 
v novej interpretácii skupiny 
KOCHANSKI a svojou poetikou 
určite očarí DOROTA NVOTOVÁ 
a jej band. Nebudú však chý-
bať ani ostrieľaní borci (S.R.O. 
a ZÓNA A). Kapely budú zabávať 
v trojhodinových blokoch, na 
každý je symbolické vstupné, 
DJ BIBA (ako bonus) je v cene. 
Koncerty pod zámkom určené 
najmä pre tých mladších sú na 
Zámockom námestí pod areá-
lom Mestského hradu, teda pod 
hradom. 

Punk rock predvedie 
skupina PUNKREAS 

Hudobná formácia PUN-
KREAS z Moldavy nad Bodvou 
odmieta byť typicky komerč-
nou skupinou. Štyria členovia 
sa snažia robiť hudbu tak, ako ju 
cítia. V prvom rade chcú zabávať 
ľudí, komerčný úspech neriešia. 
Skupina vznikla v polovici 
deväťdesiatych rokov a hráva 
punk rock. Heťy je spevákom 
a basgitaristom, Ečko prvým 
gitaristom, Rasťo druhým gita-
ristom a Teo hráva na bubny. 
Vo svojej tvorbe ostro kriti-
zovali Vratkovu skupinu Iné 
kafe. Zazlievali jej, že z under-
groundovej kapely sa stala čisto 
komerčná záležitosť. V pesnič-

kách sa nevyhýbajú negativiz-
mu a používaniu vulgárnych 
slov. Punkreas momentálne 
pri-pravuje vydanie prvého CD. 
Vyjsť by malo na Vianoce.

Martinská skupina S. R. O. 
„ručí“ za kvalitný punk

Traja hudobní nadšenci zalo-
žili v roku 1993 kapelu Poli-
tická Imunita. Michal Holma 
spieval a hral na gitare, Mar-
tin Michalko udieral do bicích 
a Michal Milo bol basgitaristom. 
Po jeho tragickej smrti kapela 
mení osadenstvo a od roku 1996 
vystupuje pod názvom S. R. O. 
Holma vysvetľuje, že si možno 
vybrať, či ide o Skládku Rádio-
aktívneho Odpadu alebo Spoloč-
nosť s Ručaním Obmedzeným. 
Do skupiny pribudli gitarista 
Roman Zábojník, basgitarista 
Pavol Moskal a Daniel Líška hral 
na bicie. Neskôr uprednostnil 
USA a dočasne zaňho hrával 
bubeník Toudy. Prebudenie pri-
náša až rok 2001 a bicmanom 

sa stáva Jozef Vydra. Túžby po 
vlastnom CD sa naplnia v roku 
2006, keď im vychádza debu-
tový album Mesto slobody, na 
ktorom sú pesničky z 13-ročnej 
tvorby. Krstnými sa stali členo-
via punkovej skupiny Zóna A. Po 
odchode Moskala do Írska, sku-
pina sa rozrastá o legendu mar-

tinskej undergroundovej scény 
Radoslava Fernicha. V januári 
tohto roku na post prvého gita-
ristu prichádza gitarista Marián 
Kurimai. Kapela koncertuje as-
poň raz mesačne. Na september 
pripravuje vydanie SPLIT CD 
s českou hudobnou formáciou 
z Děčína Čachochbili.

Do Kremnice priletí 
STO MÚCH (až z Bystrice)

Skupina Sto Múch je skutočne nevídanou alternatívou (alterna-
tíva – rozumej doslovne). Vznikla v Banskej Bystrici po účelovom 
rozvrátení viacerých hudobných telies zvnútra. Začínala ako tajný 
spolok zoskupený okolo ich náčelníka Juraja Haška, ktorý je (okrem 
iného) aj autorom všetkej hudby a niektorých textov. V textoch 
dominujú témy ako sú verbung, svadba, páračky, láska k zviera-
tám ako aj hľadanie vlastného ja v dnešnej hektickej dobe. Hudba je 
v podstate založená na štvorakordí: d, G7, Bmaj7, A7+ a jeho prísnych 
harmonických zákonitostiach. Pre milovníkov tzv. „škatuliek“ by 
sme ju mohli označiť jednoducho: ekologický funky-underground, 
v ktorom dominujú horehronsko-podpolianske vplyvy, alebo ako 
hovorí Haško HIT-HOP. Oku lahodiaci imidž, aeróbno-tanečné prvky 
a celkové pohybové vyjadrenie pohľadu na svet – to všetko prispieva 
k zatiaľ regionálne stúpajúcej popularite skupiny. 

