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SLOVO NA ÚVOD 
 

FIKTÍVNA SPRÁVA VO FIKTÍVNYCH NOVINÁCH: 
 
... V dňoch 13.-14. novembra 1981 ornitológovia zaznamenali na strednom Slovensku – nad starobylým 
baníckym mestečkom Kremnica – prenikavý zvuk, nápadne pripomínajúci gáganie. Prieskum ale ukázal, že 
nejde o husi divé, ani domáce, preto sa spojili s gagológmi a tí im objasnili príčinu tohto hlučného úkazu. Gagot 
sa ozýval z Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy, ktorý práve odštartoval svoju premiéru v tomto meste  
a v tomto čase. ... (KONIEC FIKCIE) 
 

Odvtedy už tridsať rokov približne v rovnakom čase zapĺňajú kremnické námestia, ulice, uličky, zákutia 
a interiéry vhodné na podobné podujatia, dobre naladení ľudia chtiví gagov. Ako to na tomto festivale vyzeralo 
počas tých tridsať rokov – rok po roku – Vám priblíži nasledujúca bibliografia s názvom NAPÍSALI O GAGOCH 
2, ktorou BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – KNIŽNICA JÁNA KOLLÁRA V KREMNICI 
prispievajú k zachyteniu, zosumarizovaniu a sprístupneniu faktov o Gagoch v Kremnici.  
 

TAKTO SA MENIL NÁZOV A „ROZMER“ GAGOV: 
(Malý) festival humoru a satiry Slovenské gagy (v roku 1981) 
Festival humoru a satiry Slovenské gagy (od r. 1982 – do r. 1998)  
Pr(a)vé happeningové Kremnické gagy ’98 (v roku 1998) 
Festival humoru a satiry Kremnické gagy (od r. 1998 – do r. 2006)  
Stredoeurópsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy (od r. 2006 – do r. 2009)  
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy (od r. 2009)  
 

O BIBLIOGRAFII 
– ide o druhé – doplnené a prepracované vydanie bibliografie s názvom NAPÍSALI O GAGOCH 2  – v prvom 
vydaní bibliografie bolo spracovaných 25 ročníkov festivalu a druhé vydanie je doplnené o ročníky 26.-30. 
 
– takmer totožná bibliografia je aj prílohou (na DVD) knihy SÁGA GAGOV KREMNICKÝCH Kniha o humore, 
čo má svoju váhu (táto verzia obsahuje podrobnejší predmetový register rozšírený o účinkujúce divadlá 
a hudobné skupiny + farebne riešené opravy a doplnky prispievateľov sú nahradené poznámkami pod čiarou) 
 
– novinové články, ktoré sú použité v prvom vydaní bibliografie sme získali vlastnou excerpciou, z archívu Jána 
Faklu a zo Slovenskej národnej knižnice v Martine – xerokópie chýbajúcich článkov (chýbalo ich okolo 
stovky ) prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby  
– všetky použité články sú k dispozícii v Knižnici Jána Kollára v Kremnici na Oddelení bibliografie a informácií 
– zdrojom faktov o ročníkoch od roku 2004 je aj internetová stránka Gagov  
– fakty o všetkých ročníkoch boli v tomto vydaní bibliografie dodatočne doplnené z festivalových novín 
Gagáčik, programov festivalu (nemala som k dispozícii všetky) a z archívu Pohronského osvetového strediska  
v Žiari nad Hronom 
 
– chýbajúce údaje a fakty poskytli, prípadných novinárskych škriatkov  odstránili: Ján Fakla, Roman 
Vykysalý, Tamara Vykysalá a Dagmar Inštitorisová  
– Eva Hrončová (matka Gagáčika) a Alena Kršiaková (Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom) doplnili 
chýbajúce údaje o rektoroch Univerzity humoru a satiry  
– Jaroslava Čajková upresnila a doplnila fakty o recitátoroch a Peter Janků o niektorých spevákoch 
– Pavol Kelley (producent festivalu) pre Dagmar Inštitorisovú vypracoval poznámky k ročníkom 2004-2009 – 
aj nimi je doplnené toto vydanie bibliografie  
– fakty v kategórii Výstavy doplnili a na pravú mieru uviedli Janka Kolláriková (NBS – Múzeum mincí 
a medailí v Kremnici) a Helena Soboslayová (Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom) 
– organizátorov + členov organizačných tímov poskytla a doplnila Helena Žňavová (riaditeľka Pohronského 
osvetového strediska v Žiari nad Hronom) 
 
– problémy na poli bibliografie mi svojimi radami pomohli vyriešiť Anna Kucianová (vedúca Oddelenia 
výskumu a koordinácie bibliografie Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice) a Elena 
Matisková (krajská koordinátorka a bibliografka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene), Zora Nagyová 
(bibliografka Novohradskej knižnice v Lučenci) preložila z maďarčiny článok s názvom Prvá lastovička 
 

– VŠETKÝM VYŠŠIE UVEDENÝM ĎAKUJEM ZA INFORMÁCIE, ČAS, SPOLUPRÁCU, OCHOTU, 
TRPEZLIVOSŤ A POROZUMENIE 
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OSNOVA BIBLIOGRAFIE 
A. Niekoľko slov o Gagoch a ľuďoch – od tých, ktorí to „odpálili“ – od Jána Faklu, Romana Vykysalého + 

Ako to vyzeralo u Tatranovcov, tesne pred Gagmi + Gagy v spomienkach Ľuda Tatrana 
B. Prierezy jednotlivými ročníkmi + Bibliografia článkov 
C. Rektori + Prezidenti + Akademici 
D. Slovník gagov a pojmov s nimi súvisiacich 
E. Autorský, personálny a predmetový register 
 

ŠTRUKTÚRA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV: 
Ročník  Termín  Rektor Univerzity humoru a satiry (neskôr Prezident Akadémie humoru Slovenska) 
 Hostia (neskôr Osobnosti)  Slogany  Novinky  Zaujímavosti  Divadelné súbory  Hudba  
Výstavy + Karikatúra  Pre deti  Film  Iné podujatia  Pohár improvizácie  Počasie  Dejiská 
(scény)  Usporiadatelia ... (kategórie rokmi pribúdali, tu uvádzam len tie najzákladnejšie) ...  Články 
(informácie o ročníkoch = výťahy z článkov, kroník a internetu) 

 

VYSVETLIVKY K CITÁTOM: 
– v tejto bibliografii sa vyskytuje veľa citátov  
– mojim zámerom bolo prostredníctvom citátov vyzdvihnúť a zachovať myšlienky tých, čo všetky tie „srandy“ 
povymýšľali a realizovali; zachovať, sprístupniť a vyzdvihnúť množstvo myšlienok, postrehov, ktoré za obdobie 
trvania Gagov svojou optikou, sluchovými a inými vnemami zachytili novinári – vnímaví to pozorovatelia diania 
okolo nás; na začiatku bola len „kôpka“ starých novinových článkov, ale keď som ich začala čítať, nedokázala 
som inak, len sa týmto spôsobom o svoj zážitok z čítania podeliť; nedalo mi všetky tie udalosti, výmysly, 
nápady, veselosť ... sucho zviazať do dosiek a uložiť do krabíc  
– a ešte jednu a PODSTATNÚ úlohu tu zohrávajú citáty – slúžia ako faktografický materiál a v jednotlivých 
ročníkoch slúžia ako dôkazy (aj keď nie stopercentné) o účasti divadelníkov, hudobníkov, karikaturistov, 
literátov, filmárov, mímov, recitátorov a iných veselých ľudí s presnou muškou; mnohé články vypovedajú 
o vzťahu Kremničanov ku Gagom; iní novinári zasa zachytili „špecialitky“ zo života Gagov – ako sa vyvíjali, 
s akými problémami sa stretli... 
 
... úryvky, citáty (výberovo) ... – som umiestnila medzi trojbodky a za každým citátom sa nachádza citačný 
záznam 
 
Príklad: 
... V roku 1981 sa zrodil nultý ročník malého festivalu humoru a satiry – Slovenské gagy. Robili sme ich 
v spolupráci s klubom mládeže Labyrint, v ktorého priestoroch sa aj celý odohrával. Atmosféra bola výborná, 
všetky vystúpenia boli totálne nabité. ...  
 

ŠTROFFEK, Otto. 1994. Gagista. In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 6, s. 7 a 12. 
 

LEGENDA K ČLÁNKOM: 
1. bibliografický záznam článku  

 stručná charakteristika článku, anotácia + citáty (výberovo) 
... aj v časti články uvádzam zaujímavé pasáže článkov (tiež medzi trojbodkami) ... 
 
Príklad: 
Články: 
 

1. Spodniak, Dušan  
 Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81 / Dušan Spodniak. 

In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 34, č. 272 (17.11.1981), s. 1 a 5. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok + info o orientačných prvkoch na Gagoch + označenkách +  

o haluškách 
... V snahe zamedziť „nežiadúcim javom“ na festivale humoru a satiry organizátori Slovenských gagov ’81 
pripravili pre jeho účastníkov zaujímavú hru. Jej základom bolo poznanie farieb (žltá, červená, bledomodrá, 
zelená, fialová). Každá z nich mala svoju funkciu. ... 
 
– radenie článkov = chronologické 

Zostavovateľka 
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A. Niekoľko slov o Gagoch a ľuďoch – od tých, ktorí to „odpálili“ – od 
Jána Faklu, Romana Vykysalého + Ako to vyzeralo u Tatranovcov, 
tesne pred Gagmi + Gagy v spomienkach Ľuda Tatrana 

 

Príspevok Jána Faklu: 
 

Kto bol pri tom...? 
 
Neúplná správa o tom ako to bolo a o ľuďoch, ktorí boli pri zrode festivalu humoru a satiry Slovenské gagy 
v Kremnici v r. 1980-81. 
 
Veľa sa už popísalo a nahovorilo o tom, ako vznikol prvý Festival humoru a satiry na Slovensku. 
Aj preto je možno dobré, keď si s odstupom času (kým ešte žijeme a pamätáme si) pripomenieme tých ľudí, ktorí 
pri tom „pôrode“ naozaj boli. To, že doba tehotenstva nebola ľahká ani krátka, pochopíte, keď aspoň trochu 
osvetlím postupné kroky jeho „počatia“. 
Naše Kremnické divadlo v podzemí vzniklo na Gymnáziu (*1973) a neskôr sa usídlilo v mládežníckom klube 
Labyrint (1978). Od konca sedemdesiatych rokov minulého storočia navštevovalo so svojimi kabaretmi  
a komédiami rôzne súťaže, festivaly a prehliadky divadiel v celej Československej socialistickej republike.  
Na každom podujatí (a nebolo ich málo) sme všeličo uvideli, všelikoho spoznali, niečo aj získali (ocenenia) 
a najmä všetko si hodnotili – tvorili rebríček kvality. Keď sme toho už videli dosť veľa, povedali sme si, že aj 
my by sme mohli – pre svoje domáce obecenstvo – urobiť prehliadku divadiel, ktoré sa nám páčili a ktoré sú 
našim hodnotovým kritériám blízke. Najskôr sme si však urobili akúsi „generálku“. 
  Po úspešnom a chvíľu v Kremnici aj zakázanom Smetisku (jar 1979) napísala pre nás vtedajšia 
študentka dramaturgie na VŠMU Vanda Facunová (dnes Kyselicová) novú hru „Robinson a canibali“.  
Na výročie nášho Divadielka malých javiskových foriem 17. novembra 1979 sme usporiadali prehliadku 
repertoáru nášho divadla pod názvom UNE GRANDE MIXTURE POUR FELICITÉ , na ktorom sme uviedli 
premiéru Robinsona, reprízu môjho Smetiska a galavýpredaj skečov bývalých členov. Tento veľmi vydarený 
večer plný humoru (exceloval komik Roman Vykysalý v úlohe Robinsona, ale aj Tibor Račko, Jaro Šimkovič, 
Ondro Mularčík a Dušan Ogurčák – zakladatelia DMJF vo svojich bravúrnych scénkach), divákmi 
preplneného Labyrintu a vône chleba s masťou a cibuľou, bol pre nás testom našich schopností a skúsenosťou 
pre organizovanie podobnej akcie, ktorej vízie sa pre nás  vtedy črtali už jasnejšie. V presvedčení , že myslíme 
správnym smerom nás utvrdila aj celoštátna prehliadka klubových programov Klubová tvorba (1980), na ktorej 
nás očarilo nielen mesto a jeho Masné Krámy, ale aj atmosféra a vysoká úroveň veľkolepého podujatia (hrali 
sme naše SMETISKO o potkanoch). 
Keď ma v apríli 1980 zavolali na dvojročnú základnú vojenskú službu, dúfali sme, že divadielko bude pracovať 
ďalej. Už v novembri toho roku sme chceli pripraviť malý vlastný festival, podobný tej našej vydarenej 
prehliadke pred rokom, na ktorom bude dominovať divadlo a humor – t.j. naši pozvaní hostia. S Vandou 
Facunovou, Tónom Brčkom a Romanom Vykysalým sme mu dávali už aj rôzne pracovné názvy, ako napr. 
HLODY, SMIECHOTY, REHOTY a pod., žiadny sa však neujal. Náš nápad sa však neujal najmä na 
Okresnom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, ktorému v tom čase „šéfoval“ verný služobník strane 
a vtedajšej moci Július Katina. Napriek odhodlaniu členov klubu Labyrint nás odhováral aj mestským pánom 
poslušný riaditeľ Mestskej osvetovej besedy Ján Gábor pod zámienkou, že „treba všetko dobre pripraviť, 
napísať POZ-ku“ (vtedy povinné Politicko-organizačné zabezpečenie), „schváliť na príslušných orgánoch 
komunistickej strany a Okresnom národnom výbore...“...atď. Na ONV – odbore kultúry v tom čase a ešte dlhé 
roky sedel „torpédoborec“ akejkoľvek nekomunistickej kultúry v okrese Ján Melich. Týmto súdruhom sa nás 
vtedy (v koordinácii so straníckym vedením mesta Kremnica) podarilo spacifikovať sľubom „urobíme to na 
budúci rok“ a tiež s výhovorkou „veď si na vojne, ako to chceš zvládnuť...?“.  
Na „vojne“ som vtedy bol, to je fakt. Ale duch nášho divadla žil v Kremnici ďalej. Vanda Facunová sa nám 
síce vzdialila a aj Tóno Brčka tiež odišiel z Kremnice (na vysokú školu do Bratislavy), pri našich občasných 
stretnutiach v klube Labyrint sme však najmä s Romanom Vykysalým na ten ich „súdružský sľub“ nezabudli 
a pripravovali festival „na budúci rok“. Jedného dňa mi v Seredi napadol názov „Gagy“ a vedel som, že je to 
správny výraz, ktorému porozumie každý. „Slovenské“ som pridal preto, že malo ísť o festival celoslovenský, 
v rámci vtedajšej ČSSR. Dúfal som tiež, že náš festival bude raz medzinárodný a „Slovak gags“ budú teda 
zrozumiteľné aj v zahraničí. V Seredi som napísal aj požadovanú „PéÓZet-ku“ a rozposlal ju na príslušné 
inštitúcie. A cez „opušťáky“ a dovolenky od jari až po jeseň 1981 ich aj osobne „otravoval“ – až pokým nám 
akciu konečne neschválili. Kolegom v divadle som názov festivalu odôvodnil ľahko („gag“ je od našej 
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slovenskej husi, ktorá ešte kedysi, možno ešte v praveku, povedala: „gág, gág“ – čo všetci prijali ako „logické 
vysvetlenie“ a pridali sa vymýšľať ďalšie súvislosti), horšie to bolo na „príslušných orgánoch“, ktoré všetko čo 
nebolo v línii komunistickej strany prijímali ťažko. Oporu som však mal v divadle. Roman i ďalší (Tóna Brčku 
sme chceli stiahnuť späť z Bratislavy) ma povzbudzovali a inšpirovali natoľko, že som cez dlhé „seredské“ 
večery napísal takmer hodinové zdôvodnenie – scenár „zakladateľského kabaretu“ pod názvom NON TEATRO 
BUFFO, alebo Sága gagu slovenského. (Prečo podnázov Sága..? Vtedy bežal v televízii prvý seriál – Sága rodu 
Forsythovcov a slovo „sága“ mi akosi tiež „gágalo“. Titul kabaretu NON TEATRO BUFFO – Nedivadlo 
humoru – bol zase inšpirovaný českými ne-divadlami, ktoré tieto slová používali a nám sa zapáčili.) Apropo: hus 
ako „gagorodička“ sa mohla v prvých rokoch festivalu mohla spomínať iba v našom predstavení – netreba 
zabúdať, že šéfom ÚV KSČ bol v tých časoch Gustáv Husák, ktorého meno spomenúť na festivale mohlo 
znamenať veľké opletačky, alebo aj basu! 
V tomto zložitom období, keď sme boli každý v inom meste, zohral dôležitú úlohu aj môj priamy veliteľ IKVČ 
npor. Zdeno Úšela, ktorý mi „izoláciou“ v Sieni bojových tradícii útvaru umožnil pokojne písať 
a mimoriadnymi priepustkami „služobne“ cestovať do Bratislavy, Banskej Bystrice a najmä do Žiaru nad 
Hronom a Kremnice – za účelom prípravy festivalu a nácviku premiéry. A keď sa mi podarilo (ako prvú osobu 
v tom nekonečnom rade inštitúcií: KOS, OOS, MOS, KNV, ONV, KOR, OOR...MsV SZM, OV SZM,...) 
presvedčiť vtedajšiu tajomníčku Krajského výboru SZM v Banskej Bystrici Katku Zambojovú (dnes 
Zozuľákovú) o tom, že Gagy budú dobré a užitočné podujatie pre ľudí, že humor a satira spoločnosti neuškodia 
(...veď aj „XV. Zjazd KSS k tomu v prejave ministra kultúry Válka vyzýva“...), pridali sa ďalší. Z Krajského 
výboru SZM bol poverený akciou Ľubomír Vavro, z Krajského osvetového strediska z Banskej Bystrice nás 
mala „na starosti“ metodička Klementína Uhrínová, (o rok pridal dnes nebohý Rudo Škulec), z okresu (OOS) 
mladučká Hela Žňavová, z mestského SZM nás od začiatku podporil Peter Lysek. Tí „opatrnejší“ (Jano Gábor 
niekedy zohrával úlohu prostredníka medzi nami a mestom, ale nakoniec sa pridal), ktorí pred rokom festival 
odkladali, však ešte trvali na tom, aby to bol „zatiaľ iba pokusný – nultý ročník“. Báli sa humoru i jeden druhého 
a najmä Melicha „z okresu“ (lebo by ich to mohlo stáť miesto) a strach z toho, čo ak sa  tam „niečo zakázané“ 
povie, im nedovoľoval naplánovať akciu naozaj. Napriek ročnému predstihu ju do svojich plánov nedali. Zrejme 
verili, že nás to prejde a im by to tiež neprešlo. A to sme festival pripravovali aj na komunistami uznávaný Deň 
študentstva! Možno už vtedy tušili, že tento „deň rebelantov“ je akosi nebezpečný... 
  Nultý Festival humoru a satiry sa teda podarilo uskutočniť (aj s odkazom na kremnického „satirika“ 
Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského) v neskorých jesenných dňoch ako akýsi „seminár humoru“, 
iba v interiéri, (veď vonku bola celkom slušná zima), v piatok 13. a v sobotu 14. novembra 1981. Slávnostné 
otvorenie a inaugurácia rektora imaginárnej Univerzity sa konali v dobových kostýmoch (prečo – to už 
nepamätám) pred Múzeom na námestí 1. mája (dnešné Štefánikovo námestie). Programy, vrátane našej úvodnej 
premiéry, sa konali v „natrieskanom“ klube Labyrint, na ktorom nám „humoruchtiví diváci“ vyvalili dvere. 
Mojim hlavným partnerom v našom novom kabaretnom predstavení bol Roman Vykysalý, na klavíri nás 
doprevádzal dnes už nebohý „hudobný samorast“ Eugen Čunderlík. Z Kremnického divadla v podzemí pri 
prípravách akcie aktívne spolupracovala najmä Anna Sabolová (dnes Šopoňová) a Erika Kováčová (dnes 
Segečová), z Bratislavy vypomáhal Tóno Brčka. Z „vojny“ prišiel aj Milan Samuelčík, pomáhal aj Bohuš 
Wollner a ďalší členovia (Peter Michňa, Edita Čunderlíková). 
Moderovanie besedy s prvými hosťami festivalu, ktorých sme si pred premiérou uctili podávaním halušiek 
s kyslým mliekom, sme zverili „otcom divadla“ Ondrovi Mularčíkovi a Dušanovi Ogurčákovi. Viktor Kubal 
(prvý rektor UHaS), Andrej Bán (šéfredaktor Roháča), Milan Vavro, Mikuláš Sliacky a Tomáš Janovic 
(redaktori Roháča) odpovedali nielen na otázky z publika, ale aj kreslili karikatúry a rozprávali aforizmy. Jeden 
z najúspešnejších aforistov bol Milan Lechan, vtipne zasahoval aj Oto Markovič z Dolného Kubína (ten prišiel 
aj s Kubínskym prefíkaným divadlom – Evou Lofajovou a Janom Janovicom), hudobné vstupy 
zabezpečovala folková skupina 3+1 z Prievidze, ktorej vedúcim bol Štefan Bílik. Výpredaj vtipov bol 
vyvrcholením dvojdňového festivalu, na ktorom s veľkým úspechom a vo vypredanom Labyrinte vystúpili so 
svojimi predstaveniami divadlá malých javiskových foriem Dippol z Detvy na čele s Edom Stanovským 
a korepetítorom Ľubomírom Filipom, Štúdio 77 zo Spišskej Novej Vsi s umeleckým vedúcim Ľudom 
Ferencom a Chiméra z Bratislavy. Na otvorení spolupracovali aj členovia divadielka Maják zo Žiliny Ľuboš 
Kamas a Jaro Rusnák. Pre tých, čo sa do klubu nezmestili, sa vonku na hradbách (medzi dvoma bránami) 
premietali filmové grotesky. 
Prvé Gagy v Labyrinte sme zaznamenávali aj na magnetofónové pásky (sú zachované v mojom archíve), zo 
Slovenskej televízie pripravil reportáž štáb Televízneho klubu mladých s redaktorkou Juditou Šimkovičovou 
a režisérom Jánom Chlebíkom (o zachovaní záznamu nemáme informácie). Prvý plagát festivalu nakreslil 
banskobystrický karikaturista z denníka Smer Pavol M. Kubiš (na akcii vystavoval svoje karikatúry), podujatie 
fotografovali Marián Kupka, Michal Borský a možno aj ďalší. 
Prvé Slovenské gagy mali obrovské zázemie v tzv. „klubistoch“, t.j. mladých dobrovoľníkoch z klubu mládeže 
Labyrint, bez ktorých by sa festival neuskutočnil tak úspešne a tak pohodovo. Vymenovať ich všetkých je 
takmer nemožné, pamätám si však, že nás veľmi podržali a od začiatku brali Gagy ako svoju akciu. Pod vedením 
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vtedajšej vedúcej Drahomíry Rurikovej (dnes Jurišovej) zabezpečili potrebný technický a personálny servis. 
Organizácia v klube fungovala napriek veľkému pretlaku divákov, všetci boli ochotní a obetaví pomôcť aj pri 
nepredvídaných ťažkostiach. Labyrint sa stal ozajstným festivalovým klubom s neuveriteľne ľudskou 
atmosférou, čo ostalo ešte dlho aj počas ďalších ročníkov, minimálne až do jeho zatvorenia v roku 1991. 
Pôrod festivalu bol teda ťažký, ale krásny. Už na nultom ročníku sa objavili rôzne žánre humoru a satiry, ktoré 
sa s pribúdajúcimi ročníkmi rozširovali. Festival prekonal aj svoje detské choroby, pubertu, aj takmer svoj zánik. 
Dnes je dospelým a úspešným podujatím, ktoré môže čerpať so svojich skúseností, môže sa rozvíjať 
a stabilizovať na mnoho rokov dopredu.  

Jano Fakla, Vianoce 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prvý GAG z predstavenia NON TEATRO BUFFO, alebo sága gagu slovenského v podaní dvojice „hlavných 
postáv Gagov“ – Fakla –Vykysalý – *13.11.1981 v Klube mládeže Labyrint 
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Čo tomu predchádzalo? 
 

 z rozhovoru s Romanom Vykysalým: 
 
... Patríš do skupiny kremnických „klubistov“, ktorí stáli pri zrode Slovenských gagov. Čo im 
bezprostredne predchádzalo? 
 

R. Vykysalý: Ako vojaka ma Jano Fakla zaujal myšlienkou začať s niečím ucelenejším na pôde DMJF- 
G (Divadla malých javiskových foriem pri Gymnáziu). Pustili sme sa do písania divadelnej hry. V jeho priebehu 
sme zistili, že hru musí napísať jeden a ostatní ju môžu eventuálne dotvárať. Tak vyšlo z Janovho pera 
„Smetisko I“. Nadišiel slávnostný okamih – vychystali sme sa na krajskú súťaž do Staškova, rodiska Jozefa 
Kronera. Čakalo nás tam však schladenie, bol to vlastne prepadák. Pochopili sme, že na rozdiel od kabaretu ešte 
nezvládame ucelenú formu predstavenia. Napodiv, v zlom predstavení som obdržal cenu za herecký výkon. 
Naštudovali sme ďalšiu pôvodinu – Robinson a kanibali alebo Hádaj, koho dnes budeme mať na večeru. Keď 
sme robili kabaret „Non teatro buffo – Sága gagu slovenského“, bol Jano Fakla už na vojne, skúšok sa však 
často zúčastňoval aj načierno. Vtedy sme si začali klásť otázku, kde sa podel slovenský humor. Zistili sme, že 
slovo gag vlastne pochádza od husi, rozpitvávali sme dejiny, snorili ... Tak sme sa prepracovali k roku 1979 
a jasnému zámeru – usporiadať v Kremnici festival humoru a satiry. Pri zrode tohto nápadu stáli Jano Fakla, 
Tóno Brčka, Vanda Facunová, Milan Samuelčík a ja. Samozrejme, prvé oťukávačky na mestských a okresných 
orgánoch nedopadli dobre. 1*Vtedy sa Jano Fakla nasrdil a vzal to zvrchu, t. j. od ministerstva. – [„To nie je 
pravda, na žiadnom ministerstve som vtedy nebol.“] Od syna evanjelického farára to bola pozoruhodná guráž. 
Dobrými radami nám veľmi pomohol karikaturista Milan Vavro. Napokon sme dostali povolenie aj peniaze. 
V roku 1981 sa zrodil nultý ročník malého festivalu humoru a satiry – Slovenské gagy. Robili sme ich 
v spolupráci s klubom mládeže Labyrint, v ktorého priestoroch sa aj celý odohrával. Atmosféra bola výborná, 
všetky vystúpenia boli totálne nabité. ...  

 
ŠTROFFEK, Otto. 1994. Gagista. In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 6, s. 7 a 12. 
 
 
 

  
 

 
Roman Vykysalý očami a perom Igora Lackoviča 

In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 30, č. 4 
(1986), s. 30. 

 
                                                
1* – polemika Jána Faklu  
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Augustína Tatranová o svojom mužovi – v súvislosti s Gagmi napísala: 
 

... Nedá mi nespomenúť Slovenský festival humoru a satiry v Kremnici. Tatranova augustová nervozita 
veštila, že termín gagov sa blíži. Bol ich sympatizantom a nemohol sa ich dočkať. Pravidelne pracoval na 
príprave tohto festivalu. Deväť rokov počas gagov bol vedúcim tlačového strediska. ... 
 
2* Tatran, Ľudovít (24.12.1926 Brezno – 26.1.1992 Kremnica) – redaktor, autor humoresiek, scénok, 
aforizmov... 
 
V Kremnici žil od r. 1944.  
Podieľal sa na príprave Kremnických gagov.  
 

Svoje spomienky a zážitky zachytil Ľudo Tatran v článku Pohľad z boku 
v roku 1990  
 
... Pohľad z boku 
 Vôbec sa mi nechce veriť, že by bolo už skoro desať rokov, čo členovia Kremnického divadla 
v podzemí niesli na predstavenie velikánsku rajnicu halušiek do klubu Labyrint, aby nimi originálne uhostili 
svojich hostí. To bolo prvý raz a človek si to dobre pamätá, lebo začiatok a koniec je najdôležitejší. To ostatné sa 
zlieva na niektoré spomienky, ale ich rok je nenávratne mimo pamäti. 
 Čo ako rozmýšľam, za celé tie roky som hádam ani len jeden program nevidel do konca. Vždy bolo 
treba pobehúvať, vždy bolo treba čosi pripravovať, zaháňať nepredvídané okolnosti – a tých bolo veru neraz 
nepočítane. 
 Koľko súborov, toľko žiadostí a zvláštností. Ale najviac mi utkvel v pamäti zážitok a s priateľmi 
divadelníkmi – ak sa nemýlim – z Turian, ktorí mali skvelú predchádzajúcu povesť a boli sme radi, že sa nám 
ich podarilo pre Gagy uloviť. Hrali „Na skle maľované“ a doteraz sa traduje, že to bolo najlepšie predstavenie, 
aké sa na Gagoch doteraz uskutočnilo. My sme sedeli v známom Tlačovom stredisku, ktoré nebolo tak veľmi 
tlačovým, ako informačným. Každého sme pekne prijali, každého dobrým slovom odbavili a v prípade našich 
divadelníkov, ktorých som spomínal, sme do Tlačového strediska, kde boli večne otvorené symbolicky aj 
skutočne dvere, počuli zvýšené hlasy našich ubytovateľov a návštevníkov a účinkujúcich v tom jánošíkovskom 
predstavení. Neviem presne, ale malo ich byť okolo dvadsať a prišlo ich viac ako raz toľko. Samozrejme, že 
v kremnických stiesnených ubytovacích priestoroch nemali kde spať. Vedúca súboru, menšia, ale veľmi 
energická pani, hneď prehlásila, že ak nebudú mať na noc strechu nad hlavou, zvrtnú sa a okamžite odídu 
domov. Čo myslíte, ako to všetko dopadlo? Jednoducho. „Na skle maľované“ šlo a pre všetkých sa voľajakým 
zázrakom našiel aj nocľah. Stručne by sa dalo povedať, že pre organizátorov na Gagoch nebolo nič nemožné. 
Nešpekulovali ako povedať „nie“, pre nich existovalo len „áno“. A hoci mám už 64 rokov, od práce na Gagoch 
ma nemôžu ani bičom vyhnať. Zakaždým sa cez Gagy cítim mladším a v Tlačovom stredisku sme vždy robili do 
úmoru, koľko ráz celé dni bez jedla, lebo naň skutočne nebolo času, ba stalo sa, že sme so šéfom okresnej 
žiarskej kultúry jedli za celý deň jeden zrebnatý kaleráb a nič viac a doma nás manželky a deti cez Gagy 
poznávali iba podľa fotografie. 
 Veľkú chybu by som urobil, keby som nespomenul skalného prívrženca gagov dr. Janka Schustera,  
dr. Dušana Kleimana, Ondríka Bosíka, Jožka Bilyho a nech mi odpustia tí ostatní, ak ich nespomeniem, ale 
všetci ich máme v srdci. To boli mušketieri gagov. 
 Rád spomínam aj na činnosť prípravných výborov. Niekedy bol na nich väčší kabaret ako na samotných 
Gagoch. Čo človek, to názor a ústa si veru neviem ako nikto neumýval. Rád si spomínam na šéfovanie Rudka 
Škulca, terajšieho pracovníka (dramaturga) bystrickej televízie. Ak sme sa k niektorej svojej gagáckej úlohe 
stavali ľahostajne a nevykonali ju načas, mali sme po chlebe. Rudko nikoho nešanoval, bárs by to bola aj neviem 
aká šarža. Že to veľa ráz nedopadlo tak, ako sme si to predstavovali, k tomu viedli rozmanité príčiny. Papieroví 
funkcionári Gagov neboli na prípravných výboroch veľmi obľúbení. Veľa mudrovali, veľa sa odvolávali na 
všelijaké paragrafy a zo všetkých mali strach. 
 Neviem, ktoré Gagy nám chceli zakázať kvôli niekoľkým kremnickým ortodoxným komunistom, ktorí 
zatelefonovali na Okresný výbor KSS, že sa v Kremnici chystá šesťdesiaty ôsmy rok a že ani na Prvého mája 
nebola taká výzdoba mesta, ako na Gagy. Bolo to vtedy, keď si klubisti z Kremnice trošku a veľmi lahodne 
                                                
2* – pozn. zost. – v Knižnici Jána Kollára v Kremnici máme k dispozícii rukopisy tvorby Ľuda Tatrana, ktoré nám venovala 
jeho manželka Augustína Tatranová 
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utiahli z kremnických mestských nedotknuteľných šarží. A Janko Fakla si iste dobre pamätá, keď sme sa 
s našim „dohľadom“ krvavo škriepili ohľadne zvratu „súdruh bača“ v niektorej jeho hre. Darmo vysvetľoval, že 
keď môže byť napríklad „súdruh krajčír“, prečo by nemohol byť „súdruh bača“? Nakoniec Janko riadne treskol 
dvermi na Mestskom kultúrnom stredisku a „súdruh bača“ išiel. 
 Nemal by som zabudnúť ani na to, že z niektorých vyšších kruhov sme sa tešili veľkej pozornosti. Páni 
eštébáci museli mať veľký zmysel pre srandu, keď si špendírovali návštevu (dalo by sa povedať hromadnú) na 
všetkých Gagoch ... 
 Kremničania zo začiatku nemohli Gagy ani cítiť. Hľadali aj tú najmenšiu zádrapku, aby ich mohli 
ohovárať. Nič sa im nepáčilo. Keď bolo málo programu, nadávali, že Kremnica spí a keď sme sa s programami 
išli pretrhnúť, zase sa im nezdalo, že keď je všetko naraz, nedá sa nič poriadne sledovať. Gagy prilákali aj veľa 
takých, čo si radi uhnú a – bohužiaľ – z veľkej časti to bola mládež. Istý čas Kremničania videli len týchto 
a zahmlievalo sa im v očiach, keď si mali všimnúť, že je tu spústa mladých spevákov, hercov, muzikantov, 
divadelníkov rôznej sorty, filmárov a ľudí, čo im spríjemňujú život veselým slovom. 
 Tohto roku vraj prvý raz nemá byť v prevádzke Tlačové stredisko. Sme viacerí takí, čo nám za ním 
bude smutno. Prežili sme tu kus vzrušeného života, stretávali sme sa stále s novými ľuďmi a mali sme zo seba 
navzájom radosť. 
 Ľudia boží, kde vy teraz budete blúdiť po meste, keď všetky krčmy budú plné? Hádam čo by sme 
spravili nejaký Hyde park v Zechenterovej záhrade, alebo ak bude pršať, tak medzi bránami, aby sme nemokli. 
           

ĽUDO TATRAN ... 
 

TATRAN, Ľudo. 1990. Pohľad z boku. In Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu 
humoru a satiry Kremnica, 31. augusta - 2. septembra 1990. 
 
 
 
 

 
 

 
Podobizeň Ľuda Tatrana 

In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. – 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. – 

ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 13. 
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B. Prierezy jednotlivými ročníkmi + Bibliografia článkov 
 

 
Ročník  nultý 

– (Malého) Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy 
 

Termín:  – 13. november 1981 (piatok trinásteho) – 14. november 1981 (sobota) 
 

... Slovenské gagy mali však tri 3* [* správne – dva začiatky] začiatky: ustanovenie Univerzity 
humoru a satiry (rektorom sa stal Viktor Kubal st., profesormi Milan Vavro a Tomáš 
Janovic), podávanie halušiek pred prvým predstavením a nakoniec predstavenie NON 
TEATRO BUFFO ... 
 

BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-6560, 1981, roč. 34, 
č. 50, s. 12-13. 

 
  – 13. novembra vznikla imaginárna Univerzita humoru a satiry (UHaS) 
 

... Bol november. Piatok trinásteho. Sychravé povetrie prerušil na kremnickom námestí 
bubeník. Najprv zabubnoval a potom sa rozkričal. Oznámil, že v roku 1981 sa Kremničania 
konečne dočkali vlastnej univerzity. A nie hocijakej, ale Univerzity smiechu a humoru, ktorej 
rektorom sa stal Viktor Kubal a študentmi všetci, ktorí prišli, aby počas jej dvojdňového 
trvania, zúčastnili sa „výuky“ a ak uznali za vhodné, ju aj zdarma ukončili. Tak akosi začal  
I. ročník [* správne – nultý ročník] Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy 1981. ... 
 

PRÍPRAVNÝ VÝBOR. 1982. Festival humoru a satiry Slovenské gagy 1982 – 
príležitosť aj pre vás! In Smer. ISSN 0231-7524, 1982, roč. 33.  

 
... na hlavnom kremnickom námestí založili prvú univerzitu tohto druhu u nás [* Univerzitu 
humoru a satiry], a to bol aj začiatok festivalu Slovenské gagy ’81. Práve padali azda prvé 
snehové vločky tejto zimy. Na ceremoniáli nechýbali taláre, akademické insígnie ani 
symbolický kľúč od brány vznikajúcej Univerzity. Keďže je bez prístrešia, kľúč by mal 
„pasovať“ do tých dverí, za ktorými sa na Slovensku darí humoru. ... 
 

BARANOVIČ, Miro. 1981. Nežartujme so žartmi : Slovenské gagy ’81 – prvý 
festival humoru a satiry v Kremnici. In Televízia. ISSN 0139-7451, 1981, roč. 16, č. 1, 
s. 26-27. 

 
... Keď návštevníci festivalu vchádzali do Kremnice, naskytol sa im zaujímavý obraz: Na 
námestí pred múzeom bolo kreslo a bubeník oznamoval, že mesto sa stáva univerzitným, lebo 
tu práve vznikla Univerzita humoru a smiechu. Zároveň sa stáva mestom liečebným, lebo sa  
v ňom bude odteraz každý rok liečiť humorom a smiechom. Prvým rektorom Univerzity 
humoru a smiechu [* správne – Univerzity humoru a satiry] sa stal Viktor Kubal starší  
a členmi jeho kolegovia Milan Vavro a Tomáš Janovic.  
 

SPODNIAK, Dušan. 1981. Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81. In Smena. 
ISSN 0231-7427, 1981, roč. 34, č. 272, s. 1 a 5. 

                                                
3* – pozn. zost. – text medzi hranatými zátvorkami vložený zostavovateľkou do textu citátov [* správne – ...] znamená 
odstránenie nepresností, ktoré sa v článkoch vyskytli a vysvetlivky zostavovateľky [* ...] 
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Rektor Univerzity humoru a satiry (UHaS): Viktor Kubal st. (karikaturista) 
 

... Za účasti oficiálnych predstaviteľov mesta, účastníkov prehliadky, verejnosti i Čs. televízie 
bol známy karikaturista a čestný hosť Viktor Kubal pasovaný za rektora prvej univerzity 
humoru a satiry. Stal sa duchovným otcom celého podujatia. ... 
 

PRUŽINCOVÁ-TUŠLOVÁ, Dagmar. 1981. Slovenské gagy ’81 : o prvom (malom) 
festivale humoru a satiry. In Večerník. ISSN 1335-163X, 1981, roč. 26, č. 228, s. 5. 

Profesori: Milan Vavro (karikaturista), Tomáš Janovic (spisovateľ) 

Hostia:  Viktor Kubal, Milan Vavro, Tomáš Janovic, Mikuláš Sliacky, Milan Lechan 
 

 
Novinky: – nový bol celý tento ročník  
 

Zaujímavosti:  
 
– bryndzové halušky s kyslým mliekom boli povýšené na humoristické jedlo 
 
... Ešte hostia ani dobre nevošli do kremnického Labyrintu, keď ich usporiadatelia začali vítať typickým 
slovenským humoristickým jedlom – bryndzovými haluškami a kyslým mliekom. Pretože hneď vznikol veľký 
záujem o toto humoristické jedlo a tanierov bolo menej než hostí, nezostávalo nič iné, len aby 20 litrový hrniec 
s haluškami začal kolovať z ruky do ruky. Tak sa aj stalo a o chvíľu bol veru prázdny. ... 
 

 SPODNIAK, Dušan. 1981. Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81. In Smena. ISSN 0231-7427, 
1981, roč. 34, č. 272, s. 1 a 5. 

