
 � DIVADLO
30. 4. – 9. 5. | Z. Mišáková: 
Svetový Slovák Štefánik
ONLINE | Príbeh bystrej mysle a  planúce-
ho srdca človeka, ktorý bol vedcom, astro-
nómom, vojakom, letcom, cestovateľom, 
ale najmä neprekonateľným diplomatom 
a úžasným vizionárom. Hrá Mestské divadlo 
Trenčín. Dostupné online cez ticketportal.sk.
7. – 16. 5. | Z. Mišáková: 
Pinocchio a jeho divadelný sen 

ONLINE | Neposedný Pinocchio sa chce stať 
skutočným chlapcom. Túži po  slobodnom 
divadle, kde by mohol zažívať svoje sny s os-
tatnými bábkami. Hrá Mestské divadlo Tren-
čín. Dostupné online cez ticketportal.sk.

 � KONCERTY
16. 5. | 18.00 | Gitarový koncert
REFEKTÁR | Koncert Karola Kompasa je sú-
časťou Trenčianskej hudobnej jari. Info: 
www.kpvh.sk.
23. 5. | 18.00 | Koncert Sancta 
Caecilia
REFEKTÁR | Účinkujú: Musica Aeterna a 
Vox Aeterna, Helga Varga Bach (soprán) 
a Petra Noskaiová (alt). Koncert je sú-
časťou Trenčianskej hudobnej jari. Info: 
www.kpvh.sk.
30. 5. | 18.00 | Koncert pre harfu 
a violončelo
REFEKTÁR | Účinkujú: Eugen Prochác (vi-
lončelo) a Katarína Turnerová (harfa). 
Koncert je súčasťou Trenčianskej hudobnej 
jari. Info: www.kpvh.sk.

 � VÝSTAVY
do 31. 5. | Slovensko 1993 – 2004
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 
Pripravuje Klub filatelistov.
do 31. 5. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.

do 15. 9. | Autom okolo sveta – 
Pedal Planet
TRENČIANSKY HRAD | Zbierku dokonalých 
zmenšenín raritných či legendárnych retro 
autíčok tvorí 57 pedálových autíčok po-
chádzajúcich z rôznych európskych krajín. 
Medzi exponátmi určite zaujme populárny 
VW Chrobák, Citroen 2CV, Fiat 500, športo-
vé  autá, ale aj šliapací koník alebo Cyclo 
Rameur - trojkolka na ručný pohon z Fran-
cúzska.
23. 4. – 27. 6. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality
GMAB | Výstava predstaví diela manželskej 
dvojice v komornom sochárskom a veľko-
formátovom grafickom médiu. Tematicky 
sa zameriavajú na reflexiu dnešnej doby – 
život prostredníctvom sociálnych sietí, on-
-line aplikácií či online hier, pričom sa sna-
žia upozorňovať na aktuálne komunikačné 
problémy, stratu identity, kyberšikanu, 
šírenie hoaxov a pod., ešte viac zosilnené  
súčasnou pandemickou situáciou. 
23. 4. – 27. 6. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka vypovedá o  tajom-
stvách vlastného umeleckého vnímania 
v  konfrontácii s  aktuálnou realitou. Autor 
to považuje za  výzvu a  inšpiráciu, ktorú 
zaznamenáva do svojich kresieb a malieb.
23. 4. – 18. 7. | – ová 

GMAB | Jarmila Čihánková, Viera Kraico-
vá, Anastázia Miertušová, Naďa Rappens-
bergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, 
Irena Tarasová, Blanka Votavová. Nerov-
nosti sú často ukryté v drobnostiach, v ste-
reotypoch a  hierarchiách. Výstava o  ilu-
strátorkách provokuje, odlupuje nánosy 
doby a pýta sa, aký priestor dostávali ženy 
v  umení. Diela, ktoré sú svojou kvalitou 
na špici ilustrátorského sveta 60. – 70. ro-
kov 20. storočia, nielen dávame do rámov 
a vešiame na steny, ale skúmame aj to, aké 
dobré, aké kvalitné museli byť autorky, 
aby si vydobyli pozíciu, aby všetkým bolo 
jasné, že nie sú len okrasou, ornamentom, 
tou príponou „-ová“, čo nestojí sama, ale 
vždy je k niekomu prilepená.