STO MÚCH priletí na nádvorie vinotéky Biely bocian v piatok 
večer.

Foto: René Miko

Hudobná skupina PUNKREAS  Foto: Archív skupiny

Hudobná skupina S. R. O. Foto: Archív skupiny

Swing bude robiť 
dobrú náladu

Neodmysliteľnou súčasťou 
festivalovej atmosféry 
v Kremnici sú džezové či 
swingové formácie. FUNNY 
FELLOWS sú už dávno 
v Kremnici ako doma 
a ich blues či regtime (na 
korbe staručkého Barkasu) 
nebude chýbať ani tento rok. 
V piatok a najmä v sobotu 
im však na malom pódiu 
IM Mineral budú zdravo 
konkurovať nové a mladé 
SWEET LITTLE CHICKS 
zo Zvolena so svojim 
šarmom i svetoznámymi 
evergreenmi.

Sweet Little Chicks 
 Foto: Archív skupiny
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Drahý Stano!
Úvodom našich pár riadkov Ťa srdečne pozdravujeme. Odvtedy, ako si nás 

opustil, ubehli dva roky a treba povedať, že bez Teba to už nie je ono. Dokonca 
ani to počasie už nie je to, čo bývalo. Tohto roku sme mali najteplejšiu zimu 
a najpopulárnejšiu vládu za posledných stopäťdesiat rokov, a my nevieme, 
čo je horšie. Ušetrili sme za benzín a plyn, ale na Severnom póle sa vraj topia 
ľadovce. Svetová verejnosť bije na poplach, ale Slováci sú spokojní.  Skrátka, 
nemá nám kto urobiť predpoveď počasia. Takú globálnu, ako si to vedel iba Ty. 
Inak sa máme dobre. Životná úroveň rastie a všetko ostatné stojí! Aj zába-
vy je dosť, len srandy stále ubúda. Minule sme sa v krčme hádali, či aj tam 
hore, u Vás, máte reality šou? Tu, dole, ich máme stále dosť, ale už sa do nich 
nezapájame. Pán farár povedal, aby sme sa radšej modlili, lebo to je ešte vždy 
lacnejšie, ako posielať „esemesky“. Ozaj, máte tam hore u Vás  politikov? Ale-
bo ešte stále iba toho Jedného? Ak áno, tak ho od nás pozdravuj a povedz mu, 
že tu ho ešte stále niektorí považujú za Diktátora. Ale my vieme, že osvietený 
diktátor je vždy lepší, ako zlá koalícia !

Za všetkých občanov dediny 
Horný Výplach, 

Tvoj Rasťo Piško

PS :  To prasa, čo stále chováme, sme 
navrhli na post veľvyslanca 
v Číne. Má tam dobrý imidž, 
lebo tento rok je v znamení svine 
a tak dúfame, že tam konečne 
niečo vybaví.  

List Stanovi Radičovi napísal 
a prečítal Rasťo Piško 

počas krstu nového 2CD 
Radič počasia.

Foto: Ján Mišiak Miškovič

Autor: Shooty

Malomeštiakova svadba nastaví zrkadlo
Malomeštiakova svadba bo-

duje medzi divákmi, hoci ne-
milosrdne nastavuje zrkadlo 
medziľudským vzťahom. Pred-
stavenie Divadla „A“ a Divadla 
Shanti z Prievidze je nominované 
Akadémiou humoru Slovenska 
v kategórii Divadelné inscenácie, 
kabarety a pohybové produkcie. 

Odkrýva deformované ľudské 
vzťahy, pokrivené ľudské cha-
raktery. Ľudia ničia samých seba, 
pretože za všetkým hľadajú vlast-
ný prospech a nič nerobia nezišt-
ne. Postavy majú na sebe nánosy 
líčidiel, ktoré postupne strácajú, 
pretože odkrývajú svoju pravú 
tvár. Malomeštiakova svadba 

nezostáva len pri vykresľovaní 
charakterov postáv, „chorobné 
príznaky“ medziľudských vzťa-
hov zobrazuje i scénou, ktorú 
tvoria stoličky, diván, skrine 
a jeden stôl, ktoré sú obalené 
novinami a postupne sa rozpa-
dávajú. Táto divadelná groteska 
vznikla na motívy hry Bertolda 

Brechta. Réžie sa s takmer doko-
nalou precíznosťou zhostil Jozef 
Krasula. Víťaza celoslovenskej 
prehliadky alternatívneho diva-
dla z Levoče 2007 možno uvi-
dieť na kremnickom festivale až 
dvakrát – v piatok pred polnocou 
a v sobotu podvečer. 