 
– originálne riešené výklady niektorých kremnických obchodov 
 
... Členovia Divadielka v podzemí inštalovali „maturitné tablo“ súboru v jednom z nich [* výklad obchodu], 
avšak s fotografiami aspoň dvadsať rokov starými. ... 
 

BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-6560, 1981, roč. 34, č. 50, s. 12-13. 
 

Divadelné súbory: 
 
– Divadelný súbor – Mesto – Názov predstavenia – ďalšie informácie – napr. autori, režiséri, účinkujúci – 
(miesto a čas konania ...)  
 
– Krajské bábkové divadlo – Banská Bystrica – Malé klauniády – (Závodný klub ROH Rudných baní – 
v piatok) + Zrkadlo – divadelno-pantomimické predstavenie – hrali: Oľga Hoffmanová, Ján Kožuch – (Dom 
osvety – v piatok) 
 
– Kremnické divadielko v podzemí – Kremnica – NON TEATRO BUFFO alebo Sága gagu slovenského – 
autorský literárny kabaret, premiéra – autor: J. Fakla, hrali: R. Vykysalý, J. Fakla, klavír: E. Čunderlík – 
(Labyrint – v piatok) 
 
... Úvodné predstavenie NON TEATRO BUFFO malo podtitul Sága rodu slovenského a jeho autori (J. Fakla,  
R. Vykysalý) z kremnického Divadielka v podzemí sa v tejto „historickej freske“ usilovali dokázať, že 
rodostrom našej smiechovej kultúry sa začína od „husieho gagotu“. Všetkých divákov o tom nepresvedčili, ale 
rozhodne ich pobavili interpretáciou chúlostivej témy – Slováci a humor. ... 
 

BARANOVIČ, Miro. 1981. Nežartujme so žartmi : Slovenské gagy ’81 – prvý festival humoru a satiry 
v Kremnici. In Televízia. ISSN 0139-7451, 1981, roč. 16, č. 1, s. 26-27. 
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– Kubínske prefíkané divadlo – Dolný Kubín – Elza – predstavenie o naivnej dedinskej dievčinke, ktorá sa 
chce zúčastniť a zvíťaziť na súťaži krásy – Oto Markovič, Eva Lofajová, Ján Janovic – (Labyrint – v piatok) 
 
– Divadielko pod Poľanou Dippol z Domu kultúry ROH – Detva – Vysiela bič II. – 4* pesničky a texty Jara 
Filipa v interpretácii jeho amatérskych hercov a jeho brata Ľubomíra Filipa – (Labyrint – v sobotu) 
 
... Časomerač odplieskal bičom časové znamenie a hlásateľ rozhlasovej stanice BIČ II. oznámil: „Bolo približne 
sedem hodín...“ V rozcvičke sa poslucháči naučili podliezanie pred nadriadenými, postávanie v rade, 
predbiehanie fronty, v správe o počasí zase, že ojedinelý výskyt tlakovej níže si iste niekto zlíže ... 
 

BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-6560, 1981, roč. 34, č. 50, s. 12-13. 
 
– Chiméra (pôsobila v Klube Pod Michalskou) – Bratislava – Ja-di-la-da-dá – snaha o tvorbu intelektuálneho 
divadla – (Labyrint – v sobotu) 
 
– Štúdio 77 – Spišská Nová Ves – Predposledný časť ... – umelecký vedúci: Ľudo Ferenc – (Labyrint – 
v sobotu) 
 
... predstavenie o tom ako neformálne sa dá vyučovať sexuálna výchova. Pedagóg v ňom citlivo radil 
začínajúcim takto: „Prepáčte, slečna, môžem si k vám ľahnúť?“ ... 
 

BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-6560, 1981, roč. 34, č. 50, s. 12-13. 
 
– Maják – Žilina – členovia divadielka: Ľuboš Kamas a Jaro Rusnák 
 

Hudba: 
 
– 3+1 – Prievidza – folková skupina – vedúci: Š. Bílik – (Labyrint – v sobotu) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– vernisáž výstavy karikatúr a kreslených vtipov – Kresby Roháča – redaktori a spolupracovníci Roháča  
M. Vavro, V. Kubal  
 
– vernisáž výstavy P. M. Kubiša (autor tohtoročného plagátu Gagov) – redaktora a karikaturistu denníka Smer – 
(Mestská osvetová beseda – v piatok) 
 
– prvá (údajne) svetová výstava divadelných jedál 
 
... Na festivale vznikla ešte jedna naozajstná raritka. Prvá (údajne) svetová výstava umelých divadelných jedál. 
Mohli ste sa pokochať na peknom veľkom kaprovi, na chlebe, ktorý by ste ťažko rozoznali od nášho 
každodenného, či na vajci, maďarskej saláme. ... 
 

 SPODNIAK, Dušan. 1981. Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81. In Smena. ISSN 0231-7427, 
1981, roč. 34, č. 272, s. 1 a 5. 

 

Pre deti: 
 
– Divadelný súbor ZK ROH Závodu SNP – Žiar nad Hronom – Čertoviny – rozprávka – (Závodný klub ROH 
Rudných baní – v piatok) 
 
...V sále Závodného klubu ROH Rudných baní pokračoval program pre deti (ale i dospelých). Divadelné 
predstavenie rozprávky pod názvom Čertoviny v podaní členov Divadelného súboru ZK ROH Závodu SNP 
v Žiari nad Hronom vytvorilo chvályhodnú úvodnú atmosféru dobrej nálady a pohody. ... 
 

VESELOVSKÝ, M. 1981. Premiéra v Kremnici : zastavenie na festivale humoru a satiry „Slovenské 
gagy ‘81“. In Smer. ISSN 0231-7524, 1981, roč. 33, č. 281, s. 7. 

                                                
4* – pozn. zost. – doplnok Jána Faklu 
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Film:  
 
– premietanie grotesiek a nemých filmov na hradbách – (priestor medzi bránami) 
 
– v kine Partizán prebehla popremiéra filmu Páni sa zabávajú 
 
– prvý slovenský Nonstop – festival animovaných filmov, pripravený v rámci Gagov Viktorom Kubalom 
 

Iné podujatia: 
 
– slávnostné otvorenie festivalu  a vymenovanie rektora imaginárnej UHaS – (pred budovou Múzea na 
Námestí 1. mája – teraz Štefánikovo námestie) 
 
– jarmočný sprievod mestom 
 
–Roháč medzi nami – klubový večer, beseda (voľná tribúna) s karikaturistami a majstrami hovoreného slova –  
s Viktorom Kubalom a z Roháča: s Tomášom Janovicom, s Mikulášom Sliackym a s Milanom Vavrom – 
(Labyrint – v piatok) 

 
– o Zlatý gag mesta Kremnice = Výpredaj humoru (najúspešnejších scénok a monológov prítomných divadiel), 
čiže akoby preteky O zlatý gag mesta Kremnica – veľká bodka za týmto ročníkom – víťazom sa stal Milan 
Lechan z Martina 
 
... Výpredaj vtipov 5* [* správne – Výpredaj humoru], čiže preteky o Zlatý gag mesta Kremnice tvoril obrovskú 
bodku za festivalom. O Jánošíkovi nám tam povedali, že on nemal kravu, ženu, dom, a preto sa stal hrdinom. 
V inom skeči nás vystríhali, že kto druhému jamu kope, zarobí, a potom slope ... Zlatý gag napokon získal Milan 
Lechan, ktorý v balzacovskom postoji (ako na soche A. Rodina) prednášal svoje aforizmy a vraj cenu prijal „ako 
gag“. ... 
 

BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-6560, 1981, roč. 34, č. 50, s. 12-13. 
 
– seminár na tému – Druhy umeleckého gagu a humor v slovenských kresbách – 6* neuskutočnil sa 
 
– disco-zvuko-fonotéka = diskotéka v klube Labyrint  
 

Počasie: – sychravé, dokonca deň pred Gagmi nasnežilo 
 
... Aj keď Kremnicu obsypal prvý sniežik, ktorý neskoršie zostal len na okolitých kopcoch, mesto žilo cez 
uplynulý víkend teplom humoru a satiry. ... 
 

SPODNIAK, Dušan. 1981. Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81. In Smena. ISSN 0231-7427, 
1981, roč. 34, č. 272, s. 1 a 5. 
 

Dejiská (scény): 
 
– interiéry – Klub mládeže (KM) Labyrint, sála Závodného klubu (ZK) Rudných baní, Mestská osvetová beseda, 
Kino Partizán 
– exteriéry – Námestie 1. mája (teraz Štefánikovo námestie) a Medzibránie 
 

Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor Slovenského zväzu mládeže Banská Bystrica (SKV SZM BB), Krajské 
osvetové stredisko (KOS BB) Banská Bystrica, Krajský podnik služieb mládeže – Klub mládeže 
Labyrint Kremnica, Okresný výbor SZM Žiar nad Hronom (OV SZM ZH), Okresné osvetové stredisko Žiar nad 

                                                
5* – pozn. zost. – upresnila Dagmar Inštitorisová  
6* – pozn. zost. – upresnil Ján Fakla 
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Hronom (7* OOS ZH, teraz Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom), Mestská osvetová beseda 
Kremnica (MsOB), Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže Kremnica (MV SZM), Štátna mincovňa 
Kremnica 
 
8* Členovia organizačného tímu: 
 
– Ján Fakla, Ján Gábor, Július Katina, Ján Knapp, Ladislav Mesiarik (predseda), Marián Rurik 
(tajomník), Helena Sukupová (teraz Žňavová), Ľubomír Vavro, Milan Vavro, Roman Vykysalý, Bohuš 
Wollner (predseda technickej komisie) a členovia klubu mládeže Labyrint a Kremnického divadla v Podzemí 
 

 
Články: 
 

1. Spodniak, Dušan  
 Víkendové podoby : tentoraz z GAGU ’81 / Dušan Spodniak. 

In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 34, č. 272 (17.11.1981), s. 1 a 5. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok + info o orientačných prvkoch na Gagoch + označenkách  

+ o haluškách 
... V snahe zamedziť „nežiadúcim javom“ na festivale humoru a satiry organizátori Slovenských gagov 
’81 pripravili pre jeho účastníkov zaujímavú hru. Jej základom bolo poznanie farieb (žltá, červená, 
bledomodrá, zelená, fialová). Každá z nich mala svoju funkciu. Hra bola veľmi jednoduchá. Každý 
účastník festivalu dostal označenie – malý farebný krúžok, ktorý nosil počas celého festivalu a najmä 
musel si pamätať funkciu každej farby. Nosenie označenky bolo veľmi dôležité, pretože bez nej by si sa 
nedostal do mládežníckeho klubu Labyrint a prišiel si o veľa smiechu ...  

Dvere kremnického Labyrintu boli v záverečný deň festivalu prelepené nápisom: Všetko má 
svoj koniec, len klobása dva. ... 

 
2. Pružincová-Tušlová, Dagmar 

Slovenské gagy ’81 : o prvom (malom) festivale humoru a satiry. Živé predstavenie bratislavského 
divadla Chiméra / Dagmar Pružincová-Tušlová. 
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 26, č. 228 (19.11.1981), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok  

... Keď som sa V. Kubala opýtala na jeho názor na realizáciu, perspektívy a doterajší priebeh 
prehliadky s nadšením mi povedal: 
– Bol to dobrý nápad. Predpokladám, že tu v Kremnici je silný náboj, teda podobná akcia by sa mohla 
znovu realizovať bez akýchkoľvek prekážok. Ľudia to robia s láskou a na profesionálnej úrovni. Ďalšie 
akcie záležia od toho, koľko entuziazmu sa do nich vloží ... 

 
3. Baranovič, M. 

Gagy nad zlato? / M. Baranovič. – Fotogr. 4. 
In: Roháč. – ISSN 0231-6560. – Roč. 34, č. 50 (16.12.1981), s. 12-13. 

 
 informatívny článok 

 ... Rudolf Škulec z Krajského osvetového strediska v Banskej Bystrici (druhý hlavný organizátor) 
dodal: 

                                                
7* – pozn. zost. – zmeny v názvoch Pohronského osvetového strediska v chronologickom slede, ako mi ich zaslala Veronika 
Miháliková: 
a) od roku 1960 do 31.12.1990 – Okresné osvetové stredisko (OOS) 
b) od 01.01.1991 do 31.12.1996 – Regionálne kultúrne stredisko (RKS) 
c) od 01.01.1997 do 31.03.2000 – Pohronské kultúrne centrum (PKC) 
d) od 01.04.2000 doteraz – Pohronské osvetové stredisko a pracovisko Banská Štiavnica 
8* – pozn. zost. – túto kategóriu vypracovala Dagmar Inštitorisová, doplnili Helena Žňavová a Tamara Vykysalá, 
pripomienkovali Roman Vykysalý a Ján Fakla  
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„Dlho sme hľadali tvár tohto podujatia. Chceli sme využiť slovenský ľudový humor a jeho tradície, 
ponúkalo sa nám aj bohatstvo odkazu Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského a v rámci ZUČ 
našej mládeže sa nájde veľa výsledkov, ktoré by sa mohli prezentovať práve na takomto festivale. 
  
Kremnica, ostatne pôsobil v nej Laskomerský, má k tomu vynikajúce architektonické dispozície, aktívny 
Klub mladých Labyrint a Divadielko v podzemí.“... 

 
4. Első fecske a télben [Prvá lastovička v zime] / [autor] M. B; z maďarského originálu  
 preložila Zora Nagyová. 

In: Új szó. – ISSN 1335-7050. – (20.12.1981).  
 

 informatívny a hodnotiaci článok  
... Každý sa pousmial a kývol rukou keď počul, že 13. novembra – v piatok sa začína festival humoru  
a satiry Slovenské gagy ´8 v Kremnici. Festival v konečnom dôsledku vyvrátil až dva zakorenené 
predsudky a to, že piatok 13-teho je dňom neúspechu. Po druhé, festival dokázal, že okrem rozprávačov 
Slovkoncertu a komerčného humoru známeho z televíznej obrazovky existuje aj iný prameň zábavy na 
Slovensku. Zábava môže byť povrchná vulgárna, formálna, ale práve takéhoto spôsobu zábavy sa chceli 
v Kremnici vyhnúť. Mnohým sa to aj podarilo, preto sme sa mali na čom smiať a keď zoberieme do 
úvahy, že nie je nič smutnejšie ako bezvýznamný lacný vtip.  

Festival otvorili svojrázne – bryndzovými haluškami, ktoré servírovali pred predstavením NON 
TEATRO BUFFO členovia Divadielka v podzemí. Začiatok prehliadky poznamenala, ďalšia zvláštna 
udalosť. Na námestí otvorili prvú Univerzitu humoru a satiry na Slovensku a vymenovali členov 
pedagogického zboru. Rektorom univerzity sa stal Viktor Kubal, učitelia Tomáš Janovic a Milan 
Vavro redaktori časopisu Roháč.  

      – Festival prebiehal v prvom rade v mládežníckom klube Labyrint.  
Čo ponúkame namiesto pôvodného programu? – spýtal sa v úvode hry NON TEATRO BUFFO Roman 
Vykysalý. 
– Ponúkame Non teatro buffo, históriu pôvodu slovenského gagu – odpovedal druhý účastník hry Ján 
Fakla. 
– Veď to bude smútočný kar a nie zábava – dodal Roman Vykysalý. Napriek  tomu ani ich predstavenie 
a ani festival nepripomínali kar. Možno že práve pre tých to bol kar, ktorí si v nevedomosti myslia, že 
slovenský humor je nič nehovoriaci pojem.  
Napríklad ani rozhovor s redaktorom Roháča nepripomínal smútok. Aby sme Vám priblížili atmosféru 
pripomenieme jednu otázku obecenstva.  
– Prepáčte, prosím, napísal som si otázku, lebo mám krátky rozum. Je potrebné nejaké školské 
vzdelanie, aby niekto mohol pracovať v Roháči?  
Kubal ihneď odpovedal: 
– Neviem Vám to povedať, nenapísal som si odpoveď a aj ja mám krátky rozum.  
A Slovenské Gagy ´81 sa neodohrávali len v klube Labyrint. K festivalu patrili aj zvláštne vyzdobené 
výklady, filmy, ktoré sa premietali v chladnejšej atmosfére ako bola atmosféra festivalu v bašte 
mestskej veže. 
Festival bol nielen dejiskom vystúpení niekoľkých malých divadiel (Detva, Spišská Nová Ves, 
Bratislava), ale sem môžeme zaradiť aj karikatúry, ktoré vyšli v Roháči, ako aj výstavu P. M. Kubiša  
v Mestskom kultúrnom stredisku, respektíve v Labyrinte. 
– Chceli by sme, aby bol festival pestrý, čiže aby sa stal takým festivalom, kde by bola zastúpená každá 
oblasť hodnotného humoru. Takýto festival, kde by bolo zastúpenie viacerých druhov umenia na 
Slovensku chýba, toto je vlastne prvý pokus uskutočniť takýto festival – vyjadril sa Rudolf Škulec – 
predstaviteľ Krajského osvetového strediska.  
Vrcholom a žiaľ i záverom festivalu bol „Výpredaj humoru“, súťaž o cenu Kremnický zlatý gag. Viac 
ako desať vystúpení hercov v maratónskej súťaži vytvorili skutočne karnevalovú atmosféru. Základom 
humoru je odvaha: Humor ako „korekcia spoločnosti“, víťazstvo rodí humor – tieto myšlienky potvrdila 
najmä táto časť festivalu.  
Vystupujúci parodizovali, zosmiešňovali nezdravé javy v našom živote. Ak sa smiech naozaj rodí  
z víťazstva tak to sa môže stať v tom okamihu, keď sa humor povznesie nad zjavom. Kremnický zlatý 
gag vyhral Milan Lechan z Martina. ... 
Z kolekcie aforizmov zverejníme na záver aspoň jeden: Taký bol lenivý, že aj keď plával prsia ležal na 
chrbte. ... 
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5. Veselovský, M. 
Premiéra v Kremnici : zastavenie na festivale humoru a satiry „Slovenské gagy ‘81“ / M. Veselovský. – 
Fotogr. 3. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 33, č. 281 (27.12.1981), s. 7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ... Humor je blcha, ktorá je na pohľad smiešna, ale v intímnej chvíľke hryzie ... 
... Humorista vzniká zo satirika, ktorému životný údel priniesol nadhľad ... 
 

6. Baranovič, Miro 
 Nežartujme so žartmi : Slovenské gagy ’81 – prvý festival humoru a satiry v Kremnici / Miro 
Baranovič. – Fotogr. 7. 
In: Televízia. – ISSN 0139-7451. – Roč. 16, č. 1 (28.12.1981), s. 26-27. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ... Jánovi Faklovi z kremnického Divadielka v podzemí však prvému zišla na um myšlienka usporiadať 
takýto festival. Prečo? 
– Myslím si, že je akási priama úmera medzi ľudskými slabosťami a dobrým humorom, alebo 
sprístupnením humoru vôbec. Často počuť slová, že na Slovensku je humoru ako šafranu. Nie je to azda 
tak, že ako šafranu je u nás odvahy a úsilia hľadať humor tam, kde je? Za zdravím chodíme do kúpeľov, 
azda raz budeme chodiť do Kremnice liečiť sa humorom ... 
Kremnický festival vznikal ťažko a dlho, nakoniec sa vydaril. Televízni diváci sa o ňom dozvedeli 
v Televíznom klube mladých 1. a 29. decembra. ... 

 
7. Prípravný výbor 

Festival humoru a satiry Slovenské gagy 1982 – príležitosť aj pre vás! / Prípravný výbor. – Fotogr. 1. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 33 (4.6.1982). 

 
 článok sa týka I. ročníka (informácie) + spomienky Zechentera-Laskomerského + týka sa i II. ročníka 

(pozvanie a žánre II. ročníka – inscenovaný humor, literárny humor, výtvarný humor, humor v hudbe, 
filmový humor) 
... Laskomerský v Kremnici žil a tvoril. Po celý život si zachoval nie vždy sa vyplácajúcu optiku 
a postoj zádrapčivého, ale pravdivo vidiaceho a vediaceho človeka. A určite aj smiech a pohľad 
„odspodu vecí“ mu pomohol udržať si priam mimoriadnu bystrosť a duševnú silu. ... 
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Ročník II. 

 

Termín:   16. september 1982 (štvrtok) – 19. september 1982 (nedeľa)  

Rektori UHaS:  Milan Vavro a Ivan Popovič – spolu tvorili DI-REKTORÁT dvoch fakúlt humoru 
a satiry, neskôr v tlači premenovaný na DI-REKTORIÁT  

Hostia: Milan Vavro, Peter Bán, Mikuláš Sliacky, Ivan Popovič, Tomáš Janovic, Ivan 
Hudec ... 

 

 
Novinky: 
 
– odznak Smieško – Vladimír Halaj (vtedy študent SUPŠ) navrhol maskota festivalu „Smieška“, Štátna 
mincovňa vyrobila jeho odznaky 
 
... Tento emblém roky sprevádza kremnické podujatie. V roku 1982, kedy vznikol, bol jeho autor Vladimír 
Halaj študentom IV. ročníka Strednej umeleckej priemyselnej školy v Kremnici. Rodák z Banskej Bystrice ho 
vymyslel na praxi a skoro náhodou. Urobil návrh, ktorý po schválení realizovala Štátna mincovňa v Kremnici. 
A tak sa zrodil „Smieško“, ktorý sa ... na nás usmieva z účastníckych odznakov, plakiet a plagátov. ... 
 

Slovenské Gagy. 1990. In Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry 
Kremnica, 31. augusta - 2. septembra 1990. 

 
– takáto bola jeho podoba: 

 
Zaujímavosti: 
 
– tento ročník dostal prívlastok – VEĽKORYSÝ 
 
– veľké javisko z lešenárskych trubiek nad prekrytou fontánou a hľadiskom z lisovanej slamy pre 500-600 
ľudí na Námestí 1. mája (dnes Štefánikovo námestie)  
 
– veľké stopy snežného muža yetiho na kremnickom námestí 
 
... V noci z 15. na 16. septembra sa na dlažbe starobylej Kremnice objavili tajomné biele stopy. Pripomínali 
ľudské, ibaže boli o dobrý meter dlhšie než odtlačok nohy, ktorú beztak možno zaobuť len v predajni s tovarom 
nadmerných veľkostí. Smerovali od Mestskej osvetovej besedy k medzibrániu, niekoľko rozpačitých šľapají sa 
zjavilo aj pred hostincom Gemer, akoby tajomný tvor rozmýšľal či vojsť, no potom predsa len odolal a vybral sa 
na prechádzku námestím. A ráno sa prekvapení Kremničania dozvedeli, že nočným mestom prešiel prvý a pravý 
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slovenský yeti, aby ohlásil začiatok druhého ročníka podujatia, ktorým v nasledujúce dni žili všetci, malí i veľkí, 
festivalu humoru a satiry – Slovenské gagy 1982. ... 
 

GREGOR, Peter. 1982. Zelená humoru : k II. ročníku Slovenských gagov. In Osvetová práca.  
ISSN 0231-8911, 1982, roč. 32, č. 23, s. 29-30. 

 
... Po kremnickom námestí, najkrajšom na Slovensku, sa v noci zo 16. na 17. septembra poprechádzal yeti, prvý 
účinkujúci, prizvaný za odmenu za otrtúlenie tých, ktorí nemajú čo robiť, a tak čítajú senzačné dohady. Na 
otvorenie Festivalu humoru a satiry sa ospravedlnil, ale jeho stopy z nezmyteľnej farby nie. Tie sú tam ešte  
teraz. ... 
 

FERKO, Andrej. 1982. Slovenské gagy 1982. In Roháč. ISSN 0231-6560, 1982, roč. 35, č. 41, s. 8-9. 
 
– prítomný krstný syn gagov – Gagík (neskôr Gagáčik) teda Benjamín Hrončo – narodený v období otvorenia 
nultého ročníka festivalu 
 
– dekorácie z pomaľovaných vriec 
 
... Už výzdoba starobylej Kremnice dokumentovala skutočnosť, že mesto týmto podujatím žije. Lacná – z fólií 
a vriec napchatých slamou, pokreslených vtipmi – akú dokážu vymyslieť iba veselí mladí ľudia žijúci týmto 
podujatím. Atmosféra, ktorá tu vládla – atmosféra sviatočná, ale zároveň plná hravej veselosti a bezprostrednosti 
– taká, akí mladí ľudia vlastne sú. ... 
 

 MLYŇANSKÁ, V. 1982. Slovenské gagy 1982 : II. ročník Festivalu humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1982, roč. 35, č. 231, s. 5. 

 
– počas tohto ročníka informoval návštevníkov bulletin Gagáčik 
 
– v tomto roku na Gagoch bol prítomný Slavo Marušiak – dramaturg Hlavnej redakcie zábavných programov 
Slovenskej televízie v Bratislave – ako pozorovateľ 
 
– prítomnosť Televízneho klubu mladých 
 

Divadelné súbory: 
 
– Kremnické divadielko v podzemí – premiéra hry Smetisko – autor: J. Fakla – (KM Labyrint – v piatok)  
+ NON TEATRO BUFFO – (KM Labyrint – v sobotu) 
 
... Kremnické Divadielko v podzemí uviedlo pozoruhodnú inscenáciu Smetisko zameranú na zlé medziľudské 
vzťahy, zlé ľudské vlastnosti, devastáciu prírody – to všetko prenesené do zvieracej ríše. Predstavilo sa tiež 
Ságou slovenských gagov, alebo buffoniádou o slovenskom humore nazvanou NON TEATRO BUFFO. 
K výrazným hereckým indivíduám tohto súboru patril Roman Vykysalý. ... 
 

 MLYŇANSKÁ, V. 1982. Slovenské gagy 1982 : II. ročník Festivalu humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1982, roč. 35, č. 231, s. 5. 

 
– Štúdio 77 – Spišská Nová Ves – Napoleon a tí ďalší  
... mozaika o starej otázke moci a nebezpečenstve jej vedomia. ... 
 

 MLYŇANSKÁ, V. 1982. Slovenské gagy 1982 : II. ročník Festivalu humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1982, roč. 35, č. 231, s. 5. 

 
– Divadielko na Hlinách – Žilina – Slovenský Orfeus – hlučná nemohra  
 
– Kubínske prefíkané divadlo – Dolný Kubín – Studňa – s prefíkanými komentármi autora Ota Markoviča 
 
– Bábkové divadlo SUPŠ – Bratislava – Zlatá priadka 
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– Mandragora – Bratislava – Extrakt z mandragory I., čiže Roľnícka beseda – réžia: O. Janíková, autor textov: 
Vlado Laco, účinkoval: Ady Hajdu 9* ešte ako amatér 
 
... Extrakt Mandragory I., čiže Roľnícku besedu Divadielka Mandragora z Bratislavy tvorilo pásmo  
štyroch vydarených skečov. ... 
 

 MLYŇANSKÁ, V. 1982. Slovenské gagy 1982 : II. ročník Festivalu humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1982, roč. 35, č. 231, s. 5. 

 
... Mandragora z vysokoškolského klubu STEPS je známa najmä Bratislavčanom. Svojou činorodou prácou 
prenikla už do povedomia divákov nielen na Slovensku, ale i v Čechách. Po krátkom období stagnácie prišla do 
súboru mladá režisérka O. Janíková. Autor väčšiny textov Vlado Laco spolu s kolektívom oprášil, dopracoval 
i vytvoril nové scénky, a tak vznikol Extrakt Mandragory I., čiže Roľnícka beseda. Vzostupnú tendenciu vo 
vývoji súboru potvrdili v Kremnici raz humorné, raz satirické, pravdaže úderné a nie povrchové šľahy, vtipné 
pesničky a v podstate vyrovnané herecké výkony. Keď sme sa pred predstavením spýtali V. Laca, ako „extrakt“ 
hodnotí, povedal: „Veľa sa hovorí o satire. Dobrá satira musí bolieť. Preto sme prišli s ostrou satirickou hrou 
a teraz už len čakáme, čo z toho bude.“ Myslíme si, že so svojou koncepciou i úspechom na kremnickom 
podujatí môžu byť členovia Mandragory spokojní. ... 
 

 O gagoch po gagoch : niekoľko postrehov z kremnickej prehliadky. In Práca. ISSN 0231-6277, 1982, 
roč. 37, č. 230, s. 6. 

 
– Divadelný súbor J. Chalupku – Brezno – Svadba pod Kohútom – upravil a režíroval: Roman Polák –  
(na Fontáne) 
 
... Na fontáne zaujali dve slávne predstavenia – rozospievané Na skle maľované v neobvyklej interpretácii 
Divadelného súboru M. A. Bazovského z Turian. Druhým predstavením bola Svadba pod Kohútom v podaní 
Divadelného súboru J. Chalupku z Brezna. Upravovateľ a režisér Roman Polák v ňom okrem bežného 
humoru uplatnil aj dva zriedkavé: pietno-ironický posluch Tomášikovej drievnej slovenčiny a trpký žart o našej 
národnej povahe, o slovenskej vlohe ku trápnej jednostrannosti aj vo chvíli tragickej. To bol ten smiech, čo sa 
láme po chvíli, kým v hlave dobehne to, čo má. ... 
 

FERKO, Andrej. 1982. Slovenské gagy 1982. In Roháč. ISSN 0231-6560, 1982, roč. 35, č. 41, s. 8-9. 
 
– Divadelný súbor M. A. Bazovského – Turany – Na skle maľované – réžia: Ľubomír Pavlovič – (na voľnom 
priestranstve na Fontáne) 
 
– Femina kvartet – Dolný Kubín – Ešte nevieme 
 
– 10* Divadielko Hugáni 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Vizita (Jan Borna a Jaroslav Dušek) – Praha – Srslení aneb jeden den Viléma Čmelíka  
 
... Predsa sa však pristavme pri jednom – hosťoch z Prahy, víťazoch ZUČ v ČSR, ktorí svojím filozoficko-
satirickým pohľadom na naše pokrivené zbyrokratizované medziľudské vzťahy prinieslo nóvum do beztak 
pestrej palety divadielok tohto žánru. Ich vystúpenie bolo znamenitou školou pre naše súbory, pokiaľ ide 
o hľadanie náročnejších tematických i žánrových polôh. ... 
 

 MACHOVIČ, Rudolf. 1982. Mesto plné zábavy. In Smer. ISSN 0231-7524, 1982, roč. 34, č. 227, s. 7. 
 

Hudba: 
 
– Vločka – Prievidza – s textami Tomáša Janovica 
 

                                                
9* – pozn. zost. – upresnenie Romanom Vykysalým 
10* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– Lipa – folklórne trio – Banská Bystrica 
 
– Duby blues – folková skupina – Žilina 
 
– Slnovrat – folková skupina – Bratislava 
 
– Prešporok – folková skupina – Bratislava 
 
– Revival jazz band – zložený pre túto príležitosť z hudobníkov z Banskej Bystrice a Bratislavy 
 
– Hrot – Žilina 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstava karikaturistov Roháča  
 
... Vo výtvarnom umení to boli výstavy karikaturistov Roháča (výber z tvorby renomovaných autorov, ktorý sa 
v takejto skladbe stretol s veľkým ohlasom pred Kremnicou v Prahe, Varšave, Budapešti a Berlíne a zahraniční 
recenzenti ho považujú za európsku špičku), ďalej výstava Ivana Popoviča, amatérskych karikaturistov, 
detskej kresby ... 
 

 MACHOVIČ, Rudolf. 1982. Mesto plné zábavy. In Smer. ISSN 0231-7524, 1982, roč. 34, č. 227, s. 7. 
 
– Kresby Ivana Popoviča – individuálna výstava Ivana Popoviča – (KM Labyrint) 
 
– výstava amatérskych tvorcov kresleného humoru 
 
– výstava detských kresieb 
 
– Gýč ’82 – výstava gýča – (Medzibránie) – realizovala sa na podnet na podnet Romana Vykysalého  
a Ludvíka Pozníčka  
 
... a navyše, ako ekvivalent, prvá slovenská výstava priemyselného i „manufaktúrneho“ gýča. (Posledne 
menovaná vznikla z kolektívneho nadšenia, každý, kto pochopil, odbremenil svoju domácnosť aspoň jedným 
„exponátom“. Organizátori rátajú pre budúcnosť pripraviť v Kremnici stálu expozíciu gýču vo všetkých jeho 
súčasných podobách.) ... 
 

 MACHOVIČ, Rudolf. 1982. Mesto plné zábavy. In Smer. ISSN 0231-7524, 1982, roč. 34, č. 227, s. 7. 
 

Pre deti: 
 
– Malé kremnické gagy – popoludnie hier, súťaží, pásmo grotesiek – (Mestská osvetová beseda) 
 
– Krajské bábkové divadlo – Banská Bystrica – O veľkom Karbusovi  Barbusovi 
 
– 11* Peter Lysek (vtedy predseda MV SZM) usporiadal pre deti preteky na kárach vlastnoručne zhotovených  
 
– 12* Bábkový súbor Márie Zaťkovej – Žiar nad Hronom s ukážkou programu a pesničky Keď som slúžil 
jedno leto 
 
– 13* kreslenie na chodník 
 
– 14* skákanie vo vreci 

                                                
11* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
12* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
13* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
14* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 



 

 - 20 - 

 
– 15* súťaž Vtipnejší vyhráva 
 

Film:  
 
– premietanie grotesiek – chaplinoviek a krátkometrážnych amatérskych filmov – (Medzibránie) 
 
– predpremiéra komédie Petra Schulhoffa: Zajtra budeme múdrejší – (v nedeľu) 
 

Iné podujatia: 
 
– slávnostné otvorenie festivalu  za prítomnosti Gagíka  – Benjamína Hronču + vymenovanie  
DI-REKTORÁTU 
 
– historický (karnevalový) sprievod za účasti Tovarišstva starých bojových umení z Bratislavy 
 
– Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel – Bratislava – Baláž + Čierny havran 
 
– klubové Roz-ho-vory so šéfredaktorom Roháča Petrom Bánom (krstným otcom Gagíka), redaktormi 
Mikulášom Sliackym, Tomášom Janovicom, Milanom Vavrom, Viktorom Kubalom a Ivanom Popovičom 
 
– sympózium humoru  
 
– pokus o blší trh – zberatelia si mohli kúpiť alebo navzájom vymeniť plagáty, knižky odznaky, adresy z oblasti 
humoru 
 
– výpredaj gagu 
 
... „Výpredaj gagu“ sa stal nejasnou bodkou za plánovaným programom, lebo doň prenikol interný humor 
Žilinčanov i beznádejný odvar dvoch košických kovbojov. Vec zachránil geniálny hudobný komik Jozef Šivec 
zo Spišskej Novej Vsi, stokrát vďaka. (Napr. sólo na 4 píšťaličky atď. atď.) Zo slovenskej duše vytryskla 
bravúrna Lapačka Antona Brčku, evidentne každoročný pevný bod Gagov. ... 
 

FERKO, Andrej. 1982. Slovenské gagy 1982. In Roháč. ISSN 0231-6560, 1982, roč. 35, č. 41, s. 8-9. 
 
– Jaro Rusnák – Žilina – člen bývalého divadielka Maják, vynikal v pouličnom divadle – režíroval aj tých, čo 
nechceli 
 
– futbalová show – herci – novinári, komentoval: Gabo Zelenay 
 
– 16* gagová veselica 
 
– prebiehala aj Kremnická chodecká desiatka – športové podujatie, na ktorej čestné kolo absolvovali 
i účastníci Slovenských gagov – 17* bola to dohoda s Jožom Pribilincom, že to spojíme 
 

Počasie: – bolo pekne 
 

Dejiská (scény): 
 
– Klub mladých Labyrint, Mestská osvetová beseda, Závodný klub Rudné bane, okolie fontány na Námestí  
1. mája, Medzibránie, Kino Partizán, futbalové ihrisko 
 

                                                
15* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
16* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová  
17* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
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Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor Socialistického zväzu mládeže Banská Bystrica, Krajské osvetové 
stredisko Banská Bystrica, Krajský podnik služieb mládeže – Klub mládeže Labyrint Kremnica, Okresný výbor 
SZM  Žiar nad Hronom, Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Mestský výbor SZM Kremnica, Mestský 
národný výbor Kremnica, Štátna Mincovňa, Elektrovod, Rudné bane (všetky Kremnica) 
 
... Patronát nad podujatím prebrali miestne podniky a okrem nich na podujatí bude spolupracovať redakcia 
Roháča, Televízny klub mladých z Bratislavy, redakcia denníka Smer a Krajský výbor Slovenského zväzu 
novinárov ... 
 

 TATRAN, Ľudo. 1982. V stredu štartujú „gagy“ : humor a satira znovu v Kremnici. In Žiara 
socializmu, 1982, roč. 23, č. 38, s. 5. 

 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Ján Fakla (dramaturgia), Ivan Florovič, Peter Gašperan, Július Katina (riaditeľ festivalu), Alena 
Kostúriková, Rudolf Machovič, Helena Sukupová (teraz Žňavová)  
Rudof Škulec (dramaturgia), Ľudo Tatran, Bohuš Wollner  
 

 
Články: 
 

8. Weidler, Ernest 
Najtuhšie gágali kremnické gagy : Stredoslovenská krajská prehliadka MJF v Čadci 26.-28.3.1982 / 
Ernest Weidler. – Fotogr. 5. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 14, č. 7 (1982), s. 381-385. 

 
 ocenená tvorba Jána Faklu a herectvo Romana Vykysalého + úspech Kremnického divadielka 

v podzemí 
 

9. Opäť Slovenské gagy. 
In: Roháč. – ISSN 0231-6560. – Roč. 35, č. 25 (1982). 

 
 článok informuje o žánroch v II. ročníku festivalu 

 
10. Tatran, Ľudo 

V stredu štartujú „gagy“ : humor a satira znovu v Kremnici / Ľudo Tatran. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 23, č. 38 (15.9.1982), s. 5. 

 
 informatívny článok 

 
11. Schuster, Ján 

Veselo je v Kremnici ... / Ján Schuster. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: (17.9.1982). 

 
 rozhovor J. Schustera s dramaturgom a predsedom programovej rady II. ročníka festivalu humoru 

a satiry Slovenské gagy Rudolfom Škulcom 
 ...  – Aký bude mať festival charakter? 

– Ide o nesúťažnú prehliadku tvorby profesionálnych a neprofesionálnych humoristov 
a satirikov. Stretnutie má prispieť okrem tvorivej konfrontácie aj k orientovaniu ich tvorby ... 

 
12. Jerševská, Petra 

Gagiáda po slovensky / Petra Jerševská. – Obr. 1. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 35 (23.9.1982). 
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 hodnotiaci článok 
 ... Ani Slovenské gagy ’82 sa nestriasli typicky festivalových zmätkov, týka sa to najmä organizácie 
činností. No veľká amatérska obec „gagistov“ sa určite polepší, a lepšie pripraví na Slovenské  
gagy ’83... 

 
13. Machovič, Rudolf 

Mesto plné zábavy / Rudolf Machovič. – Fotogr. 3. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 34, č. 227 (24.9.1982), s. 7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 
 ... Kremnické gagy vystúpili z podzemia priestorov mládežníckeho klubu Labyrint na denné svetlo, 

zaplavili všetky dostupné, ba aj nedostupné priestory a opantali celé mesto čarom karnevalovej feérie. 
Ak sa najmä starší Kremničania spočiatku pozerali aj s neskrývaným pohoršením a skepsou na prismelý 
vpád novodobých nomádov do ich pokojného života a krútili hlavami nad recesisticko-humoristickým 
„pustošením“ slávneho starobylého mesta, tak už po prvých dotykoch s plodmi festivalu, chtiac-
nechtiac, stali sa jeho priaznivcami. A nielen to. Mnohí z nich, vari každá múdra hlava a ochotná ruka, 
prispeli značnou mierou k životaschopnosti netradičnej akcie. ... 

 
14. Čižmárik, Rudolf 

Vážna zodpovednosť za veselý humor : z kremnického zápisníka / Rudolf Čižmárik. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 63, č. 228 (25.9.1982), s. 5. 

 
 hodnotiaci článok 

 ... Na starobylom námestí a v priľahlých uličkách, vkusne vyzdobených širokými stuhami, bolo možné 
stretnúť postavy v dobovom oblečení aj súčasníkov v typickom odeve dneška. Akoby sa tradícia so 
súčasnosťou stretli na jednom námestí s jednou myšlienkou – pookriať pri humore a satire. ... 

