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Chceme byť v neustálom kontakte
s vami, vážení občania
Aj dva roky po voľbách do mestskej samosprávy
nepoľavujeme z úsilia byť v kontakte s vami, vážení občania.
Záleží nám na tom, aby ste boli permanentne informovaní
o všetkom, čo sa v meste pripravuje a realizuje. Okrem
pravidelného stretávania sa s vami na rôznych podujatiach
a stretnutiach chceme informácie o dianí v Nitre i naďalej
prinášať viacerými spôsobmi. Svoju pozornosť zameriavame
na internet, najmä na webové stránky mesta www.nitra.sk,
ktoré sú dôležitým informačným zdrojom. Naším cieľom
zostáva zmodernizovať a zvýšiť efektívnosť v komunikácii, to
znamená, viacerými možnosťami osloviť čo najviac čitateľov.
Už desiaty rok sa k vám prihovárame prostredníctvom
schránkových inzertných novín
Nitrianske Echo. V ňom
máme vyhradenú jednu, prípadne dve strany s názvom
Mesto Nitra informuje. Ďalším informačným zdrojom je newsletter s informáciami o dianí
na úrade, v mestských častiach i meste samotnom. Tento sa pravidelne každý štvrtok
dostáva do e-mailových schránok k občanom, ktorý o to prejavia záujem. Všetky, aj
staršie vydania newslettra nájdete aj na webstránke mesta. S vami, občanmi, chceme
byť aj naďalej v priamom kontakte, a to či už na stretnutiach výborov mestských častí,
kam sa na jar tohto roku znovu vyberieme. Máme veľký záujem pracovať na ďalšom
rozvoji mesta a zlepšení života obyvateľov. Na stretnutiach s vami, okrem riešenia
bežných problémov, chceme hľadať spoločné riešenia pre zlepšenie a skvalitnenie
vášho života. Našou pracovnou metódou bude neustály dialóg a slušnosť voči občanom.
Priestor pre návštevy, diskusie, transparentnosť a využitie konkrétnych podnetov občanov
budú aj naďalej trvalou súčasťou práce funkcionárov a pracovníkov mesta. Verím, že nás
podporíte tak ako doteraz, za čo vám úprimne ďakujem.
Jozef DVONČ, primátor Nitry
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Vyhodnotili výsledky ankety
ohľadne regulácie parkovania
na sídliskách
Na minuloročnom júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie ohľadne
„Návrhu systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch
Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová.“
Uznesením MZ bolo prijatých šesť opatrení pre zavedenie regulácie parkovania. V piatom bode
bolo schválené opatrenie - Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením
rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov.
Mesto pripravilo anketu a prieskum s otázkami, týkajúcimi sa zavedenia regulácie parkovania.
Tento prieskum bol zverejnený na mestskej stránke a bol vyhodnotený na základe výsledkov a
v spolupráci s pracovnou komisiou s tým, že v rámci parkovania plánuje mesto uprednostniť
občanov s trvalým pobytom v týchto obytných súboroch.
Percentuálne vyjadrenie zapojených respondentov, ktorí sú, resp. nie sú ochotní platiť reguláciu
parkovania – Čermáň (áno 30,9% - nie 69.1%), Diely (áno 34,5% - nie 65,5%), Chrenová (áno
25,6% - nie 74,4%), Klokočina (áno 31% - nie 69 %)
Z prieskumu tiež vyplýva, že suma, za ktorú sú ochotní občania najviac platiť je - do 10 eur (91
občanov), do 30 eur (164 občanov) a do 50 eur (107 občanov). Na túto otázku odpovedali len
respondenti, ktorí sa vyslovili v predchádzajúcej otázke, že sú ochotní platiť za reguláciu
parkovania. O ďalšom postupe ohľadne regulácie parkovania na sídliskách rozhodne mestské
zastupiteľstvo. (J)
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VMČ č. 7 Chrenová, Janíkovce
informuje:
Vážení spoluobčania, aj keď beží už posledný januárový týždeň,
napriek tomu mi dovoľte, aby so vám tak v mene kolegov ako aj
v mene svojom poďakoval za spoluprácu v roku 2016, a do roku
2017 zaželal pevné zdravie a veľa inšpiratívnych podnetov, aby
sme spolu mohli meniť Chrenovú a Janíkovce k lepšiemu. Čas
neúprosne beží, a tak už máme za sebou polovicu volebného
obdobia, preto využívam tento priestor na zbilancovanie našej
práce a zároveň vám chcem predstaviť naše plány do konca
tohto volebného obdobia, resp. do konca roku 2018. Určite
najväčším
meradlom
našej práce
je
investičná
činnosť.