Foto: Milan Gross

Galaprogram Zlatý gunár bude 
opäť vyvrcholením festivalu

Už od založenia Akadémie 
humoru Slovenska (AHS) v roku 
2004 hľadajú organizátori 
najoptimálnejší obsah a formu 
večerného „galaprogramu“, na 
ktorom členovia AHS odovzdá-
vajú nominovaným víťazom 
prestížnu cenu humoristov 
Zlatý gunár v deviatich kate-
góriách. O tom, že to nie je jed-
noduché, by zrejme vedeli veľa 

porozprávať aj realizátori iných 
prehliadok a festivalov. Doteraz 
asi najlepší a najjednoduch-
ší spôsob pre Kremnické gagy 
vymysleli ešte v začiatkoch 
AHS  Stano Radič a Milan Mar-
kovič, ktorí spolu uvádzali prvý 
„gagavečer“ na veľkom pódiu 
na Zámockom námestí, kde sa 
zabávalo a víťazom aplauzova-
lo takmer dvetisíc divákov. Aj 

preto sa Hlavný realizačný tím 
rozhodol vrátiť na toto miesto 
(vlani bolo vyhlásenie v nádvorí 
vinotéky, no všetci záujem-
covia sa nepomestili) a tiež 
oslovil Milana Markoviča, aby 
napísal scenár tohto programu. 
Uvádzať ho bude Oľga Belešová 
z Divadla GUnaGu, na pódium 
sa vráti aj prvý prezident AHS 
Milan Lasica (tentokrát v úlohe 

speváka) a hosťom bude aj ta-
liansky klaun a mím Carmelo, 
ktorý si pripravil pre túto prí-
ležitosť špeciálne číslo. O tom, 
či sa to všetkým podarí a koho 
vyhlásia za Trafenú hus sa doz-
viete, ak prídete v sobotu večer 
na Zámocké námestie. A radšej 
sa dobre oblečte, v Kremnici 
– meste medzi horami – v týchto 
dňoch už býva veru aj chladno... 

Celovečerný, viac ako trojhodinový hudobno-zábavný program začne koncertom Bratislava Hot Serenaders 
s croonerom Milošom Stančíkom a Sisters serenaders. Foto: Ctibor Bachratý

Čo je nové na GAGOCH..?
odpovedá producent Stredoeurópskeho festivalu 
humoru a satiry, Palo Kelley

Predovšetkým zahraničné produkcie, z ktorých mnohé majú 
v stredoeurópskom katastri premiéru. Po úspešnom 26. ročníku, kto-
rý ukázal, že sranda je aj v iných krajinách V4, zapisujeme do nášho 
humoristického minidiára ďalšie európske krajiny. Dnes sú na fes-
tivale v malebnej a „zlatej“  Kremnici zastúpené humoristické pro-
dukcie z 8 krajín. Nezastavíme sa, kým sa tu nevystriedajú všetky 
európske krajiny.

Počas minulého ročníka ste si robili sociologický prieskum, 
aké sú výsledky?

„Veľmi priaznivé. Potvrdilo sa to, čo sme tušili. Ide o rodinný fes-
tival, kde väčšina divákov je oveľa vzdelanejšia ako slovenský prie-
mer, návštevníci sú zväčša zamestnaní a v produktívnom veku. 
Kompletné dáta môžeme, samozrejme, zverejniť. Sme radi, že máme 
vyspelých divákov a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé najmä 
pre sponzorov, čo pomôže festivalu. Inak výška vrodeného intelektu, 
čiže IQ, je priamo úmerná zmyslu pre humor... Na festival dnes cho-
dí 12 tisíc divákov. Skrátka: kto má rozum, príde J“

Napriek dátam z výskumu ste jeden z mála festivalov, ktorý 
má niektoré predstavenia zadarmo...

„Áno, je to pravda. Nechceme sa správať elitársky, srandu dopra-
jeme naozaj každému. Festival nevytvára zisk a ponúka kultúrne 
zážitky aj rodinám zo slabšieho sociálneho prostredia buď zadar-
mo alebo za veľmi symbolické vstupné. Podarilo sa to vďaka skve-
lým partnerom. Festival pomohli fi nančne stabilizovať. Ide o okruh 
spoločností, ktoré pri zodpovednom podnikaní a fi lantropii majú aj 
zmysel pre kultivovaný humor. Ceníme si aj prístup a postoj Minis-
terstva kultúry Slovenskej republiky. Veľmi významná je pre nás tiež 
podpora médií, ktoré dnes tvoria veľkú festivalovú rodinu.“