 
15. O gagoch po gagoch : niekoľko postrehov z kremnickej prehliadky / [autor] (D.T.)  

In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 37, č. 230 (28.9.1982), s. 6. 
 
 hodnotiaci článok 

  ... Prínosom Kremnických gagov bolo to, že organizátori pamätali na verejnosť. Ponúkli celú paletu 
nielen kultúrnych, ale aj športových a spoločenských podujatí. ... 

 
16. Mlyňanská, V. 

Slovenské gagy 1982 : II. ročník Festivalu humoru a satiry v Kremnici / V. Mlyňanská. 
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 35, č. 231 (29.9.1982), s. 5. 

 
 hodnotiaci článok 

 
17. Ferko, Andrej 

Slovenské gagy 1982 / Andrej Ferko. – Fotogr. 6. 
In: Roháč. – ISSN 0231-6560. – Roč. 35, č. 41 (11.10.1982), s. 8-9. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok  

... Zvláštny odstavec si zaslúži Ján Fakla, nezničiteľný autor, organizátor, dramaturg a duša 
Slovenských gagov, ďalší z tých, ktorých stratila VŠMU a získala DAMU. Stihol nestihnuteľné, bol 
všade, trojitý kremnický zlatý človek. ... 

 
Zvláštny odstavec si zaslúži Roman Vykysalý, rodený komik a miláčik publika, ktorého 

pohyb v trojuholníku životných pocitov dnešného klauna strach-úžas-ja ti dám! hnal natrieskaný 
Labyrint až k dojatiu sa smiechom. ... 

 
18. Nájdu si čas na stretnutia / [autor] (vm). – Fotogr. 2. 

In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 35 (13.10.1982). 
 
 o Kremnickom divadle v podzemí + jeho členoch 

... Kremnické Divadielko v podzemí je vlastne hŕstkou nadšených mladých ľudí, ktorých jadro tvoria  
A. Brčka, E. Čunderlík, I. Florovič, R. Vykysalý, J. Fakla a na pomoc si prizývajú tanečnice  
E. Čunderlíkovú a E. Kováčovú. ... 
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19. Baranovič, Miro 

Drahý humor zadarmo : na ulici i na slame, vo dne i večer na Slovenských gagoch ’82 / Miro 
Baranovič. – Fotogr. 6, obr. 1. 
In: Televízia. – ISSN 0139-7451. – Roč. 16 (18.10.1982), s. 26-27. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ... „Vraj človek sa smeje od srdca, a keďže v srdci Slovenska leží Kremnica, tak tam musí byť festival 
humoru a satiry“, povedal Ján Fakla, člen, herec, autor, režisér kremnického Divadielka v podzemí, 
jeden z prvých iniciátorov i realizátorov myšlienky Slovenské gagy. ... 

 
„Ach, humor je vážna vec“, vzdychla jedna študentka pri koncerte skupiny Prešporok z Bratislavy. 
Smiech okolo nej naznačil, že niektoré tisíckrát opakované pravdy sa stávajú vtipom. ... 

 
V niekdajšom kráľovskom meste Kremnici bol teda karneval a k prívlastkom tohto mesta banícke, 
minciarske, medailérske azda raz pribudne ďalšie – humoruprajné. ... 

 
20. Gregor, Peter 

Zelená humoru : k II. ročníku Slovenských gagov / Peter Gregor. – Fotogr. 3. 
In: Osvetová práca. – ISSN 0231-8911. – Roč. 32, č. 23 (1982), s. 29-30. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ... Koncepcia festivalu ako podujatia so širokým žánrovým pôdorysom, sledujúca konfrontáciu 
a prezentáciu zámerov a umeleckých výsledkov najmä neprofesionálnych tvorcov a interpretov sa 
ukázala byť správna. Festival samotný presvedčil o dobrej pripravenosti organizátorov pokračovať 
v začatej správnej ceste aj v budúcich rokoch. Priebeh tohto ročníka Slovenských gagov, jeho vysoká 
ideová, umelecká i spoločenská úroveň dáva tušiť, že želanie organizátorov, aby sa Kremnica stala 
Mekkou slovenského humoru, je splniteľné. ... 

 
21. Zo života ZSS : Festival humoru a satiry v Kremnici. 

In: Slovenské pohľady. – ISSN 1335-7786. – Roč. 98, č 12 (1982), s. 142-143. 
 
 informatívny článok 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Milan Stano 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 17, č. 12 (1985), s. 650. 
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Ročník III. 

 
Termín:   15. september 1983 (štvrtok) – 18. september 1983 (nedeľa – vyhodnotenie tohto  

ročníka festivalu)  

Rektor UHaS:  Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský – menovaný in memoriam – zastúpený 
Romanom Vykysalým 

   ...  Prečo práve Kremnica? 
Predovšetkým preto, že sa tu našli nadšení ľudia, organizátori, ktorým leží na 

srdci osud slovenského humoru a satiry a pociťujú, podobne ako mnohí z nás, 
nevyhnutnú potrebu jeho ďalšieho napredovania a rozvoja nielen v súčasnom, ale  
i v historickom kontexte. 
Isto aj literárny odkaz kremnického občana G. K. Z. Laskomerského tu zohráva 
svoju úlohu. Žije v ľuďoch, kdesi hlboko v ich podvedomí, a preto nečudo, že práve 
táto historická postava sa stala tohtoročným novým rektorom Univerzity humoru 
a satiry slávnostnou imatrikuláciou pri otváracom ceremoniáli Slovenských gagov 83. 
... 

BUDSKÁ, Viera. 1983. Slovenské gagy 1983 : (na okraj 3. ročníka festivalu 
humoru a satiry v Kremnici). In Sloboda. ISSN 0231-6579, 1983, roč. 38,  
č. 40, s. 4. 

Hostia:   Viktor Kubal, Ondrej Bosík 
 

 
Divadelné súbory: 
 
– Kremnické divadielko v podzemí – Kremnica – Terézia Mária – komédi-tragédia – 18* predstavenie sa 
nehralo + Pľuhy alebo Quo vadis homine – autor: J. Fakla – 19* za týmto predstavením nasledoval kabaret – 
trojhodinový program – zložený z úryvkov z iných predstavení a na záver bola predstavená bratislavská skupina 
LOJZO, v tom čase ešte neznáma 
 
... V otvárací deň festivalu sa predstavilo Kremnické divadielko v podzemí s ukážkou z kabaretného dialógu 
Sága gagu slovenského, z divadelnej komédi-tragédie Terézia Mária a s divadelnou groteskou pre dospelých 
Jána Faklu Pľuhy alebo Quo vadis, homine. Dielo je kritikou moci, násilia a ich zneužitia, ktoré v diele 
symbolizuje postava diktátora. ... 
 

 GREGOROVÁ, Hana. 1983. Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1983, roč. 36, č. 223, s. 5. 

 
... V úvodnom ceremoniáli na námestí zaujalo folklórne trio Lipa a ľudový rozprávač Ľ. Kamas. Podvečer bol 
Recitál Kremnického divadla v podzemí. Roman Vykysalý je medzi ostatnými humoristami MJF zrejme 
extratrieda. Srší vtipom, má dravý jadrný prejav, v jeho podaní je možné všetko sledovať s náramným 
smiechom, je to prosto rodený kabaretiér, perfektný „bavič“ publika. Navyše texty hier Jána Faklu mu k tomu 
dávajú výbornú príležitosť, či už je to z hry Terézia Mária, alebo z programu Pľuhy, ale i Quo vadis homine? 
Najmä Vykysalého perfektná kreácia v role führera (písanie pamätí, chytanie múch) bola ozdobou festivalu ... 

  
KOVÁČ, Ivan. 1983. Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1983,  
roč. 15, č. 12, s. 633-635. 

 
 

                                                
18* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
19* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
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– Divadelný súbor TESLA – Liptovský Hrádok – Plné vrecká peňazí – inscenácia – autori: J. Solovič,  
M. Lasica, J. Satinský – (na Fontáne) 
 
... Divadelný súbor z Liptovského Hrádku inscenoval Solovičove Plné vrecká peňazí. Dielo nielenže uvádza 
na nie najvhodnejšom, nedostatočne komornom prostredí – pri Fontáne, ale muzikál zbavil toho 
najpodstatnejšieho, čo bolo príťažlivé pre diváka – jeho formy a v rámci nej i vtipných piesní. Dielo prepísané 
do dramatickej, klasickej divadelnej podoby stratilo na spáde i hutnosti. ... 
 

 GREGOROVÁ, Hana. 1983. Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici. In Ľud.  
ISSN 0323-1348, 1983, roč. 36, č. 223, s. 5. 

 
– Divadelný súbor J. Chalupku – Brezno – Faustiáda – klasické texty upravili a aktualizovali:  
P. Scherhaufer, M. Pospíšil, V. Macek, režíroval: Jozef Pražmári 
 
... Divadelný súbor J. Chalupku z Brezna sa predstavil Faustiádou – dielom o putovaní doktora Fausta za 
poznaním, ktoré sa začína i končí v Kocúrkove. I v ňom pretrvávajú základné amorálne ľudské zákony, ktoré sú 
tak notoricky známe už od čias Ríma. Kritika mravov a spoločnosti je tu rozšírená o ďalší rozmer – dialóg 
Fausta s Mefistom o ľudskej márnosti, o večnom hľadaní šťastia v putovaní, poznaní, hľadaní a objavovaní. ... 
 

 GREGOROVÁ, Hana. 1983. Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1983, roč. 36, č. 223, s. 5. 

 
– Z divadlo – Zeleneč – Matka Guráž – autori: Bednárikova úprava Brechta, réžia: Jozef Bednárik, v úlohe 
matky: Štefánia Slobodová 
 
... Divadlo zo Zelenča pripravilo pôvodne na festival úpravu Maupassantovej Guľôčky. Z interných dôvodov 
muselo od tohto zámeru upustiť a hrať Matku Guráž. Aj keď tematicky a najmä žánrovo toto dielo na festival 
humoru a satiry nepatrí, predstavenie bolo pre divákov nielen vyvrcholením festivalu, ale najmä mimoriadne 
silným umeleckým zážitkom. Bednárikova úprava dielo zosúčasnila, obohatila ho o ďalšie rozmery a dôsledným 
skĺbením výtvarnej, hudobnej, slovnej, scénickej a kostýmovej zložky, vznikol kompaktný, hutný, jednoliaty 
dramatický divadelný tvar na vysokej profesionálnej úrovni. ... 
 

 GREGOROVÁ, Hana. 1983. Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici.  
In Ľud. ISSN 0323-1348, 1983, roč. 36, č. 223, s. 5. 

 
– Divadlo Veritas – Martin – VKV – estrádna paródia na život okolo nás formou miešania sa vlnových rozsahov 
a staníc rozhlasových vysielaní v éteri – s Rasťom Piškom 20* vtedy ešte neznámym  
 
... Na druhý deň sa ako prvé (ale s oneskorením) predstavilo Divadielko Veritas z Martina. Ako sa vraví: majú 
na to. Hneď v úvode ich strhujúci Delírium tremens rock vyšiel ako sa patrí. Nasledovala paródia seriálu 
Bielikovci, quasi správy zo sveta – a publikum bolo ich. Z kolektívu vynikal najmä talentovaný „polyrozprávač“ 
Rasťo Piško ...  

 
KOVÁČ, Ivan. 1983. Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1983,  
roč. 15, č. 12, s. 633-635. 

 
– Divadelný súbor Pegasník – Bratislava – Prostonárodnie – autor: M. Zahatlan, upravil: Andrej Ferko, 
režisér : Ján Krč-Jediný 
 
... K najvydarenejším predstaveniam patrili vystúpenia súboru Pegasník so Zahatlanovou úpravou 
Prostonárodných slovenských povestí a najmä Divadla zo Zelenča s úpravou Brechtovej drámy Matka Guráž. 
Súbor Pegasník sa predstavil so štýlovo čistým, štylizovaným predstavením s bohatou akciou, zo života 
slovenského ľudu, v ktorom veľkú úlohu zohrávali povesti a rozprávky. Dielo nemá klasickú výstavbu, nevíťazí 
v ňom jednoznačne dobro nad zlom, ale skôr spája v sebe viacero rozprávkových motívov. Jednoznačne 
nevymedzuje dobro ani zlo, jeho postavy sú teda viacrozmerné, bohato pracuje so symbolmi. ... 
 

 GREGOROVÁ, Hana. 1983. Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici. In Ľud.  
ISSN 0323-1348, 1983, roč. 36, č. 223, s. 5. 

                                                
20* – pozn. zost. – upresnil Roman Vykysalý 
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– Divadielko Gyms 4 – Čadca – Pako, dieťa zo skúmavky – kritika neobmedzenej rodičovskej lásky a jej 
následkov 
 
... Nasledujúce predstavenie mladého divadielka Gyms 4 z Čadce už tak nezaujalo, ich hra Pako, dieťa zo 
skúmavky nemala takú iskru, interpreti nie sú ešte takí ostrieľaní a nápadití ako Martinčania. Nuž ale – raz treba 
začať, alebo, ktorí nerobia, nerobia ani chyby. ... 
 

KOVÁČ, Ivan. 1983. Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1983,  
roč. 15, č. 12, s. 633-635. 

 
– 21* Divadielko MAJÁK – Žilina – Taká povinnosť neexistuje 
 

Hudba: 
 
– Revival jazz band – Bratislava – 22* pôvodne Nový Tradicionál  
 
– Lipa – folklórne trio – Banská Bystrica 
 
– Para – Žilina 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava 
 
... Dobre rozosmiatemu publiku sa predstavila bratislavská hudobná folková skupina LOJZO, z ktorej sa vykľul 
ďalší bonbónik festivalu. Pesničky majú správny švih (vôbec nevadí mladým, že nie v rytme disco – naopak, 
v rytme starších šlágrov), výborné texty, neraz skutočne až do popuku! ... 
 

KOVÁČ, Ivan. 1983. Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1983,  
roč. 15, č. 12, s. 633-635. 

 
... bratislavský Revival jazz band, folklórne trio Lipa a bratislavská folková skupina LOJZO. Bez tých 
posledných šiestich (aj s nosičmi vlastne ôsmich) „LOJZOV“ si tohtoročný festival ťažko predstaviť. Boli 
a hrali takmer všade a vždy, keď nastal vhodný okamih, vyvolaný a často predlžovaný veľkým ohlasom 
ochotných poslucháčov. Pesničky o toreadorovi Karolovi či učiteľke chémie prezývanej Dietyl chlór metánová 
sa stali takmer zvučkou festivalu. Folková skupina LOJZO nechýbala ani v sprievode od kremnického 
Medzibránia ku Klubu dôchodcov, kde bola otvorená Výstava gýčov. ... 
 

 MURÍN, Gustáv. 1983. Gýč, či negýč – to je otázka! In Smena. ISSN 0231-7427, 1983, roč. 36, č. 226, 
s. 6. 

 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– 60 rokov Viktora Kubala – výstava k významnému životnému jubileu Viktora Kubala – (Múzeum mincí 
a medailí, Námestie 1. mája – v piatok) 
 
– výstava Amatérski karikaturisti – (Labyrint) 
 
– výstava Gýč ’83 – (Medzibránie – veža – v sobotu) 
 
– 23* otvorenie výstavy priemyselného gýča 
 
... Popoludní nasledovala vernisáž výstavy priemyselného gýča, na ktorej s chuťou muzicírovala opäť skupina 
LOJZO, tiahnuc predtým ulicami a vyhrávajúc starenke na podstení, či dieťatku v kočíku. Výstava zaujala už 
menej, boli na nej len poriedko skutočné, dnešné gýče. ... 
 

KOVÁČ, Ivan. 1983. Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1983, roč. 
15, č. 12, s. 633-635.  

                                                
21* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
22* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
23* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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... Folková skupina LOJZO nechýbala ani v sprievode od kremnického Medzibránia ku Klubu dôchodcov, kde 
bola otvorená Výstava gýčov. Takýto úvod , ako aj nápadité sprievodné slovo k otvoreniu výstavy spojené 
s ukážkou exponátov v preplnenom klube, sľubovali skutočnú „podívanú“. Ale keď prvý nápor návštevníkov 
opadol a bolo možné rozhliadnuť sa po výstavnej sieni, scvrkla sa na sotva tridsať exponátov. Tentoraz v rámci 
výstavy presadzovali organizátori heslo „nebime (len) trpaslíka“ a výstave dali pôvodne názov Priemyselný gýč. 
Žiaľ, tohto roku si to opäť najviac odskákal trpaslík. ... 
 

 MURÍN, Gustáv. 1983. Gýč, či negýč – to je otázka! In Smena. ISSN 0231-7427, 1983, roč. 36, č. 226, 
s. 6. 

 

Pre deti: 
  
– vo štvrtok – 15.9.1983 sa uskutočnili pre deti Malé kremnické gagy (predstavenia detských súborov, bábkové 
divadlo, detská diskotéka), súčasťou ktorých bol aj rozprávkový a výchovný program Rozprávková záhrada 
 
... Veľmi milou a zdarilou akciou boli vo štvrtok  – 15. septembra Malé kremnické gagy 83, venované deťom. 
Popoludnie detskej zábavy ako pri fontáne na námestí, tak v Zechenterovej záhrade – inak Rozprávkovej záhrade 
hier – sa skutočne vydarilo. Nechýbali rozprávkové bytosti, ktoré deti po celý čas programom sprevádzali, 
nechýbalo bábkové divadlo, v rámci ktorého mal mimoriadne úspešné vystúpenie košický hosť – amatérsky 
bábkoherec T. Plaszky – bola tu i detská diskotéka, súťažný program a premietanie rozprávok a grotesiek  
„Na dobrú noc“. ...  
 

BUDSKÁ, Viera. 1983. Slovenské gagy 1983 : (na okraj 3. ročníka festivalu humoru a satiry 
v Kremnici). In Sloboda. ISSN 0231-6579, 1983, roč. 38, č. 40, s. 4. 

 
– 24* Divadlo Veritas – Martin – Hry s deťmi 
 
– 25* Divadielko pre deti – Semerovo – Maťko a Kubko 
 
– 26* Divadielko detskej pesničky – Banská Bystrica – Nevedko v slnečnej krajine  
 
– premietanie rozprávok a grotesiek Na dobrú noc 
 

Film:  
 
– premietanie grotesiek, amatérskych krátkometrážnych a animovaných filmov na hradbách 
 

Iné podujatia: 
 
 
– slávnostné otvorenie festivalu  a menovanie nového rektora UHaS – (Námestie 1. mája) 
... A aby gagy boli riadne opuncované, založili Univerzitu humoru a satiry. Tak ako každá iná, aj táto má svojich 
hodnostárov. Najvyšším je prirodzene rektor. Tým prvým bol karikaturista Viktor Kubal, druhý rok sa 
o rektorskú pečať delili známi vtipkári Milan Vavro a Ivan Popovič a tohto roku ju symbolicky zverili 
Gustávovi Zechenterovi-Laskomerskému. ... 
 

 LIČKOVÁ-DZUBÁKOVÁ, Eva. 1983. GAGY po slovensky. In Život. ISSN 0139-6323, 1983, roč. 33, 
č. 47, s. 30-31. 

 
– predstavenie historických šermiarov Bojník z Bojníc 
 
– recesistická konferencia Ugo (United Gags Assotiation) – diskusné fórum pre rozbor rôznych druhov gagov  
 

                                                
24* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
25* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
26* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– polnočné špekáčkové SOIRÉE  
 
– 27* spoločenská gagoveselica a festivalová diskotéka 
 
– prvá slovenská folklórna diskotéka  
 
– vyhodnocovací seminár 
 

Počasie: – v tomto roku počas gagov prešla Kremnicou studená vlna 
 

Dejiská (scény): 
 
– Závodný klub ROH Rudné bane, Fontána (Námestie 1. mája), Zechenterova záhrada, Medzibránie, Múzeum 
mincí a medailí, Klub mládeže Labyrint, Mestská osvetová beseda, Caravancamp, Mestská veža, časť námestia 
SNP, Kino Partizán 
 
... Tak ako vlani budú exteriérové priestory na Námestí 1. mája, medzi bránami a v časti námestia SNP. 
V budúcnosti sa bude rátať aj s príjemným prostredím Zechenterovej záhrady. Ďalej budú vystúpenia 
v Závodnom klube Rudných baní, v Mestskej osvetovej besede, v klube mladých „Labyrint“, v interiéroch 
Mestskej veže, Múzeu mincí a medailí a v mestskom Kine. ... 
 

 TATRAN, Ľudo. 1983. Budú „Slovenské gagy 1983“. In Žiara socializmu, 1983, roč. 24, č. 32, s. 2. 
 

Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor SZM Banská Bystrica (SKV SZM BB), Krajské osvetové stredisko Banská 
Bystrica (KOS BB), Krajský podnik služieb mládeže Banská Bystrica – Klub mladých Labyrint Kremnica, 
Okresný výbor SZM Žiar nad Hronom OV SZM ZH, Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS ZH), 
Mestská osvetová beseda Kremnica (MsOB), Mestský výbor SZM Kremnica (MsV SZM) 
 
– patronát nad festivalom mali – MsNV v Kremnici, Elektrovod, Rudné bane, Štátna mincovňa (všetky 
Kremnica) 
 
... S „Gagmi“ ďalej spolupracuje redakcia Roháča, Televízny klub mladých z Bratislavy, redakcia Mikrofóra  
Čs. rozhlasu v Bratislave, redakcia denníka Smer, Zväz slovenských spisovateľov a kremnický Pamiatkostav. ... 
 

 TATRAN, Ľudo. 1983. Budú „Slovenské gagy 1983“. In Žiara socializmu, 1983, roč. 24, č. 32, s. 2. 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Vojtech Baláž (komisár výstavy gýča), Katarína Bursová (komisárka výstavy amatérskej kresby), Ján Fakla 
(tajomník), Miroslav Filo (podpredseda), Peter Gašperan (predseda prípravného výboru), Ján Gábor 
(propagačná komisia), Július Katina, Alena Kostúriková (KOS BB), Peter Lysek, Rudolf Machovič 
(programová komisia), Rudolf Maruška (OV KSS ZH), Ján Melich (riaditeľ), Ľudmila Oswaldová, Anna 
Sabolová, Rudolf Škulec,  Ľudo Tatran (tlačové a informačné stredisko), Roman Vykysalý, Bohuš Wollner, 
Katarína Zambojová, Helena Žňavová 
 

 
Články: 
 

22. Tatran, Ľudo 
Budú „Slovenské gagy 1983“ / Ľudo Tatran. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 24, č. 32 (3.8.1983), s. 2. 

 
 informatívny článok 

                                                
27* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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23. Pozvánka do Kremnice : Slovenské gagy ’83 aj deťom / [autor] (av). 

In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 38 (16.8.1983). 
 
 pozvánka na Gagy 

 
24. Slovenské gagy ’83 : festival humoru a satiry v Kremnici / [autor] (a). 

In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 36, č. 219 (16.9.1983), s. 5. 
 

 informatívny článok 
 

25. Gregorová, Hana 
Slovenské gagy 1983 : festival humoru a satiry v Kremnici / Hana Gregorová. – Fotogr. 3. 
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 36, č. 223 (21.9.1983), s. 5. 

 
 hodnotiaci článok 

 ... Skončil sa tretí ročník festivalu humoru a satiry v Kremnici – Slovenské gagy ’83, nech žije štvrtý 
ročník tohto podujatia. Aby mal vyššiu úroveň, ako tohtoročný, bude treba vyriešiť isté nedostatky, 
ktoré sa počas neho objavili. Organizátori podujatia budú musieť doriešiť jeho koncepciu a ujasniť si, či 
podujatie bude iba čisto amatérskou prehliadkou a vo všetkých oblastiach – teda v dramatickej, 
filmovej, hudobnej, výtvarnej a literárnej, pre deti i dospelých, alebo to bude festival s možnosťou 
konfrontácie amatérskej a profesionálnej tvorby ... 

 
26. Zervan, M. 

Festival so zmyslom pre humor : Slovenské gagy opäť rozosmievali Kremnicu / M. Zervan. 
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 28, č. 188 (23.9.1983), s. 7. 

 
 hodnotiaci článok 

 ... Ďalším významným počinom je skutočnosť, že medzi účinkujúcimi hrajú prím amatéri. Napokon, 
vidieť prominentov slovenského humoru nie je také zložité, majú svoje stále scény, ale dostať sa na 
vystúpenie amatérov sa nepodarí hocikedy. Navyše práve oni zapĺňajú významnou mierou biele miesta 
na mape humoru, odtiaľto prúdi nepretržitý tok gagov, ba zdá sa, že práve oni sú bližšie k prameňom 
ľudovosti, špecifickosti slovenského vtipu. Neprekáža ani to, že úroveň súborov je rozkolísaná, pretože 
v mnohých prípadoch, ako ukázali predchádzajúce i tento ročník, najdôležitejšia na ich účinkovaní JE 
BEZPROSTREDNOSŤ. ... 
 Názory na organizáciu sa rôznia. Najucelenejšie sa však ukazuje vystúpenia jednotlivých 
účinkujúcich pripraviť tak, aby si bolo možné v rovnakom čase vybrať z rôznych žánrov, aby nevznikali 
hluché miesta a ani situácie, kedy všetci chcú vidieť jedno. Záujem totiž prevýši možnosti kapacity 
hľadísk a zostáva nespokojnosť. ... 

 
27. Murín, Gustáv 

Gýč, či negýč – to je otázka! / Gustáv Murín. – Fotogr. 1. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 36, č. 226 (24.9.1983), s. 6. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
28. Kováč, Ivan 

Slovenské gagy 1983 : ako sa gagotalo / Ivan Kováč. – Fotogr. 3. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 15, č. 12 (1983), s. 633-635. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
29. Budská, Viera 

Slovenské gagy 1983 : (na okraj 3. ročníka festivalu humoru a satiry v Kremnici) / Viera Budská. – 
Fotogr. 3. 
In: Sloboda. – ISSN 0231-6579. – Roč. 38, č. 40 (1983), s. 4. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 
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...      A čo pre budúcnosť? 
Koncepčnejšie pristupovať ku dramaturgii festivalu, ujasniť si jeho programové zacielenie (či rozšíriť aj 
na ďalšie umelecké druhy, akými sú, okrem výtvarného prejavu a ochotníckeho divadla napr. amatérsky 
film, pantomíma atď.) a najmä – nezľaknúť sa prekážok, prípadných neúspechov, ale stavať na už 
dobrom základe podujatie pre rozvoj slovenského humoru a satiry aj v ďalších rokoch. ... 

 
30. Ličková-Dzubáková, Eva 
 GAGY po slovensky / Eva Ličková-Dzubáková. – Fotogr. 3. 

In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 33, č. 47 (1983), s. 30-31. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ...     AKO SA TO STALO 
 

Mohlo by sa zdať, že Kremničania majú špeciálne vyvinutý zmysel pre humor, že sú vtipkári 
nad vtipkárov, keď práve oni prišli na myšlienku založiť festival humoru a satiry. Veci sa však 
v skutočnosti majú tak, že práve v Kremnici sa zišla tá pravá konštelácia mladých ľudí, združená okolo 
mládežníckeho klubu Labyrint, ktorý humor považuje za čosi viac ako iba korenie života. Títo ľudia sa 
stretli aj vďaka Kremnickému divadielku v podzemí, ktoré sa vo svojej tvorbe už desaťročie 
sústreďuje na oblasť Humoru a satiry. Známe sú jeho kabaretné pásma. S jedným z nich – Pľuhy – 
obsadili prvé miesto na tohtoročnej Celoslovenskej prehliadke malých javiskových foriem v Poprade, 
v kategórii agitačno-organizačných skupín. Humoru sa teda v Kremnici už dlho dobre darí. Ako by aj 
nie, veď práve v nej prežil štyridsať najplodnejších rokov svojho života jeden z prvých slovenských 
humoristov a satirikov, autor veselohier, frašiek a fejtónov Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský. 
Mladí Kremničania nadviazali na jeho odkaz a chcú ho rozvíjať. Usilujú sa vytvárať priestor pre 
pravidelnú konfrontáciu amatérskej humoristickej tvorby v akejkoľvek podobe, či už ide o malé 
javiskové formy, bábkové divadlo, literatúru, humoristickú kresbu, hudbu a podobne. ... 
 
HUMORISTI O FESTIVALE HUMORU A SATIRY 

 
 Súčasťou festivalu bolo aj premietanie grotesiek, programy pre deti a v myšlienke odvážna, 
v realizácii však nedotiahnutá výstava priemyselného gýča. Slovenské gagy sú podujatím pre 
amatérskych tvorcov, preto aj kvalita ich gagov bola rozdielna. Azda najlepšie do charakteru festivalu 
zapadla hudobná skupina LOJZO s pesničkami, ktoré možno nazvať mestským naivným folklórom. Jej 
členom sa podarilo vytvárať celé reťazce gagov. Priamo do nich vťahovali aj obecenstvo. Ako? 
Napríklad rozdávaním parodických horoskopov. Jeden si vytiahol aj známy humorista Peter Petiška. 
A hoci pre neho znamená humor predovšetkým každodennú prácu, v spoločnosti skupiny LOJZO sa 
zabával znamenite. Pripomenuli sme mu, že v najlepšom treba prestať a zvrhli sme reč iným smerom. 
Zaujímalo nás, ako sa pozerá na Slovenské gagy cez veselé a zároveň prísne okuliare profesionálneho 
humoristu. 
– Kremničania sa podujali na husársky kúsok, – odpovedal. – Usporiadať festival humoru a satiry je 
skvelý nápad, ale samotný nápad ešte nestačí. Podobne nestačí iba pospájať zopár gagov. Treba nimi 
sledovať istú myšlienku a tá tomuto podujatiu zatiaľ chýba. Festival chce vytvárať pôdu pre 
amatérskych tvorcov, ale nazdávam sa, že konfrontácia s profesionálnymi umelcami by mu len 
pomohla. Rovnako by mu pomohlo, keby organizátori vystúpili zo svojej ulity a požiadali o pomoc 
centrálne inštitúcie a umelecké zväzy. ... 

 
31. Haburský, L. 

Na vine bol prašiak / L. Haburský, Roman Vykysalý. – Fotogr. 2. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 33, č. 51 (1983), s. 50. 

 
 rozhovor s Romanom Vykysalým 

... Ako sa dostal kováč na javisko? 
– Skôr by ste sa mali spýtať, ako som sa z javiska dostal do kováčskej dielne. 
Takže ste rodeným hercom doslova a do písmena, už od kolísky? 
– To netvrdím, nie som taký smelý. Divadlo som začal hrať vo veku, keď šarvanci derú nohavice na 
všetkých okolitých plotoch a hruškách. 
A vás na tých hruškách prichytili...? 
– Horšie. Prichytili ma na prašiaku. Ja som mal totiž na rozdiel od väčšiny detí akrobaciu na prašiaku 
pred domom prísne zakázanú. Moja mama už nebola celkom mladá, strachovala sa o mňa viac, ako sa 
o svoje deti strachujú mladé mamy. Ako na potvoru, práve pred naším balkónom bol ten nešťastný 
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prašiak, ktorý priťahoval detváky. Bolo tam veselo a mne samému na balkóne  zasa hrozne smutno. 
Vedel som, že nemôžem medzi deti dolu, nuž som sa ich snažil dostať k sebe hore. Začal som im hrať 
divadlo. ... 
 

32. Vizár, Damian 
Bez smutnej fujary / Damian Vizár. – Fotogr. 3. 
In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 28, č. 1 (1984), s. 12-13. 

 
 hodnotiaci článok – týka sa I.–III. ročníka 

 ... Kremnica navodzuje historické súvislosti. Roku 1881 písal Vajanský známe slová, že 
„slovenský život plynie elegicky a tón smutnej fujary lepšie znázorňuje naše cítenie ako radostný 
poskok piskora“, zatiaľ v Paríži v tom istom roku vznikol v krčmičke Chat Noir prvý kabaret na svete. 

Do sto rokov a do dňa – 18. novembra 1981 – vznikol na Slovensku festival, ktorý  
zapolemizoval s výrokom ospravedlňujúcim provincionalizmus. Zatriasol záľubou v sebanárekoch 
a sebaospravedlňovaniach. Vznikol zdola, bez nariadení a direktív – z iniciatívy Kremnického divadla 
v podzemí – v gotickej pivničke mládežníckeho klubu Labyrint. A hneď úvodné predstavenie vzkriesilo 
nielen staré formy kabaretu: skeč, paródiu, kramárske recitácie, pantomímu i tieňohru, ale najmä zmysel 
večného boja proti kocúrkovštine. Proti „gegemónii“, hlúposti, proti „pogaganiu sa“ i proti „gagotaniu“. 
Na svete boli Slovenské gagy. 

 
 Druhý ročník festivalu vyvolal priveľké očakávania. Hlavní organizátori – Stredoslovenský 
krajský výbor SZM a Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica – posunuli podujatie na slnečný 
september a zapojili do udalosti mesto, zmenili festival na jarmok, na výpredaj veselostí a smiešností. 
A Kremničania, v snahe rázne vyvrátiť tradičné sebaironické tvrdenie, že „sú zaspatí“, vyrazili so 
sprievodom do ulíc, pomaľovali chodníky, pri fontáne na námestí z dosák zhlobili pódium a zo 
slamených sedadiel vytvorili amfiteáter, ohúrili maškarádou a karnevalom. 

 
 Tretí ročník Slovenských gagov vyznel predsa len sústredenejšie. Voľkanie, pohoda, 
potľapkávanie tiež patrili do ovzdušia festivalu, ale výber divadelných predstavení znovunastolil 
provokatívnosť myšlienok, ktoré dostali podujatie k pôvodnému úmyslu: odpovedať na súvislosti 
humor a my, my a tradícia, humor a svet. ... 

 


 
 
 
 
 

 
Pavol M. Kubiš 
        In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 39, č. 231 (2.10.1987), s. 7. 
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Ročník IV. 

 

Termín:    11. október 1984 (štvrtok) – 13. október 1984 (sobota)  

Rektorka UHaS:   Milka Zimková (herečka) 

Hostia:   Milka Zimková 
 

 
Zaujímavosti: 
 
– Milka Zimková (herečka) – (jediná žena vo „funkcii“ rektora UHaS v histórii Gagov vôbec) 
 

Divadelné súbory: 
 
– Štúdio 77 – Spišská Nová Ves – Laici – predstavenie o tom, ako neodbornosť môže diktátorsky potláčať 
vzdelanie i talent, Vrátnika a Riaditeľa stvárnili: Marián Pemčák a Peter Doležal 
 
– Minium – Nová Dubnica – 28*Sedem dní stvorenia divadla 
 
– Divadlo Úsmev – Bratislava – Zo života hmyzu – autor: J. Čapek + Zem-guľa 
 
... Opakom je Úsmev, ktorý štýlom pohybového divadla a niekedy samoúčelne uzatvorených celkov miestami 
odvádza pozornosť od útočnosti. Správne, že pointy tvorí viac v generačnom pohľade a aj takom rozkrytí 
vzťahov, že viac holduje hravosti a mimovoľnému oznámeniu faktov ako vážnosti za každú cenu. Ale práve 
v kontexte celoslovenského vývoja MJF ukazuje sa ako jeho rezerva, že nechce byť adresnejším 
a nepríjemnejším. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 

 
– Kremnické divadlo v podzemí – Kremnica – Smetisko 
 
... Kremnické divadlo v podzemí poslednou inscenáciou Smetisko je formou síce jednostrunná cirkusová 
klauniáda, málo využívajúca typové odlišnosti členov súboru, ale pritom je to priamy útok proti mechanizmu 
úbohostí v človeku, mocenského „kohútenia sa“, malicherného prisvojovania si spoločného majetku, 
intrigánstvu a tomu najnebezpečnejšiemu – zahrávaniu si so zbraňami, ktoré by mohli zničiť oveľa viac ako len 
jedno „smetisko“. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 

 
– Milka Zimková – dva samostatné programy – 29* Sojka – názov druhého podujatia sa nepodarilo zistiť 
 
... sa SG ’84 zúčastnila Milka Zimková so svojimi monodrámami. To, čo sme nazvali pomerom namiešania 
smiechu a vážnosti, ona autorsky a ešte viac herecky riešila najsmelšie. Jej témy idú cez najsúkromnejšie 
obnaženie, že už zovšeobecňovanie a satirický nadhľad stojí len ako ďalšia vrstva vnímania. A smiech jej 
monodrám sa prediera cez onú nepríjemnú sebareflexiu, ktorú nemožno obísť, ignorovať ani zľahčiť. Nečudo, že 
Milka Zimková znamená aj vo filme aj v literatúre takú kvalitatívnu zmenu – o to väčšiu znamená tam, kde je to 

                                                
28* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
29* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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jej najbližšie, v divadle. Nehovoriac už o tom, že je príkladom onoho žiadaného ujednotenia žánru, herectva, 
ktoré strháva. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 

 

Hudba: 
 
– Lipa – folklórne trio – Banská Bystrica 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava  
 
... Skupina LOJZO z Bratislavy zase naopak vytvárala najpríjemnejší pól festivalu, že je dôsledne nesatirická, 
že vytvára humor práve zo stotožnenia sa a odpozorovania „gýčového prostredia“ okolo nás, prevzatia 
slaďákových melódií, dlažbového folku – teda práve dôsledne mestského folklóru. Navyše o skupine LOJZO 
možno povedať, že ich vystúpenia sú doslova divadelnými produkciami, lebo zapájajú kostýmy, paródiu 
i konferans, teda prostriedky kabaretného divadla k vyjadreniu neopakovateľnej atmosféry svojich piesní. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 

 
– TBC – Trnava – recitál  
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Kolaps – Hradec Králové 
 
... Zaujímavé obohatenie prehliadky znamenali hudobné, lepšie povedané pesničkárske skupiny. Skupina Kolaps 
z Hradca Králové priniesla do súboja gagov bystré parodické slová a pripomenula, že Festival humoru a satiry 
by zniesol viac českých hostí. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 

 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Štefan Bednár – SNP a politická satira v boji proti fašizmu + Milan Vavro – humoristická tvorba – (Múzeum 
mincí a medailí, Námestie 1. mája, 32/38 – bývalé č. 14) 
 
– amatérski karikaturisti z celého Slovenska 
 

Pre deti: 
 
– Malé kremnické gagy – program s názvom Na kráľovskom zámku je veselosť – ako vstupenka na Malé gagy 
bola vtipná maska 
 
– deti potešili: 
– 30* Katedra bábkoherectva DAMU – Praha – O princeznej Slaninke  
– Divadlo Veritas – Martin 
– spevokol Hrončatá – Žiar nad Hronom  
– členovia Bábkárskej katedry AMU – Praha – 31*Formanovi synovia, 32* dvojičky, bratia Formanovci, 
vybavoval som to ja, lebo som vtedy študoval na DAMU v Prahe 
– Krajské bábkové divadlo – Banská Bystrica – O psíčkovi a mačičke 
 
                                                
30* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
31* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
32* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
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– 33* sólové vystúpenie s bábkou – Miriam Sedliaková – Bambuľko, Tri klbká, Prehliadka masiek 
 
... Na programe prvého dňa podujatia boli Malé gagy pod názvom Na kráľovskom zámku je veselosť. 
V netradičnom prostredí, kde vstupenkou na program boli vtipné masky malých divákov, sa predstavilo 
divadielko Veritas z Martina, spevokol Hrončatá zo Žiaru nad Hronom a členovia Bábkárskej katedry AMU 
z Prahy. Štvorhodinový programový blok osviežila súťaž o najkrajšiu kresbu, masku a o najlepších tanečníkov 
na záverečnej diskotéke. Prvý deň Slovenských gagov sa skončil večer medzi bránami Kremnice pásmom 
humoristických filmov pre najmenších divákov. ... 
 

Humor a satira v Kremnici : začal sa 4. ročník festivalu Slovenské gagy ’84. 1984. In Smer.  
ISSN 0231-7524, 1984, roč. 36, č. 242, s. 3. 