30. 4. – 15. 9. | 100 rokov 
Trenčianskej likérky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava v  spolupráci 
s Old Herold.
1. – 31. 5. | Nasadenie čs. 
vojska na Strednom východe 
a v severnej Afrike (1940 – 1943)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava k  80. výročiu 
vzniku a  bojov. Pripravuje Klub vojenskej 
histórie.
1. – 31. 5. | Nežná krása
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Personálny 
úrad Liptovský Mikuláš. 
1. – 31. 5. | 8. Uhol pohľadu
POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava amatérskych 
fotografií turistov z  klubov regiónu Tren-
čín. Pripravuje Klub turistov.
19. 5. – 4. 6. | Kristína Mičová: 
Éter naplním po okraj svojou 
prítomnosťou
GMAB | Autorkiným dlhodobým progra-
mom je zotrvávanie v  krajine, ktoré má 
podobu skíc, poznámok, kresieb, fotogra-
fií a  nájdených artefaktov. Jej snahou je 
zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-
-krajina/príroda/priestor.
19. 5. – 4. 6. | Daniela Krajčová: 
Ďalekohmat
GMAB | Dielo je voľne inšpirované príbe-
hom Somálčanky, ktorá žije na  Slovensku 
sama s  malým dieťaťom. Autorka sa za-
meriava na otázku, ako materstvo ovplyv-
ňuje náročnú situáciu utečenkyne v cudzej 
krajine, kde nepozná jazyk, nemá rodinu, 
priateľov, jednoducho žiadne stabilné zá-
zemie. Dieťa je pre ňu spojovacím článkom 
medzi dvoma rozdielnymi svetmi. Pomáha 
jej v  integrácii v novej krajine a spoznáva 
vďaka nemu nových ľudí.

 � DETI
1. – 31. 5. | od 9.15 | Tancujúce 
tigríky
OC MAX | Tanečná škola pre deti vo veku 1,5-
6 rokov. Info: www.tancujucetigriky.sk.
30. 5. | 15.00 | Včielka Meliska
CENTRUM PRE RODINU | Premiéra novej 
rozprávky pre najmenšie deti (3 – 9 rokov) 
v podaní Mestského divadla Trenčín.

 � PREDNÁŠKY
3. 5. | 19.00 | Žatva objavov 
2020
ONLINE | Kométa Neowise, pristátie rovera 
Perseverance, voda na Mesiaci, zemetra-
senia na Marse či vesmírne sadenie šalátu. 
Legendárny astronóm, astrofyzik a  popu-
larizátor vedy Jiří Grygar priblíži najzau-
jímavejšie udalosti astronómie a  kozmo-
nautiky, ktoré sa udiali v  minulom roku. 
Info: facebook InspireAcademy.

1. 5. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Trenčín počas 2. svetovej vojny 