Ako vidíte budúcnosť festivalu humoru a satiry?
„Chceme každoročne profesionálne pripravovať kvalitnú pre-

hliadku slovenského humoru a to najlepšie za príslušný rok oceňo-
vať Akadémiou Humoru Slovenska. Otvárať festival a postupne na-
dväzovať umelecké partnerstvá z celej Európy. Máme pred sebou 
víziu Európskeho festivalu, ktorú sa nám (dúfam!) podarí naplniť 
príchodom ďalších silných sponzorov a partnerov, o ktorých podpo-
ru sa chceme uchádzať.“

Na kremnickom námestí i na ostatných scénach je vždy veľa ľudí 
a pohodová atmosféra. Foto: Ivan Čillík

Akadémia humoru Slovenska udelí prestížne ceny humoristov, kandidáti na Trafenú hus ešte pribúdajú
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PROGRAM
Štvrtok 23. august 2007

17.00   OTVORENIE FESTIVALU – slávnostné vztýčenie 
vlajky prezidenta Akadémie humoru Slovenska, 
oficiálne prejavy...

Areál Mestského hradu Vstup voľný

17.30   ODHALENIE repliky prestížnej ceny Zlatý gunár vo 
výklenku domu č. 34/42

Štefánikovo nám.  Vstup voľný

18.00  BÁBKOVÉ DIVADLO Žilina (Slovensko)
  OTHELLO – paródia na známu hru 

W. Shakespeara formou ľudového pouličného divadla 
pre staršie deti a dospelých. 
Scenár a réžia: J. Nvota

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 50 Sk

18.30   VERNISÁŽ – KÁROLY LEHOCZKI Budapešť 
(Maďarsko) – karikatúry

Galéria MMM, Štefánikovo nám. Vstup voľný

19.00   KONCERTY POD ZÁMKOM (Slovensko) 
– nominované kapely a hostia

  PUNKREAS Moldava nad Bodvou – 
pohoda punk 

 THE RED ONE Nitra – funk rock
 ZÓNA A Bratislava – rock‘n roll punk
Hudobná scéna, Zámocké nám. Vstupné 100 Sk

19.30   TEATRO DEL CHIODO – Thomas & Lorenzo, 
Luzern (Švajčiarsko)

  SMOKING CHOPIN – koncert dvoch veľmi 
dobrých klasických hudobníkov s nečakaným 
zmyslom pre humor, ktorí sa práve vrátili 
z festivalu „off“ v Avignone

Kino Akropola Vstupné 150 Sk

20.30   LENKA FERENČÍKOVÁ & band Kremnica 
(Slovensko) – koncert mladej talentovanej

 autorky a speváčky, finalistky CC-popstar ‘07
Nádvorie vinotéky Biely bocian  Vstupné 30 Sk

22.00   PREMIETANIE Z KG‘2004-2006 – videofilmy 
z minulých ročníkov festivalu

Námestie SNP, pešia zóna Vstup voľný

Piatok 24. august 2007
13.00   VERNISÁŽ – Kornel FÖLDVÁRI‘75;
  KARIKATURISTI – P. HOMOLA, 

B.PERNECKÝ, D. ZACHAROVÁ, 
I. POPOVIČ, A. LESYK – výtvarné diela 
nominovaných karikaturistov

  FOTOGRAFIE z letnej zábavnej ankety 
denníka SME

  DRAŽBA ČISTÉHO PAPIERA s oneskorenými 
kresbami prítomných karikaturistov

Galéria MMM, Štefánikovo nám. Vstup voľný

14.00  PROJEKCIA nominovaných rozhlasových diel
Kino Akropola, kaviareň Vstup voľný

15.00   NOSY HUMORISTOV – slávnostné odhalenie 
umeleckých reliéfov tvárí K. Kolníkovej 

 a J. Melkoviča v Uličke slávnych nosov
Kollárova ul.   Vstup voľný

15.30  Divadlo SKRAT Bratislava (Slovensko)
  UMRI, SKAP A ZDOCHNI..!!! – kolektívny 

pánsky duševný striptíz nielen pre dámy
Klub Labyrint  Vstupné 90 Sk

16.00   Detský divadelný súbor pri ZUŠ Modra 
(Slovensko)

  AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU – deti hrajú 
bábkovú rozprávku deťom i dospelým. 
Scenár a réžia: Z. Polonská

Fontána, Štefánikovo nám. Vstup voľný

16.30   Bábkový súbor MATERINKY pri MsKS 
a CVČ Šaľa (Slovensko)

  KLAUNI A KOLOTOČ – veselé cirkusovo-pouličné 
divadlo pre malé i väčšie deti.