 

Film: 
 
– 34* premietanie filmov v Medzibrání 
 

Iné podujatia: 
 
– slávnostné otvorenie festivalu  s inauguráciou rektorky UHaS 
 
– historický šerm – skupina Bojník z Bojníc 
 
– beseda s hosťami podujatia – (klub Labyrint) 
 
– Dopredaj humoru a satiry = výber najlepších tohoročných programov  
 
– do Dopredaja KG’84 prispeli:  
Anton Brčka – Kremnica – s Lapačkou 
Tomáš Plaszky – Košice – s vareškovým Strašošišov + Sólom pre klavír 
Peter Schuster a Martin Bosák – Divadlo Úsmev Bratislava – s Masážou – jedno z najlepších príspevkov 
Dopredaja 
Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – a jeho black-outy 
skupiny LOJZO – Bratislava + TBC – Trnava – s pesničkami 
 
– diskotéka + spoločenská zábava 
 

Dejiská (scény): 
 
 – Fontána na námestí, Múzeum mincí a medailí, Medzibránie, Mestská osvetová beseda, Klub Labyrint, 
Závodný klub ROH Rudné bane 
 
... Ukázalo sa, že starobylá Kremnica so svojimi kamennými zákutiami, nasiaknutými tradíciou baníckeho teda 
mestského humorného folklóru, unesie atmosféru stretávky. Vyskúšali sa priestory Fontány na námestí, terasy 
Mestského múzea mincí a medailí, odkiaľ festival vyhlasuje voľbu nového rektora Univerzity humoru a satiry, 
intímny a predsa pre verejnosť priechodný „pľac“ Medzibránia, Dom osvety a predovšetkým hlavné ťažisko – 
mládežnícky klub Labyrint, prestavba z gotickej pivnice, pýcha podujatia. A práve tu treba odstrániť nie 
zanedbateľnú slabinu: pri dlhšej produkcii a pri množstve dýchajúcich účastníkov stúpa teplota (úmerne 
s gradujúcou atmosférou) a dnu sediaci začnú pociťovať „himalájske“ ťažkosti s dýchaním aj psychikou, 
nedokážu sa už odrazu viac uvoľniť, sviežejšie vnímať. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1985. Kam s humorom, kam so satirou našou? In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, 
roč. 17, č. 1, s. 8-13. 
 

                                                
33* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
34* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor Socialistického zväzu mládeže (SKV SZM BB) a Krajské osvetové 
stredisko Banská Bystrica (KOS BB, hlavný organizátor), Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS 
ZH), Okresný výbor SZM Žiar nad Hronom (OV SZM ZH), Mestský výbor SZM (MsV SZM) a KM Labyrint 
Kremnica, 35* Mestská osvetová beseda Kremnica (MsOB, od roku 1985 Mestské kultúrne stredisko), Štátna 
mincovňa Kremnica 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Ondrej Bosík, Božena Debnárová (SKV SZM BB), Ján Fakla, Ján Gábor (MsOB), Peter Gašperan (KOS 
BB), Marianna Harsányiová, Július Katina (OOS ZH), Vlasta Kipeťová (KOS BB), Magda Lutherová 
(tlačové stredisko), Rudolf Machovič, Ján Schuster, Vlasta Simonidesová, Ľudo Tatran, Mária Turanová, 
Dana Vrabcová, Roman Vykysalý, Bohuš Wollner (MsOB), Helena Žňavová (OOS ZH) 
 

 
Články: 
 

33. Humor a satira v Kremnici : začal sa 4. ročník festivalu Slovenské gagy ’84 / [autor]  
(vsl). 

 In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 36, č. 242 (12.10.1984), s. 3. 
 

 informatívny článok 
 

34. Roháč na gagoch. – Fotogr. 1. 
In: Roháč. – ISSN 0231-6560. – Roč. 37, č. 46 (12.11.1984), s. 15. 

 
 informatívny miniatúrny článok  

 
35. Vizár, Damian 

Kam s humorom, kam so satirou našou? / Damian Vizár. – Fotogr. 5. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 17, č. 1 (1985), s. 8-13. 

 
 hodnotiaci článok 

... IV. ročník Gagov – v októbri 1984 – práve tým, že sa nerozptyľoval na jarmok sprievodných akcií, 
utvrdil, že klubové prostredie Labyrintu môže a musí byť tou pivnicou, kde vykvasené víno podujatia 
dozrie a vyvrcholí. Nestačí ale hostí festivalu iba predstavovať na besede, ale dať im možnosť priamo 
sa predstaviť, priamo sa preukázať pred týmto špecifikovaným obecenstvom so svojou tvorbou. Do 
budúcnosti je preto zahodno pouvažovať, aby literáti – humoristi a satirici sa stretli v textappealoch 
(v Čechách už dávno overených, ale na Slovensku ktovie prečo neudomácnených), v ktorých dominuje 
práve ovzdušie bezprostrednosti a blízkosti kontaktu s vlastným obecenstvom, blízkosť porozumenia. ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
35* – pozn zost. –  materiály o MsOB a MsKS poskytla Darina Salátová 
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Ročník V. 

 

Termín:   12. september 1985 (štvrtok) – 14. september 1985 (sobota)  

Rektor UHaS:  Milan Markovič (komik, vtedy člen Radošinského naivného  divadla a redaktor 
rozhlasových Variácií) 

Hostia + zúčastnení humoristi: 
– Milan Markovič, Milan Stano, Tomáš Janovic, Benjamín Škreko, Ondrej 
Bosík, Fedor Vico, Miloš Ščepka, Ľudo Tatran ... 

 

 
Novinky:  
 
– Slovenský pohár v improvizácii – preteky divadelných družstiev – otvorená dielňa smiechu – inšpirovaný 
podobnou súťažou v Kanade 
 
... Zlatým klincom tohoročných Gagov bola súťaž o „Slovenský pohár v improvizácii“. Za tento bod programu  
si organizátori zaslúžia jedničku s hviezdičkou. Jednak preto, že táto súťaž je u nás absolútne nóvum (až po 
Kremnici sa má čosi podobné udiať aj v Prahe) a jednak aj preto, že týmto programom vtisli Gagom konečne 
svojskú a neopakovateľnú tvár. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1986. Ako bolo na Gagoch?. In Romboid. ISSN 0231-6714, 1986, roč. 21, č. 3,  
s. 94-95. 

 

Zaujímavosti:  
 
– usporiadatelia Gagy v tomto roku rozdelili na Malé Gagy – (vo štvrtok – pre deti) a Veľké Gagy – (v piatok  
a v sobotu) 
 
–13.9.1985 – zásnuby bratislavskej hudobnej skupiny LOJZO s Kremnickým divadlom v podzemí  
 
– 4.9.1985 – zásnuby zavŕšené svadbou týchto snúbencov 
 
...     VÁŽNA VEC 
– Kremnické divadlo v podzemí, berieš si tu prítomnú skupinku LOJZO za právoplatného manžela? pýta sa 
rozochveným hlasom dojatý rektor Milan Markovič. Ešte dojatejší Roman Vykysalý musí nájsť vo vrecku 
ťahák, aby z neho prečítal ostýchavé Áno. Snúbenci si menia prstienky. Niet cesty späť. 

Svadba je vážny krok. Donedávna spájala ľudí (najčastejšie dvoch, opačného pohlavia) na celý život. 
Pomery sa menia, no i dnes sobáš prináša okrem netušených radostí i zopár povinností a záväzkov. Čo teda 
viedlo LOJZA a Divadlo v podzemí k tomuto počinu? Bola to dávna náklonnosť, a úcta, poznanie, že dvaja 
ľahšie zvládnu to, na čo jeden nestačí, i svojrázna parafráza parafrázy: Keď sa dvaja majú radi, na umení 
nezáleží! Trošku nepresné. Ťať do živého a pritom i rozosmievať – to je umenie. Nech však boli pohnútky gagov 
v Kremnici akékoľvek, s napätím budeme čakať, čo neobvyklé partnerstvo prinesie, na koho z rodičov sa dieťa 
podá. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
... Bratislavskej hudobnej skupine LOJZO v ten večer trochu poklesla nálada, nakoľko sa mala ženiť 
s Kremnickým divadlom v podzemí. Ženích LOJZO musel na svoju „dámu snov“ čakať dve a pol hodiny. 
Pred polnocou ich však šťastne oddal tohtoročný rektor za prítomnosti svedkov Mariána Lapšanského a Jána 
Baláža a ďalších hostí. Dojímavú scénu, pri ktorej všetci umierali od smiechu, sledoval v Medzibrání i ľud 
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kremnický. Veď sedemčlenná fúzatá, bradatá i holohlavá nevesta v bielych šatách a s umelými fialovými kvetmi 
vôkol hláv bola z jeho mesta. Keď sa mladomanželské páry rozlúčili so svojou slobodou svadobnými 
odobierkami, odbila polnoc a Slovenské gagy sa tým definitívne skončili. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1985. Humor v ringu i mimo neho. In Smena. ISSN 0231-7427, 1985, roč. 38,  
č. 221, s. 6. 

 
... kde len oko dovidelo a ucho dopočulo, všade vládol smiech a dobrá nálada. Tú vari NAJ – vyvolali predsa len 
„lojzovci“. A najmä ich svadba s Kremnickým divadlom v podzemí. 
 Prečo k svadbe došlo, na to sme sa spýtali Romana Vykysalého. 
 – Preto, lebo nás spája kamarátstvo. A potom – krvná skupina lojzovcov ladí s našou. Texty ich piesní 
sú vtipné, vyvierajú priamo zo srdca. Spoznali sme sa pred tromi rokmi, tri roky sme spolu chodili. My sme hrali 
a aj hráme divadlo (no iba na javisku), oni nám pri stretnutiach spievali. Z hrania a spevu sa zrodilo spoločné 
dieťa. A to decko teraz hodlá rozdávať dobrú náladu a smiech. Nuž – smiech nie je hriech! ... 
 

VIČANOVÁ, Viera. 1985. Smiech nie je hriech. In Život. – ISSN 0139-6323, 1985, roč. 35. 
 

Divadelné súbory: 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Šatňa – inscenácia z programu vypadla 
 
... Tešili sme sa na novú hru domáceho Divadla v podzemí, premiéru ktorej mnohí očakávali práve na Gagoch. 
Z programu nakoniec vypadla, ale i tak Kremničania prinášali mnoho zo svojej nátury všetkým divákom 
a účastníkom festivalu. Veď Roman Vykysalý je sám osebe stelesnený Gag ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– GUnaGU – Bratislava – Vestpoketka – Viliam Klimáček, Ivo Mizera, Zuzana Benešová  
 
... Aj bratislavské divadlá GUnaGU a Labyrint prišli s hrami na motívy nesúčasnej literatúry. Z úst GUnaGU 
vyšiel kabaretný výsmech pseudoliteratúry v schéme prvotiny Vest Pocket Revue Voskovca a Wericha 
s obsahom čisto vlastným – autorov Ivana Mizeru a Vila Klimáčka – Vestpoketka. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– Faux pas – Nitra – Ploštica – autor: V. V. Majakovskij 
 
– Geg – Nitra – Mesto Gradov – autor: A. P. Platonov 
 
... ten, kto pozná remeslo humoru sa dokáže vysmiať i z vážnych vecí, ak sa robia nezmyselne. Také boli 
predstavenia dvoch nitrianskych súborov malých javiskových foriem – Faux pas a GEG, ktoré siahli po 
predlohách sovietskej satiry dvadsiatych rokov – Majakovského Ploštici a Platonovovom Meste Gradov. 
Režisérom a hercom týchto divadiel Michalovi Spišákovi, Petrovi Gáborovi a ďalším sa podarilo pretlmočiť 
a stvárniť ich tak, že našincovi nebolo cudzie ani dnes. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– divadlo jedného herca Droll – Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Ideme od nuly ku trom alebo od 
troch k nule – (Medzibránie) 
 
... Klaun a či mím Miroslav Kasprzyk z divadla jedného herca Droll z Liptovského Mikuláša poukázal na 
niektoré nezmyselnosti konania v konfrontácii pravekého a súčasného človeka. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 
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– Divadlo Labyrint – Bratislava – Šepkár – pantomíma – Štefan Hrušovský, Oľga Richterová 
 
... Ďalšie bratislavské divadlo Labyrint si vyžiadalo viac sústredenia a vnímavosti. Ich pantomíma bola 
rozhodne oživením a plne zapadla do gagovej atmosféry. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– Štúdio 77 – Spišská Nová Ves – Adam a dáma – kabaret – Ľudo Ferenc a Michal Buza 
 
... Nie neznáme Štúdio 77 zo Spišskej Novej Vsi diskutovalo, polemizovalo a „naprávalo“ správanie sa mládeže, 
jej chyby, pokrytectvo a zvrátenosť v dialogicko-pesničkovom kabarete Ľuda Ferenca a Michala Buzu. 
Brilantne zvládnutý scenár javiskovo pretlmočili samotní autori. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– Kultúrne a spoločenské stredisko – Bojnice – Terézia Mária – autor: Ján Fakla 
 
... Ján Fakla, umelecký vedúci divadielka (kremnického) a autor sa predstavil vlastnou hrou Terézia Mária 
v naštudovaní s Divadelným súborom KaSS Bojnice, ktoré uzavrelo sedmičku divadiel na tomto podujatí. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– Divadlo Úsmev – Bratislava 
 
– Šok – Banská Bystrica – pod vedením ex-Kremničana Milana Ogurčáka 
 
– Divadlo Veritas – Martin 
 
– Divadelný súbor – Bojnice 
 
– 36* Divadielko na Osmičke – Nitra – O štyroch bratoch 
 
– 37* Divadielko KNAP – Banská Bystrica – Veľavážení 
 
– 38* ŠD UPJŠ – Prešov – Tip-top-biotop 
 
– 39* Divadelný súbor Pegasník – Bratislava – Etudy 
 
– h o s t i a  z   Č i e c h: 
 
– Salón Divadla Járy da Cimrmana – Praha 
 
– 40* Divadlo Sklep – Praha – Carmen  
 
– 41* Mimoza – Praha – Malý nezbeda  
 

Hudba: 
 
– hralo sa v Medzibrání 
                                                
36* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
37* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
38* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
39* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
40* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
41* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– Mloci – Prešov 
 
... Bránice zinkasujú pekný náraz pri počúvaní prešovskej countryovej kapely Mloci. Chvíľami až do 
bluegrassova ladená hudba s vo východniarčine spievanými satirickými textami = smiech. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
– Slniečko – folková skupina – Piešťany 
 
... Piešťanské folkové Slniečko, ktoré jedného rána vyšlo z Bahna (ako sa skupina volala predtým), je kvapku  
premýšľavejšie, drsnú hudbu dopĺňa spevom – akože ináč – v západoslovenskom nárečí. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
– Prameň – Banská Bystrica – väčšinu textov im napísal Laco Homola 
 
... Iba banskobystrický westernový Prameň spieva v čistej slovenčine. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava  
 
... Že tu žiari LOJZO – hudobní klauni z Bratislavy? Lenže tí spievajú v bratislavčine! A od bezproblémového 
klaunovstva sa v ostatných piesňach začínajú prepracovávať hlbšie – až kamsi pod kožu, často hrošiu, každého 
z nás. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
– TEAM – Martin  
 
– Bukasový masív – Modra 
 
– Vločka – Prievidza 
 
– Jive – Bratislava 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Děsně fajn – antifolkové trio – Opava – hudobno-divadelné predstavenie 
 
– 42* Lokálka – Praha  
 
– 43* ASPM Jana Spáleného – Pořádný blues 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– kreslený humor Fedora Vica (Prešov) a 44* Igora Lackoviča (Prievidza) – (Múzeum mincí a medailí, 
Námestie 1. mája, 32/38 – v piatok trinásteho  – 13.9.1985) 
 
– v Labyrinte vystavovali amatérski karikaturisti – Ján Schuster, Július Polák (Bratislava), Juraj Hamara 
a Marián Dúha (obaja Ružomberok), Peter Zifčák (Brezno), Ján Kollár a Július Gajdoš (obaja Banská 
Bystrica) a ďalší 

                                                
42* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
43* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
44* – pozn. zost. – Igor Lackovič je absolvent SPŠ baníckej v Banskej Štiavnici 
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Pre deti: 
 
– Malé kremnické gagy – program Kráľovská svadba – detský súbor ĽŠU v Žiari nad Hronom 
 
– detská hviezdička Janka Daňová 
 
... Prvým prejavom detí je, vynímajúc plač a krik, práve smiech a na to nezabúdajú ani organizátori, ktorí deň 
pred veľkými Gagmi pripravujú aj ich malú verziu. Súťaže, tance, hry, spev strigônčat, obliekanie kozmonauta, 
vystúpenie bábkového súboru a spev Janky Daňovej – to bola pestrá paleta! ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 
– 45* Bábkový súbor ĽŠU Žiar nad Hronom – Tri zlé princezné 
 
– 46* disco tanec 
 
– 47* súťaže – Krajina prstienkov, Spevavé strigônčatá, O Gagáčikov vtip, Kozmonauti, Najlepší tanečníci 
 
– 48* premietanie rozprávok 
 

Film: 
 
– tradičné premietanie filmov a grotesiek na hradbách v Medzibrání 
 
– Klub mladých – Šaľa – Edisonova hruška + Traja bratia – audiovizuálny program  
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  spojené s inauguráciou rektora UHaS v Medzibrání 
 
... Päťročný patrón a zároveň maskot a dieťa Slovenských gagov – Gagáčik Benjamín Hrončo pasoval člena 
Radošinského naivného divadla a redaktora Variácií Milana Markoviča za rektora Univerzity humoru:  
– Ujo, ty budeš rektor! 
 Potom už nič neprekážalo odovzdávaniu kvetov účinkujúcim. Kremnickí si však asi riekli, že klincov už 
bolo dosť, obdarovali teda hostí (a domácich účinkujúcich) kvetmi praktickejšími. A obdarovaní vzdali sa 
kvietkov v prospech divákov. Tak sa stalo, že nad hlavami publika lietali iné hlavy – kapustné. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
– 49* Jesenný kabaretný večer – hostia: Marián Labuda, Jaroslav Filip, Milan Markovič 
 
– 50* Sprievod na kabriolete – viedol: Ján Fakla, konferencieri: Anton Brčka a Dušan Ogurčák, hudobný 
sprievod: Požiarnická kapela Kremnica 
 
 

                                                
45* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
46* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
47* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
48* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
49* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
50* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Pohár improvizácie:  
 
– novinka  
– čas: 14. september 1985 o 19.30 
– scéna: Mestské kultúrne stredisko 
– súťažilo osem trojčlenných družstiev:  

Faux pas – Nitra 
Minium – Nová Dubnica 
GUnaGU – Bratislava 
Štúdio 77 – Spišská Nová Ves + Droll Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = 
jedno družstvo 
Divadlo Labyrint – Bratislava  
Divadlo Veritas – Martin 
Geg – Nitra 
Divadlo Úsmev – Bratislava 

– príprava na zadanú tému trvala 15 minút – výstup mal trvať 5 minút – celý program trval 3 hodiny   
– porota uviedla pätnásť vyjadrovacích žánrov: napr. opera s predohrou, rockový festival, pohybové divadlo 
s nezáväznou gymnastikou, pochmúrna dráma, reportáž priamo zo života, odľahčená salónna konverzačná 
komédia, cirkus – šelmy – varieté, western na divoko ... 
– porota:   predseda – Damian Vizár (divadelný publicista)  

členovia poroty – Nadežda Lindovská, Tomáš Janovic, Miloš Ščepka, Fedor Vico, 
Benjamín Škreko, Rudolf Machovič 

– hlavný gagman:  Andrej Ferko – (spolu s D. Vizárom vymýšľali a domýšľali celý projekt)  
– tajomníci:   Ján Fakla a Ľubomír Gabriel 
– konferencier:   Ján Fakla 
– rozhodca:   Milan Markovič 
– víťazi:   1. Divadlo Úsmev – Bratislava (Peter Šuster, Juraj Heger, Ivan Hanzlík) 
   2. GEG – Nitra 
   3. Faux pas –  Nitra 
  
...    ZA HORČIČIAK POHODY 

Na vysvietenej scéne hrsť ľudkov. Pokúšajú sa pôsobiť oficiálne, a nik si ich nevšíma. Pohľady divákov 
v nabitej sále kremnickej kultúrnej ustanovizne sa upierajú doprostred miestnosti, kde na stupienkoch medzi 
napnutými lanami ringu a za rozhodovania Milana Markoviča zápolia vždy po dve družstvá divadielok  
V I. ročníku Slovenského pohára v divadelnej improvizácii. Inšpiroval ho vzor zo zeme kanadských vtipov, 
no to, čo porotcovia zo scény pozorujú, je čosi čisto našské. Pätnásť minút na rozmyslenie a preskúšanie 
päťminútového pohybovo-slovného výstupu; hlavná téma a tri podtémy, z ktorých si možno vybrať. Základná 
a vlastne i jediná podmienka: vtipnosť. Porota, v ktorej sedia humoristi, karikaturisti, novinári i divadelní vedci – 
dokonca jeden, čo nie je ani tým, ani oným a vôbec netuší, čo tu hľadá – meria čas a vyhlasuje (vyhlasuje = 
určuje hlasovaním, bez porady, živelne a neraz v rozpore s názorom publika) víťazov jednotlivých kôl. 
Medzitým pesničky, slovné potýčky  s rozhodcom, hlasné a úprimné povzbudzovanie ... častejšie ako potlesk 
buráca tu smiech. Súťažiaci po zahlásení tém neraz stŕpnu – mozgové závity pracujú ostošesť, veď témy zďaleka 
nie sú predlohami na herecké cvičenia. A porota sa veru pekne natrápila, kým ich vymyslela! 
O hodinu a pol po pôvodne plánovanom ukončení rozhodovala o víťazoch. Publika neubudlo. Skutočná športová 
aréna. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1986. Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy. In Film a divadlo.  
ISSN 0323-2921, 1986, roč. 30, č. 4, s. 30-31. 

 
... V sobotu o pol ôsmej večer sa všetci „gagisti“ presunuli do Mestského kultúrneho strediska. Na pódiu teraz 
trónila porota a v strede sály bol pripravený ring. Ring voľný pre humor. Všetci napäto očakávali dramatické 
zápasy prvého ročníka Slovenského pohára v improvizácii. Tento nápad sme statočne importovali. Myšlienka 
využiť improvizáciu divadelných súťaží vznikla v roku 1977 v Experimentálnom divadle v Montreale a od roku 
1980 už jestvuje pri Quebeckej univerzite súťažná liga, jednak pre profesionálnych divadelníkov a jednak pre 
amatérov. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1985. Humor v ringu i mimo neho. In Smena. ISSN 0231-7427, 1985, roč. 38,  
č. 221, s. 6. 
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Dejiská (scény): – KM Labyrint, Medzibránie, Mestské kultúrne stredisko, Múzeum mincí a medailí 
 

Usporiadatelia: 
 
– Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS ZH), Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica (KOS 
BB), Okresný národný výbor – Odbor kultúry Žiar nad Hronom (ONV ZH, Okresná knižnica Žiar nad Hronom 
so sídlom v Kremnici (OK ZH, teraz Knižnica Jána Kollára v Kremnici), Mestské kultúrne stredisko Kremnica 
(MsKS, do roku 1985 Mestská osvetová beseda), Klub Labyrint Kremnica, miestne organizácie SZM 
  
... Festival humoru a satiry Slovenské gagy tu [* v Kremnici] opäť usporiadal KV SZM Banská Bystrica 
v spolupráci s viacerými spoluorganizátormi a najmä domácim klubom mládeže Labyrint, ktorého dušou je 
Roman Vykysalý, inak protagonista Kremnického divadielka v podzemí. ...   
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1985. Gagy po slovensky. In Osvetová práca. ISSN 0231-8911, 1985,  
roč. 35, č. 24, s. 28-30. 

 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Božena Debnárová (SKV SZM BB), Ján Fakla, Ján Gábor (MsKS Kremnica), Július Katina (OOS ZH), 
Vlasta Kipeťová (KOS BB), Rudolf Machovič (bábkové divadlo BB), Ján Melich (ONV OK ZH), Anna 
Sekerešová (OK ZH),Ján Schuster, Damian Vizár (časopis Javisko), Wágner, Roman Vykysalý, Bohuš 
Wollner (MsKS Kremnica), Helena Žňavová (OOS ZH, MKG) 
 

 
Články: 
 

36. Tatran, Ľudo 
Slovenské gagy po piaty raz Kremnica 12.-14. septembra 1985 / Ľudo Tatran. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 26, č. 37 (11.9.1985), s. 7. 

 
 informatívny článok 

 
37. Oravcová, Natália 

Humor v ringu i mimo neho / Natália Oravcová. – Fotogr. 3. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 38, č. 221 (19.9.1985), s. 6. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
38. Vičanová, Viera 

Smiech nie je hriech / Viera Vičanová. – Fotogr. 8, obr. 3. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 35 (1985). 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + vyjadrenia Kremničanov na adresu Gagov + rozhovor s F. Vicom 

a I. Lackovičom 
 

39. Kleiman, D. 
Slovenské gagy : po festivale humoru a satiry v Kremnici / D. Kleiman. 
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 38, č. 234 (4.10.1985), s. 6. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Účastníci Gagov sa mohli osobne stretnúť aj s mnohými známymi  slovenskými humoristami 
a satirikmi. Okrem rektora Milana Markoviča boli účastníkmi Tomáš Janovic, Benjamín Škreko, 
Ondrej Bosík, Fedor Vico, Miloš Ščepka, Ľudo Tatran a ďalší. Každý, kto do Kremnice zavítal, si 
pochvaľoval výbornú atmosféru a tvorivé diskusie. K dobrej a srdečnej atmosfére prispievala aj 
skutočnosť, že Slovenské gagy sú nesúťažnou prehliadkou festivalu humoru a satiry, nikomu teda nešlo 
o ceny, ale skôr o dobrú náladu a tej bolo naozaj dosť. ... 
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40. Vizár, Damian 

Dobre trafené zagágali : V. Slovenské gagy ’85 v Kremnici / Damian Vizár. – Fotogr. 8, obr. 1. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 17, č. 12 (1985), s. 650-656. 

 
 hodnotiaci článok + o Pohári improvizácie úplne podrobne 

... Čo museli teda tohtoročné Slovenské gagy vyriešiť? Oprávnenosť i neopakovateľnosť svojho 
programu. V niečom mali napodiv uľahčenú situáciu. Bez dotácií, vďaka ktorým by mohli – ako sa to 
už raz stalo – vyzdobiť celé mesto, bez oficiálneho potvrdenia, že ide o celoslovenské podujatie, im 
nezostáva nič iné, len nespoliehať sa na zázrak zvonku, a vyfarbiť sa, vyostriť vlastnú tvár. Ak prvý 
ročník bol – Navnadenie, druhý – Vystrájanie, tretí – Sústredenie a štvrtý Zabezpečenie, tak piaty už 
musel byť Nastúpením. A to zložkami, ktoré by mali domovské právo len a predovšetkým v Kremnici. 
Tak vznikol nápad spojiť originalitu so zabezpečením masovejšieho prijímateľa, aj keď zatiaľ ešte nie 
v amfiteátrovom hľadisku. Pre tento prototyp organizátori zvolili len Medzibránie a vynovenú sálu 
bývalej Osvetovej besedy, teraz Mestského kultúrneho strediska, ktorá pojme raz toľko ľudí ako 
Labyrint. Program sa utváral tak, že ako skladačka sa odvíjal v jednotlivých vernisážach karikatúr, 
filmových projekciách a vystúpeniach jednotlivých hudobných skupín a divadiel, aby kulminoval na 
Medzibrání svadbou medzi skupinou LOJZO a  Kremnickým divadlom v podzemí, v sále MsKS zas 
Slovenským pohárom v improvizácii – pretekami divadelných družstiev. ... 

 
41. Suballyová, Ľubica 

Gagy po slovensky / Ľubica Suballyová. – Fotogr. 4. 
In: Osvetová práca. – ISSN 0231-8911. – Roč. 35, č. 24 (1985), s. 28-30. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + názory Kremničanov na Gagy 

... Kremnické gagy sú jedinečným stretnutím humoristov rôznych žánrov – divadelníkov, hudobných 
skupín, karikaturistov, tvorcov a všetkých tých, ktorí sa vedia smiať. Smiech však nie je prejavom iba 
vo chvíľach zábavných, odbremenených od akýchkoľvek starostí, lebo ten, kto pozná remeslo humoru 
sa dokáže vysmiať i z vážnych vecí, ak sa robia nezmyselne. ... 

 
42. Kleiman, Dušan 

Ako bolo na Gagoch? / Dušan Kleiman. 
In: Romboid. – ISSN 0231-6714. – Roč. 21, č. 3 (1986), s. 94-95. 

 
 článok  hodnotiaci 

... A tak piaty ročník – ako to lapidárne vystihol protagonista a autor kremnického Divadla v podzemí 
Ján Fakla – bol priemerom tých doterajších. ... 

 
43. Ščepka, Miloš 

Festival humoru a satiry Kremnica : Slovenské gagy / Miloš Ščepka. – Fotogr. 5, obr. 1. 
In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 30, č. 4 (1986), s. 30-31. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

...  Slovenské gagy našli v Kremnici domov. Obyvatelia ich po prvých rozpakoch prijali za svoje. 
Ostáva už len maličkosť: aby sme ich za svoje prijali všetci. Nielen humoristi a satirici a karikaturisti 
a mímovia a muzikanti a deti. Skutočne všetci. A nielen tri dni do roka. Vždy. ... 
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Ročník VI.  

 

Termín:   11. september 1986 (štvrtok) – 14. september 1986 (nedeľa)  

Rektor UHaS: Marián Labuda (herec) 

Hostia:  Radoslav Weinberger a Ružena Dorničáková – zástupcovia festivalu Olomoucký 
Tvarůžek 

 

 
Novinky: 
 
– po prvý raz je na festivale zastúpený humor filmový, nielen ako premietanie grotesiek, ale aj ako prezentácia 
najnovšej tvorby Štúdia animovaného filmu z bratislavskej Koliby – takto bolo do gagov zapojené aj kino 
Partizán v Kremnici 
 
– po prvý raz bola na Gagoch výstava humoru vo fotografii – svoje fotografie vystavoval Bratislavčan Anton 
Podstraský 
 
– ďalšia koncepčná novinka tohto ročníka – pozvanie viacerých českých súborov 
 
– po prvýkrát sa objavili na festivale historické autá 
 
– tohto roku pribudol nový priestor, kde mohli prebiehať Gagy – nová scéna – spoločné nádvorie pri knižnici 
a Labyrinte – (nádvorie Labyrintu = nádvorie knižnice) 
 

Zaujímavosti: 
 
– na svoje predstavenia ľudí na ulici pozývali vyvolávači českých divadelných súborov, ktorí krúžili po meste 
v starej sajdke a aerovke a trúbami a megafónom narobili poriadny hurhaj  
 

Divadelné súbory: 
 
– Droll (Miro Kasprzyk) – Liptovský Mikuláš – Atď.? – réžia: Táňa Kasprzyková  
 
– GUnaGU – Bratislava – Osídla mladého muža – réžia: Ján Krč-Jediný 
 
– Divadielko na Osmičke – Nitra 
 
– Študentské divadlo – Prešov  – Živý nábytok – réžia: Karol Horák 
 
– Divadelný súbor Pegasník – Bratislava 
 
– KNAP – Banská Bystrica  
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Kremnica 
 
– Faux pas – Nitra  
 
– Z divadlo – Zelenč  
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– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Mimoza – Praha – Podívejte jak se kroutí – leporelo etud + Malý nezbeda – divadelná úvaha – réžia oboch 
predstavení: Tomáš Vorel 
 
– Divadlo Sklep – Praha – Besídka – réžia: David Vávra 
 
– Dividýlko – Slaný – Hostina kanibalů – výchovno vzdelávacia publicistická komunálna tragédia – réžia: Jiří 
Šíma a Ladislav Hložek 
 
... Skvele totiž dopadlo porovnávanie štýlov divadielok, v súvislosti niektorých sa objavuje termín „nová 
divadelná vlna“ (Sklep, Mimoza). Všetky sa mali možnosť preukázať ucelenými inscenáciami a to bola istá 
výhoda oproti napríklad Divadelnej Lucerne ’86, ktorá bola iba kolážou už hotových útržkov. Vzdialenosti 
medzi satirickými zacieleniami neboli veľké, ani dopad a kaliber humoru. Spomenuté dva pražské súbory však 
ukázali, že štruktúra ich myšlienkovo-významovej výstavby vzniká práve opačne ako poetika, ktorú by sme 
nazvali „tradično-kabaretnou“, z akej vychádza aj Dividýlko zo Slaného, aj slovenské divadielka. Kým tie druhé 
evidentne motivujú spoločensko-kritické témy a z nich odvodzujú formulácie, alegorické argumenty, dva 
pražské súbory hovoria o odchodnostiach, konštatujú ich, z čoho iba nepriamo niečo vyplýva. Dominovala 
najmä MIMOZA, ktorá predstavila aj leporelo etud Podívejte, jak se kroutí, aj ucelenú divadelnú úvahu Malý 
nezbeda (obe réžia Tomáš Vorel). Servíruje svoj chod nastolených reflexívnych anekdot nezvykle tvrdo, až 
bezočivo, zato sťaby nezúčastnene – sústreďuje sa skôr na rytmus, „tajmovanie“, na pointy, ktoré by sme nazvali 
falošné, ale ktoré napnú a pripravia divákovu pozornosť. Preto napríklad vzťah panovačného Dievčatka 
a dezorientovaného Škriatka vyvoláva smiech nad ich vzájomnou nezladenosťou, kým vo finále nevykvitne 
nový motív, vysvetľujúci predchádzajúce: nejde o nešikovnosť, ale o nezúčastnenosť postáv navzájom – každý 
si spieva svoju odrhovačku iba sebe, strašidelne nekomunikujúci, škrípavo neladiaci s tými ostatnými ... 
 

SKLEP a Besídka (réžia David Vávra), tak ako celá tvorba tohto početného a ozaj kolektívne 
tvoriaceho súboru – v čom je tiež jeho manifestačnosť – sú nespútano výsmešné. Vychádza z výrazného 
ironizovania, preto, tak ako v prípade Mimozy, nemožno pátrať po zmysle jednotlivých persifláží, ale ani 
o zvolených prostriedkoch. Akýsi protest proti konzumnosti, uhladenosti, nasýtenosti, banalite nemá práveže 
charakter protestu. Výsmech aktivity, ktorá sa tvári, že je srdečná a sladká, pre čo je gýčová, má formu 
popmusic, ale takej, ktorá sa naozaj dobre počúva, nezadrhuje, zdá sa dokonalá ... 
  

Zato DIVIDÝLKO s Hostinou kanibalů (réžia Jiří Šíma a Ladislav Hložek) má podtitul „výchovno 
vzdelávacia publicistická komunálna tragédia“ a tzv. tradičnosť, ulapiteľnosť prostriedkov je zase dôsledne 
priznanou farbou. Presne tak, ako bratislavské GUnaGU s Osídlami mladého muža (réžia Ján Krč-Jediný). Oba 
súbory pracujú s takými dispozíciami a hereckými premyslenosťami, že si témy môžu dovoliť ťahať ako 
viditeľné čiary. Do povzbucujúceho štádia sa dostal DROLL z Liptovského Mikuláša s Atď.? (réžia Táňa 
Kasprzyková), že pochopil, ako plagát už nie je ambíciou pantomímy. V tomto kontexte porovnávania najväčšie 
riziko si podstúpilo ŠTUDENTSKÉ DIVADLO z Prešova, že vyšlo do otvoreného priestoru síce s dobrou 
pohybovou pripravenosťou, ale s neutrafenou hlasovou intenzitou. A potom tým, že Živý nábytok (réžia Karol 
Horák) je viac dokumentom nastoľovania ich humoru z minulosti. Pýtal sa máličko odstup, nadhľad nad 
nepopierateľne zdarilou prácou spred jedenástich rokov. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1987. Dostať sa viac na vzduch : VI. Slovenské gagy, Kremnica ’86. In Javisko. ISSN 
0323-2883, 1987, roč. 19, č. 1, s. 13-16. 

 

Hudba: 
 
– Prameň – country kapela – Banská Bystrica 
 
– Mloci – Prešov – (na nádvorí knižnice) 
 
– Bukasový masív – Modra 
 
– LOJZO – tohto roku boli „Lojzovci“ v Grécku 
 
... Musíme povedať, že tohto roku doterajší stabilní hostia Gagov Lojzovci neprídu (idú hosťovať do Grécka). 
Veď vyrastali aj na našich gagoch. ... 
 

TATRAN, Ľudo. 1985. Chystajte sa do Kremnice. In Žiara socializmu, 1985, roč. 27, č. 37), s. 3. 
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– Vločka – Prievidza 
 
– Divá hus – Nitra  
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– tohtoročné výstavy boli ochudobnené o vernisáže 
 
– výstava fotohumoru (novinka) – Antona Podstraského – Bratislava  
 
– výstava kresleného humoru – Františka Mráza – Sihelné – (Múzeum mincí a medailí, Námestie 1. mája) 
 
– výstava fotokoláží športového humoru – Ernesta Svrčka – Brezno – (KM Labyrint) 
 
– výstava Jozefa Uhliarika  
 

Film: 
 
– Štúdio animovaných filmov Koliba – Bratislava – Humor na celuloide 
 
... Po prvý raz sa do ohniska záujmu dostal aj humor filmový: nielen už ako premietanie grotesiek na 
Medzibrání, ale aj ako prezentácia najnovšej tvorby Štúdia animovaného filmu z bratislavskej Koliby. 
Povedzme bez preháňania, že akcia zvaná Humor na celuloide – pripravená ako kulminácia prvého večera 
Festivalu humoru a satiry – až prekvapujúco zabodovala. Do budúcnosti sľubuje mnohoraké možnosti. ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1987. Dostať sa viac na vzduch : VI. Slovenské gagy, Kremnica ’86. In Javisko.  
ISSN 0323-2883, 1987, roč. 19, č. 1, s. 13-16. 

 
– premietanie grotesiek – (Medzibránie) 
 

Iné podujatia: 
 
– slávnostné otvorenie festivalu  s inauguráciou rektora UHaS 
 
... Jednou z najdôležitejších a najkrajších udalostí prvého dňa festivalu bola inaugurácia nového rektora 
univerzity humoru a satiry. Po Milanovi Markovičovi prebral funkciu tohto roku herec Marián Labuda. 
V tmavom rektorskom šate vyzeral ako ozajstný učenec. Dokonca sa jeho prísnym výzorom dal pomýliť aj malý 
„gagáčik“ – šesťročný Benjamín Hrončo, ktorý rastie spoločne s festivalom a už tradične sa zúčastňuje 
inaugurácie. Organizátorom sa ale natíska otázka, dokedy ho ešte budú môcť noví rektori vziať na ruky, ako to 
doteraz bývalo zvykom. ... 
 

HRAŠKOVÁ, Alena. 1986. Keď má sviatok smiech. In Smer. ISSN 0231-7524, 1986, roč. 38,  
č. 220 (18.9.1986), s. 7. 

 
... Práve Marián Labuda, ktorý prevzal žezlo rektora Univerzity humoru a satiry ’86, sa ujal svojej „vlády“ 
rezolútne i citlivo a bystro sa zorientoval, v čom je špecifikum Gagov, povedal: „Amatérska divadelná aktivita, 
ktorej výsledkov a hľadaní som tu svedkom, ma tak nadchýna, že keby som bol riaditeľom profesionálneho 
divadla, prikázal by som svojim členom povinne sa zúčastňovať takýchto festivalov. Taká je to priebojná a svieža 
tvorba – aj keď sa netajím, že vidím, ako je ešte v neustále nasadenom  hereckom kŕči –  že každopádne by 
musela byť impulzom pre celé divadlo! Nemyslím si však, že amatéri potrebujú medzi seba profesionálov „na 
ukážku“, na reklamu. Na to nie sú odkázaní!“ ... 
 

 VIZÁR, Damian. 1987. Dostať sa viac na vzduch : VI. Slovenské gagy, Kremnica ’86. In Javisko.  
ISSN 0323-2883, 1987, roč. 19, č. 1, s. 13-16. 

 
... Slávnostne a s vážnymi tvárami festival otvorili členovia Kremnického divadielka v podzemí. Páska, ktorú 
Ján Fakla prestrihol, bola síce papierová a nožnice mierne hrdzavé, ale takéto maličkosti ani trochu nemohli 
ubrať na dôstojnosti otváracieho ceremoniálu. ... 
 