ONLINE | Druhá svetová vojna priniesla 
mnoho utrpenia a  zmenila každodenný 
život Trenčanov. Jej vzniku predchádza-
lo vytvorenie autonómie a  v  marci 1939 
Slovenského štátu. Priame boje v  mes-
te prebiehali síce až na  konci vojny, av-
šak od  jej začiatku platili prísne proti-
židovské nariadenia, ktoré vyvrcholili 
transportmi do  koncentračných táborov. 
Čo znamenala tzv. Zimná pomoc? Aká 
bola „povolená“ batožina pre Židov pri de-
portáciách? Prečo Trenčania v  apríli 1945 
radi naberali vodu z  Váhu? Prechádzku 
mestom si môžete pozrieť na web stránke 
visit.trencin.sk, youtube kanáli KIC Trenčín 
alebo na www.facebook.com/kic.trencin.
6. 5. | 19.00 | Dyslexia ako 
neuro-vývojová porucha u detí 
a dospelých
ONLINE | Spoznajte symptómy a možnosti 
reedukácie porúch učenia u detí, dospieva-
júcich a dospelých, v prednáške poprednej 
expertky na  špeciálnu pedagogiku, Olgy 
Zelinkovej. Info: facebook InspireAcademy.
10. 5. | 19.00 | Čo nás učia 
súrodenecké vzťahy
ONLINE | Súrodenecké vzťahy nás učia reš-
pektu, spolupráci, pokore, ale aj asertivite 
a  zdravej súťaživosti. Zistite, ako pomôcť 
dieťaťu nájsť v súrodencovi najlepšieho pria-
teľa. Viac sa dozviete v prednáške špeciálne-
ho pedagóga a rodinného terapeuta Jiřího 
Haldu. Info: facebook InspireAcademy.
12. 5. | 19.00 | Metódy 
vypočúvania a získavania 
informácií
ONLINE | Lektor a  kriminálny psychológ 
Ondrej Kubík priblíži metódy vypočúvania 
a  získavania informácií, ktoré sa používa-
jú u  nás a  prezradí, ako sa dajú poznatky 
psychológie využívať v  trestno-právnych 
situáciách. Info: facebook InspireAcademy.
13. 5. | 19.00 | Vývoj ľudstva 
z pohľadu evolučnej 
parazitológie
ONLINE | Čo si môžeme pod pojmom pa-
razit predstaviť? Musí parazit na hostiteľa 
vplývať iba negatívne? Odhaľte nenahra-
diteľnú úlohu, ktorú parazity hrajú v  de-
jinách ľudského druhu, v  prednáške ved-
ca a evolučného biológa Jaroslava Flegra. 
Info: facebook InspireAcademy.

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 0911 041 800.

Chcete byť v obraze? Sledujte nás na www.fb.me/kic.trencin

máj 2021
Foto: J. Majerský
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17. 5. | 19.00 | Smiech 
a komunikácia
ONLINE | Zistite, ako spojenie smiechu 
a  komunikácie v  praxi dokáže zlepšiť ži-
vot. O tom, aký účinok má smiech na naše 
emócie, komunikáciu alebo prevenciu 
pred stresom porozpráva psychiater Karel 
Nešpor. Info: facebook InspireAcademy.
18. 5. | 19.00 | Ako riešiť 
konflikty s deťmi
ONLINE | Spoznajte princípy efektívnej vý-
chovy a naučte sa riešiť konflikty tak, aby 
nikto nezostal porazený. Psychoterapeut 
Jan Vávra priblíži postupy, ako komuniko-
vať s  deťmi, posilniť spoluprácu v  rodine 
a riešiť problémy efektívne a hlavne spo-
ločne. Info: facebook InspireAcademy.
23. 5. | 19.00 | Tradičné suroviny 
a jedlá našich predkov
ONLINE | Etnologička Katarína Nádaská 
vás zoznámi s  históriou tradičných jedál, 
ako sú halušky či podplamenníky a poroz-
práva tiež o archaických surovinách a plo-
dinách, ktoré sa na Slovensku v minulosti 
pestovali a stálo by za to ich obnoviť. Info: 
facebook InspireAcademy.
25. 5. | 19.00 | Senzorická 
integrácia v práci s dieťaťom
ONLINE | Liečebná pedagogička a  detská 
terapeutka Ivana Lessner Lištiaková priblí-
ži fakty a mýty spojené s poruchami sen-
zorického spracovania u  detí a  poskytne 
tiež užitočné tipy, ako si všímať senzorické 
potreby dieťaťa a  prispôsobiť im domáce 
či školské prostredie. Info: facebook Inspi-
reAcademy.
26. 5. | 19.00 | Virtual Tour: 
Bajkonur
ONLINE | Zažite atmosféru dobývania ve-
smíru na vlastnej koži. Spolu so skúseným 
cestovateľom Karlom Novotným spoznáte 
najzaujímavejšie príbehy, ktoré sa na  ka-
zašskej stanici v  priebehu desaťročí písa-
li, obzriete si kozmické lode či pôvodné 
domy kozmonautov. Info: facebook Inspi-
reAcademy.
27. 5. | 19.00 | Ako podporiť 
koncentráciu pozornosti u detí?
ONLINE | Poradkyňa a  terénna sociálna 
pracovníčka Soňa Vancáková priblíži po-
ruchu ADHD, ktorá je v súčasnosti najčas-
tejšie diagnostikovanou poruchou u  detí. 
Predstaví jej charakteristiku a  možnosti 
diagnostiky a  priblíži problémové oblasti 
vo výchove týchto detí a mimoriadne na-
danie, ktorým môžu disponovať. Info: fa-
cebook InspireAcademy.