 Scenár a réžia: A. Demková
Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

16:45   POČUJ FOLKER – P. Janků, Budmerice 
(Slovensko) – koncert pesničkára

Fontána   Vstup voľný

17.30  HOLYAGCIRKUSZ Budapešť (Maďarsko)
  CSÖDCSICSERGÖ (ČVIRIKRACH) – stretnutie 

orchestrálnych hráčov a sólovej speváčky 
v neutešenej pozícii bezdomovcov vrcholí 
impozantným koncertným výstupom 

Kino Akropola Vstupné 150 Sk

17.30   Študenti Bábkarskej katedry VŠMU 
Bratislava (Slovensko)

  NEOBYČAJNÝ TÝŽDEŇ – hravá poetická 
komédia na motívy textu L. Friedovej.
Úprava, scénografia a réžia: Z. Zupková

MsKS  Vstupné 30 Sk

18.00  CARMELO Paríž (Francúzsko) – svetový kúzelník, 
klaun a mím pôvodom zo Sardínie, s príznačnou 
talianskou srdečnosťou uvádza vynikajúce 
iluzionistické čísla pre deti i dospelých

Nádvorie vinotéky Biely bocian  Vstupné 90 Sk

18.30  TEATRO NELINE Budmerice (Slovensko)
  POSTRACH SAMKO – mravoučné príbehy tetky 

Betky. Bábkové divadlo autorky, režisérky a herečky 
P. Dušovej

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

18.30   KONCERTY POD ZÁMKOM (Slovensko) 
– nominované kapely a hostia

 VRBOVSKÍ VÍŤAZI Vrbové – etno folk comedy
  DOROTA NVOTOVÁ & band Bratislava –

poetic-punk
  DAVOVÁ PSYCHÓZA Bratislava – metal punk 

hardcor
23.00  DJ BIBA Bratislava
Hudobná scéna, Zámocké nám. Vstupné 150 Sk

19.00  Divadlo GUnaGU Bratislava (Slovensko)
  JOHN & YOKO – sex, sushi & rockn‘roll. Séria 

divadelných klipov o slávnej dvojici, o spolužití 
odlišných kultúr a o tolerancii na Slovensku nielen 
pre gurmánov a fanúšikov Beatles. Účinkujú autori 
O. Belešová a M. Shiraki, réžia V. Klimáček. 

Klub Labyrint Vstupné 250 Sk

19.30  STO MÚCH Banská Bystrica (Slovensko) –
koncert funky skupiny

Nádvorie vinotéky Biely bocian  Vstupné 70 Sk

21.00   TEATRO DEL CHIODO – Thomas & Lorenzo, 
Luzern (Švajčiarsko)

  SMOKING CHOPIN – Luzernské noviny: 
„Skutočný pôžitok pre amatérov klasickej hudby, 
ktorí ju neberú priveľmi vážne.“ 

Kino Akropola Vstupné 200 Sk

22.00   RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Bratislava 
(Slovensko)

  CHÝBAŠ MI STÁLE VIAC – špeciálna pesničková 
a audiovizuálna spomienka na osobnosti Radošin-
ského naivného divadla K. Kolníkovú a J. Melkoviča 

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 300 Sk

22.30  HUDOBNÉ DIVADLO Trenčín (Slovensko)
  DON TICHOT – dômyselný don Quijote De La 

Mancha v autorskej pantomíme M. Kasprzyka, 
hudba K. Žiška

Klub Labyrint  Vstupné 150 Sk

22.30   PROJEKCIE nominovaných televíznych 
a filmových diel

Kino Akropola, kaviareň Vstup voľný

23.00   Divadlo „A“ & divadlo SHANTI Prievidza 
(Slovensko)

  MALOMEŠTIAKOVA SVADBA – divadelná 
groteska víťaza celoslovenskej súťaže alternatívneho 
divadla 2007. 
Autori: B. Brecht, J. Krasula, réžia: J. Krasula

MsKS  Vstupné 90 Sk

Sobota 25. august 2007
09.30   Študenti Bábkarskej katedry VŠMU 

Bratislava (Slovensko)
  ANIČKA A BARBORKA SA HRAJÚ NA ŠKOLU  

 dramaticko-literárna koláž pre budúcich i čerstvých 
prváčikov podľa knihy Daj ma, mamička, do školy. 
Scenár a réžia: P. Palik

MsKS  Vstupné 20 Sk

10:15   Bábkový súbor MATERINKY pri MsKS a 
CVČ Šaľa (Slovensko) KLAUNI A KOLOTOČ –
 veselé cirkusovo-pouličné divadlo pre malé i väčšie 
deti. Scenár a réžia: A. Demková