 Slovenské gagy ’86. 1986. In Smer. ISSN 0231-7524, 1986, roč. 38, č. 216, s. 2. 
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– Jesenný kabaretný večer – s Mariánom Labudom, Jarom Filipom, Milanom Markovičom a Kremnickým 
divadlom v podzemí – (v tom čase pôsobilo v Banskej Bystrici) – scenár: Ján Fakla – predstavenie bolo 
vypredané – (MsKS) 
 
– jazda na veteránoch – veterány prevetrali členovia Veterán car clubov z Nitry, Zvolena a Popradu 
 
– diskotéka v ZK ROH Rudných baní – ukončila VI. Ročník Gagov 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:   ZK ROH Rudných baní 
– rozhodca: Milan Markovič – (jeho úlohou bolo nielen kontrolovať situáciu, ale stal sa súčasťou 

hry) 
– družstvá + témy:  (české divadlá Mimoza a Sklep vytvorili po dve družstvá) 

Mimoza – Praha – Sme národ Komenského a to už hádam stačí 
   Sklep I. – Praha – A bez medaily sa nevracaj – (nevydržal, vzdal sa) 
   Divadlo Úsmev – Bratislava – Kdež jsú boží bojovníci 
   Divadelný súbor Pegasník – Bratislava – Pomôž si človeče, aj známy ti pomôže  
   GUnaGU – Bratislava – Nie je dôležité zúčastniť sa, ale podpísať 
   Divadielko na Osmičke – Nitra – Boj o miesto vo vlastnom byte 
   Šaratica – Liptovský Mikuláš 
   ZMES – tvorili členovia z viacerých divadiel  
– víťazi :  1. Divadlo Úsmev – Bratislava (Ivan Hanzlík, Peter Šuster, Martin Bosák) 

2. Divadielko na Osmičke – Nitra (Kamil Kovács, Dušan Knezovič, Ivan 
Andrejčík) 

   3. Mimoza – Praha (Tomáš Vorel, Eva Holubová, Martin Dejdar) 
 
... Vyvrcholením sobotňajšieho programu sa stal Pohár improvizácie. Organizátori ho pripravili v najväčšej sále 
– v závodnom klube Rudných baní. O pohár súťažilo deväť vybraných divadelných súborov. Na dve družstvá 
bolo rozdelené divadielko Sklep s Mimozou, reprezentovali Čechy. Slovenský humor hájili bratislavský Úsmev, 
GUnaGU a Pegasník, Šaratica z Liptovského Mikuláša, Na 8 z Nitry a nakoniec Zmes, ktorého členovia boli 
naozaj zmesou viacerých divadielok. Podstatou súťaže bola ukážka schopnosti hercov reagovať bez dlhšej 
prípravy na určenú tému scénkou, alebo vystúpením, ktoré bude mať samozrejme dejovú líniu. Pripraviť sa 
počas troch minút na témy, ako napríklad  – Skupinový zoskok, A zajtra zrušíme peniaze, alebo Viac rúk viac 
ukradne – to si už naozaj vyžaduje nielen fantáziu, herecké umenie, ale aj určité skúsenosti. Príjemne v tomto 
smere prekvapili Nitrančania. Ich poplach na meteorologickej stanici vyvolal riadny poplach – aj v hľadisku, aj 
na javisku. Konferenciér Milan Markovič mal čo robiť, aby „zachránil“ dosky, ktoré znamenajú svet a uchránil 
si svoje zdravie. Oveľa lepšie však neobišiel ani pri vystúpení Sklepu I., ktorého členovia svoj tréning 
v zabúdaní trénovali robením uzlov na všetkom, čo im prišlo pod ruky. Najviac si to hádam odniesla 
konferenciérova košeľa a opasok. 

Do finále sa napokon dostal vlaňajší víťaz Úsmev, Mimoza, Sklep I. a Divadielko na Osmičke. 
Úsmev svoje vlaňajšie prvenstvo obhájil. ... 
 

 HRAŠKOVÁ, Alena. 1986. Keď má sviatok smiech. In Smer. ISSN 0231-7524, 1986, roč. 38, č. 220 
(18.9.1986), s. 7. 

 

Počasie: – vyčasilo sa 
 
... S účastníkmi festivalu tentoraz sympatizovala aj príroda. Totiž keď do chladného a zamračeného piatkového 
rána zaviali pestrofarebné zástavky a stuhy, odnechcelo sa mračiť aj oblohe a na všeobecnú radosť a veselosť 
začalo humor brať do úvahy aj slnko. ... 
 
 Slovenské gagy ’86. In Smer. ISSN 0231-7524, 1986, roč. 38, č. 216, s. 2. 
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Dejiská (scény): 
 
– Mestské kultúrne stredisko, Závodný klub ROH Rudné Bane, Labyrint, nádvorie knižnice = nádvorie 
Labyrintu, Medzibránie, Múzeum mincí a medailí 
 
... Podujatia tohtoročných Gagov sa uskutočnia na viacerých miestach. Ťažisko programov by malo byť vonku 
a to na Medzibrání, kde budú filmové predstavenia pre dospelých a pre deti, ďalej na Námestí 1. mája pri 
vodostreku a v nových priestoroch vo dvore domu číslo 13 na tom istom námestí. Tento dvor usilovní členovia 
Klubu „Labyrint“ pomohli upraviť na tieto účely. Ďalej budú vystúpenia v sále Mestského kultúrneho strediska, 
v Klube „Labyrint“ a v kultúrnom dome Rudných baní. Zväzáci z Rudných baní chystajú na piatkový večer aj 
zábavu pre domácich i hostí v lesíku na Ludovike a diskotéku pre účastníkov Gagov. ... 
 

 TATRAN, Ľudo. 1986. Chystajte sa do Kremnice : Slovenské gagy po šiestykrát – už 11. až  
14. septembra. In Žiara socializmu. 1986, roč. 27, č. 37, s. 3. 

 

Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor Socialistického zväzu mládeže Banská Bystrica (SKV SZM BB) v spolupráci 
s viacerými spoluorganizátormi a najmä domácim klubom mládeže Labyrint 
 

Členovia organizačného tímu: –  nezistení 
 

 
Články: 
 

44. Humor a smiech / [autor] (še). 
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 41, č. 213 (10.9.1986), s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
45. Tatran, Ľudo 

Chystajte sa do Kremnice : Slovenské gagy po šiestykrát – už 11. až 14. septembra / Ľudo Tatran. 
 In: Žiara socializmu. – Roč. 27, č. 37 (10.9.1986), s. 3. 
 
 hodnotiaci článok + informačný  

 ... Ak mám povedať pravdu, nemôžem zamlčať, že Kremničania zo začiatku neprijali Gag 
s bohvieakým oduševnením. Pravda, podujatia boli zadarmo, deti si svoje užili na Malých gagoch, 
dospelí postávali cez Gagy večer čo večer v Medzibrání, lebo tam sa hrávali grotesky, jedna smiešnejšia 
ako druhá – na námestí boli programy, ktoré začali pomaly priťahovať. ... 

 
46. Slovenské gagy / [autor] (et). 

In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 31, č. 178 (11.9.1986), s. 5. 
 
 informatívny článok 

 
47. Slovenské gagy ’86 / [autor] (hr). 

In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 38, č. 216 (13.9.1986), s. 2. 
 
 informatívny článok 

 
48. Hrašková, Alena 

Keď má sviatok smiech / Alena Hrašková. – Fotogr. 4. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 38, č. 220 (18.9.1986), s. 7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 
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 ... To piatkové ráno nič dobré nesľubovalo. Obloha zatiahnutá, vetrík na polovicu septembra pofukoval 
už akosi prirezko, hmla ...ukazovalo sa na neveľmi veselý deň. Ba ktovie, či sa aj plakať dnes ešte 
nebude. Okolo obeda si však počasie zrazu len dalo povedať. Neuplynula ani hodina a nad hlavami nám 
zasvietilo najbelasejšie modré nebo a najjasnejšie zlaté slnko. V tom čase si už po historických uliciach 
neveľkého mestečka v žiarskom okrese vykračovali v skupinkách i jednotlivo akísi „podozriví“ 
ľudkovia. Takmer všetci nabalení „spacákmi“, konzervami a hlavne – do jedného úplne bezdôvodne  
sa usmievajúci. Ako keby nemali žiadne starosti. Hlasno sa vítali, kričali po sebe cez ulicu, poskakovali 
pri stretnutiach ... A aby sme pravdu povedali, aj to mesto sa nám videlo čudné. V pôvodnom stave 
mohlo vyzerať celkom seriózne, ale čo s ním tí mladí narobili?! Povešali po stenách tých starobylých 
kamenných domov pútače „o desiatich farbách“, cez strohé ulice natiahli žlté girlandy, na námestí 
obrovské žlté plátno, v „medzibrání“ farebné vlajky aj pred mestským kultúrnym strediskom trepocú  
sa voľáke žlté handričky ... 
 Poobede okolo tretej začali dolu námestím mašírovať davy ľudstva. Hádam sa ani na ulicu 
nepomestia, toľko ich bolo. To by ale ešte stále nebolo nič, keby len z ničoho nič nezajačala voľakde 
vpredu trúba. Ani sme sa nestačili spamätať, keď si pred nami  už hopkala a vyskakovala akási mladá 
bosorka v širokej suknici, s dlhým vrkočom a ako vytrubuje, tak vytrubuje. A za ňou si hrkoce staručká, 
naleštená felícia. Uteká za ňou kopa detvákov a tie pištia, kričia, smejú sa ... Aj – jaj – jaj! Vari tí ľudia 
už naozaj nemajú čo robiť, keď vymýšľajú takéto komédie?! ... 
 Ale ako povedal Tóno Brčka z Kremnického divadla – ... každý rok aj gagy urobia krok. ... 

 
49. Dodek, Peter 

Slovenské gagy ’86 / Peter Dodek, Ján Schuster. – Fotogr. 7.  
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 36, č. 42 (1986), s. 24-25. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Hoci organizátori museli pripraviť niekoľko programových verzií, tohtoročné gagy sa vydarili. Je to 
potrebné a životaschopné podujatie. ... 

 
50. Vizár, Damian 

Dostať sa viac na vzduch : VI. Slovenské gagy, Kremnica ’86 / Damian Vizár. – Fotogr. 2, obr. 1. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 19, č. 1 (1987), s. 13-16. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + podrobne o Pohári improvizácie 

... Gagy v Kremnici sa zámerne prinavrátili k onomu jarmočnému vonkajšiemu rámcovaniu, o ktorý sa 
pokúsil 2. ročník a od ktorého sa naschvál upustilo, aby sa pozornosť koncentrovala skôr do klubu 
Labyrint a na sledovanie tých divadelných inscenácií, čo v tom - ktorom kalendárnom roku priniesli 
najviac noviniek v oblasti humoru. Nie je však tajnosťou, že návrat k takémuto rámcu privolali najmä 
obyvatelia Kremnice, keď si v ostatných troch ročníkoch začali ťažkať, že sú odstrčení mimo, že sa 
okrem hostí málokto z nich zmestí do pivnice Labyrintu, že sa už na nich takmer nepamätá ... Preto 
dramaturgia Gagov chcela podujatie dostať z úzkych priestorov viac na vzduch (a kremnický horský, 
rezký vzduch za to stojí!), združiť a zapojiť účastníkov do diania vo väčšom množstve. A zároveň sa 
otvorila aj možnosť vyskúšať si vedomejšie divadlo v plenéri, dostať ho do ekologicky lákavejšieho 
prostredia. ... 
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Ročník VII. 

 

Termín:   17. september 1987 (štvrtok) – 20. september 1987 (nedeľa)   

Rektor UHaS:  Stanislav Štepka (autor a herec Radošinského naivného divadla) 

Hostia:  Milan Markovič, Jaroslav Filip, Stanislav Štepka 
 

 
Novinky:  
 
– novinka v dramaturgii – samostatná prehliadka profesionálnych programov Krajského strediska 
Slovkoncertu v Banskej Bystrici 
 
– zriadenie kinokaviarne, kde okrem premietania filmov pripravili organizátori i pestrý zábavný program 
 
– po prvý raz program aj v nedeľu 
 

Zaujímavosti: 
 
– od 11.9. do 17.9 1987 prebiehali v kine Partizán v Kremnici Filmové gagy ‘87 
 
– orientovať sa návštevníkom pomáhal programový bulletin 
 

Divadelné súbory: 
 
– Divadlo Úsmev – Bratislava  – Ako som vstúpil do seba – vedúci: Marián Michalides – (MsKS) 
 
– Divadielko Tumáš – Bratislava – Leporelo o koňovi 
 
– Divadlo NO – Žilina – Cirkus - svet  
 
– Divadlo mladých – Liptovský Mikuláš – Recesia 
 
– Pelendrek – Zvolen 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Entuziasti – „hra o nadšencoch, ktorí čakajú, ale nikdy sa nedočkajú...“, 
autor aj herec: Ján Fakla 
 
– Radošinské naivné divadlo – Radošina – Pavilón „B“ – (ZK ROH Rudné bane) 
 
– Brontosaurus – Košice 
 
– spoločné ŠTÚDIO C nitrianskych divadiel GEG, Faux pas, Iktus a Kremnického divadla v podzemí 
 
– Lúč – Martin  
 
– herci DJGT – Zvolen – 51* Sága gagu slovenského, Silvester 

                                                
51* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Musil – Dvořák – kabaretná dvojica – Hradec Králové – Sami sobě vzorem 
 
– Berany Berany DUC – súbor pantomímy – Praha – (KM Labyrint) 
 

Hudba: 
 
– vyhrávalo sa na nádvorí Labyrintu 
 
– Mloci – Prešov 
 
– Slnovrat – folková skupina – Bratislava – skupinu reprezentoval: Július Kazimír 
 
– Mixiband Divá hus – Nitra 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – My nič, my muzikanti – (na nádvorí knižnice; kapela vtedy 
päťročná) 
 
– Swingers – Kremnica 
 
– spoločný koncert hudobných skupín = Hudobné gagy ‘87 
 
– TEAM – Martin  
 
– Banskobystrická 12 – Banská Bystrica 
 
– Jedľovina – ľudovka  
 
– h o s t i a   z    M o r a v y: 
 
– Bowle – Brno – 52* Folkovjanka 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– vystavovali karikaturisti Bohuslav Pernecký – Piešťany a Miroslav Barták – Praha – (kino Partizán – 
vestibul) 
 
...   KRESLENÝ HUMOR 
Návštevníci kina Partizán obdivovali kresby pražského výtvarníka Miroslava Bartáka a Boba Perneckého 
z Piešťan. A keďže Bobo Pernecký je Lipták – narodil sa v Liptovskej Osade – niekoľko slov na záver patrí 
jemu. 
„Nie je to jednoduché vystavovať s Bartákom. Videl som jeho výstavy v Mladej fronte v Prahe. Je to náročné, 
budem sa snažiť udržať krok. Vystavovať spolu s ním je pre mňa veľká česť. Barták je naozaj majstrom z českých 
autorov. Svoje kresby má v inej polohe. On je majstrom v tom, že od dobrej myšlienky dokáže i vynikajúco 
zvládnuť formu. Mne záleží skôr na myšlienke.“ 

Srdečne všetkým čitateľom Smeru 
     Bobo Pernecký  ... 

 
KUBIŠ, Pavol M. 1987. Blesky smiechu nad Kremnicou : niekoľko ohlasov a hlasov zo 7. ročníka 
festivalu humoru a satiry – Slovenské gagy 1987. In Smer. ISSN 0231-7524, 1987, roč. 39, č. 231, s. 7. 

 
– Klub bratislavských karikaturistov pri Dome kultúry Ovsište + ich kolegov z Hradca Králové z Klubu 
ilustrátorov a kresliarov humoru = súborná výstava, spoločným námetom ich úsmevných výtvorov bol 
motorizmus – Auto-moto-veterán fór – 70 prác od 32 autorov –výstava vhodne doplnila preteky majiteľov 

                                                
52* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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historických vozidiel – zúčastnení karikaturisti: František Okruhlica, Milan Stano, Marián Bachratý, 
Koloman Leššo a ďalší – (Labyrint)  
 
– predajná výstava knižnej edície Žihadlice – vydavateľstva Slovenský spisovateľ Bratislava – (Okresná 
knižnica) 
 
... Veľmi pekným podujatím bola predajná výstava kníh zorganizovaná Okresnou knižnicou v Kremnici 
v spolupráci s predajňou Slovenskej knihy v Kremnici a vydavateľstvom Slovenský spisovateľ, v ktorej 
dominovali najmä knihy z edície Žihadlice. Výstavka zaznamenala stopercentný úspech a všetky knihy autorov 
T. Janovica, Ľ. Feldeka, P. Petišku a P. Valu sa vypredali. Aj bez autogramiády, čo je ale zasa škoda. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1987b. Ten rok nám to vydrží : po siedmom ročníku Festivalu humoru a satiry 
v Kremnici. In Roháč. ISSN 0231-6560, 1987, roč. 40, č. 47, s. 15. 

 
– Miroslav Rusnák – menšia samostatná výstava, autor si vzal na mušku stavbárov – (sála MsKS) 
 

Pre deti: 
 
– Malé Slovenské gagy  
 
– Divadlo Úsmev – Bratislava – Snehulienka a trpaslíci 
 
– Tomáš Plaszky – Košice – bábkové výstupy 
 
– detský súbor Podhorie 
 
– DS Šuplík – Bratislava – Cvrček a mravce 
 
...Organizátori pamätajú i na malých divákov, ktorí sa smejú najradšej a tradične pre nich pripravujú Malé 
kremnické gagy. Tentoraz boli rovnomerne zadelené do štvordňového programu podujatia, a nie nahustené 
v predvečer festivalu ako po minulé roky, a tak sa deti tešili z divadelných predstavení a najmä z obľúbených 
postavičiek kreslených grotesiek 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1987. O čo vlastne ide : na festivale humoru a satiry Slovenské gagy 
v Kremnici. In Smena. ISSN 0231-7427, 1987, roč. 40, č. 230, s. 6. 

 
– 53* Umelecká skupina Ivana Matulíka – Bratislava – Komu by to napadlo 
 

Film: 
 
– filmové gagy v kine Partizán – začali už pred festivalom 11. septembra a trvali do 17. septembra 1987 
 
– mohli ste vidieť filmy – No počkaj zajac!, Vesničko má středisková ... 
 
– prehliadka amatérskych humoristicko-satirických filmov – klub Nicolaus – Liptovský Mikuláš  
 
...   Z LPTOVSKÉHO MIKULÁŠA 
prišli do Kremnice členovia Amatérskeho filmového krúžku „Nicolaus“. Keďže ma zaujali, chcem ich 
prostredníctvom Ing. Jána Kusku predstaviť: 
 „Odpoveď na otázku, čo bolo v našom prípade skôr, kamera alebo my, je jednoduchá – my. Ku kamere 
sme sa dostali až v roku 1979 v S-klube a STEPS-klube Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave, viac-menej 
náhodne. Vtedy, ešte ako KAF-áci (čítaj členovia Klubu amatérskeho filmu) sme prvýkrát videli 8 mm snímací 
prístroj Kvarz. Dokonca nám ho aj požičali. Tak sme teda vznikli. Od tých čias uplynulo veľa vody a vymenilo sa 
skoro toľko isto členov krúžku. Jadro však ostalo, nakrúcalo sa, nakrúca a dúfajme, že bude nakrúcať ďalej! Od 
začiatku sa venujeme hlavne hraným, snáď aj humorným filmom. To usudzujeme z reakcie divákov, ktorí sa 
občas zasmejú. A to je naším cieľom ...“ ... 

                                                
53* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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KUBIŠ, Pavol M. 1987. Blesky smiechu nad Kremnicou : niekoľko ohlasov a hlasov zo 7. ročníka 
festivalu humoru a satiry – Slovenské gagy 1987. In Smer. ISSN 0231-7524, 1987, roč. 39, č. 231, s. 7. 

 
– premietanie grotesiek – z filmotéky Aleša Vincíka z Prahy – (Medzibránie a Námestie 1. mája) 
 
– Audiovizuálne štúdio Šaľa – Za jeden povraz + Edisonova hruška – (KM Labyrint)  
 

Iné podujatia: 
 
– slávnostné otvorenie  a inaugurácia rektora UHaS  
 
– II. svetové (slovenské) sympózium o humore a satire 
 
– preteky veteránov na dvoch a štyroch kolesách – jazda do vrchu – od krahulskej križovatky na Skalku  
a na okruhu kremnického námestia 
 
– módna prehliadka v historických kostýmoch 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:    Mestské kultúrne stredisko 
– moderátori:   Milan Markovič a Jaro Filip 
– pravidlá:  3 minúty príprava – 3 minúty improvizácia 
– víťazi:   1. Divadlo Úsmev – Bratislava – s Petrom Šusterom 
   2. Brontosaurus – Košice 
   3. Berany Berany DUC – Praha 
– cena:   neputovný päťlitrový uhorkový pohár 
– súťažné témy: Objavenie falošných mincí v kremnickej cukrárni; Školenie CO vo folklórnom súbore 

Lúčnica; Výhovorka na neskorý príchod do práce atď. 
 
... Pohár v improvizácii získalo už po tretíkrát divadielko Úsmev, a to na podklade jednoznačného verdiktu 
poroty i prítomných divákov. V hercoch tohto divadielka sa skrýva zrejme značný tvorivý, komický 
i improvizačný potenciál. I keď treba priznať, že zdatným finálovým súperom bolo víťazovi i divadielko 
Brontosaurus z Košíc. Túto obľúbenú súťaž uvádzali Milan Markovič s Jaroslavom Filipom. Škoda len, že 
táto dvojica sa pre časovú tieseň nemohla predstaviť improvizáciou na tému, ktorú im mali určiť diváci. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1987a. Malé resumé Slovenských gagov. In Nové slovo. ISSN 0323-2891, 1987, 
roč. 29, č. 41. [Príl.] Nedeľa, 1987, roč. 6, č. 41, s. 2. 

 
... Mám rád tú atmosféru, ktorá v sebe spája športová zážitok s umeleckou hodnotou. Odmietam pritom názory, 
že takýto spôsob prezentácie humoru má bližšie k jarmoku ako k divadlu. Nazdávam sa, že festival a súťaž 
improvizácie v Kremnici naopak, dali základ divadlu novému, progresívnejšiemu, novej vyššej hodnote, ku ktorej 
sa zúčastnení mladí ľudia každým rokom viac približujú. Bol som na nejednom jarmoku, ktorý bol pre mňa tým 
najpútavejším divadlom. A poznám divadlá, ktoré po počiatočných úspechoch dnes už nemajú inú snahu ako iba 
predávať. 
 Súťaže v divadelných improvizáciách sa vžili, nie sú iba výsadou Kremnice a jej skvelého festivalu. Ale 
práve Kremnica dala popud k rozšíreniu tohto divadelného fenoménu po celom Československu. Buď za to 
chvála usporiadateľom, ktorí sú v improvizácii trénovaní počas celého festivalu. Buď za to chvála Damianovi 
Vizárovi, ktorý vôbec prvý s myšlienkou Slovenského pohára v improvizácii prišiel a s presvedčením, 
zaujatosťou, i zanovitosťou sebe vlastnou ju napokon aj presadil. ... 
 

MARKOVIČ, Milan. 1988. Len tak improvizovane. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1988, roč. 20, č. 2,  
s. 99-101. 

 

Počasie: – slnečné, v piatok v neskorých večerných hodinách sa nad Kremnicou blýskalo a bola aj búrka 
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Dejiská (scény): 
 
– Kino Partizán, KM Labyrint, Mestské kultúrne stredisko, Závodný klub ROH Rudné bane, čitáreň Okresnej 
knižnice 
– exteriéry – Medzibránie, Námestie 1. mája, nádvorie Labyrintu 
 

Usporiadatelia: 
 
– Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica (KOS BB, hlavný organizátor), Stredoslovenský krajský výbor 
SZM  Banská Bystrica (SKV SZM BB), Slovkoncert Banská Bystrica, Okresný národný výbor – Odbor kultúry 
Žiar nad Hronom (ONV ZH), Okresný výbor SZM Žiar nad Hronom (OV SZM ZH), Okresné osvetové stredisko 
Žiar nad Hronom (OOS ZH), Mestský národný výbor (MsNV) a organizácie v Kremnici, Správa účelových 
zariadení KV SZM – Klub mladých Labyrint 
– spolupráca so Slovkoncertom, Zväzom slovenských spisovateľov, Zväzom slovenských dramatických umelcov 
a Slovenským filmovým ústavom v Bratislave 
... Na záver zostáva už len poďakovať organizátorom festivalu, ktorí sa so zápalom a nezištne usilujú s minimom 
financií dokázať maximum. Menovať treba Jána Melicha, Júliusa Katinu, Stanislava Lalu, Petra Žabku, 
Petra Lyseka, Romana Vykysalého, Annu Lenárovú, Jozefa Fekiača, Jána Faklu, Bohuša Wollnera, 
Daniela Rakytu, Jozefa Straku, Ľudovíta Tatrana, Mariána Húževku a Jána Schustera. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1987a. Malé resumé Slovenských gagov. In Nové slovo. ISSN 0323-2891, 1987, 
roč. 29, č. 41. [Príl.] Nedeľa, 1987, roč. 6, č. 41, s. 2. 

 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Božena Debnárová (SKV SZM BB), Ján Fakla (Slovkoncert BB), Jozef Fekiač, Július Katina, Stanislav 
Lalo, Anna Lenárová (tajomník, KOS BB), Peter Lysek (predseda, MsKS), Ján Melich (ONV OK ZH), 
Daniel Rakyta (MsKS Brezno), Ján Schuster, Jozef Straka (SKV SZM BB), Ľudovít Tatran, Damian Vizár 
(časopis Javisko), Roman Vykysalý (podpredseda, Klub mladých Labyrint), Wágner, Bohuš Wollner (MsKS 
Kremnica), Peter Žabka (Kino Partizán), Helena Žňavová (OOS ZH) 
 

 
Články: 
 

51. Rakyta, Daniel 
... a úsmev od ucha k uchu / Daniel Rakyta. – Obr. 1. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 39, č. 218 (17.9.1987), s. 4. 

 
 informatívny článok 

 
52. O humore i vážne / [autor] (pmk). 

In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 39, č. 220 (19.9.1987), s. 2. 
 
 informatívny článok 

 
53. Dialóg humoru so satirou / [autor] (pmk). 

In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 39, č. 221 (21.9.1987), s. 2. 
 
 informatívny článok 

 
54. Suballyová, Ľubica  

O čo vlastne ide : na festivale humoru a satiry Slovenské gagy v Kremnici / Ľubica Suballyová. – 
Fotogr. 2. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 40, č. 230 (1.10.1987), s. 6. 
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 informatívny + hodnotiaci článok 
 ... Napriek predpokladaným a reálnym možnostiam v prípravných fázach sa im [* usporiadateľom] 
nakoniec podarilo predostrieť bohatú mozaiku programov. Treba však podotknúť, že ani pri 
zabezpečení podujatí takéhoto rozsahu neunikli organizátorom zdanlivé maličkosti. Práve tie, ktoré 
stmeľujú prvky festivalu príznačnej gagovskej atmosféry, keď sa Kremnica stáva veselým korzom 
s príchuťou jarmočného veselia v šate vyvolávačov programov, tlmeného zvuku ich ampliónov, či 
prenikavých tónov trubiek. A priestor pre takúto atmosféru najlepšie poskytuje práve zomknuté 
prostredie až tajuplného, starobylého mestečka. Ale práve Kremnica má aj rub – sú tu obmedzené 
možnosti na ubytovanie pre množstvo záujemcov z celého Slovenska. Taktiež nás prekvapil pomerne 
nízky záujem domácich obyvateľov o niektoré predstavenia. ... 
O čo vlastne ide na festivale humoru a satiry Slovenské gagy? Tu sa mi núka jedna zaujímavá 
a potešiteľná skutočnosť: podujatia prezentované na festivale sú takmer výlučne z vlastnej autorskej 
dielne interpretov, a v tom spočíva aj zámer festivalu. Ukázať, čo je v nás, čím žijeme, čo je tvárne, 
premenlivé, búrlivé, pominuteľné a čo z toho je skutočným korením života, čo z toho ako zrnká korenia 
štípe i naďalej. Lebo ktosi vraj raz povedal: Humor je vážna vec. ... 

 
55. Kubiš, Pavol M. 

Blesky smiechu nad Kremnicou : niekoľko ohlasov a hlasov zo 7. ročníka festivalu humoru a satiry – 
Slovenské gagy 1987 / Pavol M. Kubiš. – Fotogr. 5, obr. 1. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 39, č. 231 (2.10.1987), s. 7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + rozhovory s Romanom Vykysalým, Jánom Faklom a Bobom 

Perneckým 
 
 ... Bohatý program, z ktorého sa dalo len vybrať, lebo absolvovať celý bolo by nad sily, nás nutkal 
k interview s predsedom programovej komisie – Jánom Faklom z banskobystrického Slovkoncertu 

 
Z ČOHO GAGY ŽIJÚ? 

„Ako každý rok, keď si dramaturgia festivalu na prvom prípravnom výbore zistila, koľko peňazí je na 
pozvanie účinkujúcich, ohlásilo sa opäť to známe a staré“ bude to taký malý, skromný ročník s dvoma - 
troma kolektívmi a dosť! Nedá sa nič robiť, dotácií nepribúda, skôr naopak, a my predsa tým ľuďom 
musíme dať aspoň na cestu, nocľah a najesť. Postupne programov pribúda – ten príde, ... toho zaplatí 
ten, tamten to stihne popri inom – až nakoniec sú problémy s vytlačením programu, lebo nikto nechce 
sádzať toľko textu.“ 
 „Ako vyberáte?“ 
 „Predovšetkým z toho, čo sme videli, potom o čom sme veľa dobrého počuli a čítali a nakoniec, 
čo nám naslovovzatí doporučili. Ale to nie je všetko! Tí, čo zažili niekoľko ročníkov dozadu, iste 
pamätajú, že v rámci Gagov už bolo všeličo (futbal, chodci, výstava gýču atď.) a pribúda tiež všeličo. 
Okrem tradičných divadielok, hudobných skupín a výstav, či filmových grotesiek sa stabilizujú 
samostatné akcie, ktoré dodávajú spolu celkový ráz podujatia. Gagy sa profilujú samy. Ostáva dobré, 
to, o čo majú ľudia záujem a jednorázové akcie spestrujú ponuku. Preto sú každé Gagy iné. Postupne 
vyrástli divadelné a filmové gagy, výtvarné gagy, hudobné gagy, auto-moto gagy, Malé gagy, ktoré si 
hľadajú svoje najlepšie miesto a Pohár v improvizácii je akcia už dnes plne stabilizovaná. Chýbajú nám 
ešte gagy s tancom a pantomímou, literárne, audiovizuálne, atď., hoci najlepšie sú tie momentálne – 
„live“ – , ktoré sa hocikomu z nás prihodia rovno na festivale.“ 
 „Prečo sú Gagy napriek chudobným dotáciám také bohaté?“ 
 „Asi preto, že na nich nik nezbohatol. A ten, čo chcel, rýchlo odišiel. Tí, čo ich pripravujú, sú 
nikdy nie ziskoví, ba naopak. A tak to chápu aj tí, čo prídu na Gagy účinkovať alebo len tak pomôcť. Sú 
to zlatí ľudia a jedinou odmenou im je dobrá nálada a pocit, že sme pre ľudí z mála peňazí nakúpili 
veľa dobrej „muziky“. Z toho Gagy žijú a budú ešte dlho žiť, pokým sa ľuďom bude chcieť smiať.“ ... 

 
56. Senková, Zita 

Kremnické Gabrovo / Zita Senková. 
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 42, č. 235 (7.10.1987), s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
57. Gajdošová, Danica 

Rozhovor so smutným humoristom / [zhovárala sa] Danica Gajdošová, Ján Schuster. – Obr. 2. 
In: Roľnícke noviny. – ISSN 0231-6617. – Roč. 42, č. 236 (8.10.1987), s. 5. 
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 rozhovor s Jánom Schusterom – jedným s organizátorov podujatia a autorom kresleného humoru 

... Na úvod by som chcel pripomenúť, že je to vari jediný festival nesúťažného charakteru, kde sa 
stretávajú najlepšie programy zamerané na rôzne zábavné žánre – malé javiskové formy, humorne 
ladené hudobné skupiny. ... 
 

58. Kleiman, Dušan 
Malé resumé Slovenských gagov / Dušan Kleiman. 
In: Nové slovo. – ISSN 0323-2891. – Roč. 29, č. 41 (15.10.1987). – [Príl.] Nedeľa. – Roč. 6, č. 41 
(15.10.1987), s. 2. 

 
 hodnotiaci článok 

 ... Ak máme po tohtoročnom siedmom ročníku festivalu humoru a satiry Slovenské gagy, ktorý sa už 
tradične v tomto jesennom čase koná v Kremnici, urobiť lapidárne resumé, musíme s istým 
zadosťučinením konštatovať, že to bol najvydarenejší ročník tohto vydareného festivalu. Dochádza 
k onomu známemu prerastaniu kvantity v kvalitu: dúfajme, že tento trend bude pokračovať aj budúcich 
ročníkoch. Organizátorom sa totiž konečne podarilo dať festivalu ucelený dramaturgický tvar a zároveň 
ho naplniť i kvalitným programom, ktorý obsahoval prakticky celú žánrovú paletu humoru a satiry. 
Pretože ide o festival nesúťažného charakteru, nebudeme tu porovnávať vystúpenia jednotlivých 
účastníkov z nejakého hierarchického rebríčka. Jediným cieľom festivalu je rozdávať úsmev a dobrú 
pohodu, čo sa mu vždy v plnej miere darilo. ... 

 
59. Kleiman, Dušan 

Ten rok nám to vydrží : po siedmom ročníku Festivalu humoru a satiry v Kremnici / Dušan Kleiman. 
In: Roháč. – ISSN 0231-6560. – Roč. 40, č. 47 (16.11.1987), s. 15. 
 

 hodnotiaci článok 
 

60. Markovič, Milan 
Len tak improvizovane / Milan Markovič. – Fotogr. 3. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 20, č. 2 (1988), s. 99-101. 

 
 Milan Markovič o svojom pôsobení a postrehoch z Gagov + o Pohári improvizácie 

 ... Ani neviem presne, ako dlho už jestvujú Slovenské gagy, taký jeden „smiešny festival“ 
v Kremnici. Ale vzhľadom nato, ako s u nás ťažko zvykne presadiť zaujímavý nápad, a keď sa presadí, 
ako ťažko dosiahnuť, aby chvíľu žil, povedal by som, že jestvuje dlho. 

Sám som bol iba na posledných troch ročníkoch. Prvý raz vari preto, lebo sa minuli rektori,  
a tak som v onom osemdesiatom piatom pricestoval do minciarskej a gagovej metropoly, lebo mi 
písomne prisľúbili, že budem inaugurovaný do funkcie najvyššieho šéfa Univerzity humoru a satiry –  
čo v praxi znamená, že celý deň môžem chodiť v erárnom čiernom habite a zašanovať drahý súkromný 
odev. Spozornel som, keď mi naznačili, že bude treba predniesť i dajakú reč, že čímsi musím prispieť do 
bulletinu a niečo si mám vymyslieť aj ako oddávajúci na sobáši Kremnického divadla v podzemí 
a hudobnej skupiny LOJZO. So štandardným úsmevom a štandardným prázdnom v hlave som vyzvedal, 
že čo mám vlastne kde robiť a o čom rozprávať, ale všetci sa len ohromne smiali, že či aspoň na chvíľu 
neprestanem žartovať. 

 Práve sa narodivší Slovenský pohár v improvizácii trojčlenných družstiev  
z amatérskych divadiel bol už po takomto tréningu relaxom, prechádzkou, rekreáciou neorganizovanou 
ROH. 
 Dodnes mi nie je celkom jasné, prečo som sa v improvizovanom ringu ocitol ako rozhodca 
práve ja. Neexistovali nijaké pravidlá, nevedel som, ako čo komentovať, ako čo posudzovať. Skrátka, 
improvizácia vskutku totálna. Ak pre súťažiacich to bola maturita, pre mňa ten prvý ročník mal hodnotu 
štátnic. Ale vedel som do čoho idem, a neprotestoval som. Vždy som mal radosť z toho, keď mal divák 
možnosť zažiť niečo neopakovateľné, čo už nikdy nikto zažiť nemôže, hoci by išlo zakaždým o to isté 
predstavenie. ... 

  
61. Riadna redakcia 

Ide síce len o krátke dejiny divadelnej improvizácie... / Riadna redakcia. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 20, č. 2 (1988), s.101-102. 

 
 Pohár improvizácie vo faktoch 
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... prvý Slovenský pohár v improvizácii sa uskutočnil 14. septembra 1985 na 5. festivale SG 
v Kremnici; Milana Markoviča za rozhodcu v ňom vypýtala (od rektora UHaS, čiže od neho samého) 
riadna improvizačná komisia (Damian Vizár – predseda, Andrej Ferko – hlavný gagman, Nadežda 
Lindovská, Tomáš Janovic, Fedor Vico, Rudolf Machovič a Miloš Ščepka) s riadnymi tajomníkmi 
(Ján Fakla a Ľubomír Gabriel) ...  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Igor Lackovič 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990), s. 8. 
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Ročník VIII. 

 

Termín:    1. september 1988 (štvrtok, prebehli Kremnicou Malé gagy) –  
4. september 1988 (nedeľa)  

Rektor UHaS:   Tomáš Janovic (spisovateľ, vtedy redaktor týždenníka Roháč) 
 
 
 

 
 

Takto zvečnil Tomáša Janovica Pavol M. Kubiš 
        In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč.40, č. 213 (9.9.1988), s. 7. 
 

Hostia: Milan Markovič, Peter Lipa, Milan Vavro, Mikuláš Sliacky, Peter Bán, 
Tomáš Janovic, Ján Beňo, Peter Valo 

 
 

Divadelné súbory: 
 
– Disk – Trnava – „A čo?“ – autor a režisér: Blaho Uhlár – (ZK ROH Rudné bane) 
 
... A najlepšia divadelná produkcia, súbor DISK Trnava (kolektív a Blahoslav Uhlár: A čo?) bola síce dnu 
v divadelnej sále a na veľkom javisku ZK ROH Rudné bane, lenže – aby nebolo všetko až také jednoduché – 
pred predstavením vyhorela elektrina a všetci museli bojovať odušu s touto „prírodnou“ kalamitou. Tu sa 
ukázala podobne jednoznačná vec ako pri kreslenom humore: koncepcia DISK-u, teda scénických asociácií, 
polytematická skladačka, provokácia myšlienkových štichov vybodkovaných do nie hladkajúceho, ale bodavého 
pôsobenia, zarezonovala najviac práve v tomto, Gagmi naladenom a zorientovanom obecenstve) ... 
 

VIZÁR, Damian. 1989. Gáganie na prechode. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1989, roč. 21, č. 1, s. 41-47. 
 
... Súbor DISK – Divadelný súbor Kopánka pri MsKS v Trnave vstúpi o niekoľko dní do svojej 34. divadelnej 
sezóny. Vznikol 15. novembra 1955. Má za sebou 55 celovečerných premiér a za dobu pôsobenia v ňom 
účinkovalo viac ako 210 členov. ... 
 

RAMPÁK, Ján. 1988. Slovo o súbore Kopánka Trnava. In Slovenské gagy festival humoru a satiry 
Kremnica : informačný spravodaj 1988, 1988, č. 1, s. 5. 
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– Divadielko Tumáš – Bratislava – Bdžoch  
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Banská Bystrica – Medzireči – literárny kabaret o divákoch, autor:  
I. Vyskočil, réžia: Peter Scherhaufer, zahral si aj: Tóno Brčka 
 
– Štúdio 77 – Spišská Nová Ves – Nezavadzajte, ľudia, nie ste v poradí 
 
– Droll – Divadlo jedného herca – Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Vlaci – pantomimická etuda 
 
– Brontosaurus – divadlo z VŠT – Košice – Vita robotica – réžia: Gejza Tóth 
 
– Divadlo Na hradbách – Levoča – Náš priateľ René – podľa Bajzovho románu René mádenca príhody 
a skúsenosti, scenár: Milan Lasica a Július Satinský, réžia: Ladislav Péchy 
 
...   SMEJEME SA, TEDA SME 
 Asi takto by musel filozof René Descartes poopraviť svoju strohú intenciu o bytí. Samozrejme, keby 
prišiel 2. a 3. septembra pod malebné Kremnické vrchy. René tu bol, ale iný, ten Bajzov, ktorého potľapkali a na 
bínu postrčili Milan Lasica a Július Satinský. Predstavením levočského divadielka „Na hradbách“ s hrou 
„Náš priateľ René“ (podľa prvého slovenského románu „René mládenca príhody a skúsenosti“) ... 
 