 � KURZY
1. 5. | 10.00 – 15.00 | Kurz 
maľovania mandál
GEMINI CENTRUM | Naučíte sa postup tvo-
renia mandál a  namaľujete si osobnú 
mandalu podľa dátumu a  mena. Skúse-
nosti s maľbou nie sú potrebné. Rezervá-
cie: www.geminicentrum.sk.

 � ŠPORT
utorok | 18.00 | streda | 16.30 | 
Jemné cvičenie s relaxáciou pre 
ženy každého veku
SOKOLOVŇA | Precvičenie celého tela s ná-
slednou relaxáciou. Info: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com.

 � TANEC
streda | 17.45 | Tance pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne tance z  rôz-
nych kútov sveta. Info: 0910  196  456, 
tancepreradost@gmail.com.

 � INÉ...
streda | 17.30 | Meditácie
GEMINI CENTRUM | Meditácie na rôzne témy. 
Info: www.geminicentrum.sk/rozvrh.
7. 5. | 12.00 – 21.00 | TRAKT: 
RE-INDEX 

GMAB | Intermediálny projekt Re:index sa 
nachádza na pomedzí zvukovej a objekto-
vej inštalácie s prepojením súčasného tan-
ca, výtvarného umenia, intervencie do ve-
rejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, 
IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.
15. 5. | Noc múzeí a galérií
GMAB | Aj tento rok budú pre vás priprave-
né kreatívne úlohy a zaujímavé informácie 
o  výstavách a  zbierkach v  galérii. Budeme 
sa venovať najmä aktuálnym výstavám – 
Vlad Vakov: Sám naprieč sebou, Iveta Toma-
nová a Dušan Pacúch: Simulácia reality, Ka-
binet ilustrácie: – ová. Info: www.gmab.sk.
15. – 16. 5. | Na život a na smrť
TRENČIANSKY HRAD | Skupina historické-
ho šermu Ursus predvedie ukážky šermu 
a v sprievode dobovej hudby zoznámi náv-
števníkov so životom dobovej armády. Pre 
deti budú pripravené hry a drevený kolotoč.
22. – 23. 5. | Doboví šermiari
TRENČIANSKY HRAD | Návštevníkov hradu 
bude na Južnom opevnení zabávať skupi-
na Vir Fortis. Pripravené bude šermiarsko-
-divadelné predstavenie, ukážky šermiar-
skych techník či výučba dobových tancov.
29. – 30. 5. | Dobová armáda
TRENČIANSKY HRAD | Počas víkendu vystú-
pi skupina Ursus. Návštevníkom predve-
dú ukážky šermu a dobovej armády v  re-
nesančných kostýmoch a  s  renesančnými 
zbraňami. Pokračovať budú aj vystúpenia 
hudobnej skupiny s ukážkou dobovej hud-
by. Pre deti budú pripravené dobové hry 
a drevený kolotoč.

KONTAKTY

REFEKTÁR Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 
84, 032/743 14 96

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, www.cprtrencin.sk, 0903 440 132

GEMINI CENTRUM Mierové námestie 14, www.geminicentrum.sk, 
0944 548 885

GMAB GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, www.gmab.sk, 032/743 68 58
OC MAX M. R. Štefánika 426, www.ocmax.sk, 032/741 93 32
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, sokoltrencin.sk, 0918 859 811
TRENČIANSKY HRAD www.muzeumtn.sk, 032/743 56 57

Aké boli 1.máje v Trenčíne

Majálesy už 30 rokov úspeš-
ne nahrádzajú niekdajšie prvo-
májové sprievody so záplavou 
budovateľských hesiel a hlava-
mi Marxa, Engelsa a Lenina. 
Keďže sa už sprievodov nemu-
síme povinne zúčastňovať, je 
pre nás vzácnosťou pozrieť si 
dobové obrázky, staré 50 či 70 
rokov. Takmer tridsať takých-
to historických fotografií zo 

zbierky Trenčana Milana Vrbu 
sme pre vás spracovali netradič-
ne – do výstavy na trojbokých 
reklamných stojanoch v mes-
te. Nájdete medzi nimi hlavne 
obrázky z Mierového námestia 
a z Palackého ulice, ktoré boli 
tradičnými miestami sprievo-
dov. Podľa fasád či brán domov 
môžete skúšať lúštiť aj presné 
miesta záberov.  (ÚKIS)

Hrad i múzeum sú otvorené
Trenčianske múzeum otvorilo 19. apríla opäť svoje 
pobočky pre verejnosť, Trenčiansky hrad prijal prvých 
návštevníkov 23. apríla 2021. Aj naďalej platia hygienické 
opatrenia a niektoré obmedzenia.