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

10.30   PROJEKCIA nominovaných rozhlasových 
programov za prítomnosti tvorcov:

  PODVOD – cyklická humoristická relácia 
Ľ. Ferenca, M. Markoviča a H. Nedvěda v SRo

  PÁLENICA Borisa Filana – cyklická talk show 
Slovenského rozhlasu

  PIANO REVUE – adaptácia kabaretu á la V&W 
v SRo, autori K. Žiška, J. Nvota

  DOVI-DOPO – Imre Kutňas telefonuje z rádia Expres
Kino Akropola, kaviareň Vstup voľný

11.00   Peter Janků + Imre Kutňas (radio EXPRES)
  HYDINA PARK – výroky, nad ktorými zostáva 

rozum stáť, alebo: Čo na to celebrity..? 
Program zostavený z letnej zábavnej ankety denníka 
SME o HUSACINEC ROKA

Fontána, Štefánikovo nám. Vstup voľný

11.00   Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava 
(Slovensko)

  DESPERANDUĽA – strašlivá dcára či spravodlivá 
zpláta pýchy i márnivej nádharnosti – pre staršie 
deti, mládež a dospelých.
 Autor: H. Krejčí, réžia: G. Dezorz

Klub Labyrint  Vstupné 50 Sk

12.00   FOLK GAGY– koncert nominovaných pesničkárov
  R. „Radiar“ Tiňo Zamutov, J. Kulich Handlová
Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 50 Sk

12.00   Študenti Bábkarskej katedry VŠMU 
Bratislava (Slovensko)

  NEOBYČAJNÝ TÝŽDEŇ – hravá poetická 
komédia na motívy textu L. Friedovej. 

MsKS  Vstupné 30 Sk

13.00  HABBE ET MEIK Essen (Nemecko)
  THE BEST – interaktívna klauniáda s maskami. 

Dvojica skvelých mímov ocenená cenami publika 
i poroty na mnohých európskych festivaloch (Essen 
1985, Cannes 1991, St. Gervais 2003, St. Etienne 2005). 
Zaručená zábava pre deti i dospelých

Kino Akropola Vstupné 200 Sk

13.30   PATHETIC HYPERMARKET BAND Bratislava 
(Slovensko) – folk-rock

Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

14.00   KONCERTY POD ZÁMKOM (Slovensko) 
– nominované kapely a hostia:

 KOCHANSKI Bratislava – new formacia
 HOW?NO!CUC Martin – alcoholiday shit‘n‘roll
 S.R.O. Martin – punk
Hudobná scéna, Zámocké nám. Vstupné 100 Sk

14.00   ČÍTACÍ MARATÓN AUTOROV (z nominovaných 
literárnych a žurnalistických diel)

  A INTERPRETOV nominovaných v umeleckom 
prednese:  Moderuje D. Nagy. 
Spoluúčinkujú: R. „Radiar“ Tiňo a J. Kulich 

Ulička slávnych nosov, Kollárova ul. Vstup voľný

14.30   CARMELO Paríž (Francúzsko) – svetový kúzelník, 
klaun a mím pôvodom zo Sardínie, s príznačnou 
talianskou srdečnosťou uvádza vynikajúce 
iluzionistické čísla pre deti i dospelých

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 150 Sk

14.30   JW producentská spoločnosť Bratislava 
(Slovensko)

  Večer pre TOMÁŠA JANOVICA alebo PIANO 
REVUE Špeciál – kabaretný program k jubileu 
aforistu a spisovateľa uvádzajú K. Žiška a J. Nvota, 
účinkujú K. Földvári, M. Lasica, P. Vilikovský, 
D. Kapitáňová, L. Hurajová, L. Schrameková, 
K. Mikulčík, Š. Richtárech 

Klub Labyrint Vstupné 300 Sk

15.00   FUNNY FELLOWS & Z. Haasová Pezinok + 
J. Ďurdiak (Slovensko)

  PRESSBURGER MENU – hudobno-kabaretný 
program z Bratislavy tridsiatych rokov 

Fontána, Štefánikovo námestie Vstup voľný

15.00   Divadelný súbor HĽADANIE Tlmače 
(Slovensko)

  IDE PEŠEK OKOLO... – modelová komédia 
G. Görgeya o moci a manipulácii. 
Preklad: P. Kováč, Réžia: J. Chalupka

MsKS  Vstupné 50 Sk

16.00   MLOCI Prešov (Slovensko) – šou hudobno-
dobrodružnej kapely so šarišským akcentom

  LOJZO Bratislava (Slovensko) – koncert ľudového 
orchestra jednoduchej zábavy obyvateľstva