Samozrejme, že nemôžeme podliehať žiadnemu sebauspokojeniu,
pretože stále je čo opravovať, rekonštruovať alebo budovať nové.
Určite nás všetkých potešila rekonštrukcia plochy pri Lipe,
vybudovanie parkovísk na uliciach Ľ. Okánika, Nábrežie mládeže,
Lomnickej, Kozmonatov, Lesnej a ulici Ždiarskej, ako i súvislá oprava parkoviska a priľahlého
chodníka pred Atletickým štadiónom. Rovnako nám všetkým slúžia rekonštruované chodníky na
Nábreží mládeže, Lesnej a Dlhej. Dbáme, aby sme postupne pokračovali v úprave
bezbariérových priechodov pre
chodcov, čoho svedectvom je v minulom roku upravených viacero prechodov na
Ďurčanského ul. a Chrenovskej od ul. Vašinovej smerom k obchodným domom. V tomto roku sa
začne z rozpočtu mesta budovať nový Chrenovský cintorín na Levickej ulici, súvislá oprava
miestnej komunikácii Ľ. Okánika - aj s vybudovaním chodníka a súvislá oprava križovatky
Vašinová - Chrenovský, oprava chodníka pri Lipe, ako aj na ulici Dlhej a Štiavnickej. Na základe
PD bude vybudované nové parkovisko na ul. Štiavnickej a dve autobusové výbočiská na
Dlhej ulici v Janíkovciach, ktoré určite z pohľadu bezpeč-nosti cestujúcich MAD má veľký
význam. Zo združených prostriedkov mesta Nitry a ministerstva školstva bude Materská škola
Okružná rozšírená o dve triedy. Nitra sa v tomto období pripravuje na čerpanie fondov EÚ, čo
sa dotkne aj územia našich mestských častí Chrenovú a Janíkovce najmä v súvislosti s
budovaním cyklotrás, kde aj v spolupráci s NSK by mala byť vybudovaná cyklotrasa Nitra Podhájska. Z fondov EÚ by sa mala rekonštruovať aj Materská škola Štiavnická a určite sa
budeme uchádzať aj prostredníctvom našich základných škôl o podporu, či už z týchto
fondov, alebo z iných mimorozpočtových zdrojov, s cieľom skvalitniť vzdelávací proces. I tento
rok sa chceme s vami stretávať, počúvať vaše názory, spolu riešiť vaše problémy,
spoluorganizovať rôzne podujatia - so zreteľom na spolupatričnosť a vzájomnú úctu.
Ing. Štefan Štefek, predseda VMČ č. 7
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Ďalšie priechody pre chodcov
budú osvetlené a bezpečnejšie
V auguste bola výzva na Prezídia PZ k predkladaniu žiadostí ohľadne dotácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Žiadosť o poskytnutie dotácie mesta bola
podaná v maximálnej výške 24.000 eur, pričom zvyšná časť z celkových nákladov
na projekt bude spolufinancovaná zo strany mesta vo výške 9,84 %, t. j. 2.620 eur.
Osvetlené budú tieto priechody pre chodcov - Vikárska - J. Kráľa, J. Kráľa - Vikárska,
ktoré sú využívané hlavne občanmi s ťažkým pohybovým obmedzením. Rozpočet
zahŕňa realizáciu nasvietenia vrátane projektovej dokumentácie. Bezpečnejšie budú
aj priechody na okružnej križovatke pod Zoborom, ktoré sú využívané najmä
študentmi. Centrálnym nasvetlením prejde aj stred okružnej križovatky Kmeťova - Na
Hôrke - Partizánska pre všetky ramená, nakoľko ide o konečnú stanicu
viacerých liniek mestskej autobusovej dopravy.