KUBIŠ, Pavol M. 1988. Správa z mesta K. alebo o festivale, ktorý sa stále viac usmieva. In Smer.  
ISSN 0231-7524, 1988, roč. 40, č. 213, s. 7. 

 
– Rondel – Žilina 
 
– Divadlo NO – Žilina 
 
– Divadielko Na háku – študenti Filozofickej fakulty UPJŠ Prešov – Truhla pre Vás 
 
... Divadielko Na háku sa už dnes dopracovalo k svojej 22. sezóne. Pri jeho zrode pred 22 rokmi stáli 
divadelníci PhDr. Karol Horák a František Andraščík. V priebehu tohto obdobia sa v ňom vystriedalo mnoho 
generácií, prevažne tých, ktoré sa zozbierali z radov študentstva Filozofickej fakulty. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1988b. Hostia z Prešova. In Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : 
informačný spravodaj 1988, 1988, č. 2, s. 2-3. 

 
– Divadelný súbor Chemkár – Strážske 
 
– Droll – Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš  
 
– Ihla – Bratislava 
 
– h o s t i a   z   M o r a v y: 
 
– Elipsa – Brno – Ex libris 
 

Hudba: 
 
– úvodný ceremoniál spríjemňovali Dychová hudba Štátnej mincovne a ľudová hudba Vrštek 
   
– koncert Petra Lipu a T+R Bandu – Bratislava – tradičný džez a hoci clivý rytmus nevzbudzoval žarty 
a smiech, vyvolal predobré umelecké uspokojenie a tým vlastne aj vhodnú náladu pre festival – (pod Čiernou 
baštou) 
 
... Z hudobných vystúpení bol bezkonkurenčnou špičkou koncert zaslúžilého umelca Petra Lipu a T+R Bandu. 
Je obdivuhodné, na akú úroveň sa tomuto spevákovi za dvadsať rokov pôsobenia podarilo „vypiplať“ slovenský 
džez (aj vďaka textom Milana Lasicu). ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1988a. Festival bez nálady : po Slovenských gagoch 1988 v Kremnici. In Práca. 
ISSN 0231-6277, 1988, roč. 43, č. 210, s. 6. 
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– Peter Breiner – Bratislava 
 
– R. Luža a D. Šajgalík – Valaská 
 
– fujarová show Štefana Pondelíka (na vernisáži) – Banská Bystrica 
 
– nosné (nosové) melódie Stana Stehlíka (na vernisáži) – Bratislava 
 
– Vidiek – Rovinka – úplná bodka za Gagmi ’88 
 
– Ladiči – Dolný Kubín 
 
– Udenáči – Prievidza 
 
– Swingers – Kremnica 
 
– BB-band – Banská Bystrica  
 
– Mixiband Divá hus – Nitra  
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– fotografie Jozefa Uhliarika – sonda do histórie festivalu a atmosféry predchádzajúcich ročníkov gagov 
+ Petra Špinara – z 30. ročníka Haškovej Lipnice – (Labyrint) 
   
– vernisáž výstavy karikaturistov Jana Hrubého – Praha + Viliama Živického – Bratislava – vernisáž obohatili 
fujarová show Štefana Pondelíka z Banskej Bystrice a nosné (nosové) melódie Stana Stehlíka z Bratislavy – 
(kino Partizán) 
 
...    KRESLENÝ HUMOR 
V tlačovom stredisku opäť pracoval čoby redaktor informačného spravodaja (vyšli dve čísla so zaujímavými 
postrehmi) PhDr. Ján Schuster, redaktor Orbisu v Bratislave a akýsi patrón výstav karikaturistov. 
„Myslíme, že bolo správne, ak sa na festivale humoru a satiry už pri zrode našiel priestor pre kreslený humor. 
Z Klubu mládeže Labyrint sa dostal do Múzea mincí a medailí, neskôr na výstavné plochy v miestnosti na 
námestí na „trinástke“ a teraz je už akousi samozrejmosťou, že už druhý raz našiel domovské miesto v kine 
Partizán. Do Kremnice prišli teraz vystavovať renomovaní autori. Veď Jan Hrubý z Prahy a Viliam Živický 
svoj vzťah ku kreslenému humoru neberú na ľahkú váhu. Prínosom expozície vo vestibule kina je, že týždeň 
vopred sa organizuje prehliadka veseloherných filmov. Táto tradícia privádza stovky divákov nielen na filmy, 
ale aj na výstavy, ktoré sú dobrou propagáciou pred nadchádzajúcim festivalom.“ ... 
 

KUBIŠ, Pavol M. 1988. Správa z mesta K. alebo o festivale, ktorý sa stále viac usmieva. In Smer.  
ISSN 0231-7524, 1988, roč. 40, č. 213, s. 7. 

 

Pre deti: 
 
– Malé kremnické gagy: 
 
– 54* hlavní aktéri popoludnia – postavy Učiteľ, Školník, Šomravý záhradník 
 
– Detský divadelný súbor Atď. pri ĽŠU v Žiari nad Hronom – Aprílová škola 
 
– bábkové divadlo Antona Anderleho – Banská Bystrica – ukážky zo starého púťového divadla – (predstavenie 
prebehlo už vo štvrtok) 
 
– Divadlo z Rimavskej Soboty – Lietajúca trieda 
 
– pre Malé kremnické gagy platila v tomto ročníku rovnica: DETI + DOSPELÍ = HRA 

                                                
54* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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... Môžeme konštatovať, že Malé kremnické gagy vyšli, boli veselé a hravé. Vyšlo aj počasie, predstavenia 
pozvaných súborov a sólistov, ale – nevyšli Kremničania so svojimi deťmi. Neprišli. Škoda, pretože mali dosť 
možností sa o podujatí dozvedieť z plagátikov, aj z vysielania mestského rozhlasu. ... 
 

ŽŇAVOVÁ, Helena. 1988. Hra detí s dospelými : Malé gagy v Kremnici úspešné, ale… In Žiara 
socializmu, 1988, roč. 29, č. 38, s. 4. 

 

Film:  
 
– premietanie filmov Vladimíra Kunca – Havlíčkův Brod – napr. Jak se dělá trpaslík ... 
 
– amatérske filmové gagy – predstavené boli filmy Filmového klubu Nicolaus – Liptovský Mikuláš 
 
... Filmové gagy, akýsi prológ festivalu, sa začali v Kremnici už minulý týždeň. Až do 1. septembra sa v rámci 
nich v kine Partizán budú premietať disneyovky a najlepšie komédie tohto roka. ... 
 

HLAVANDOVÁ, Mária. 1988. Pozývame vás na Slovenské gagy. In Smena. ISSN 0231-7427, 1988, 
roč. 41, č. 204, s. 6. 

... Práca s filmom je od založenia festivalu priebežná. Filmový klub v Kremnici vedie Peter Žabka. Aj jeho 
zásluhou si získalo veľkú obľubu večerné premietanie grotesiek na medzibrání pri vstupe do historického jadra 
Kremnice. Práve ono napĺňa mesto neopakovateľnou atmosférou. ... 
 

SCHUSTER, Ján. 1988. Festival (h)úmoru. In Život. ISSN 0139-6323, 1988, roč. 38, č. 40, s. 36-37. 
 
– filmotéka Aleša Vincíka – Praha  
 
– 55* prehliadka amatérskych humoristicko-satirických filmov 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie gagov  a inaugurácia rektora UHaS – (Námestie 1. mája – pred Múzeom – v piatok) 
 
... Heslá (schválené) prezrádzajú mienku národa: „Smiech? Nech!“, „Za väčších trpaslíkov!“, „Za humorálne 
metódy!“, „Mladý môže, starý musí sa smiať!“, a aj banícke „Ja som smiešny, kto je viac?“ a aj všeplatné  
„Za smiech medzi národmi!“ 
Kuchári varia smiechotvorný guľáš, od ktorého však všetci plačú. Dav spieva, maratónci pribiehajú, ale nesú 
neradostné zvesti – a guľáš varený z výstrižkov našich humoristických časopisov ich rozplakáva ešte viac. Vtedy 
sa už aj z národa ozvú odvážne andersenovské hlasy: „Veď ono to nefunguje!“ (žiaľ, niektorí novinári 
zlomyseľne vytrhli túto narežírovanú repliku z kontextu a povýšili ju na mienku o celom festivale). A vtedy 
doslova a do písmena ako v najstaršom známom divadle spúšťa sa z oblohy deus ex machina, boh, ktorý to má 
všetko vyriešiť. Teda satirik slovenský, ktorý má na pleciach naukladané a na ružiach nie ustlané. Na hlave má 
šašovskú čiapku, vlastne kuklu, lebo je v lyžiarskom meste a aj treba, aby bol trochu v anonymite. A oná obloha, 
to je vlastne prvé poschodie lekárne, odkiaľ ho zložitou mašinovou technikou zosúva dolu zdvižná plošina 
opravárenského nákladiaku. Odhalí sa – je to Tomáš Janovic. Ceremoniár ho vyzýva, aby  skúsil zachrániť, čo 
sa dá. Janovic prihadzuje na guľáš so slovami „A veď ste ho ani poriadne nepodkúrili!“ niečo so zázračnými 
účinkami. Začudovaný dav sa vzápätí dozvedá, že ono magické je hlúposť sveta. A čuduj sa svete, všetci sa 
odrazu začnú s porozumením chechotať, prevolávať plačobijcovi na slávu a vyslovovať vôľu, aby bol rektorom. 
Ceremoniár ho oblieka do talára a nazýva ho jeho magnificenciou. Janovic prečíta prevolanie k národu 
a podotýka, že tiež riadne schválené. Okrem toho z plného priehrštia rozhadzuje svoje aforizmy a epigramy...  
 

VIZÁR, Damian. 1989. Gáganie na prechode. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1989, roč. 21, č. 1, s. 41-47. 
 
... Za rektora Kremnickej univerzity humoru a satiry bol tohto roku zvolený Tomáš Janovic, spisovateľ 
a súčasný nestor slovenskej humoristickej a satirickej tvorby. Voľba mala v Janovicovej osobe dokumentovať, 
že slovenský humor a satiru neprodukujú len divadlá (všetci doterajší rektori Labuda, Zimková, Markovič, 
Vykysalý atď. patria do hereckej rodiny), ale aj literatúra. Tento fakt podporila aj beseda v čitárni Okresnej 

                                                
55* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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knižnice v Kremnici, na ktorej sa okrem Tomáša Janovica zúčastnili aj ďalší dvaja autori humoristicko-
satirických diel, Ján Beňo, ktorému práve teraz v edícii Žihadlice vychádza knižka Dobrodinec s ilustráciami 
Dušana Polakoviča, Peter Valo, ktorému minulý rok v tej istej edícii vyšla knižka Juj, keby tak Psiare mestom 
boli...!  
Žiaľ, svojim čitateľom sa do knižky mohol podpísať len Ján Beňo, Janovicove knižky (Ko/z/mické piesne, Od 
A po Zet, Od ucha k /d/uchu), a tiež aj Valova knižka, ktoré vyšli skôr, sú už beznádejne rozpredané. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1988a. Festival bez nálady : po Slovenských gagoch 1988 v Kremnici. In Práca. 
ISSN 0231-6277, 1988, roč. 43, č. 210, s. 6. 

 
– beseda s Tomášom Janovicom, Jánom Beňom a Petrom Valom – (čitáreň Okresnej knižnice v Kremnici) 
 
... Novopečený rektor si veľa pokoja neužil, pretože sa musel ponáhľať spolu so spisovateľmi Petrom Valom 
a Jánom Beňom do okresnej knižnice, kde bola pripravená beseda. Vznikla dobrá tradícia medzi tunajšou 
knižnicou a vydavateľstvom Slovenský spisovateľ. Spojila ich edícia Žihadlice, v ktorej Slovenský spisovateľ 
vydáva satirickohumoristickú literatúru. Minulý rok knižnica zorganizovala predaj kníh, ktorý sa stretol 
s úspechom a tento rok privítali autorov niektorých kníh aj osobne. ... 
 

SCHUSTER, Ján. 1988. Festival (h)úmoru. In Život. ISSN 0139-6323, 1988, roč. 38, č. 40, s. 36-37. 
 
– stretnutie Večer s jubilantmi – jeden z vrcholov v tomto ročníku – (v piatok) 
– moderátor: Milan Markovič 
– jubilanti: 40-ročný Roháč – zastúpený šéfredaktorom Petrom Bánom a karikaturistami Milanom 

Vavrom a Mikulášom Sliackym    
 

30-ročná Haškova Lipnica – v zastúpení Vladimírom Hulkom a Liborom Plíhalom  
   

15-ročné Kremnické divadlo v podzemí – s Jánom Faklom a Antonom Brčkom 
 
– hudbou doplnili a spríjemnili: Peter Lipa (45-ročný ) a Peter Breiner 
  
... Prvý večer festivalu Slovenských gagov patril stretnutiu jubilantov. Peter Bán, Milan Vavro a Mikuláš 
Sliacky zastupovali štyridsaťročný Roháč, Libor Plíhal a Vladimír Hulka prišli do Kremnice za organizátorov 
tridsaťročnej Haškovej Lipnice z Havlíčkovho Brodu a za domáce Kremnické divadielko v podzemí, ktoré si 
pripomenulo 15. výročie založenia, vystúpil Ján Fakla a Anton Brčka. Hovorilo sa nielen o festivaloch 
Slovenské gagy a Haškova Lipnica, ale aj o rozdieloch medzi českým a slovenským humorom, pričom hostia 
z Lipnice ocenili najmä priamočiarosť slovenského humoru. 
Pred dvoma rokmi v Kremnici privítali zástupcov Olomouckého tvarůžka, ktorý sa koná každé dva roky 
v Olomouci. Kremnica sa tak stáva aj miestom výmeny skúseností z organizovania humoristických podujatí. To 
dáva Gagom väčšie šance, ktoré treba využiť. ... 
 

SCHUSTER, Ján. 1988. Festival (h)úmoru. In Život. ISSN 0139-6323, 1988, roč. 38, č. 40, s. 36-37. 
 
– súťaž historických motorových vozidiel  
 

Pohár improvizácie:  
 
– predseda poroty:  Jan Hrubý – Praha 
– moderátor:   Milan Markovič 
– témy zaslal:   Jaro Filip 
– víťazi + témy:  1. Rondel – Žilina – téma: Štrajk zamestnancov vodného diela Gabčíkovo Nagymaros 

– s Jozefom Abafim, Mirom Mošanom a Pavlom Necpalom 
2. Divadielko Tumáš – Bratislava – téma: Voľba miss NDR 
3. Divadlo NO – Žilina – téma: Celoslovenská výstava známok ROH, účinkovali 
Anton Šulík ml. a Vlado Mores 

   4. IKTUS – Nitra 
 
– súťažné družstvá, ktoré nepostúpili zo základného kola: Divadielko Na háku Prešov, Droll Liptovský 
Mikuláš, Brontosaurus Košice, Ihla Bratislava 
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Počasie: – z piatku do soboty pršalo, v sobotu bolo pekne, ale večer a v noci bolo chladno 
 
... Ostrý, studený vzduch tak skoro v septembri narobil inak dosť prekážok. Pôvodne plánovaný program celého 
druhého festivalového dňa sa musel stiahnuť z lesného baníckeho majálesového amfiteátra, zvaného miestne 
lesík Ludovika, čo vyrazilo z rúk tromf pri vyskúšaní novej koncepcie prostredia – prírodného. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1989. Gáganie na prechode. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1989, roč. 21, č. 1, s. 41-47. 
 

Dejiská (scény): 
 
... k tradičným pôsobištiam, ako je Námestie 1. mája, Mestské kultúrne stredisko, klub mladých Labyrint a jeho 
nádvorie, kino Partizán, Závodný klub ROH Rudné bane, čitáreň Okresnej knižnice – pribudne Zechenterova 
záhrada a lesík Ludovika. ... 
 

Ôsmy úsmev kremnický : pred festivalom humoru a satiry Slovenské gagy ’88. 1988. In Smer.  
ISSN 0231-7524, 1988, roč. 40, č. 195, s. 7. 

 
– k architektonickému riešeniu festivalových scén prispel architekt a scénograf z Ukrajinského národného 
divadla v Prešove Ing. arch. Miloš Karásek 
 

Usporiadatelia: 
 
– ... Stredoslovenský krajský výbor SZM Banská Bystrica (SKV SZM BB), Krajské osvetové stredisko Banská 
Bystrica (KOS BB), Mestský národný výbor (MsNV) a Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Kremnica, Správa 
účelových zariadení KV SZM – Klub mladých Labyrint Kremnica, Osvetový ústav Bratislava (OÚ BA), 
Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS ZH) ... 
 

Podoby gagu slovenského : v starobylej Kremnici sa skončil festival humoru a satiry. 1988. In Smer. 
ISSN 0231-7524, 1988, roč. 40, č. 209, s. 1. 

 
– a Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Jozef Fekiač (KV SZM BB), Ľudmila Janečková (Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici), 
Dušan Jarina (SKV SZM BB), Vladimír Kirschner, Ľudovít Oblezer (MKG), Daniel Rakyta (režisér 
programov), Eduard Šebian, Ľudovít Tatran, Mária Ulrichová, Jozef Vasváry (Osvetový ústav Bratislava), 
Damian Vizár (dramaturgia, časopis Javisko), Roman Vykysalý, Helena Žňavová (OOS ZH) 
 

 
Články: 
 

62. Ôsmy úsmev kremnický : pred festivalom humoru a satiry Slovenské gagy ’88 / [autor] (PMK). –  
Obr. 1. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 195 (19.8.1988), s. 7. 

 
 informatívny článok – informoval Dušan Jarina pracovník KOS BB 

 
63. Do Kremnice za humorom / [autor] (še). 

In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 43, č. 202 (27.8.1988), s. 10. 
 
 informatívny článok kratučký 

 
64. Hlavandová, Mária 

Pozývame vás na Slovenské gagy / Mária Hlavandová.  
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 41, č. 204 (30.8.1988), s. 6. 

 
 pozvanie na festival 
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65. Schuster, Ján 

Nezavadzajte, nie ste v poradí : naši zástupcovia na Festivale humoru a satiry / Ján Schuster. 
In: Východoslovenské noviny. – Roč. 37, č. 205 (31.8.1988), s. 4. 
 

 článok informuje o zastúpení účinkujúcich z východného Slovenska 
 

66. Dojčan, Ľuboš 
Kto sa smeje prvý, ten má humor v krvi : v Kremnici sa konal 8. ročník festivalu humoru a satiry / 
Ľuboš Dojčan. – Fotogr. 1. 

 In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 41 (5.9.1988).  
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

67. Kleiman, Dušan 
Hlasy a ohlasy / [otázky položil] Dušan Kleiman. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. –  Č. 1 (2.9.1988), 
s. 6-7. 

 
 reakcie hostí festivalu na otázku – Čo sa im na festivale páči, či nepáči? 

 
68. Organizačný výbor Festivalu humoru a satiry. Členovia. Tlačové stredisko. – Obr. 1. 

In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 1 (2.9.1988), 
s. 2. 

 
 organizátori tohto ročníka menovite a prehľadne 

 
69. Rampák, Ján 

Slovo o súbore Kopánka Trnava / Ján Rampák. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 1 (2.9.1988), 
s. 5. 

 
 o súbore DISK = Divadelný súbor Kopánka píše Ján Rampák – vedúci tohto súboru 

 
70. Tí, ktorí ani raz nesklamali / [autor] (Ľ.T.). – Obr. 1. 

In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 1 (2.9.1988), 
s. 8. 

 
 o spoľahlivom a pravidelnom účastníkovi Gagov – amatérskych filmároch z Liptovského Mikuláša – 

klube Nicolaus 
 

71. Tóth, Gejza 
S výkrikom … / Gejza Tóth. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 1 (2.9.1988), 
s. 5. 

 
 informuje vedúci divadelného súboru Brontosaurus Gejza Tóth  

 
72. Žňavová, Helena 

Malé vyšli, ale … / Helena Žňavová. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 1 (2.9.1988), 
s. 3-4. 

 
 veľký článok o Malých gagoch 
 
73. Fotohumordokument Labyrint / [autor] –nr–. 

In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 5. 

 
 informácie o výstave fotografií Jozefa Uhliarika + Petra Špinara 
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74. Humorfilm / [autor] –sj–. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 5. 

 
 o filmoch Ing. Vladimíra Kunca z Havlíčkovho Brodu 

 
75. Kleiman, Dušan 

Hostia z Prešova / Dušan Kleiman. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 2-3. 

 
 o divadielku Na háku pri Filozofickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 

 
76. Kleiman, Dušan 

Kto vytrvá, zvíťazí! / Dušan Kleiman, Peter Lipa. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 6-7. 

 
 jazzový koncert Petra Lipu a T+R Bandu + rozhovor s Petrom Lipom  

 
77. Kleiman, Dušan 

Spisovatelia na Gagoch / Dušan Kleiman. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 3. 

 
 zastúpenie spisovateľov na Gagoch – beseda v čitárni knižnice s Tomášom Janovicom, Jánom Beňom 

a Petrom Valom 
 

78. Kleiman, Dušan 
Šanca pre Milana Markoviča / Dušan Kleiman. – Obr. 2.  
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 8-9. 

 
 rozhovor s Milanom Markovičom 

 
79. Kleiman, Dušan 

Večer jubilantov : príjemný večer s Milanom Markovičoma jubilantmi v ZK ROH / Dušan Kleiman. – 
Obr. 1. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 1-2. 

 
 o príjemnom podujatí s Milanom Markovičom a jubilantmi – Roháč, Haškova Lipnica, Kremnické 

divadlo v podzemí a v neposlednom rade Peter Lipa 
 
 

80. Na slovíčko s Miroslavom Kasprzykom. L. Mikuláš. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 10. 

 
 o Mirovi Kasprzykovi 

 
81. Schuster, Ján 

Karikaturisti Jan Hrubý a Viliam Živický na Gagoch / Ján Schuster. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 4-5. 

 
 autor nám predstavuje karikaturistov Jana Hrubého a Viliama Živického 
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82. Vizár, Damian 
Improvizovať aj s improvizáciou! / Damian Vizár. 
In: Slovenské gagy festival humoru a satiry Kremnica : informačný spravodaj 1988. – Č. 2 (3.9.1988), 
s. 11. 

 
 o Pohári improvizácie 

 
83. Podoby gagu slovenského : v starobylej Kremnici sa skončil festival humoru a satiry / [autor] (pmk). 

 In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 209 (5.9.1988), s. 1. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

84. Kleiman, Dušan 
Festival bez nálady : po Slovenských gagoch 1988 v Kremnici / Dušan Kleiman. 
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 43, č. 210 (6.9.1988), s. 6. 

 
 hodnotiaci článok 

... Všeobecne to už tak v živote chodí, že bývajú roky bohatšie i chudobnejšie. Ak máme z tohto 
pohľadu hodnotiť tohtoročné Slovenské gagy, ktoré sa konali 2. a 3. septembra 1988 v Kremnici, tak 
ich v osemročnej existencii musíme zaradiť medzi roky chudobnejšie. Na tom sa jednoznačne zhodla 
väčšina účastníkov a účinkujúcich a ich spoločný pocit nevyplynul ani tak z jednotlivých predstavení, 
vystúpení alebo akcií, ale z festivalu ako celku. Organizátori totiž namiesto toho, aby vytiahli festival 
do ulíc a dodali mu vzhľadom na jeho prívlastky „jarmočnejší“ charakter, pozastrkovali väčšinu 
vystúpení do sál, resp. do uzavretého nádvoria klubu mládeže Labyrint, a tým akoby sa festival 
z Kremnice vytratil. Nebolo ho vidieť ani počuť. ... 

 
85. Kubiš, Pavol M. 

Správa z mesta K. alebo o festivale, ktorý sa stále viac usmieva / Pavol M. Kubiš. – Obr. 3. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 213 (9.9.1988), s. 7. 

  
 informatívny + hodnotiaci článok + výroky a vyjadrenia účastníkov gagov 

...      ĽUDIA OKOLO GAGOV 
Nemienim sa pristavovať pri jednotlivých programoch, skôr pri ľuďoch, čo ozvláštňovali  

atmosféru kremnických zastávok. Divadelných, hudobných i filmových gagov tu bolo vyše hlavy 
(takmer dvadsať programových blokov), hláv okolo humoru tiež neúrekom. A tak na korze sa sami 
predstavili odpoveďami na otázku: Čo sa vám na festivale páči? 
 Peter Bán, šéfredaktor Roháča: – Ku gagom mám už z titulu svojej funkcie veľmi srdečný 
vzťah. Dúfam, že toto krásne podujatie dlho prežije. A je to aj trochu symbolické, že sa konajú 
v Kremnici, v starom minciarskom meste, lebo tento festival je ako zlatá minca slovenského humoru 
a satiry. 
 Milan Vavro, výtvarník, redaktor Roháča: – Že sa vôbec koná. Aj keď je tohto roku tu 
menej slávy ... 
 Mikuláš Sliacky, karikaturista, sekretár redakcie Roháč: – Páči sa mi, že plán karikatúry sa 
na gagoch plní. 
 Peter Valo, spisovateľ, redaktor Pravdy: – Že ma sem pozvali ako humoristicko-satirického 
spisovateľa. 
 Damian Vizár, dramaturg Slovenských gagov 88, redaktor Javiska: – Že tohtoročné gagy 
budú ako ešte nikdy. 
 Daniel Rakyta, režisér Slovenských gagov 88, vedúci odd. ZUČ MOS Brezno: – Ja sa 
nemôžem vyjadriť, ja som režisér ... 
 Ľubo Gabriel, vedúci ZK ROH Pozemné stavby Žilina: – Očakávanie, že budúci rok bude 
lepší. 
 Roman Vykysalý, vedúci KM Labyrint (a miestna Sally): – Moja vlastná žena a ja. 
 Autorovi tejto „správy“ sa najviac pozdáva, že sa tohto roku v Kremnici začali zbližovať gagy 
s Haškovou Lipnicou a ďalšími tuzemskými i svetovými festivalmi humoru a satiry. ... 

 
86. Žňavová, Helena 

Hra detí s dospelými : Malé gagy v Kremnici úspešné, ale… / Helena Žňavová. – Fotogr. 1. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 29, č. 38 (21.9.1988), s. 4. 
 

   informatívny + hodnotiaci článok  
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87. Schuster, Ján 
Festival (h)úmoru / Ján Schuster. – Fotogr. 5, obr. 1. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 38, č. 40 (1988), s. 36-37. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
88. Vizár, Damian 

Gáganie na prechode / Damian Vizár. – Fotogr. 7, obr. 2. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 21, č. 1 (1989), s. 41-47. 

 
 hodnotiaci článok + podrobne o Pohári improvizácie 

... Ôsmy ročník Slovenských gagov ’88 (tá osmička hrozí, že sa stane znakom nekonečna),dokázal, že 
treba nutne v organizovaní festivalu humoru niečo zmeniť. ... 

 
 Neprespime svoje sny! 
 Niekomu sa spať ani dobre nedá, ale to je vážne v Kremnici problém. Ako to môžu vyriešiť na 
Bielej lyžiarskej stope, keď sem dôjde niekoľko tisíc ľudí?! Sú to športovci, otužilci? Berme to so žartom 
ako chceme, ale účastníci festivalu by mali mať všetci pohodlnejší nocľah. Či vo vzdialenejších 
motorestoch, hoteloch, či na súkromí (ako na Jiráskovom Hronove), či všetci na vysoko ležiacej 
prekrásnej Skalke. Ale rozhodne nie v stredoškolskom internáte alebo vo vlhkom autocampe, iba zato, 
že je to tam najlacnejšie! ... 

 

 
 
 
 
 
 

Igor Lackovič 
In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica,  
31. augusta – 2. septembra 1990. 
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Ročník IX. 

 

Termín:  1. september 1989 (piatok) – 3. september 1989 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  Marián Kochanský (hudobník, líder hudobnej skupiny LOJZO) 

Hostia:   Pavel Vilikovský, Miloš Žiak 
 

 
Novinky: – vznik tzv. tvorivých dielní 
 
... Trochu netradične ale po novom sme pristúpili aj kresleným humorom nielen medzi účastníkov festivalu, ale 
aj Kremnicu. Do tvorivej dielne zaslali svoj kreslený humor Slavomír Svitavský a Richard Svitavský 
z Horšovského Týnu, Vojtech Haring z Piešťan, Peter Michalec a Dušan Drobný z Piešťan, Peter Zifčák 
z Brezna, Ján Kollár z Banskej Bystrice, Rodan Olšinský z Bratislavy, Ľubomír Juhás z Košíc, Peter Sedlák 
z Prešova, Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, Ľubomír Kotrha z Trenčína a Igor Lackovič z Prievidze. 
Tvorivá dielňa pre nich spočívala už aj vo štvrtkovom pobyte v Kremnici, ktorý mal viac pracovný ako tvorivý 
charakter, keď pod vedením Vladimíra Červeného, výtvarníka z Krajského osvetového strediska v Banskej 
Bystrici nainštalovali svoje práce vo vybraných výkladoch obchodov mesta Kremnica ... 
 

Kreslený humor – tvorivá dielňa ??? 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 1, nestr. 

 
... Do tvorivej literárnej dielne pribudol ďalší autor epigramatik Milan Hodál. ... 
 

Humorosatirikón. 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry, 1989,  
č. 2, nestr. 
 

Zaujímavosti: 
 
– Gagy a Kremnické divadlo v podzemí sa ocitli na stránkach Encyklopédie dramatických umení Slovenska  
 

Divadelné súbory: 
 
– KOKOS – Žilina – Katastrofa letu 6666662 – (Mestské kultúrne stredisko – v piatok) 
 
– Divadlo Veritas – Martin – Moja nočná hudba – (Festivalový klub Labyrint – v piatok) 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Banská Bystrica – CLOWNI – (Mestské kultúrne stredisko – v piatok) 
 
... Druhým ťahákom bolo predstavenie Kremnického divadla v podzemí s hrou CLOWNI. Škoda, že toto 
predstavenie pre obmedzené kapacitné možnosti sály MsKS zhliadlo len zopár desiatok divákov. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1989. Zaujalo nás… In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 
– KM DK ROH – Čadca – Klaunéria – (exteriér KM Labyrint – v piatok)  
 
– EX-divadlo – Zvolen – Stratégia a taktika spánku v dobrých a lepších časoch – (exteriér KM Labyrint –  
v piatok) 
 
– Divadielko Tumáš – Bratislava – Kamufláž – (Mestské kultúrne stredisko – v sobotu)  
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– Divadlo NO – Žilina – Slučka – (Festivalový klub mládeže Labyrint –  v sobotu)  
 
– Brontosaurus – Košice – Dirigent – (exteriér KM Labyrint – v sobotu)  
 
– h o s t i a   z   M o r a v y: 
 
– Muzejní maringotka – Brno – Cirkus – pásmo so 40 cm bábkami – umelecký vedúci: František Pavlíček – 
(Námestie 1. mája – v piatok – aj v sobotu) + Don Šajn – klasická hra ľudových bábkárov – ( Námestie 1. mája – 
v sobotu) 
 
... Desať rokov uplynulo odvtedy čo pri divadelnom oddelení Moravského múzea v Brne vzniklo voľné 
združenie záujemcov a fanúšikov klasického bábkového divadla pod názvom Muzejní maringotka. 
Na otázky odpovedá František Pavlíček – umelecký vedúci súboru. 
A čo ste pripravili pre návštevníkov festivalu humoru? 
– Budeme tu hrať pásmo Cirkus (so 40-cm bábkami). Je to pásmo určené na prídavky, schopné samostatného 
vystúpenia, len pri hudbe, bez hovoreného slova. 
A hlavné predstavenie? 
– Je to hra Don Šajn – klasická hra ľudových bábkohercov. Slová k tomuto predstaveniu nám nahovoril národný 
umelec Karol Höger. V tejto hre vystupujeme s marionetami vysokými meter, meter desať. Sú tiež určitou 
múzejnou raritou, pretože sa v celej strednej Európe s nimi nehralo. Niečo podobné používali iba bábkoherci na 
Sicílii ...  
Koho má či nemá možné vidieť za marionetami v Kremnici humoruchtivý divák? 
– Jaroslava Blechu, Jitku Vitoskovú, Igora Schmidta, Oskara Bruža, Karla Pomazala, Vratislava 
Scheidra a Mirka Matušku ... 
 

Muzejní maringotka na Gagoch. 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 1, nestr. 

 
– HA divadlo – Brno – Dnes naposled – (Mestské kultúrne stredisko – v sobotu) 
 
... Na tohtoročných Gagoch sme mohli privítať aj HA divadlo z Brna. Členovi súboru Břetislavovi Rychlíkovi 
sme položili niekoľko otázok. 
1. Prečo názov HA divadlo a prečo nie HA-HA ako citoslovce smiechu? 
Náš súbor vznikol v roku 1974 v Prostějove na Hanej. Odtiaľ názov HA divadlo. Od roku 1985 pôsobíme v Brne. 
Vo svojich predstaveniach sa snažíme stvárniť vnútorný svet človeka, jeho postavenie v spoločnosti ako aj vplyv 
spoločnosti na človeka. Pri stvárňovaní týchto tém nám ide o ich vzájomnú vyváženosť. Ešte treba dodať, že sme 
autorským divadlom. 
2. Koľko je vás v súbore, keď nikto nechýba? 
S tromi technikmi, kostymérkou a tajomníkom dovedna šestnásť. Sme najmenším profesionálnym divadlom 
v Československu. 
6. Môžu na doskách, ktoré znamenajú svet, hrať aj drevá? 
Môžu. Otázka znie, čo a ako by chceli hrať. Ide o to, aby to bolo drevo vypracované a aby rezonovalo. Potom 
môže mať aj hlas huslí. A o také „drevo“ nám ide. ... 
 

Náš rozhovor. 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry, 1989,  
č. 2, nestr. 

 

Hudba: 
 
– Slniečko – Piešťany – (exteriér KM Labyrint – v piatok) 
 
... Skupina hrá humorno-satirické piesne. Texty sú spievané v piešťanskom nárečí. Svoj hudobný štýl označujú 
ako „ÚDR“ (úderný dedinský rock). O obsahu piesní svedčia ich názvy: Nemám kam icyť, Trnavský jarmerk, 
AIDS, Do ma to kopol do ladvin ... 
 

URBAN, Michal. 1989. Slniečko z Piešťan. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 1, nestr. 
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– skupina Teória odrazu – Čadca – (exteriér KM Labyrint – v piatok)  
 
– Bez ladu a skladu – Trenčín – na čele s Michalom Kaščákom – (exteriér KM Labyrint – v piatok –  
aj v sobotu) 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – (futbalový štadión – v sobotu)  
 
– Dixieland BB-band – Banská Bystrica – (exteriér KM Labyrint – v sobotu) 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Trio Peterka a spol. – Praha 
 
– pesničkár Jiří Dědeček – Praha – GROTESK-SONGY – Valúch, Svozil, Dědeček, Kostúr, Janoušek, 
Pondelík – (exteriér Labyrintu – v piatok – aj v sobotu) 
 
... Včerajšie „ťaháky“ však divákov nesklamali. Jedným z nich bolo vystúpenie pesničkára Jiřího Dědečka 
z Prahy. V recitáli GROTESK–SONGY? (či vlastne protestsongy proti groteskám života), nezostal nič dlžný 
povesti, ktorá ho predchádzala. Svojimi pesničkami dokázal postupne zaplniť celý exteriér KM Labyrint, a hoci 
večerný chlad nepríjemne premkýnal poslucháčov, všetci zostali až do konca a vynútili si od Dědečka aj 
prídavky. ... 
 

KLEIMAN, Dušan. 1989. Zaujalo nás… In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 
– Skupina Pokrok a Progres – Brno – Otrava krve – (exteriér KM Labyrint – v sobotu) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– vernisáž výstavy Humor vo fotografii prevzatá z Haškovej Lipnice – (Festivalový klub mládeže Labyrint – 
v piatok) 
 
– vernisáž kresleného humoru – Ochrana prírody v karikatúre – (Mestský národný výbor, Námestie 1. mája – 
v sobotu) 
 
... Výstavu Ochrana prírody v karikatúre, ktorú zorganizovali ochrancovia prírody zo ZO Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a krajiny pri správe Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici ... 
 

Ochrana prírody v karikatúre ’89. 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 1, nestr. 

 
– fotografie z ôsmeho ročníka gagov z fotoaparátu Ondreja Buchana – (Mestské kultúrne stredisko – Gagy non 
stop) 
 
– Amatéri Gagom – stála expozícia 
 

Pre deti: 
 
– Gagy baby: 
 
– Detský divadelný súbor – Miestneho osvetového strediska z Rudna nad Hronom – Veľký klamár – 
(Zechenterova záhrada – v piatok) 
 
... Prvým predstavením bolo – vôbec na tohtoročných gagoch – predstavenie Detského divadelného súboru 
z Rudna nad Hronom. Hoci predstavenie malo názov Veľký klamár – gagy sa uskutočnili. Predstavenie samo 
prišlo medzi „svojho“ diváka na bývalú autobusovú zastávku. ... 
 

ŽŇAVOVÁ, Helena. 1989. Veľké kroky Malých gagov. In Slovenské gagy : informačný spravodaj 
festivalu humoru a satiry, 1989, č. 2, nestr. 
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– predstavenie Denisy Bolfovej – Žiar nad Hronom – Rozprávka o ... – o všeličom možnom 
 
...Tu mali možnosť i predavačky, ktoré na krátky čas prestali predávať tovar pozrieť si okrem spomínaného 
predstavenia aj bábkové sólo Denisy Bolfovej z ĽŠU zo Žiaru nad Hronom. Deti a náhodní diváci tlieskali 
bábkovej hre s názvom „Rozprávka o ...“ (o všeličom možnom). ... 
 

ŽŇAVOVÁ, Helena. 1989. Veľké kroky Malých gagov. In Slovenské gagy : informačný spravodaj 
festivalu humoru a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 
– Bábkový súbor MOS – Podhorie – Jánošík, alebo slobodienka húska divá – hra o Jurovi Jánošíkovi – 
(Zechenterova záhrada – v piatok) 
 
... A potom to už pokračovalo ďalej – členovia ďalšieho súboru, ktorý vystúpil v programe pre deti začali malý 
hurhaj a pútačku na seba. Boli to Podhorčania, ktorí malým i veľkým zahrali hru smutne neveselú o našom 
veľkom zbojníkovi Jurovi Jánošíkovi. ... 
 

ŽŇAVOVÁ, Helena. 1989. Veľké kroky Malých gagov. In Slovenské gagy : informačný spravodaj 
festivalu humoru a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 
– hry, zábavky i filmový Lolek a Bolek na divokom západe – (kino Partizán – v piatok) 
 

Film:  
 
– krúžok amatérskych filmárov Nicolaus – Liptovský Miluláš – Nicoalus a jeho hostia – (Medzibránie – 
v piatok) 
 
... Krúžok amatérskych filmárov Ama film NICOLAUS sa predstavil na Gagoch už tretíkrát. Vo svojom 
programe NICOLAUS a jeho hostia predviedli kolekciu vlastných humorných filmov a kolekciu filmárov 
z okresu Považská Bystrica. Zaplnené Medzibránie tlieskalo v piatok večer skoro dve hodiny filmom Prvovýstup 
a Prekvitá z dielne NICOLAUS-árov. Z dielne hostí „bodovali“ filmy Intermezzo a Teória osudu od Pavla 
Košťála. Úsmev vzbudil i „ekologický“ film Vedecké pojednanie o vtákovi kohákovi od Ľubomíra Rema 
z Ladice, ktorému nie menej úspešne kontroval najnovší NICOLAUS-ácky film s podobnou tematikou Výlet 
roku ... 
 

Do tretice. 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry, 1989, č. 2, nestr. 
 
– filmové predstavenie úspešnej českej komédie Slunce, seno a pár facek – (kino Partizán – v sobotu) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a inaugurácia rektora UHaS – (Námestie 1. mája, exteriér KM Labyrint, Medzibránie) 
 
– 56* tvorivé dielne 
 
– Pridaj sa k nám – povzbudivý sprievod od ubytovní k bydlisku G. K. Zechentera-Laskomerského + literárna 
informácia o diele (v sobotu)  
 
– futbalová show 
 
... futbalová show na štadióne, kde sa odohral futbalový zápas medzi športovými komentátormi a pracovníkmi 
Československej televízie z Bratislavy a učiteľmi z Kremnice. Slávnostný výkop mala Miss ČSSR ’89 Ivana 
Christová. ... 
 