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 150 Sk

17.00   IMPROKARIKATÚRA – improvizácia v kreslení 
na zadanú tému, uvádza J. Valter 

Galéria MMM, Štefánikovo nám. Vstup voľný

17.00   Milan Markovič, Milan Lasica a Michal 
Dibarbora (Slovensko) 

  JEDEN Z TÝCH ČO NEODÍDU: FERO DIBARBORA 
audiovizuálna talkshow M. Markoviča o slávnom sloven-
skom kráľovi paródií, skečov a rozhlasových Silvestrov

Klub Labyrint Vstupné 300 Sk

17.00  Adrián Ohrádka Bánov (Slovensko)
  KLAUN KÚZELNÍKOM – interaktívne 

predstavenie skvelého míma pre všetky deti
Fontána, Štefánikovo nám. Vstup voľný

17.30   RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Bratislava 
(Slovensko)

  SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV – sedem príbe-
hov o siedmich hlavných hriechoch, ale aj o mnohých 
ľudských cnostiach. Hra S. Štepku v réžii J. Nvotu

Kino Akropola Vstupné 300 Sk

18.30   Divadlo „A“ & divadlo SHANTI Prievidza 
(Slovensko)

  MALOMEŠTIAKOVA SVADBA – divadelná 
groteska víťaza celoslovenskej súťaže alternatívneho 
divadla 2007. Autori: B. Brecht, J. Krasula, réžia: 
J. Krasula

MsKS  Vstupné 90 Sk

19.00   NÁHODNÍ POCESTNÍ Vrútky (Slovensko) – 
folk-jazz-blues

Fontána, Štefánikovo nám. Vstup voľný

19:15   PROJEKCIA nominovaných televíznych 
a filmových diel za prítomnosti tvorcov:

  CHANNEL X – krátky animovaný film 
I. a D. Popovičovcov

  PIK A NIK – krátka animovaná rozprávka 
M. Snopeka a P. Pašša ml.

  ZIMA KÚZELNÍKOV – TV hraný videofilm STV 
J. Puškáša a D. Trančíka

Klub Labyrint Vstup voľný

19.30  Cirkus SACRA Praha (Česko)
  ČAMBURÍNA – treskuto-odvrtená burleskno-

skákavá karnevalovo-fašiangová komédia 
inšpirovaná Commedia dell arte v réžii ???. Slováka 
Š. Capku pre deti od 6 do 99 rokov 

Nádvorie vinotéky Biely bocian  Vstupné 200 Sk

19.30   Milan LASICA & BRATISLAVA HOT 
SERENADERS – koncert jazzového orchestra

  v autentickom štýle 20. – 30.-tych rokov, účinkujú: 
Serenaders sisters, M. Stančík, J. Bartoš

  ZLATÝ GUNÁR + TRAFENÁ HUS - vyhlásenie 
laureátov prestížnych ocenení

  hosť: CARMELO Paríž (Francúzsko) – taliansky 
kúzelník, klaun a mím. Moderuje O. Belešová

Hudobná scéna Pod zámkom, Zámocké nám. Vstupné 200 Sk

21.30 DJ BIBA Bratislava
Nádvorie vinotéky Biely bocian  Vstupné 100 Sk

24.00  Divadlo GUnaGU Bratislava (Slovensko)
  GOTIKA (polčas rozpadu) – temná komédia 

o rozpade vzťahov z Bratislavy v roku 2003 
Kino Akropola Vstupné 250 Sk

Nedeľa 26. august 2007
10.00   Teatr Lalek Banialuka Bielsko-Biala (Poľsko)
  SIAŁA BABA MAK – klaunéria z detských hier 

a rýmovačiek ocenená na 12. medzinárodnom 
bábkarskom festivale v Toruni. 
Napísala K. Miłobędzka, pulzujúcu divadelnú zábavu 
pripravil režisér J. Malinowski

Kino Akropola  Vstupné 50 Sk

11.00   POHÁR IMPROVIZÁCIE – 22. ročník súťaže 
trojčlenných družstiev v improvizácii na danú

  tému, hosť: CARMELO Paríž (Francúzsko) 
– taliansky kúzelník, klaun a mím

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 100 Sk

14.00  Divadlo LUDUS Bratislava (Slovensko) 
  ČIERNO-BIELE SRDCE CHARLIEHO 

CHAPLINA – poetická groteska s gagmi, 
pesničkami a projekciou pre deti i dospelých. 
Scenár, hudba, réžia: K. Žiška