Mesto Nitra pokračuje v realizácii prác ohľadne bezpečnosti chodcov na
priechodoch pre chodcov, v poslednom období boli zrealizované investície na
týchto priechodoch: Štefánikova tr. - Chalupkova ul. (nasvetlenie + aktívne LED
gombíky), Mostná ul. od Župného námestia k pešej zóne (nasvetlenie na vnútorný
okruh mesta) Hviezdoslavova tr. nad Čajkovského ul. (priechod pre chodcov bol
nasvetlený do blikavej žltej s využitím jestvujúcich stožiarov) Štúrova ul. - Bolečkova
ul., pri škole, Dlhá ul. - Ul. Kozmonautov a Výstavná ul. - Fatranská ul. - tieto priechody
boli nasvetlené. (J)
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Pomôžte nám vyhrať detské ihrisko
- hlasujte za „Žihadielko“
Mesto Nitra vyzýva občanov na spoluúčasť pri hlasovaní o získanie detského ihriska na
Bajkalskej ulici na Chrenovej (za Lídlom).
Spoločnosť LIDL spustila nové hlasovanie o ďalších desať detských ihrísk Žihadielko.
Hlasovanie o detské ihriská bude trvať až do 28. februára 2017.
Kliknite si na link a hlasujte: https://zihadielko.lidl.sk/
Úspešný projekt spoločnosti LIDL poskytol vlani prostriedky na výstavbu 10 detských ihrísk
Žihadielko na základe hlasovania v jednotlivých kategóriách podľa ich veľkosti.
Na ihrisku o rozmere 16 x 20 metrov bude pieskovisko, preliezačky, hojdačky, hrad,
gymnastické zostavy, kolotoč, stojany na bicykle a lavičky. Deti tu majú Majin hrad,
Filipovu cestičku, Kasandrine puzzle či Vilkovu presnú mušku.
Všetky ihriská spája jednotný motív rozprávkovej včielky Maje, ktorej príbehy deti, ale aj
generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou
herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska. Mesto Nitra ďakuje všetkým, čo sa do
hlasovania zapoja.
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Budova Auly Maxima SPU sa
dostala na poštovú známku
V Aule SPU v Nitre slávnostne uviedli do života poštovú známku v nominálnej hodnote
1,25 eura, ktorá pochádza z emisie Kultúrne dedičstvo Slovenska: Slovenská
poľnohospodárska univerzita. Na podujatí sa zúčastnili viaceré osobnosti, medzi
nimi primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC
a FDC pečiatky je akademický maliar Igor Benca (na fotografii vľavo), autorom rytiny
poštovej známky i FDC je František Horniak – (na fotografii uprostred) v rozhovore
s primátorom Nitry Jozefom Dvončom.
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Seniori a bezpečnosť
Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov, ktorá je vystavená rozličným podvodom
a krádežiam sú, okrem detí, seniori. A to aj napriek množstvu preventívnych aktivít
a v médiách prezentovaných prípadov podvodnej činnosti zameranej na ľudí
v postproduktívnom veku.
Každoročne si podvodníci nachádzajú nové spôsoby, ktorými nič netušiace obete
chytajú do svojich starostlivo naplánovaných pascí. Ide často o vysoko sofistikované
aktivity, zamerané prevažne na emočnú stránku osobnosti. Lákavé ponuky produktov
s vysokými zľavami, poskytnutie tovaru zdarma, žiadosti o pomoc v ťažkých životných
situáciách väčšinou pre rodinných príslušníkov, vrátenie peňazí napríklad za plyn, vodu
alebo elektrinu osobne a v hotovosti, samozrejme bankovkami vysokou nominálnou
hodnotou, ktoré treba rozmeniť a podobne.
Všetko umelo nasimulované okolnosti založené na psychickej manipulácii. Vzbudiť
pocity výhodnej kúpy, súcitu s človekom v núdzi sú spolu s nátlakom, pocitom strachu,
prekvapenia či vyhrážok najčastejšie využívanými manipulatívnymi technikami, ktorým
seniori ľahko podľahnú. Musia si uvedomiť, že nie všetci ľudia, s ktorými prichádzajú do
kontaktu, sú iba dobrí a slušní.