Tvorivá dielňa humoru. 1989. In Smer. ISSN 0231-7524, 1989, roč. 41, č. 208, s. 1. 
 

                                                
56* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– Autori na Gagoch – beseda so satirikmi Pavlom Vilikovským a Milošom Žiakom – (čitáreň Okresnej 
knižnice – v sobotu) 
 
... Hoci besedy nepatria medzi najobľúbenejšie formy medziľudskej komunikácie, ... tá, ktorú so slovenskými 
satirikmi ... Pavlom Vilikovským a Milošom Žiakom usporiadala v rámci IX. ročníka Slovenských gagov 
kremnická mestská knižnica dnes predpoludním dokázala, že aj taká beseda môže mať svoje kúzlo – musia ho 
však nevyhnutne mať aj jej účastníci. 
 Vidieť na vlastné oči žijúceho slovenského satirika ešte stále nie je až taká bežná vec a tak nie čudo, že 
v miestnosti besedy by nielen povestné jablko, ale ani ešte povestnejšia fľaša jablkovice nebola mala kde 
spadnúť. A tí, čo prišli, nebanovali. ...  
 

Satirici v knižnici (nie v regáloch). 1989. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru 
a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 
– Discoveselica – (parkovisko Jeleň – v piatok)  
 
– Sarkastické stretnutie za okrúhlym stolom – hostia Gagov ’89 – (Festivalový klub mládeže Labyrint – 
v sobotu) 
 
– zatváranie festivalu  – reprízy vybraných programov, post-tvorenie – (FKM Labyrint – v sobotu)  
 
– Gagy non stop:  
 
– Festivalový klub mládeže Labyrint – (hostiteľ MsKM Žilina) – informácie, video, besedy, reprízy, hudba, 
rozhovory 
 
– Tlačové stredisko – (Mestské kultúrne stredisko) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna : ZK-ROH Rudné bane  
– v sobotu o 20.00 hod. 
 

Počasie: – spočiatku pršalo, ale potom bolo ukážkové 
 
... O tom, že humor a satira má vplyv, že sa ich mnohí dokonca aj boja (a medzi nimi aj nemálo mocných) to je 
vo všeobecnosti známe. Ale že by tieto bohumilé dvojčatá mali vplyv aj na prírodné sily, to až dosiaľ nikto 
netušil. Ale kto iný sa o to mal dozvedieť ako prvý, ak nie humoristi, satirici a karikaturisti? Keď sa dňa 
31.8.1989 tesne pred vypuknutím Slovenských gagov dostavili do Kremnice, nebesá nad nimi vytrvalo plakali. 
Prosto lialo ako z krhly. To ešte nevedeli o tom, že vyššie sily (po našom príroda) iba umývali vzduch, aby sa 
návštevníkom gagov lepšie smialo. Skrátka, počasie ako na objednávku. Aspoň po prvé dva dni. Raz darmo. 
Humor a satira – zdá sa – predsa len zavážia. ... 
 

HARING, Vojto. 1989. Voda. Slnko. Humor. In Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu 
humoru a satiry, 1989, č. 2, nestr. 

 

Dejiská (scény): 
 
– KM Labyrint, exteriér KM Labyrint, futbalové ihrisko, MsKS, Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom  
v Kremnici, Medzibránie, Námestie 1. mája, priestory bývalej autobusovej zastávky 
 

Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor SZM Banská Bystrica (SKV SZM BB), Krajské osvetové stredisko Banská 
Bystrica (KOS BB), Osvetový ústav Bratislava (OÚ BA), Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS 
ZH), Klub mladých Labyrint Kremnica, Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS), Okresný výbor 



 

 - 73 - 

Socialistického zväzu mládeže Žiar nad Hronom (OV SZM ZH), Okresný dom pionierov a mládeže Žiar nad 
Hronom, Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici (OK ZH) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Jozef Fekiač (podpredseda, organizačná komisia, SKV SZM BB), Dušan Jarina (tajomník, KOS BB), 
Zdenko Oravec (predseda, tiež predseda programovej komisie, KOS BB) 
Členovia: Norbert Boldiš (ZO SZM Rudné bane Kremnica), Anton Brčka (programová komisia), Ján Fakla 
(programová komisia, Slovkoncert Banská Bystrica), Július Katina (OOS ZH), Pavel Károly, Klára 
Kislingerová (OK ZH), Sylvia Kusendová, Valéria Lichnerová (MsNV Kremnica), Peter Lysek (propagačná 
komisia), Miroslav Marko, Ján Melich (ONV Odbor kultúry ZH), Katarína Mrocková (ONV Odbor kultúry 
ZH), Daniel Rakyta (programová komisia, MsKS Brezno), Ján Schuster (tlačové stredisko, programová 
komisia), Ľudovít Tatran, Jozef Vasváry (OÚ BA), Damian Vizár (programová komisia, redakcia Javisko), 
Vratislav Vozár (KM Labyrint), Roman Vykysalý, Ľudovít Wágner (programová komisia), Milada 
Zomčáková, Peter Žabka (programová komisia, Filmový klub Kremnica), Helena Žňavová (programová 
komisia, OOS ZH) 
 

 
Knihy: 
 

89. Kremnické divadlo v podzemí. 
In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1 : A-L.  
Bratislava : Veda, 1989. – S. 627.  
ISBN 80-224-0000-9 

 
 heslo v encyklopédii 

 

Články: 
 

90. Epigramy. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 

 
 epigramy Jozefa Bilyho, Petra Knapa, Vojta Haringa, Jura Záborského 

 
91. Muzejní maringotka na Gagoch. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 
 

 článok o brnenskom bábkohereckom súbore Muzejní maringotka 
 

92. Organizačný výbor festivalu. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 

 
 organizátori tohto ročníka menovite a prehľadne 

 
93. Fotopoohliadnutie … : (fotky na schodoch) / [autor] –red.–. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 
 

 fotografie Ondreja Buchana – z Gagov ’88 
 

94. Ochrana prírody v karikatúre ’89 / [autor] –red.–. – Obr. 1.  
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 

 
 informácie o výstave Ochrana prírody v karikatúre ’89 

 
95. Kreslený humor – tvorivá dielňa ??? / [autor] –sch–. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 
 

 o tvorivej dielni 
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96. Schuster, Ján 

Haškova Lipnica v Kremnici : Labyrint – výstava humoru vo fotografii / Ján Schuster. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 

 
 výstava fotografií Humor vo fotografii zapožičaná z Okresného kultúrneho strediska v Havlíčkovom 

Brode 
 

97. Suballyová, Ľubica 
Už sme v tom !!! : (namiesto úvoníka/-čka) / Ľubica Suballyová  
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 

 
 namiesto úvodníka 

 
98. Urban, Michal 

Slniečko z Piešťan / Michal Urban. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 1 (1.9.1989), nestr. 
 

 o hudobnej skupine Slniečko 
 

99. Festival humoru a satiry / [autor] (čstk). 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 42, č. 207 (2.9.1989), s. 5. 
 

 informatívny článok 
 

100. Haring, Vojto 
Voda. Slnko. Humor / Vojto Haring. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 

 
 správa o počasí 

 
101. Humorosatirikón. – Obr. 2. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 
 

 z tvorby Milana Hodála, Jura Záborského, Jozefa Bilyho, Vojta Haringa, Petra 
Knapa 

 
102. Kleiman, Dušan 

Zaujalo nás… / Dušan Kleiman. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 

 
 o zaujímavých tohoročných produkciách 

 
103. Náš rozhovor / [zhováral sa] –mih–, Břetislav Rychlík. – Obr. 1. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 
 

 rozhovor s Břetislavom Rychlíkom – členom brnenského divadelného súboru  
HA divadla 

 
104. Do tretice / [autor] –red–. 

In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 
 

 o filmových gagoch 
 

105. Satirici v knižnici (nie v regáloch). – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 

 
 o podujatí v knižnici – so satirikmi Pavlom Vilikovským a Milošom Žiakom 
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106. Úsmevy v hľadisku : v Kremnici sa začal Slovenský festival humoru a satiry / [autor] (pmk). 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 41, č. 207 (2.9.1989), s. 1-2. 

 
 informatívny článok 

 
107. Žňavová, Helena 

Veľké kroky Malých gagov / Helena Žňavová. – Obr. 1. 
In: Slovenské gagy : informačný spravodaj festivalu humoru a satiry. – Č. 2 (2.9.1989), nestr. 

 
 o Malých gagoch 

 
108. Tvorivá dielňa humoru / [autor] (pmk). 

In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 41, č. 208 (4.9.1989), s. 1. 
 

 informatívny článok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pavol M. Kubiš 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 213 (9.9.1988), s. 7. 
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Ročník X. 

 

Termín:   31. august 1990 (piatok) – 2. september 1990 (nedeľa)  

Rektori UHaS:  Marián Vanek a Fedor Vico (karikaturisti) 

Hostia:   Marián Vanek, Fedor Vico 
 

 
Novinky: 
 
– novinkou bola amatérska tvorivá dielňa výtvarníkov z Banskej Bystrice – kreslili na papier a tiež na asfalt 
 
... kreslenie na asfalt (reprodukcia Caravaggiovho Ukrižovania svätého Matúša sa nedočkala druhého dňa – 
z chodníka pred kostolom ju vodou a sódou zlikvidoval hlúčik príčinlivých fanaticky obmedzených tetušiek []) 
... 
 

FEKIAČ, J. 1990. Boli, sú a (možno) budú : (k 10. ročníku festivalu humoru a satiry Slovenské gagy). 
In Žiara, 1990, roč. 31, č. 41, s. 9. 

 

Zaujímavosti: 
 
– exteriérová výzdoba – kovové ploty, ktorými bol obohnaný Morový stĺp, boli spestrené detskými kresbami 
 
– divadelné kreácie skupiny nadšencov priamo na dlažobných kockách 
 
– vyberanie mýta + (prvá ) bosorka + veštenie 
 
... Pod mestskou bránou dvaja zbrojnoši vyberali od príchodzích mýto a podchvíľou bičom odháňali dotieravú 
bosorku, obďaleč zase novodobá Sybila veštila okoloidúcim z ruky. ... 
 

MUCHA, František. 1990. „Edo, povedz vtip...“. In Slobodný piatok : týždenník združenia nezávislých 
novinárov, 1990, roč. 1, č. 23, s. 2. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Vrana sapiens – (odšiepenci z bratislavského Úsmevu) – Bratislava – Bazár – tragikomédia 
+ Psychoanalytický kabaret – séria skečov – (MsKS – obe v sobotu) 
 
... Tí šťastnejší účastníci festivalu sa dostali do preplnenej sály kultúrneho strediska, kde účinkoval bratislavský 
súbor Vrana sapiens. „Vrana je múdrejšia ako človek, lebo vie utajiť svoju inteligenciu“, vysvetlil Ivan 
Hanzlík netradičné pomenovanie tohto súboru. Ich tragikomédia Bazár priam vyrážala dych aktuálnymi 
narážkami a dynamickým scenárom. Ťažko bolo uveriť, že protagonisti tohto predstavenia napísali zárodok  
scenára už začiatkom roku 1989. V duchu som si predstavoval, že pohotový televízny dramaturg by sa určite 
zavďačil televíznym divákom, keby tento program uviedol v televízii a pomohol tak splatiť obrovský dlh tohto 
média voči malým javiskovým formám. Bola to samozrejme úplne smiešna predstava (na festivale humoru  sú 
smutné predstavy aj tak zakázané): v Kremnici nebol žiadny televízny dramaturg. ... 
 

ÚRADNÍČEK, Martin. 1990. Festival so šašovskou čiapkou : jubilejné Slovenské gagy v Kremnici.  
In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 1990, roč. 1, č. 103, s. 10. 

 



 

 - 77 - 

– Kremnické divadlo v podzemí – Banská Bystrica – Demokracia áno, ale prečo? – politický kabaret – malo 
hrať, ale nehralo... 
 
– Štátne bábkové divadlo – Bratislava – Zlý duch Lumpacivagabundus – (Labyrint-ext. – v sobotu) 
 
– Divadelné združenie – Baťovany Partizánske – Frikando, frikando – na motívy Zlatého teľaťa Iľju Iľfa 
a Jevgenija Petrova – predstavenie prerušené – vybuchli poistky  
 
– Deti raja – súbor VŠMU – Bratislava – Trt, kvôli vám sa vešať nebudem! – nočné predstavenie odpadlo – 
porucha poistiek – (Labyrint-ext. – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor Jána Palárika – Čadca – Pouličné predstavenie – režisér a vedúci súboru: Laco Kerata 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h   a   M o r a v y: 
 
– Klub pouličních umělců Josef Kočí, pouliční divadlo Trakař – Praha – (Námestie 1. mája – v piatok) 
 
– Nepojízdní housenka – Brno – Jarmark ve Voloprtech – (MsKS – v piatok) 
 
– Cvoci – pantomimické duo – Praha – Míchaná vajíčka – (Labyrint-ext. – v piatok) 
 
... Nálada divákov sa dostala do varu pri vystúpení pantomimického dua Cvoci z Prahy, ktoré zahralo s úžasnou 
bravúrou a pohybovou virtuozitou etudy z nemocničného, športového a umeleckého prostredia pod názvom 
Míchaná vajíčka. Salvy smiechu vybuchovali do tmy ako prskavky. Cvoci hýrili nápadmi aj na sobotňajšom 
predstavení pre deti Cvokařinky. ... 
 

MUCHOVÁ, Eva. 1990. Po Kremnici chodia blázni ... : poznámky z jubilejného 10. ročníka 
Slovenských gagov. In Večerník. ISSN 1335-163X, 1990, roč. 35, č. 172, s. 5. 

 
– Divadlo Klauniky – Brno – Don Quijote... – (U Paukliho – v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Slniečko – Piešťany – piešťansko-dedinsky-rockové – (U Pauklyho – v piatok) 
 
– Big band – Žilina – vystúpenie – (parkovisko Jeleň – v piatok) 
 
– Dixieland – Banská Bystrica – (Labyrint-ext. – v sobotu) 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – hocikedy a hocikde 
 
– h o s ť z Č i e c h : 
 
– Jana Koubková „bláznivá džezmenka“ – Praha – (Labyrint-int. – v sobotu) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Foto Jozef Uhliarik – Gagy 81-89 – vernisáž výstavy – (Okresná knižnica) 
 
– federálna výstava karikaturistov – ČUK-FORMÁT – (kino Partizán) 
 
– vernisáž výstavy karikaturistov Mariána Vaneka a Fedora Vica – (v sobotu)  
 
– Anton Podstraský – výstava humorných fotografií – (Čedok) 
 

Pre deti: 
 
– detské hry a súťaže – (námestie, Zechenterova záhrada, U Pauklyho) 
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– Štátne bábkové divadlo – Bratislava – Hra – o dvoch totalitných kocúroch a jednej myške; pre malých 
a veľkých, s výtvarníkom Miroslavom Dušom – (Labyrint-ext. – v piatok) 
 
– Detské filmové gagy – (kino Partizán – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Strojárik – Martin – Zlaté kuriatko – (U Paukliho – v piatok)  
 
– Malé kremnické gagy: 
 
– DDS Rudno nad Hronom – Rozprávka pre draka – (Zechenterova záhrada – v sobotu) 
 
– DDS Žiarko – Žiar nad Hronom – Záchrana divadla – (Zechenterova záhrada – v sobotu) 
 
– Divadielko ATĎ pri ĽŠU – Žiar nad Hronom – Baba Klamola – (Zechenterova záhrada – v sobotu) 
 
– Anton Anderle (bábkoherec) – Tradičné bábkové marionetové divadlo – Banská Bystrica – (U Pauklyho – 
v sobotu) 
 
– h o s t i a   z  Č i e c h: 
 
– Cvoci – pantomimické duo – Praha – Cvokařinky – (Labyrint-ext. – v sobotu) 
 
... Cvokom a ich bláznivému predstaveniu Cvokařinky patril úvod druhého festivalového dňa. Dvaja komici, 
oblečení v tradičnom klaunskom odeve, stvárali pod holým nebom neuveriteľné kúsky. Pred rozžiarenými 
detskými očami vyčarovali z dvoch stoličiek, prúteného koša, drevenej dosky a dáždnika perfektné lietadlo. 
O chvíľu už „veslovali v člne“, ktorý vzápätí premenili na raketu či vesmírnu sondu. Ich program pripomínal 
dobre upečenú dvojposchodovú tortu. Celkom dolu bola klauniáda, nad ňou bábkoherectvo a namiesto 
šľahačkovej čiapočky pesničky. Je dobré, že Slovenské gagy nezabúdajú ani na detského diváka. ... 
 

ÚRADNÍČEK, Martin. 1990. Festival so šašovskou čiapkou : jubilejné Slovenské gagy v Kremnici.  
In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 1990, roč. 1, č. 103, s. 10. 

 

Film:  
 
– Jaroslav Doleček – Dlouhá Ves – premietanie filmov 
 
– amatérski filmári z Filmového klubu Nicolaus – krátke filmy – Liptovský Mikuláš – (Knižnica – čitáreň) 
 
... filmové grotesky klubu Nicolaus z Liptovského Mikuláša a Jaroslava Dolečka z Dlouhé Vsi. Nasmiali sme 
sa nadostač, hlavne pri predstave, ako jeden nadšenec dokáže sfanatizovať celú dedinu a natočiť nespočet 
výborných grotesiek, ktoré žnú ocenenia všade tam, kde sa premietajú. ... 
 

SUBALLYOVÁ, Ľubica. 1990. Slovenské gagy ’90 : Veni, vidi ...vici? – Vici! In Čas na sobotu, 1990, 
roč. 1, č. 30/90. [Príl.] Bidlo : humoristická príloha denníka Čas na sobotu. 

 
– Aleš Vincík – Praha – filmové grotesky – (U Pauklyho – v piatok) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a inaugurácia rektora UHaS 
 
– Amatérska tvorivá dielňa výtvarníkov z Banskej Bystrice (kreslenie na papier a na asfalt) 
 
– rozhlasoví tvorcovia z Banskej Bystrice – verejná rozhlasová nahrávka federálneho programu – Možno príde 
aj Kopecký – kabaretný program – Miloš Kopecký a jeho hostia – Lívia Klausová, Milan Markovič 
a Alexander Gerič, moderoval: L. Hyža – šéfredaktor rozhlasu – (ZK Baník – v piatok)  
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... Celá Kremnica sa tuším najviac tešila na verejnú rozhlasovú nahrávku Možno príde aj Kopecký. Rodinné 
klany si už hodinu vopred rezervovali miesto pre svojich členov. Po úvodnej úvahe banskobystrického režiséra 
Hyžu o ilúziách, Kopecký na javisko naozaj prišiel. Ale zdalo sa, že je mysľou niekde mimo, ba chvíľami, že 
mu to vôbec nemyslí. Rozhovor  s nie najvhodnejším moderátorom programu viazol a ľudia v zadných radách si 
šepkali vtipy, aby bola aspoň trochu „sranda“. Program zachránil ku koncu improvizačnými schopnosťami 
a šarmom svojej osobnosti Milan Markovič, ktorý sa tam znenazdajky objavil. ... 
 

MUCHOVÁ, Eva. 1990. Po Kremnici chodia blázni ... : poznámky z jubilejného 10. ročníka 
Slovenských gagov. In Večerník. ISSN 1335-163X, 1990, roč. 35, č. 172, s. 5. 

 
– Fleret – Zlín – (námestie) 
 
– Štefan Skrúcaný a spol. – Bratislava – večer so Štefanom Skrúcaným – jeho hosť: Oliver Andrásy – 
(Labyrint-int. – v piatok) 
 
– diskotéka B. Greššáka – Žilina – (parkovisko Jeleň – v sobotu) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:   ZK Baník 
– moderátor:  Štefan Skrúcaný 
– víťazi:  1. Divadlo Veritas – Martin – s Rasťom Piškom  
  2. Vrana sapiens – Bratislava 
 
... Už po šiesty raz bol súčasťou kremnických gagov aj Pohár improvizácie. Jeho moderátor Štefan Skrúcaný sa 
tváril, že je na tejto akcii z milosti. Niekoľkokrát opakoval, že nikdy na tomto podujatí nebol a jeho pravidlá 
neovláda, preto stále v rukách mával scenárom (to mal byť tiež gag?). Superjedničkou v improvizácii bol Rasťo 
Piško z martinského divadla Veritas. Mal za úlohu divadelne stvárniť odhalenie pamätníka J. Tisu za účasti 
delegácie z Prahy. V scénke výborne parodoval celú situáciu a nezabudnuteľným spôsobom napodobnil nášho 
prezidenta [* Václava Havla] a jeho bohémsku filozofiu: „Aby jste měli na mně v Bánovciach vzpomínku, tak já 
vám ten Tisův památník neodhalím...“ V improvizácii sa dobre držali aj bratislavskí divadelníci zo súboru Vrana 
sapiens. ... 
 

MUCHOVÁ, Eva. 1990. Po Kremnici chodia blázni ... : poznámky z jubilejného 10. ročníka 
Slovenských gagov. In Večerník. ISSN 1335-163X, 1990, roč. 35, č. 172, s. 5. 

 
... Zlatým klincom každého ročníka Slovenských gagov býva súťažný Pohár improvizácie Jeho pravidlá sú 
jednoduché. Účastníci prídu na pódium, sadnú si a nervózne sa usmievajú v žiari reflektorov. Potom si vytiahnu 
z klobúka papieriky s témou, odídu do zákulisia a po piatich minútach sa vrátia, aby prečítali svoje odpovede. 
Osem súťažných družstiev preukázalo skutočne obdivuhodnú pohotovosť v improvizácii. K vydarenému 
priebehu súťaže prispel aj moderátor Štefan Skrúcaný, ktorý na záver potriasol pravicou (ľavica sa opäť 
nedostala k slovu) novému majiteľovi krištáľového pohára [* tradičný bol pohár uhorkový] Rasťovi Piškovi 
z Martina. Na záver všetci súťažiaci, vrátane víťaza, protestovali proti jeho prvenstvu, prečítali petíciu 
a vyhrážali sa štrajkom. ... 
 

ÚRADNÍČEK, Martin. 1990. Festival so šašovskou čiapkou : jubilejné Slovenské gagy v Kremnici.  
In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 1990, roč. 1, č. 103, s. 10. 

 

Počasie: – svietilo slnko 
 

Dejiská (scény): 
 
– KM Labyrint interiér a exteriér, ZK Baník, Zechenterova záhrada, Námestie 1. mája, U Pauklyho, Okresná 
knižnica, Kino Partizán, MsKS, Jeleň, Čedok  
 

Usporiadatelia: 
 
– Stredoslovenský krajský výbor SZM Banská Bystrica (SKV SZM BB), Krajské osvetové stredisko Banská 
Bystrica (KOS BB), Osvetový ústav Bratislava (OÚ BA), Okresné osvetové stredisko Žiar nad Hronom (OOS 
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ZH), Okresný národný výbor Žiar nad Hronom (ONV ZH), Klub mladých Labyrint Kremnica, Mestské kultúrne 
stredisko Kremnica (MsKS), Štátna Mincovňa Kremnica, Stredná umelecko-priemyselná škola Kremnica, 
Okresná knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici (OK ZH), Múzeum mincí a medailí Kremnica 
(MMM), Okresný dom pionierov a mládeže Žiar nad Hronom (ODPaM ZH), Mestský dom pionierov a mládeže 
Žiar nad Hronom 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Anton Brčka, Božena Debnárová (SKV SZM BB), Beáta Dedoková, Ján Fakla (predseda programovej 
komisie), Jozef Fekiač (SKV SZM BB), Eva Fekiačová, Janka Chovancová, Arpád Juriš, Pavel Károly, 
Július Katina (OOS ZH), Klára Kislingerová (OK ZH), Sylvia Kusendová (OÚ BA), Jana Lieskovcová 
(ODPaM ZH – pomoc pri Malých gagoch), Peter Lysek (MsKS Kremnica), Miroslav Marko (MsNV 
Kremnica), Ján Melich (ONV Odbor kultúry ZH), Katarína Mrocková (ONV Odbor kultúry ZH), Zdenko 
Oravec (KOS BB), Ján Schuster, Jozef Straka, Viera Vincúrová, Vratislav Vozár (KM Labyrint Kremnica), 
Peter Žabka (Kino Partizán), Helena Žňavová (MKG, OOS ZH) 
 

Financie: 
 
– Ministerstvo kultúry SR, Osvetový ústav Bratislava, Krajské osvetové stredisko Banská Bystrica, 
Banskobystrické rozhlasové štúdio Čs. rozhlasu 

 

 
Knihy: 
 

109. Slovenské gagy. 
In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2 : M-Ž.  
Bratislava : Veda, 1990. – S. 334.  
ISBN 80-224-0001-7 

 
 heslo v encyklopédii 

 

Články: 
 

110. Vaša účasť nie je nutná : Kremnické Gagy po desiaty raz / [autor] (em). 
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 35, č. 165 (24.8.1990), s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
111. Ako prišli gagy na svet / [autor] –jk–. – Fotogr. 1. 

In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 6. 

 
 hovorí Ján Fakla 

...   Ako prišli gagy na svet. 
Jeden zo zakladateľov tohto „unikátneho“ humoristického podujatia u nás – Ján FAKLA 

z Kremnice – už na prvopočiatku jeho zrodu povedal: 
 „ Prečo by Kremnica Gagy nemala? ... Nuž veru, práve tu, kde aj Laskomerský  dral svoje 
topánky, práve tu , kde tradícia existuje, ale aj súčasný život je čulý, práve v srdci Slovenska  – lebo 
človek sa vraj od srdca má smiať – v meste nádhernom a so svojimi zaujímavými ľuďmi, práve tu musia 
byť kremnické „Slovenské gagy“! 
 A verte či neverte – stanovísk tak „pre“ ako aj „proti“ bolo preveľa. Plodných i jalových ... On 
však mal pádny argument: 
 „Zo začiatku to mnohí chápali ako gag. Že prečo nie tiež napríklad vo Fiľakove. Ale hádam 
dnes už každý cíti, že tu je tá pravá pôda na skyprenie. Aj keď to na prvý raz nešlo, druhý pokus splodil 
„nultý ročník“ a humor „pospolu pospolitých“ bol aj u nás konečne na svete. Hoci si to vždy 



 

 - 81 - 

nepriznávame, ale tá soľ nám veru v živote často chýba a nenadarmo sa hovorí, že „soľ nad zlato“. Nuž 
aj preto sú Gagy v zlatej Kremnici“. ... 
 Po krátkom nadýchnutí, bleskovej rekapitulácii vyslovených myšlienok, hneď pokračuje: 
 „Sme za kvalitné gagy a sme radi, že prichádzate medzi nás. Zoberte všetko v Kremnici 
s humorom, aj tie nedostatky (napríklad ubytovanie, zlé počasie, živelné pohromy a pod.) a hlavne tie, 
ktoré odstrániť nebolo v našich silách. Ale berte na vedomie hlavne tie d o s t a t k y, ktoré sú určené 
vám, ľuďom so šiestym zmyslom – zmyslom, ktorý pocítil chuť a nutnosť prísť k nám, so zmyslom pre 
humor. S gagom rastie chuť, a preto buďte vždy gaguchtiví a gagutvoriaci a šírte tie „naše“ gagy do 
celého nášho malého sveta. Cíťte sa vždy v Kremnici ako doma a vezmite si z nej to najkrajšie, najlepšie 
a najcennejšie – G A G!“. ... 

 
112. Fekiač, Jozef 

Zažívajme gagy / Jozef Fekiač. – Fotogr. 2. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 8. 

 
 o Jozefovi Uhliarikovi, Petrovi Žabkovi, Alešovi Vincíkovi, Petrovi Lysekovi, Demovi 

Vizárovi, Jankovi Schusterovi, Romanovi Vykysalom, Jankovi Faklovi 
 
... Čo všetko môže človek zažiť na jednom (ne)obyčajnom slovenskom festivale? Čo môže zažiť 
jeden z organizátorov na Festivale humoru a satiry? 

 
Predovšetkým stretnutia so zaujímavými účastníkmi, tvorcami Gagov.  
Jozef Uhliarik, autor množstva fotografií z ich atmosféry: bradatý, zimuvzdorný, nekonečne 

trpezlivý pri čakaní na ten pravý záber i pri čakaní na ubytovanie. 
Peter Žabka, prehnane skromný a nenápadný osnovateľ filmových úkladov; jeho 

spolupáchateľ Aleš Vincík, rok čo rok vláčiaci vlastnú filmotéku z Prahy do Kremnice. Peter Lysek, 
popudlivý riešiteľ technických problémov (okrem všetkého ostatného), jeden z kremnických 
ľahtikárskych všadebolov, všeumelcov. Vzorový dialóg s ním pri riešení problému: 

  „Treba.“ 
  „Bude.“ 
  „Kedy?“ 
  „Keď bude treba.“ 

 Demo Vizár, stavovsky sa urážajúci, ale znovu a znovu berúci Gagy a ľudí okolo nich na 
milosť. Janko Schuster, s novinárskou rutinou presne evidujúci, čo kto, kedy, ako o Gagoch napísal, 
zjavujúci sa pravidelne s pripravenými výstavami v poslednej možnej chvíli. Roman Vykysalý, 
neumoriteľný vtipkár s nekonečným optimizmom, ktorý sa mu pravidelne míňa druhý deň festivalu. 
Ďalší popudlivý človek – Janko Fakla – z množstva rodičov Gagov ten s najväčšími zásluhami. Vždy 
megalomansky netrpezlivý, nespokojný s ničím, či takmer s ničím. 
 K nim ďalší a ďalší. Svojský rukopis ľudí, tak ako prišli a odišli s plynúcimi ročníkmi. ... 

 
113. Katina, Július 

Čo nenájdete v encyklopédii / Július Katina. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 10. 

 
 fakty o ročníkoch I.- VIII. podrobne a prehľadne 

 
114. Katina, J. 

Gagy žijú, Gagáčik rastie / J. Katina. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 8. 

 
 o Benjamínovi Hrončovi = Gagáčikovi (ako prišiel Gagáčik na svet) + krstných otcoch 

– z jeho kroniky 
... Dva dni pred Medardom prišiel v rodine Evy a Štefana HRONČU na svet ... syn Benjamín, ktorý 
vtedy ešte nemohol tušiť, že sa jeho životná púť zviaže s festivalom. „A keď sú to Gagy, nech sa volá 
GAGÁČIK“ – rozhodli kremnickí gagmani a ich spriaznené duše. ... 

 
115. Katina, J. 

Povedali o gagoch / J. Katina. 
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In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 7. 

 
 výroky a postrehy účastníkov a pamätníkov Gagov – Petra Gregora, Andreja Ferka, 

Rudolfa Čižmárika, Milana Markoviča, Milana Stana, Ondreja Bosíka, Benjamína 
Škreka, Rudolfa Urca 

 
116. Prognózy na gagy ’90 / [autor] –LIUSKA–. 

In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 9. 

 
 humorné prognózy na X. ročník Gagov 

 
117. Tatran, Ľudo 

Mojich desať k výročiu / Ľudo Tatran. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 9. 

 
 čo zaželal Ľudo Tatran Slovenským gagom 

 
118. Univerzita humoru, satiry a jej slovutní rektori : (stručný prehľad dejín) / [autor] –JoF–. –  

Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 7. 

 
 vtipné informácie a postrehy o rektoroch a profesoroch UHaS v jednotlivých ročníkoch 

festivalu  
...  –1980– 
Došlo sa k tomu, že aj humor a satira potrebujú špeciálny výskum a špeciálne vzdelávanie. Peniaze však 
nedošli, preto bolo rozhodnuté len o vymenovaní akademických hodnostárov (podľa predpokladu: Ak 
budú profesori, univerzita sa už nájde!). Kádrová príprava tohto odvážneho počinu trvala celý jeden rok. 
... 

 
119. Viac ako vyznania / [autor] –JULKA–. – Fotogr. 1, obr. 2. 

In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 9. 

 
 čo zaželali Gagom k „10. narodeninám“ ľudia, čo sa zapísali do histórie tohto festivalu – 

Pavol M. Kubiš, Milan Stano, Rudolf Machovič, Milan Vavro, Stanislava Liptáková, 
Stano Bebjak, Kalo Uhrík, Mikuláš Sliacky, Igor Lackovič 

 
120. Žňavová, Helena 

Baby gagy / Helena Žňavová. – Fotogr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990). – [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha. 
– (29.8.1990), s. 10.  

 
 veľký článok o Malých gagoch + zastúpenie Malých gagov v jednotlivých ročníkoch 

... A ešte stále niekto zabúda, že žijeme vedľa veľkých Gagov: RECENZENTI! Pri hodnotení festivalu 
o nás píšu málo (alebo žeby rôzni páni kritici či teoretici si mysleli, že s organizáciou „malých gagov“ 
je potrebná len malá organizácia?) ... 
A tak nám malé gagy – BABY GAGY – tak ako ich nazval jeden člen organizačného štábu, kráčajú 
svorne a vedno so svojím veľkým kamarátom ku svojmu divákovi ... a najmä k tomu, kto má rád deti 
i humor. ... 

 
121. Bez Lasicu a Satinského a ďalších / [autor] (jf). 

In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 zamyslenie 
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122. Kubiš, Pavol M. 
Gagy desiate, smiechom posiate : dnes sa v Kremnici začína jubilejný Festival humoru a satiry 
/ Pavol M. Kubiš. – Obr. 2. 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 42, č. 204 (31.8.1990), s. 7. 

 
 o začiatkoch Gagov + o Kremnickom divadle v podzemí + citáty tlače – z Roháča Miro 

Baranovič, zo Smeru na koniec týždňa Pavol M. Kubiš, z Pravdy Rudolf Čižmárik, 
z Osvetovej práce Peter Gregor a z Dikobraza Jaroslav Šmíd 

 
123. Malé, ale naše : o podzemnom hnutí, v ktorom Kremnické divadielko v podzemí vystupuje ako  

   zakladateľ „Slovenských gagov“. 
In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 
 
 hovoria Ján Fakla (o Kremnickom divadle v podzemí) + Anton Brčka (tiež o tomto 

divadle a o gagoch) 
 ...   Hovorí Anton Brčka 

Zostavovateľ tohto „obšťastníka“ ma požiadal o pár slov (niekoľko viet) o našom divadle. Viac  
ma láka hovoriť o tom desaťročnom, zažili sme jeho zrod, aj jeho počatie. 

Prvý nápad, eufóriu počatia, tak trochu vzdušné zámky (mali sme v priemere ledva dvadsať) 
nahradili bolestné pocity šťastnej matere. A pôrodné baby – usporiadatelia nadeľujúci prostriedky 
a koncepcie – povili svetu ambiciózne dieťa. 
 Popri ňom sme vyrástli i my, začali sme haluškovým „Non teatrom buffom“, prešli zložitými 
peripetiami víťazných Popradov, poloprofesionálnym kočovaním po väčších i menších mestách nielen 
našej republiky a dnes oslávime narodeniny hrou „Demokracia áno, ale prečo?“ s podtitulom 
Komerčný kabaret ŠtB. Patrilo by sa i o ňom, ale vraj dobré sa samo chváli, nechcel by som to 
porieknuť a radšej zlomím pero, len tak pre šťastie (aby to vyšlo nám i tomu desaťročnému). Prááááásk. 
... 

 
124. Menu čiže program festivalu. – Fotogr. 1. 

In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 program X. ročníka Gagov 

 
125. Naši známi poslali mi telegramy. 

In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 „telegramy od svetových celebrít“ 

 
126. Tatran, Ľudo 

Gagy mi ukradli kus srdca preto, lebo... / Ľudo Tatran. 
In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 prečo Gagy ukradli kus srdca Ľudovi Tatranovi? 

 
127. Tatran, Ľudo 

Pohľad z boku / Ľudo Tatran. 
In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 
 
 vzácne autorove spomienky na Gagy, Tlačové stredisko, ľudí okolo Gagov, na ťažké 

„ostro sledované časy“ v živote Gagov, na postoj Kremničanov festivalu 
 

128. Tatran, Ľ. 
Zlomte väz, alebo Malý rozhovor s pánom dr. Zechenterom, zvaným Laskomerský / 
[zaznamenal] Ľ. Tatran. – Obr. 1. 
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In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 „rozhovor so Zechenterom-Laskomerským“ 

 
129. Univerzita humoru a satiry a jej slovutní rektori. 

In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 doterajší rektori UHaS prehľadne 

 
130. Z kroniky. – Fotogr. 4. 

In: Slovenské gagy : jubilejný obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta – 2. septembra 1990. 

 
 prehľadne spracované ročníky – I.-IX. 

 
131. Lesná, Ľuba 

Kremnica, humor a Slováci : desiaty ročník Slovenských gagov. 
In: Verejnosť. – Č. 95 (3.9.1990), s. 1. 

 
 informatívny článok + vyjadrenia tohoročných rektorov UHaS + Janka Faklu 

... Zbadám náhle Mariána Vaneka. Začneme ... sa zhovárať o tom, či kremnické gagy pomôžu 
Slovákom humornejšie sa dívať na okolitý svet. 
– Nám Slovákom chýba sebairónia. My sa na všetko dívame citovo. Zmysel pre humor nie je v rámci 
našej národnej mentality. Na rozdiel od Čechov. Škoda, lebo sebaironickým pohľadom človek získava 
nadhľad. ... 
S pánom Fedorom Vicom nebolo jednoduché sa stretnúť. Na vernisáži podpisoval knihu Päť spišských 
salónov, v ktorej má aj on karikatúry. Stihnem sa prebojovať k nemu a povedať mu, že ho pravidelne 
sledujem na stránkach Lidových novin. Potom ho usporiadatelia kamsi ťahajú. Trpezlivo čakám. 
– Poďte, – mávne mi, ibaže len čo vyjdeme na námestie, stratí sa mi v dave. Po hodnej chvíli narazíme 
na seba náhodou. Rozprávame sa totiž o zmysle pre humor a Slovákoch. – Človek sa vysmieva sám zo 
seba, a urazia sa Slováci, – povie pán Vico. A kremnické gagy s neopakovateľnou atmosférou 
pokračujú. ... 

 
132. Muchová, Eva 

Po Kremnici chodia blázni ... : poznámky z jubilejného 10. ročníka Slovenských gagov / Eva 
Muchová. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 35, č. 172 (4.9.1990), s. 5. 

 
 hodnotiaci článok 

... Po Kremnici chodia blázni – asi takto v duchu ošacovali ctihodné občianky mesta naše veselé 
klaunovské čapičky pripevnené gumičkou na končekoch nosa. No a čo! Tie klaunovské nosy sme dostali 
od organizátorov festivalu Slovenské gagy, aby sme lepšie čuchali atmosféru jubilejného 10. ročníka. A aj 
sme čuchali a nasávali. Vo vzduchu bolo cítiť klobásy, burčiak a z niektorých domorodcov aj pálenku. ... 

 
133. Tadian, J. 
   Gagy po slovensky / J. Tadian. 
   In: Žiara. – Roč. 31, č. 37 (12.9.1990), s. 2. 
 

 stručné info o X. ročníku Gagov 
 

134. Úradníček, Martin 
Festival so šašovskou čiapkou : jubilejné Slovenské gagy v Kremnici / Martin Úradníček. – 
Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 1, č. 103 (12.9.1990), s. 10. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Jubilejný desiaty ročník festivalu a satiry Slovenské gagy 1990 v Kremnici dostal do vienka 
nečakaný, zato dlho očakávaný podarúnok – slobodu prejavu. Pred humoristami  sa náhle zjavil ničím 
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neohraničený priestor na tvorbu, v ktorom mohli vyčarovať akýkoľvek satirický útvar. Politické 
narážky a zašifrované metafory, také časté v divadelných inscenáciách na minulých ročníkoch, sa stali 
anachronizmom. ... 
Pravdupovediac, v zákulisí vládli určité obavy, či sa slobodou opojení účastníci Slovenských gagov 
nevrhnú vo svojich programoch na čierne obdobie prekonanej totality. Autori programov a skečov však 
našli dostatok námetov aj v nežnom postrevolučnom období, hodných prinajmenšom satirického 
úškrnu. A napokon – nielen politickým humorom je človek živý. Ani 17. november predsa nevykorenil 
z ľudí hlúposť, chamtivosť a papalášske ambície, ktorým hodno nastaviť krivé zrkadlo satiry. Skrátka, 
studnica nápadov na Slovenských gagoch nevyschla, hoci záver prvého festivalového večera toto 
tvrdenie takmer vyvrátil. ... 
 