Kino Akropola  Vstupné 50 Sk

15.30   Spoločnosť veselých šermiarov 
CASSANOVA Banská Bystrica (Slovensko)

  DROTÁRI ZA ŠŤASTÍM SVETOM PUTUJÚ –
autorská rozprávka o dvoch drotárskych 
tovarišoch, ktorí až do Carihradu za šťastím došli. 
Réžia: I. Belička

Fontána, Štefánikovo nám. Vstup voľný

15.30   PÁNI BRATIA – Peter Niňaj, Róbert Puškár 
Bratislava (Slovensko) – humor v hudbe

Nádvorie vinotéky Biely bocian Vstupné 100 Sk

16:45   ZATVORENIE FESTIVALU – slávnostné 
stiahnutie vlajky prezidenta AHS

Areál Mestského hradu Vstup voľný

17.30   Radošinský divadelný súbor HLAVINA 
(Slovensko)

  POKUTOVÉ ÚZEMIE – futbalová hra s polčasom. 
Autor a réžia: S. Štepka 

Kino Akropola  Vstupné 50 Sk

SPRIEVODNÉ AKCIE
GOTICKÁ KATOVNA ORDÁL Ostrava (Česko)
VÝKLAD O ŽIVOTĚ A PRÁCI KATA, LAPKOVÉ 
A KATI, VŠEDNÍ DEN V KATOVNĚ
sobota: 10.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00 hod., 
nedeľa: 09.30, 12.00, 14.30 hod.
Medzibránie   Vstup voľný

FUNNY FELLOWS Pezinok (Slovensko)  – ranné blues, 
predpoludňajšie hillbili, popoludňajší regtime,
večerné barkasové blues
sobota: 09.30, 10.30, 17.45, 18.15
Pešia zóna, Nám. SNP, Štefánikovo námestie Vstup voľný

SWEET LITTLE CHICKS Zvolen (Slovensko) 
– svetoznáme pesničky a melódie z 20. – 30. rokov
piatok: 14.00, 15.00, 17.30, 18.30 hod., 
sobota: 09.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.45 hod.
IM Mineral  Vstup voľný

BÁBKOVO-VÝTVARNÁ DIELŇA – zábavno-náučná hra 
s predmetmi zameraná na tvorbu bábkového predstavenia 
pre menšie deti pod vedením študentov Bábkarskej katedry 
VŠMU
štvrtok: 15.00-17.00 hod., piatok: 14.00-16.00 hod.
MsKS Vstup voľný

Výstavy: 
Kornel FÖLDVÁRI ‘75 – výstava viacerých autorov-
gratulantov k výročiu spisovateľa a kritika
Peter HOMOLA Prievidza, Bohuš PERNECKÝ 
Piešťany, Dana ZACHAROVÁ, Ivan
POPOVIČ, Alan LESYK Bratislava (Slovensko) 
– nominované diela karikaturistov. 
FOTOGRAFIE víťazov z ankety v denníku SME
KÁROLY LEHOCZKI, Budapešť (Maďarsko) 
– karikatúry
štvrtok– sobota: 10.00 – 20.00, nedeľa: 10.00 – 16.00
Galéria Múzea mincí a medailí, 
Štefánikovo námestie Vstup voľný

MÚZEUM GÝČA – stále predbežná (rozširujúca sa) 
expozícia 
štvrtok– piatok: 15.00 – 20.00, sobota: 10.00 – 20.00, 
nedeľa: 10.00 – 16.00
Ulička slávnych nosov, Kollárova ul.  Vstup voľný

Predpredaj vstupeniek na Top-programy 
od 15. do 23. augusta 2007:
Informačné centrum mesta Kremnica, 
Štefánikovo nám. 35/44
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08.00 – 18.00, 
sobota – nedeľa 10.00 – 16.00
Tel./fax: 045/6742 856
e-mail: infocentrum@kremnica.sk 

Predaj vstupeniek na ostatné programy 
min. 30 min. pred začiatkom predstavenia.

© HOT 27. festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2007. 
Stav k 10. 8. 2007. Zmena programu vyhradená!

Hlavní organizárori – Mesto Kremnica, NEO, n.o. 
Bratislava, G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o. 
Banská Bystrica, Občianske združenie Klub mladých 
Labyrint Kremnica a Múzeum gýča, o.z. Kremnica 
– ďakujú spoluusporiadateľom, všetkým sponzorom, 
mediálnym partnerom, členom Akadémie humoru 
Slovenska, účinkujúcim a divákom za trvalú 
podporu a želajú im, aby sa v Kremnici vždy 
cítili dobre a kedykoľvek sa do tohto nádherného 
a príjemného mesta radi vracali.
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