Obľúbeným argumentom je ohrozený rodinný príslušník, najčastejšie vnuk. Treba si
uvedomiť, že ak by sa naozaj čokoľvek stalo niekomu z rodiny, pri dnešnej úrovni
techniky a služieb nie je problém sa so starým rodičom hodnoverne skontaktovať
telefonicky či osobne. Neverte rečiam, že „...ja som kamarát alebo kolega Vášho vnuka,
ktorý ma posiela za Vami.“ Častými argumentmi sú vymyslené historky o náhlej operácii,
dopravnej nehode alebo o nutnom splatení dlhu, inak údajne hrozí exekúcia či „bitka od
mafiánov“. Často krát skutočne telefonicky zavolá údajný vnuk a potvrdí slová vyslaného
„kamaráta“. Samozrejme, hneď sa ospravedlní, že je chorý, bolí ho hrdlo a preto má
trošku iný hlas. Radíme seniorom, aby NIKDY nevpúšťali do bytu, domu alebo dvora
cudzích ľudí, nech je to ktokoľvek a aby sa s ním ani nepúšťali do rozhovoru.
Ďalším obľúbeným trikom, ako sa dostať do bytu dôverčivému dôchodcovi, je vrátenie
preplatku za elektriku, vodu alebo plyn – za čokoľvek. Podvodníci sa predstavujú ako
úradníci, aj sú tak oblečení, vystupujú milo a zároveň úradne, so sebou majú kopu listín
a nikdy, opakujeme, NIKDY nemajú pripravenú presnú sumu na vrátenie, ale celé
bankovky vyššej hodnoty a žiadajú ich rozmeniť. Chceme zdôrazniť, milí starí rodičia,
preplatky sa NIKDY nenosia osobne! Posielajú sa na účet alebo poštou alebo za ďalšie
obdobie jednoducho zaplatíte menej.
Podvodníci sa v niektorých prípadoch vydávajú za policajtov, kriminalistov či iné osoby
činné v trestnom konaní a často vraj vyšetrujú údajné machinácie s peniazmi a na mieste
kontrolujú sériové čísla bankoviek, ktoré sa ukážu ako údajné falzifikáty. Tie potom
dôverčivému, prípadne vyplašenému, dôchodcovi úradne zabavia, dokonca vystavia aj
potvrdenie s tým, že neskôr mu bude suma vrátená už v „nefalošných“ bankovkách. Milí
seniori, takto polícia NIKDY nepracuje! Nezverte svoje peniaze nikomu cudziemu, nech
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Vám ukáže akýkoľvek preukaz, nech sa vydáva aj za ministra vnútra. Ale toho zrejme
poznáte z televízie.
Už klasickým spôsobom, ako vytiahnuť peniaze od dôverčivého človeka, je ponuka na
rôzne produkty v akciových, na prvý pohľad výhodných sumách. Ako sa vraví – „... no,
nekúp to.“ Existujú osvedčené manipulačné techniky, nátlakový a zavádzajúci spôsob
argumentácie a účelového ovplyvňovania, neskúsený človek im vie ťažko odolať. Tu je
najlepšia rada – NEPOČÚVAŤ, nenechať čas a priestor skúsenému podvodníkovi, aby Vás
oklamal.
Chceme dôchodcom nielen radiť, ale chceme vyzvať aj ich dospelé deti alebo vnukov –
rozprávajte sa doma so svojimi starými rodičmi, poučte ich o aktuálnych hrozbách,
opakovane im prízvukujte, na čo si majú dávať pozor, presvedčte sa, že Vás pochopili
a hlavne, preverte si, že Vaše rady aj realizujú v praxi.
Upozorňujeme všetkých občanov bez rozdielu veku, že každý podvodník musí vyzerať
a pôsobiť dôveryhodne, milo, láskavo a príjemne. Ak nie, bol by podozrivý a, prirodzene,
nikto by mu nenaletel.
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Pozývame vás do Nitry na fašiangy
Fašiangový jarmok a bohatý kultúrny program budú aj tohto roku súčasťou Nitrianskych
fašiangov, ktoré sa uskutočnia na Svätoplukovom námestí v sobotu 25. februára. Už od
10. h sa začne Fašiangový jarmok. Svoje výrobky tu budú prezentovať a predávať
ľudovo-umeleckí remeselníci z celého Slovenska.
Návštevníci budú môcť ochutnať zabíjačkové špeciality a tradičné fašiangové dobroty.
O navodenie výbornej atmosféry sa postarajú skupiny LOJZO a Vrbovskí víťazi, ktorí sú
typickí netradičnými hudobnými nástrojmi. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si priniesli na
námestie hrebene, pokrývky na hrnce a iné zvláštne hudobné nástroje s pomocou
ktorých sa spoločne s Vrbovskými víťazmi pokúsia zahrať známu pieseň Pec nám spadla.
Súčasťou jarmoku bude gazdovský dvor Detskej farmy Humanita s domácimi zvieratkami.