Na Trenčiansky hrad sa môže-
me vybrať každý deň, od pon-
delka do nedele v čase od 9.00 
do 19.00 hodiny, pričom posled-
ná možnosť zakúpenia vstupen-
ky v hlavnej pokladni je o 18.45 
hod. Novinkou je vstup na hrad 
od lesoparku Brezina s novou po-
kladňou na zrekonštruovanom 
južnom opevnení. V tejto časti 
hradu si zakúpite vstupenky den-
ne od 11.00 do 18.00 hod. Brána 
na južnom opevnení sa zatvára 
o 18.00 hodine. Sprístupnený 
je malý prehliadkový okruh bez 
sprievodcu, ktorý je rozšírený 
o prehliadku južného opevnenia. 
Posledný vstup na malý okruh je 
možný o 17.00 hod. 

 Z prevádzkovo-bezpečnost-
ných dôvodov bola štandardná 
prehliadková trasa pozmene-
ná obchádzkou cez južné opev-
nenie. Vstup do objektov a po-
hyb v interiéroch a exteriéroch 
je možný len s prekrytými hor-
nými dýchacími cestami a s do-
kladom o negatívnom výsled-
ku testu na COVID-19. Aby sa 
predišlo zvýšenej koncentrácii 
ľudí pri pokladniach, múzeum 
odporúča návštevníkom zakú-
piť si vstupenky vopred online 
na webstránke muzeumtn.sk, 
kde nájdete aj prípadné zmeny, 
ktoré môžu byť spôsobené zme-
nou pandemickej situácie.
 ZDROJ: TN MUZEUM
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Hlava má meno Jar
Plastika s hlavou ženy, 
ktorú ste našli v aprílovom 
vydaní novín INFO na titul-
nej strane a stojí v Parku 
Milana Rastislava Štefáni-
ka, má svoj pôvodný názov 
Jar. 

Je dielom piešťanského dizajné-
ra, sochára a maliara Andreja 
Chotváča (1942), a nie ako bolo 
uvedené, že autorom je prav-
depodobne akademický sochár 
Pavol Chrťan (1920 – 1992). 
Redakciu novín na to upozornil 
rodák z Piešťan a známy Tren-
čan Ján Babič (1942), za čo mu 
úprimne ďakujeme. 
 Akademický maliar Andrej 
Chotváč nám potvrdil, že vy-
tvoril dielo v rokoch 1984 – 85 
spolu s ďalšou plastikou, ktorú 
nazval Dievča. Na pleci drží ho-
luba ako symbol mieru – asi aj 
preto si na túto sochu spomína 
vtedajšia správkyňa mestskej 
zelene v Trenčíne pani Eva Le-
šinská ako na sochu s názvom 
Hlas mieru. Podľa slov autora 
boli obidve plastiky, ktoré dnes 
stoja v Parku M. R. Štefánika, 
vystavené na podujatí „Socha 
piešťanských parkov“. V tren-
čianskom parku boli umiest-
nené počas jeho rekonštrukcie 
v rokoch, kedy ešte niesol názov 
Park Vladimíra Iľjiča Lenina. 
„Zámerom vtedy bolo pozdvih-
núť náladu a kultúrnu atmosfé-
ru parku aj umiestnením sôch, 
ktoré boli osadené v kruhovej 
výsadbe kvetov,“ povedala E. 
Lešinská. Rekonštrukcia Par-
ku V. I. Lenina mala vtedy cieľ 
zjednodušiť sieť ciest, zväčšiť 