Záujemcovia sa budú môcť zadarmo povoziť po pešej zóne na bričke ťahanej koníkom.
Okrem toho môžu ľudia získať počas podujatia hodnotné vecné ceny od Raiffeizen
banky. Je možné, že fašiangovú zabíjačku spestrí svojou účasťou aj amatérsky kuchár
Vilo Habo, známy z Jojkárskej kulinárskej súťaže Moja mama varí lepšie ako tvoja.
Veselý fašiangový sprievod vykročí na pešiu zónu o 16. hodine. Organizátori vyzývajú:
„Zamaskujte sa aj vy a pridajte sa k chodúliarom, folklórnym skupinám, bubeníkom
a najrôznejším maškarám vo veľkom nitrianskom fašiangovom sprievode!“ Fašiangové
popoludnie vyvrcholí pochovávaním basy a ukážkami slovenských fašiangových zvykov.
Sprievodné fašiangové podujatia sa uskutočnia aj v mestských častiach. Na fašiangový
karneval v CVČ sa môžu deti tešiť v nedeľu 12. februára.
(SY)
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Svetový deň sprievodcov
cestovného ruchu – prihláste sa na
fašiangové potulky po Nitre
Súčasťou fašiangov budú oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Mesto
Nitra pri tejto príležitosti pripravilo pre všetkých Nitranov aj návštevníkov nášho krásneho
mesta bezplatnú prehliadku s výkladom odborného sprievodcu. Na fašiangové potulky
uličkami Dolného a Horného mesta sa pôjde v sobotu 25. februára o 13.00 h spred NISYSu. Záujemcovia sa na prehliadku musia vopred prihlásiť v NISYS-e na tel. č. 037/ 7410 906,
16 186 alebo na info@nitra.sk.
(SY)

Ilustračné foto: (SY)
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Zvláštni ľudia – výstava voskových figurín
Zoznámte sa s veľmi zvláštnymi ľuďmi – s osobami, ktorých postihnutie bolo prekliatím,
ale aj darom. Odpradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom
výrazne vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich
zvláštnosťami. Z postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie
vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť
rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, často sa naučili i
neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov.
Ponúkame vám jedinečnú možnosť spoznať týchto výnimočných ľudí na vlastné oči.
Môžete sa tešiť na ľudí s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, na niekoľko
siamských dvojčiat alebo muža s vlčím syndrómom… Podľa dobových zdrojov umelci v
petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku, boli
použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj
zásluhou toho pôsobia sochy dokonale živým dojmom. Výstava je vďaka svojej téme
unikátom. Výstavu si môžete pozrieť od 6. do 12. februára vo výstavných priestoroch
Ponitrianskeho múzea v Nitre. Otváracie hodiny sú denne od 10. do 18.00 hod. Vstupné:
deti od dovŕšenia 6 rokov, študenti a dôchodcovia: 3 €, dospelí 4 €, školské skupiny pri
počte viac ako 10 detí – 2 € + sprievod zadarmo.
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Vyberte sa do divadla: DAB
ponúka strhujúci príbeh desiatich
rukojemníkov
Divadlo Andreja Bagara v Nitre prinieslo v piatok 20. januára v premiére strhujúci príbeh hry
Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. V napínavej dráme z obdobia krátko po potlačení
SNP sa divák stáva svedkom ťažkých chvíľ desiatich obyvateľov okupovaného mesta, ktorí sa
na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády. Ľudia
rôzneho veku, spoločenského postavenia a životných postojov sú prinútení, aby v hodinách
zostávajúcich do ranného brieždenia, prežili spoločne strastiplné čakanie na výsledok
vyšetrovania násilného činu. V prípade, že sa nájde vinník, budú všetci prepustení, ak sa
vinník nenájde, dá veliteľ všetkých obesiť. Rukojemníci v tejto situácii naplno preciťujú
životnú neistotu. Vyhrotená situácia ich núti premýšľať o všetkých možnostiach záchrany
života. Následne však vychádza najavo, že zavraždený vojak bol opitý, čo veliaceho
dôstojníka privedie k zmene postoja. Nariadi potrestať len jedného z rukojemníkov. Ktorý
z nich to bude majú rozhodnúť oni sami. V tejto ťažkej situácii sa naplno odhalia charaktery
jednotlivých účastníkov drámy. V inscenácii účinkujú Eva Pavlíková, Lenka Barilíková, Alena
Pajtinková, Andrea Sabová, Ján Hrmo, Martin Fratrič, Ivan Vojtek, Peter Oszlík, Martin Nahálka
a ďalší. Režisér hry Michal Spišák, dramaturgom Adam Gold, kostýmy vytvorila Eva Kleinová
a scénu Diana Strausová.

Foto: COLLAVINO
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DAB v Nitre začalo s prípravou inscenácie Syna
či dcéru
Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre začalo prvou čítacou skúškou prípravu inscenácie Syna, či
dcéru? z pera autorky Táni Kusej. Rozpráva príbeh zo ženských kúpeľov Lúčky, kde muži majú
prístup iba na priepustky a iba v striktne naplánovanom čase plodných dní. Mladým ženám,
ktoré urobia všetko preto, aby mali dieťa, ale aj tým zrelším, ktoré si naprávajú svoje naštrbené
sebavedomie, je naporúdzi miestny personál a mládenci z vedľajšej dediny, ktorí sa neženia,
lebo načo by nosili drevo do lesa. Veď aj oni majú svoje tajné plány. Kolorit dedinsko-kúpeľného
života dopĺňajú ďalšie rázovité postavičky z liečebne, zábava s tancom a pesničkami, nechýba
ani povestný ľudový liečiteľ. Z tohto všetkého vyrastá smutno-bláznivý humor obracajúci život zo
všetkých strán. Najsúkromnejší svet, do ktorého nás v komédii Táne Kusej vpúšťa pestrá skupina
žien, je prekvapivý a vtipný. Inscenácia, ktorú režijne naštuduje mladá režisérka Adriana
Totiková, ponúkne množstvo iskrivých situácií, živelnej energie, inteligentného humoru, ženského
hereckého šarmu a bohatej fantázie. Možno sa napokon ukáže, že nie každá žena sa narodila s
romantickým pohľadom filmovej Angeliky a nie každý muž dorástol v galantného gavaliera s
rýdzimi úmyslami operného hrdinu, no určite je v každom z nich skrytá ozajstná ľudská túžba po
porozumení a partnerskom pochopení. Aj napriek tomu, že pôvodná verzia hry vznikla už pred
rokmi, v DAB bude mať slovenskú a vlastne i svetovú premiéru. „Táto hra, či už bola iba v mojej
hlave, alebo neskôr aj na papieri, mala bohatú minulosť. Pomaličky dozrievala, ale nie vždy boli
vhodné podmienky, aby sa mohla zrealizovať. Takže ešte nebola uvedená ani v rozhlase, ani v
televízii, hoci bola pripravovaný scenár pre film. Ten bol ale úplne iný, takže sme ho museli
prispôsobiť pre potreby divadla,“ povedala o hre jej autorka Táňa Kusá. Text bol teda upravený
priamo pre nitrianske divadlo a tvorcovia boli pri jeho vzniku v úzkom spojení s autorkou hry.
„Mali sme možnosť a aj sme ju využili, že sme pripomienkovali rôzne verzie toho textu, vďaka
čomu bola naša spolupráca tvorivá a myslím si, že veľmi plodná,“ uviedol dramaturg Adam
Gold. Hra Syna či dcéru? je dobová komédia z 80. rokov inšpirovaná reálnym prostredím
kúpeľov, ktoré boli známe a povestné práve tým, že boli výlučne pre ženy. „Z toho vyplýva aj
základný rozmer humoru. Takže pôjde o mužsko-ženské vzťahy a druhou, takou vážnejšou
témou, ktorá dáva istú hĺbku celej komédii, je téma túžby po dieťati. Je to komédia
charakterová a situačná zároveň a uplatnenie v nej nájde naozaj veľká časť nitrianskeho
súboru.,“ skonštatovala režisérka inscenácie Adriana Totíková.
Premiéra inscenácie je naplánovaná na 10. marca vo Veľkej sále DAB. Predstaví sa v nej Lenka
Barilíková, Eva Pavlíková, Daniela Kuffelová, Gabriela Dolná, Alena Pajtinková, Andrea Sabová,
Eva Hlaváčová, Barbora Andrešičová, Peter Sklár, Anton Živčic, Juraj Ďuriš, Peter Oszlík, Roman
Poláčik, Jakub Rybárik a Marián Viskup.
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