trávnaté plochy. Vybudovaním 
atypických lavíc a veľkých od-
počinkových plôch zvýrazniť 
jeho rekreačnú funkciu. Súčas-
ťou rekonštrukcie bolo vtedy aj 
premiestnenie pomníka Ľudo-
víta Vladimíra Riznera z kraja 
parku do stredu odpočívadla. 
Jeden z najstarších pamätníkov 
v Trenčíne – odhalili ho v júli 
1925, venovaný zakladateľo-
vi slovenskej bibliografie, pe-
dagógovi, etnografovi a histo-
rikovi Ľ. V. Riznerovi vytvoril 
akademický sochár Jozef Pospí-
šil. Ten je zároveň aj autorom 
pôvodného pamätníka Milana 
Rastislava Štefánika, z ktorého 
fragment – busta M. R. Štefá-
nika je súčasťou diela akade-
mického maliara Juraja Oravca 
na začiatku parku dnes. Všetky 
sochy v parku volajú po očistení 
a obnove. Prispieť k ich oživeniu 
môže aj hlasovanie verejnosti 
na portáli www.ahojkrasneslo-
vensko.sk. Hlasovať môžeme 
do 31. mája 2021. Súťaží 20 or-
ganizácií, grant získajú 4 víťazi.
 (E. M.) FOTO: Z. G.

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY
Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne 
plánuje v máji prijímacie talentové skúšky do všetkých 
umeleckých odborov. Uskutočnia sa v dňoch 4. a 13. mája 
2021 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod. podľa aktuálnej 
epidemickej situácie v budove ZUŠ na Námestí SNP 2.

Prijímacích talentových skúšok 
sa môžu zúčastniť deti vo veku 
od 5 rokov, mládež a dospe-
lí. Všetky deti do 18 rokov mu-
sia prísť na prijímacie skúšky 
v sprievode rodičov. Informá-
cie na 032/743 55 21. Online 
prihlášku aj viac podrobnos-
tí o predpokladoch na úspeš-
né splnenie prijímacích skúšok 
nájdete na www.zustrencin.sk.
Škola ponúka štúdium v hudob-
nom, tanečnom, literárno-dra-
matickom a výtvarnom odbore. 

V školskom roku 2021/2022 
budú pracovať v ZUŠ hudobné 
telesá Komorný sláčikový súbor, 
sláčikové súbory ISOLA SO-
NANTE a VESELÉ STRUNY, 
Gitarový súbor Luskáčik, Ľu-
dová hudba, Spevácky zbor, 
Dychový or-
chester a Hu-
dobná rocko-
vá skupina.

Trenčianska droždiareň 
má 135. výročie
Keď sa svet ešte len začal zoznamovať s účinkami kvas-
níc, v Trenčíne sa už spúšťala ich priemyselná výroba. 

 Viedenskí podni-
katelia zo spoločnosti 
Kornhauser a Hertzka sa 
rozhodli v malom tren-
čianskom liehovare, kto-
rý sídlil na ulici „K dol-
nej stanici“ (dnešná 
Poliklinika), spustiť vý-
robu nielen liehu, ale aj 
droždia. Od tohto obdo-
bia už ubehlo 135 rokov. 
Výročiu továrne sa venu-
je najnovší príspevok Archív-
neho okienka na www.trencin.
sk. Dočítate sa v ňom o novom 
prístroji na výrobu liehu, kto-
rý zostrojil trenčiansky rodák 
František Lonský v roku 1887, 
aj o tom, ako a prečo v roku 
1945 ľudia zachytávali lieh aj 
do klobúkov. Dlhá pôsobnosť 
podniku so sebou priniesla aj 
niekoľko názvov, medzi naj-
známejšie patril Slovlik, avšak 
od roku 1989 poznáme liehovar 
už len pod názvom Old Herold. 
Viac zaujímavostí si prečítate 

v Archívnom okienku, ktoré je 
spoločným projektom Štátne-
ho archívu v Trenčíne a mesta 
Trenčín a vždy raz do mesiaca 
prináša za-
ujímavé in-
f o r m á c i e 
z histórie 
nášho mes-
ta a prezen-
tuje vzácne 
h i s t o r i c k é 
dokumenty 
a artefakty. 
 FOTO: OLDHEROLD.SK/HISTORIA/

archívne okienko
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