135. Šebanová, Dáša 
Prijme Kremnica Európu? / [zhovárala sa] Dáša Šebanová, Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 43, č. 215 (13.9.1990), s. 1 

 
 rozhovor s Jánom Faklom 

... Uvažuje sa o medzinárodnom charaktere festivalu. Je Kremnica na takéto podujatie 
pripravená? 
– Kremnica je na festival veľmi vhodná, ale absolútne nepripravená. Služby sú tu na katastrofálnej 
úrovni. Kremničania s nami pri organizácii gagov nespolupracujú tak, ako by sme si predstavovali. 
Potrebovali by sme aspoň desať sponzorov a štáb ľudí s trvalým bydliskom v Kremnici. Ťažko sa 
organizuje z Banskej Bystrice alebo z Bratislavy. My môžeme priniesť myšlienku, nápad, ale Kremnica 
sa musí jasne vysloviť, či je schopná ju realizovať. Nemôžu predsa všetci vyzerať úplne ľahostajne, keď 
celé jadro mesta „okupujú“ divadelníci, všade sú ježibaby, princezné a čarodejníci, schopní odkliať 
mesto. A Kremničania sa tvária, akoby to nevideli a zotrvávajú vo svojej nehybnej kamennej póze. ... 
Čo by si povedal na eventuálny vznik festivalu tragédie a drámy? 
– Stačí účasť na rokovaní prípravného výboru festivalu humoru a satiry s názvom Slovenské gagy. To je 
priam učebnicová dráma. ... 

 
136. Lysek, Peter 

Nepochopení výtvarníci : ešte o Slovenských gagoch v Kremnici / Peter Lysek. – Fotogr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 39 (26.9.1990), s. 5. 
 
 hodnotiaci článok + bilančný 

... Novinkou a spestrením gagov bola amatérska tvorivá dielňa výtvarníkov z Banskej Bystrice. Doslova 
zaplavili námestie 1. mája, kde svojimi výtvarnými prácami dotvárali festivalu punc. Niektorí kreslili na 
výkresy, iný si vybral chodník. Škoda, že neboli pochopení niektorými miestnymi občanmi. Nielenže 
peknú prácu na chodníku (výjav sv. Matúša) doslova kartáčmi vydrhli, ale ešte organizátorom gagov 
vynadali do totalitných, bývalých komunistov, lebo výtvarník si vybral miesto pre svoju prácu pred 
kostolom. Bolo by dobre pozrieť sa  aj ďalej od Kremnice, ako sa inde žije, veď podobné biblické 
výjavy pred kostolmi sa kreslia aj v iných mestách (lebo tam sa hodia skôr ako pred reštauráciou, 
obchodom a pod.). ... Možno nájdu amatérski výtvarníci pochopenie na budúcich gagoch. Ak do 
Kremnice ešte prídu. ... 

 
137. Fekiač, J. 

Boli, sú a (možno) budú : (k 10. ročníku festivalu humoru a satiry Slovenské gagy) / J. Fekiač. 
– Fotogr. 2. 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 41 (10.10.1990), s. 9. 

 
 informatívny + hodnotiaci + bilančný článok 

... Majú Slovenské gagy šancu na prežitie? Pre ne pracuje obrovský lokálpatriotizmus Kremničanov, 
profesionalita až profesionálny fanatizmus ich zakladateľov a ľudí, ktorí pri nich vydržali viacero 
ročníkov. Kremnica je protoplazmou, Kremnické divadlo v podzemí (v najznámejšej zostave Fakla, 
Brčka, Vykysalý) prvá molekula organizmu Festivalu humoru a satiry. Pracujú preň ľudia s diagnózou 
’68, pre ktorých bol jedinou alebo jednou z mála možností realizovania vlastných schopností. Slovenské 
gagy majú kredit nahlodaný síce v posledných rokoch  nezvládnuteľným megalomanstvom, ale je to 
kredit netradičného, populárneho podujatia s vlastnou výraznou tvárou. Verím, že prežijú. ... 
Zaujímavé, sklamali všetky programy, pôvodne zaradené ako ťaháky dňa – verejná nahrávka štúdia 
Česko-slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici s Milošom Kopeckým, Milanom Markovičom 
a ďalšími hosťami, nočný program Štefana Skrúcaného a Olivera Andrásyho, i Štefanom Skrúcaným 
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uvádzaný Pohár improvizácie (súťaž družstiev v divadelných improvizáciách). Veľkým sklamaním bolo 
Kremnické divadlo v podzemí. Znovu (už desiaty krát) neuviedlo na Gagoch premiéru – tentoraz to mal 
byť politický kabaret „Demokracia áno, ale prečo“. ... 
  

A plánované neplánované vrcholy festivalu? Bolo ich viac, než môže jeden stráviť. 
Profesionálni, kultivovane ľudskí Cvoci zaujali aj deti, aj dospelých. Amatérski filmári z klubu 
Nicolaus z Liptovského Mikuláša dokázali dve hodiny premietať krátke, ale na výsosť dokonalé filmy. 
Dva hudobné koláčiky: LOJZO znovu ľudovo a jednoducho vytvoril originálnu atmosféru, to isté, ale 
celkom inými prostriedkami a na inom mieste Jana Koubková. ... 

 
138. Mucha, František 

„Edo, povedz vtip ...“ / František Mucha. – Obr. 1. 
In: Slobodný piatok : týždenník združenia nezávislých novinárov. – Roč. 1, č. 23 (7.11.1990), 
s. 2. 

 
 hodnotiaci + kritický článok 

 
139. Tadian, Július 

Humor a satira / Július Tadian. – Fotogr. 2. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 40, č. 41 (11.10.1990), s. 57. 

 
 hodnotiaci článok 

 
140. Úradníček, Martin 

Bude Kremnica slovenským Gabrovom? / Martin Úradníček. – Fotogr. 4. 
In: Osvetová práca. – ISSN 0231-8911. – Roč. 40, č. 23 (1990), s. 25-26. 

 
 hodnotiaci článok 

... Možno povedať, že Kremnické [* vtedy ešte Slovenské gagy] gagy majú už od svojho vzniku dva 
charakteristické znaky – dostatok humoru a chronický nedostatok finančných prostriedkov. Druhý 
syndróm sa v tomto roku prejavil zvlášť výrazne a usporiadatelia sa už takmer zmierili s myšlienkou, že 
festival neprežije ani jubilejnú sezónu. Sieť bývalých sponzorov sa rýchlo rozpadla, niektorí spoľahliví 
mecenáši zanikli (napríklad Krajský výbor SZM), ďalší sa na zánik chystali (Krajské osvetové 
stredisko) a ostatní zaujali vyčkávaciu pozíciu. Členovia prípravného výboru sa rozhodli pre posledný 
zúfalý krok a navštívili Ministerstvo kultúry SR. Cestou z Bratislavy sa im na tvárach konečne rozhostil 
blažený úsmev, lebo minister Ladislav Snopko prisľúbil podporu vo výške 100 tisíc korún, a ako už 
vieme, svoj sľub aj dodržal.  

Potom podali pomocnú ruku (v ktorej šušťali peniaze) aj pracovníci bratislavského Osvetového 
ústavu, banskobystrického Krajského osvetového strediska a svojou troškou do mlyna prispelo aj 
banskobystrické rozhlasové štúdio. ... 
 

Gagy kontra Kremnica? 
Festival sa napokon skončil nad očakávanie dobre, hoci sa ako vždy objavili drobné i väčšie 
organizačné nedostatky. Sem-tam nestihli pripraviť scénu, občas sa oneskorili účinkujúci a kde-tu 
vypadlo z programu nejaké predstavenie (alebo aj pribudlo). Dlhoroční priaznivci však nad týmito 
lapsusmi iba džentlmensky mávali rukou a brali ich ako súčasť recesie. Jednoducho pochopili, že gagy 
majú charakter akéhosi open-festivalu s mierne nezáväzným obsahom i formou. 
Žiaľ, podstatne menší zmysel pre humor už roky prejavuje Mestský národný výbor, Technické služby, 
niektoré reštauračné zariadenia i viacerí obyvatelia Kremnice. Ich postoj k festivalu je aj po desiatich 
rokoch viac ako chladný. Veď ako ináč si možno vysvetliť, že počas gagov bol na 
najfrekventovanejšom mieste (Medzi bránami) porozhadzovaný stavebný materiál? A ako je možné, že 
desiatky návštevníkov našli iba dva občerstvovacie stánky s úbohým sortimentom? 
Dramaturg festivalu Ján Fakla k tomu dodáva: „Aj keď máme za sebou jeden z najúspešnejších 
ročníkov, opäť sa bojím, že Slovenské gagy skrachujú. Dokonca som sa už zaoberal kacírskou 
myšlienkou, aby sme ich prerušili na dva či tri roky. Snáď by si potom Kremničania uvedomili, že v ich 
meste sa kedysi konal ojedinelý a netradičný festival, ktorý si získal meno. Že Kremnica sa mohla stať 
nielen baníckym a minciarskym centrom, ale aj slovenským Gabrovom ...“  
Priznám sa, že takúto pesimistickú úvahu som z úst humoristu ešte nepočul. A navyše s ňou nesúhlasím. 
Prerušiť festivalovú šnúru práve vtedy, keď sa na nej zaligotala prvá slobodná korálka? Vo chvíli, keď 
gagy konečne získali podporu aj zhora? To by bola večná škoda. A čo keď sa po komunálnych voľbách 
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objavia na kremnickej radnici ľudia, ktorí už budú chápať, že záchvat smiechu naozaj neškodí, ale 
prospieva zdraviu? Uznajte sami, že táto predstava je dosť reálna. A keby nebodaj zlyhala, zostáva ešte 
posledná možnosť. Vyjsť do ulíc s transparentom, na ktorom bude nápis Priatelia humoru všetkých 
krajín spojte sa! 
Verím, že Slováci majú zmysel pre humor, pochopia výzvu a naozaj sa  spoja. Veď za tú srandu 
v Kremnici to predsa stojí. ... 

 
141. Suballyová, Ľubica 

Slovenské gagy ’90 : Veni, vidi ...vici? – Vici! / Ľubica Suallyová. – Fotogr. 1. 
In: Čas na sobotu. – Roč. 1, č. 30/90 (1990). – [Príl.] Bidlo : humoristická príloha denníka Čas 
na sobotu.  

 
 hodnotiaci článok 

 ... Nedá mi však nespomenúť, že akosi potichu z gagov odkráčala literatúra, ktorá tu vždy, aj keď 
nenápadne prítomná, lebo vo svojej podstate je fundamentom všetkých žánrov, ktoré sa tu schádzajú. ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavol M. Kubiš 
In: SLOVENSKÉ GAGY – 

jubilejné vydanie 
k 10. výročiu založenia Festivalu humoru a satiry v Kremnici 
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Ročník XI. 

 

Termín:  15. november 1991 (piatok) – 16. november 1991 (sobota)  

Rektor UHaS:  57* Tibor Bogdan (herec z Martina)  

 
Novinky: 
 
– v tomto ročníku medzi scénami už chýbal Klub mládeže Labyrint 
 

Zaujímavosti: 
 
– 58* Slovenská televízia vyrobila podľa scenára Rudolfa Škulca a Jána Faklu dokumentárny film o festivale 
Prvá ucelená 
 
– humoristi si „zgustli“ na politikoch, ktorí boli vďačnými objektmi na imitovanie 
 
... Nebolo vari súboru a predstavenia, kde by si na paškál nevzali známu humornú postavičku – Václava Klausa 
... 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 

 
– tohtoročné vytýčené heslá:   „S ľudom USA na večné časy a nikdy inak!“ 
     „Slovensko si Slovákom rozvracať nedáme!“ 
 
... Len nápad nestačí, keď sa stretne s nepriazňou okolností. Tohtoročný festival si vytýčil parafrázovité heslo  
„S ľudom USA na večné časy a nikdy inak!“. Zodpovedala tomu výzdoba interiéru reštaurácie Jeleň (vraj mala 
byť pestrejšia, ale majiteľ nechcel mať diery od pripínačiek na stenách), výzdoba v Medzibrání mestského 
opevnenia, pútače parodizujúce „vizírovskú“ reklamu a dolárovú mániu. A tiež permanentky v podobe stokoruny 
zdevalvovanej na päťdesiatku, z ktorej známa dvojica – robotník a roľníčka pozerá s klaunovskými nosmi 
zrejme do USA, veď aj falšovanie tejto vstupenky „sa trestá vysťahovaním“ práve tam. Takto „po americky“ sa 
mohla blýskať sranda, nebyť vytrvalej spŕšky. A nielen takto. Druhé heslo festivalu bolo totiž ešte podnetnejšie: 
„Slovensko si Slovákom rozvracať nedáme!“. ... 
 

ULMAN, Peter. 1991. Gagy so zvlhnutým perím. In Smer dnes, 1991, roč. 1, č. 126, s. 12. 
 
– dalo by sa povedať, že jedenáste Gagy boli Gagy zmoknuté 
 
– niekto im prilepil nálepku Slovenskie (národnie) gagy 
 
– vôňa a chuť kremnického medovníka od Jozefa Hauríka zmierňovala dopady počasia na Gagy a gágajúcich 
... Iba kvalita, akú mali napríklad perníky domáceho pernikára Jozefa Hauríka, na ktoré vždy od rána do večera 
čakal nekonečný rad. ... 
 

BERTA, Milan. 1991. Blázinec, v ktorom je ako v raji : uskutočnil sa XI. ročník Slovenských gagov.  
In Pravda. ISSN 1335-4051, 1991, roč. 1 (72), č. 41, s. 3. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Divadlo Stoka (z klubu Čierny havran) – Bratislava – Impasse (Sentimental journey) – BlahoUhlár, Miloš 
Karásek 

                                                
57* – podľa kroniky Benjamína Hronču 
58* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
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... Každý festival sa meria predovšetkým špičkou, a tú na kremnických gagoch predstavoval súbor Stoka 
z bratislavského klubu Čierny havran, ktorý spojil svoje súčasné osudy azda s najinvečnejšími slovenskými 
divadelníkmi – profesionálmi B. Uhlárom a M. Karáskom. Ich predstavenie Impasse(Sentimental journey) sa 
stretlo s nadšením a vnímavým prijatím napriek tomu, že nejde o ľahké umenie, skôr naopak. Žiada si diváka 
intelektuálne  pripraveného, emocionálne naladeného na vlnovú dĺžku takéhoto divadla. Uhlárovsko-
karáskovská prax rezignuje na konvenčné postupy, zakladá si na divadelnom znaku, plnokrvnom obraze, 
metafore s ľahšie či ťažšie dešifrovateľným významom. Je to scénický obraz syntetizujúci a rehabilitujúci 
všetky, i tie nízke javiskové prostriedky, pričom je badateľné poučenie na čínskom a japonskom divadle 
(využitie masiek, tanečný pohyb). Impasse tvorí sled troch desiatok samostatných scén, útočiacich na ľudský 
rozum, srdce, svedomie, cit i emócie, scén nabitých javiskovou sémantikou, scén provokujúcich, šokujúcich, 
s ktorými divák nemusí súhlasiť, ale rozhodne im nemôže uprieť originalitu a silu umeleckej výpovede. ... 
 

BORČIN, Emil. 1991. Vždy s humorom ...(a nikdy inak!) : Kremnické gagy s nádejou na prežitie.  
In Práca. ISSN 0231-627, 1991, roč. 46, č. 271, s. 6. 

 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica – Neposledné predstavenie 
 
– Umelecká agentúra G.A.G. – Banská Bystrica – Visílá Radio Motytschka alebo prvé súkromné vysielanie 
relácie Jó reggelt „Live“ – účinkovali: Ľubomír Motyčka, Hana Veljačiková, Rasťo Piško, František 
Výrostko, autor scenára: Ján Snopko, réžia: Ján Fakla 
 
... Banskobystrická agentúra G.A.G. uviedla „neustále aktuálny a seriózny program „Vysílá Radio Motytschka 
alebo prvé súkromné vysielanie relácie Jó reggelt „Live“. Okrem známeho Ľubomíra Motyčku účinkovali 
Rastislav Piško, Hana Veljačiková a František Výrostko. Autorom scenára je Ján Snopko a režisérom Ján 
Fakla. Cieľ: baviť, nech sú obete akékoľvek. Našťastie, vkus tu za obeť nepadol, hoci predstavenie bolo 
nevyrovnané, bez tempa a mnoho pokusov o vtip sa skončilo trápnym mlčaním publika. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 

 
– Kaiser a spol. – Topoľčany – Už sú tu 
 
... Každý festival má aj svoje problematické produkcie, ba priamo prehry. Za krajnú hranicu v rozpätí od 
pozitívneho po negatívne možno považovať vystúpenie dvojice Kaiser a spol. z Topoľčian s programom Už sú 
tu, čo nebolo nič iné ako znôška slovných a hudobných imitácií (à la Klaus, Havel, Luděk Sobota atď.) 
s odkazmi na aktuálne politické problémy, čo by sa znieslo nanajvýš na večere pracovnej slávy, ak by sa také 
niečo ešte dnes nosilo. Aj pre humor a satiru platí, že tvorba sa začína až tam, kde sa prekračuje akt 
napodobňovania. Stoka a Kaiser a spol. sú samozrejme nesúmerateľné hodnoty, a ak sa predsa len objavili na 
slovenských gagoch vedľa seba, je to potom signál pre dramaturgiu, že si treba ujasniť profiláciu tejto 
prehliadky. Diváci sa zvyčajne na imitáciách akosi oslobodzujúco zasmejú, ale je to v porovnaní so 
znepokojujúcimi otázkami, ktoré nastoľuje napríklad inscenácia Stoky, krátkodychý účinok. ... 
 

BORČIN, Emil. 1991. Vždy s humorom ...(a nikdy inak!) : Kremnické gagy s nádejou na prežitie.  
In Práca. ISSN 0231-627, 1991, roč. 46, č. 271, s. 6. 

 
– No a čože – Dolné Vestenice 
 
– Divadielko poézie Ozvena – Dolný Kubín – Smrť Jánošíkova, čiže cesto do hlbín duše Slováka 
 
... jedenásty ročník sa musel uspokojiť s amatérmi. O. K. Veď aj amatéri, ba u nás práve oni vnášali do 
javiskového aj hudobného humoru pohyb a vývin a zmeny.  Lenže tentoraz ako keby hlavným kritériom bola 
vzdialenosť a výška cestovného. Nenové, nenápadité, komunálne a prvoplánovo ladené vtipkovanie má síce na 
Slovensku odjakživa vďačné a verné publikum, od Gagov sme si však zvykli dostávať viac. Úprimný 
a obdivuhodný bol vari len zápal protagonistov. Lenže tým sa nelíšili od ostatných. Napríklad od divadielka 
poézie Ozvena z Dolného Kubína. Ich predstavenie Smrť Jánošíkova alebo cesta do hlbín duše Slováka bolo 
skôr príjemné vďaka dievčenskej časti ansámblu i pôvabné, no pričasto len parodizujúce, len zľahčujúce Jána 
Bottu, menej už do hlbín slovenskej duše cestujúce. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 
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– Divadlo Korbáč – Myjava – Vstúpte do blázinca alebo rozšírte naše rady 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Etudy – (kino Partizán) 
 
... Mím Miroslav Kasprzyk už na Gagoch zdomácnel. Zrástol sa s nimi, nuž nemohol chýbať, hoci neútulný 
priestor kremnického kina Partizán vopred likvidoval čo i len možnosť akejkoľvek  komunikácie javisko – 
hľadisko. Celé to ešte umocnila dramaturgia Kasprzykovho programu s hosťami a diskotekárom, ktorý ako 
ukážky nekomerčnej hudby ponúkal Jeana Michela Jarreho a Dire Stratis. Škoda. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 

 
– Divadielko KA MsKS – Tvrdošín – Dodo 
 
– Divadelné združenie – Partizánske – Starí námorníci 
 
– 59* Pohybovo-tanečné divadlo – Poprad – Obrazy zmiznutého sveta II. 
 
– 60* scénky MJF RKS – Prievidza – Poklad na striebornom jazere 
 

Hudba: 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava 
 
... Ak sú (akože aj sú) Slovenské gagy akýmsi zrkadlením stavu humoru a satiry u nás, ak aspoň čiastočne 
mapujú aj úroveň hudobných skupín menšinových žánrov, potom trochu mrzí, že na tomto poli sa podobný 
„šľah“, aký vyvolala v rámci divadiel Stoka, nekonal. Country skupina Kredenc z Nižnej, Zabudnutí z Tužína 
[* správne – z Tužinej], ani osvedčený LOJZO super prekvapenie nepriniesli. Ba možno Lojzáci aj hej. 
Prekvapivo nabitá sála ešte prekvapivejšie aplaudovala ich „podarenej satirickej ostropaľbe“ typu „Na obed som 
si dal čarnogurský rezeň, / dnes som ešte muzikantom, zajtra možno väzeň.“ V hudobnom prejave a celkovom 
image prevládla u LOJZA prílišná rutina. Hrajú aj s chuťou, aj s odozvou. Takže všetko by malo byť o. k. Len 
tu okrem nich niekto chýbal. Ale kto? Nechce sa veriť, že to aj v hudobnogagovom podhubí na Slovensku 
nezačne opäť poriadne bublať. ... 
 

ULMAN, Peter. 1991. Gagy so zvlhnutým perím. In Smer dnes, 1991, roč. 1, č. 126, s. 12. 
 
– Kredenc – country skupina – Nižná nad Oravou 
 
– Zabudnutí – folková skupina – Tužina 
 
– Jazz folk club 
 
– 61* In Actus V-klub VŠP – Nitra 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Víno, ženy, spev – kreslený humor – Peter Gossányi, Marián Bachratý, Andrej Mišanek, Bohuslav 
Pernecký, František Okruhlica, Ľubomír Kotrha, Ľubomír Radena, Laco Torma , Vlado Javorský, Kazo 
Kanala, Oliver Solga, Svetozár Mydlo – (čitáreň Okresnej knižnice) 
 
– športové koláže Ernesta Svrčka – (kino Partizán) 
 
... Tri výstavy: Víno, ženy, spev so stálicami kresleného humoru (Gossányi, Bachratý, Mišanek, Pernecký, 
Okruhlica, Kotrha, Radena, Torma, Javorský, Kanala, Solga, Mydlo a mnohí ďalší). Športové koláže 

                                                
59* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
60* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
61* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Ernesta Svrčka z Brezna a produkcia PMDD (Peter Michalec a Dušan Drobný z Piešťan). Svrček nás už dlho 
udivuje fantáziou. Vtipom i svojskou filozofiou, ktoré stvárňuje stavaním protikladov a paradoxov v kolážach. 
Hoci jeho humor sa na nás nevalí z novín a časopisov, tento pán sa prejavuje ako jeden z najvtipnejších. Až je 
človeku ľúto, že zatiaľ nevydal z koláží knihu. ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 

 
– PMDD – Peter Michalec a Dušan Drobný – Piešťany – výstava vtipov – (MsKS) 
 
– vo vývesných vitrínach na námestí nápadité fotovtipy anonymného autora  
 
– Máme, čo sme nechceli 
 
– Milan Stano 
 

Pre deti: 
 
– podujatia pre deti netvorili samostatnú časť, ale boli zakomponované do rámca ostatných vystúpení 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica 
 
... Nevinnosť detského prejavu opäť raz podala svedectvo. V rozprávkovej hre Divadla na Rázcestí sú deti 
s citlivou programovosťou vedené k rozpoznaniu a uvedomeniu si priorít v živote človeka. Čosi v zmysle cit 
a láska nad zlato. Keď sa v závere ústredný hrdina v snahe polepšiť sa kontaktuje s deťmi otázkou, čo si má 
podľa nich zvoliť, čo je najdôležitejšie, maličký chlapček do džavotu ostatných radí: „Peniaze...“ A vôbec 
nevyzerá ako fiškus ... 
 

ULMAN, Peter. 1991. Gagy so zvlhnutým perím. In Smer dnes, 1991, roč. 1, č. 126, s. 12. 
 
– Tomáš Plaszky – Košice 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Banská Bystrica – Čoro-moro – klauniáda – okrem iného aj s „končertom“ 
Antona Brčku 
 
... Kremnické divadlo v podzemí, otec a matka Slovenských gagov, sa predstavilo klauniádou pre menších 
divákov a ich rodičov Čoro-moro. Obyčajná, poctivá šašovská šou. Kontakt s deťmi, nadhľad, prostučký príbeh, 
komediantské majstrovstvo hercov ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991a. Správa o vodných stavoch. In Smena. ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 272, 
s. 5. 

 

Film:  
 
– amatérsky filmový klub Nicolaus – Liptovský Mikuláš 
 
– premietanie „disneyoviek“ – Snehulienka, Popoluška, Lady a Tramp, Kniha džunglí ... –  (kino Partizán) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  
 
– vyvrcholením prvého večera bolo – Štúdio Dialóg: Čo kto komu za týždeň vzal a Radio Motytschka – (čitáreň 
knižnice) 
 
– delfská veštiareň 
 
– country bál 



 

 - 92 - 

 
– 62* RKS – Trebišov – Kvety zla (scénický tanec) 
 
– 63* Cultus – Bratislava – No čo?! – choreografia 
 
– 64* A chorus line (tanečná skupina) – Nitra – „Nos“   
 
– 65* RKS – Zvolen – Pod pavúčou sieťou – (literárna tvorba Klubu začínajúcich autorov spojená s diskusiou) 
 
– 66* Klub mladých – Sitno – Jánošík po privatizácii  
 
– 67* čaj o piatej 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:    ZK Baník Rudné bane 
– porota:  humoristi z rozhlasového Humorikónu 
– 68* moderátor:  Ján Šesták 
– víťazi:   Kasprzykovci – Liptovský Mikuláš  
– téma (s ktorou sa predviedli): Ten, kto tancuje s vlkmi – alebo splnený sen Vladimíra  

Mečiara 
– cena:   získali tradičný uhorkový pohár (nápad Romana Vykysalého) 
– témy: Let z Prahy do USA s medzipristátím na Kube, Súboj Schwarzenegra so 

Schwanzenbergom, Posledné minúty Jána Čarnogurského pred zoskokom a iné  
... Gólmi do vlastnej siete nešetril konferencier súťaže, ktorá mala pod názvom Pohár improvizácie (cenou pre 
víťaza je pravý pohár od uhoriek) premiéru pred piatimi rokmi. Počas piatich minút, ktoré mali súťažiace 
divadelné kolektívy na prípravu vtipného výstupu po vylosovaní témy, nešetril preplnené hľadisko Závodného 
klubu Baník a častoval ho vtipmi komunálneho razenia s dlhočiznou bradou. Lákavé témy (Let z Prahy do USA 
s medzipristátím na Kube, Súboj Schwarzenegra so Schwanzenbergom, Posledné minúty Jána Čarnogurského 
pred zoskokom a pod.) tiež vždy nenasmerovali k najvtipnejšiemu výsledku, a tak sa stal nakoniec s prevahou 
kráľom improvizácie tím Miroslava Kasprzyka z Liptovského Mikuláša. Úspech im prinieslo stvárnenie témy 
„Ten, kto tancuje s vlkmi – alebo splnený sen Vladimíra Mečiara.“ ... 
 

ULMAN, Peter. 1991. Gagy so zvlhnutým perím. In Smer dnes, 1991, roč. 1, č. 126, s. 12. 
 

Počasie: – pršalooo vytrvalooo 
 
... Fúka. Studený. Mrholí. Na námestie pod súsošie partizánov pribieha hlúčik mladých mužov. V plavkách, aj 
dámskych. S nafukovacou loptou, bazénikom, osuškami, softbalom. Gitarou a trúbkou. Za bujarého spevu 
„poďme bývať na má jamy bič“ sa začínajú plážovo blázniť, mazať opaľovacím krémom, naháňať s loptou. 
Konečne v Kremnici. Konečne gag. ... 
 
Obvyklý termín – september – nedovolil usporiadateľom dodržať nedostatok financií. Keď sa peniažťoke našli, 
nebolo počasia. Nuž pestrofarebné pútače (Kokozie mlieko, supermani a Aničky v amerických národných 
farbách, šuhaj, vyhrávajúci na splachovači ako na fujare...) mokli a tíško sa rozpúšťali. Program – gagy sa ukryl 
pod strechy kina, kultúrneho strediska, knižnice a závodného klubu Rudných baní. ... 
 
Z mrholenia sa stala prietrž mračien. Leje odušu. Stánkari a priekupníci s tureckou „západnou“ módou to 
vzdávajú. Gagové publikum nepatrí k najsolventnejším. Zostala len búdka medovnikára Hauríka, sladko 

                                                
62* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
63* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
64* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
65* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
66* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
67* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
68* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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rozvoniavajúca na celú Kremnicu. A tá druhá vôňa, prebíjajúca sa pomedzi kvapky. Podnik Pezinčan – 
Demovič nemôže chýbať nikde, kde je veselo. Krvavničky, lokše, víno. ... 
 
Kvapká. Vytrvalo. Dážď zmýva litery z rukou napísaného programu. ... 
 
Dážď sa spája s melanchóliou, clivotou a zadumaním. Koniec roku 1991 tiež nevyzerá veselo. A predsa – diváci 
sa bavia, hoci občas sami možno nevedia na čom. Jediné, čo sa organizátorom a meteorológom nevymklo z rúk 
je nálada. Alebo skôr úporná, temer hysterická túžba baviť sa, presvedčiť, že nie je tak zle, ako je? ... 
 

ŠČEPKA, Miloš. 1991b. Všetky druhy dažďa : 11. Slovenské gagy v Kremnici. In Smena. 
ISSN 0231-7427, 1991, roč. 44, č. 270, s. 1 a 4. 

 

Dejiská (scény): 
 
– Mestské kultúrne stredisko MsKS), Kino Partizán, Okresná knižnica, Závodný klub ROH Rudné bane – Baník, 
Medzibránie, Námestie SNP  
 
– Labyrint už chýbal medzi scénami  
 

Usporiadatelia: 
 
– Regionálne kultúrne stredisko v Žiari nad Hronom (RKS ZH, dovtedy Okresné osvetové stredisko Žiar nad 
Hronom, teraz Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom) – hlavný garant podujatia 
– ďalší usporiadatelia – Mestské kultúrne stredisko Kremnica, Národné osvetové centrum a koordinačné centrum 
Zväzu mladých Bratislava (NOC BA) – (títo poskytli aj časť financií) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– zaujímavosť:  
organizačný tím v roku 1991 nazvali Ústredným výborom Festivalu humoru a satiry Slovenské gagy 1991; jeho 
adresa: ÚV FHS SG 1991, Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom 
– členovia: 
Anton Brčka (ideologický tajomník ÚV festivalu, dramaturgia), Ján Fakla (dramaturgia, propagácia), Jozef 
Fekiač (predseda, generálny tajomník ÚV festivalu humoru a satiry:), Sylvia Kusendová (NOC BA), Peter 
Lysek (technická komisia), Peter Žabka (Kino Partizán), Helena Žňavová (tajomník, MKG, RKS ZH) 
 

 
Články: 
 

142. Tatran, Ľudovít 
Už sme ich pochovávali … / Ľudovít Tatran. 
In: Posledný pištoľník – závislá úletová perióda. – Roč. 2. (15.-16.11.1991), nestr. 

 
 zamyslenie + spomienky Ľuda Tatrana 

... Nedá sa povedať, že by sa obyvatelia Kremnice hneď od samého začiatku boli zašli od radosti, že sú 
Gagy práve v Kremnici. Bolo veľa oponentov, ba našli sa aj takí, ktorí v deň Gagov telefonovali na 
okresný výbor KSS, že čo sa deje v Kremnici, je hrozné, že sa tu chystá nový šesťdesiaty ôsmy rok. 
V čase tvrdej totality nebola hračka presvedčovať okresných atamanov z toho, že to nie je pravda. ... 
 

Ešte dnes sa treba obdivne čudovať nad prácou povedzme takej ubytovacej komisie. Kremnica 
je malé mestečko a ubytovať stovky ľudí sa zdalo byť nad ľudské sily. Ale kto prišiel na Gagy a chcel 
mať strechu nad hlavou, mal ju. 
A čo taká technická komisia? Málokto si vie predstaviť tie šokové situácie, prenášanie klavírov, 
inštalovanie osvetlenia, pódií a čo ja viem čoho. Títo chlapci sa k svojej robote postavili statočne 
a mnoho razy zachránili kredit Gagov. 
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Komisia, ktorá mala na starosti program, hádam ani nespávala. Musela denno-denne riešiť zdanlivo 
neriešiteľné otázky programu. Dnes sa na tieto vtedy šokové situácie dívame s úsmevom, ale vtedy nám 
nebolo všetko jedno. ... 

 
143. Dvořáková, Barbora 

Rozmočený smiech : v Kremnici sa uskutočnil 11. ročník Festivalu humoru a satiry Slovenské 
gagy / Barbora Dvořáková. – Fotogr. 2. 
In: Verejnosť. – Roč. 2, č. 270 (18.11.1991), s. 3. 

 
 kritický článok 

... „Majú Slovenské gagy (vyslovuj ako je napísané gag – od hlasového prejavu husi) šancu na prežitie? 
Pracuje pre ne obrovský lokálpatriotizmus Kremničanov, profesionalita až profesionálny kreténizmus 
jej zakladateľov a ľudí, ktorí pri nich vydržali viacero ročníkov. Pracujú pre ne ľudia s diagnózou ’68, 
pre ktorých bol festival jednou z mála príležitostí na realizovanie vlastných schopností. Slovenské gagy 
majú kredit nahlodaný síce v posledných rokoch nezvládnutým megalomanstvom, ale to je kredit 
netradičného populárneho podujatia s vlastnou tvárou.“ Prečítali ste si slová, ktoré sa o slovenských 
gagoch písali minulý rok. Do bodky však platia dosiaľ, slasti ani strasti gagov sa nevychýlili ani o piaď. 

Na Slovenských gagoch (presnejšie na ich časti) som bola po prvý raz. Veľa som však o nich  
čítala a počula, o to viac som bola zvedavá. A následne sklamaná. Očakávala som samý gag (čítaj po 
anglicky geg) a videla samý gag (teraz čítaj v slovenčine). Ad absurdum do písmena pridŕžanie sa 
názvu. Ale to asi nemalo byť zámerom slovnej hračky! 

Samozrejme, na tom, že väčšina divadelných predstavení dosahovala úroveň husích gagotov, 
nadšenci – organizátori  festivalu vinu nenesú. Im sa treba iba poďakovať, že nezľavujú zo svojho 
heroického boja o život festivalu. Ale možno vytknúť, že si viac nevzali k srdcu vyššie spomínané slová 
o megalomanstve. ... 

 
144. Borčin, Emil 

Vždy s humorom (a nikdy inak!) : Kremnické gagy s nádejou na prežitie / Emil Borčin. 
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 46, č. 271 (19.11.1991), s. 6. 

 
 hodnotiaci článok 

... Kremnický festival Slovenské gagy vyrástol s niekdajšieho generačného podujatia a uznávanú 
národnú prehliadku malých divadiel a súborov humoru a satiry. Vyrástol predovšetkým z plienok 
amaterizmu (aj keď majú naň prístup z väčšej časti neprofesionálni tvorcovia), a to tak z hľadiska 
umeleckej úrovne, ako aj organizačnej prípravy. Iste, objavili sa niektoré menšie nedostatky, časové 
sklzy, nepredvídateľné okolnosti, ale schopnosť dať v dnešných podmienkach dohromady takúto 
prehliadku, zabezpečiť celú tú bázu, na ktorej stojí, dotiahnuť súbory a zaangažovať diváka tak, aby sa 
vytvorila tá správna festivalová atmosféra, a to nielen v sálach, ale aj v meste, svedčí o životaschopnosti 
podujatia. ... 

 
145. O gagoch po gagoch / [autor] ma. 

In: Žiara. – Roč. 32, č. 47 (1991), s. 5. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

146. Berta, Milan 
Blázinec, v ktorom je ako v raji : uskutočnil sa XI. ročník Slovenských gagov / Milan Berta. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 1 (72), č. 41 (18.11.1991), s. 3. 

 
 hodnotiaci článok 

... Generálny tajomník ÚV Festivalu humoru a satiry Ing. Jozef Fekiač sa netajil, že nielen on mal 
obavy.  
„Nechceli sme veľké mená. Nechceme byť totiž len prehliadkou už  poznaných a poznaného, hoci bez 
nich a neho sa nezaobídeme úplne. Chceme, aby sa tu predstavilo niečo nové, vydumané, vytvorené, 
napísané práve pre naše Gagy. A nechceme, aby všetko skĺzlo do političnosti, aby politika dominovala 
vo všetkých témach, či vystúpeniach.“ ... 

 
A perspektíva Gagov? Mesto Kremnica i jeho radnica dali tohto roku jasne najavo boli a sú naše, sú 
súčasťou života mesta, najmä toho kultúrneho, nedáme si ich. ... 
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147. Ščepka, Miloš 
Správa o vodných stavoch / Miloš Ščepka. – Fotogr. 3. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 44, č. 272 (20.11.1991), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Nemôžem súhlasiť s názorom, že festival humoru a satiry Slovenské gagy v Kremnici je len 
nepodstatnou prehliadkou divadiel malých javiskových foriem. Bolo by to trestuhodné 
zjednodušovanie. Gagy vždy chceli byť veselým happeningom, zahŕňajúcim celé dianie vo svete 
slovenského humoru. Pravda,  ťažisko spočíva na divadielkach, no nie ony sú hlavnou témou. Tou je 
smiech. Preto sú Gagy festival jedinečný a dôležitý. ... 

Financie a neľútostné novembrové lejaky riadne oklieštili Slovenské gagy. Čo pribudlo, bola 
politická satira a erotika, podchvíľou hraničiaca s vulgárnosťou. Nejeden divák tŕpol, či (a kedy) nám 
účinkujúci v úsilí rozosmiať otrčia holú odvrátenú zadnú tvár. Našťastie ani lejaky, ani suchoty 
(vreckové) neobrali rozgagotanú Kremnicu o skvelú náladu, ducha sprisahaneckej spolupatričnosti, 
súzvučnosti, totožnosti krvných skupín. Tak vzniká neopakovateľné ovzdušie, ktoré s účinkujúcimi 
a divákmi stvára divy. To nie je trik. To sú Gagy! ... 

 
148. Ščepka, Miloš 

Všetky druhy dažďa : 11. Slovenské gagy v Kremnici / Miloš Ščepka. – Fotogr. 2. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 44, č. 270 (18.11.1991), s. 1 a 4. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Na rozdiel od minulých ročníkov sa Slovenské (národnje) gagy vracajú ku koreňom k amatérom, 
milovníkom. Úroveň ich produkcie však často je viac amatérska ako milovnícka. Imitátor Kaiser 
a spol. z Topoľčian prekvapili nepríjemne a dvojnásobne. Jednak že ešte niekto u nás môže predvádzať 
taký bezduchý a vulgárny humor, druhak že publikum sa na čomsi podobnom úprimne zabáva. 
Našťastie, zlý pocit zahnala bratislavská Stoka s predstavením Impasse. Iné divadlo, iné publikum, iný 
zážitok. ... 

 
149. Ulman, Peter 

„Ameriku“ odplavil dážď / Peter Ulman. – Fotogr. 1. 
In: Smer dnes. – Roč. 1, č. 119 (18.11.1991) s. 1-2. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Podstatný škrt v dramaturgii urobil nakoniec len darebák dážď. Ten totiž od A do Zet (Amerika – 
Neamerika) odplavil plánované „americké“ podujatia v uliciach mesta ako Hydepark, odhalenie Sochy 
slobody, Žobrácka polievka alebo Predvolebný guláš a iné. A tak z tej parodickej amerikanizácie veľa 
nezostalo. ... 

 
150. Ulman, Peter 

Gagy so zvlhnutým perím / Peter Ulman. – Fotogr. 8. 
In: Smer dnes. – Roč. 1, č. 126 (26.11.1991), s. 12. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Snáď ani netreba zdôrazňovať, že Slovenské gagy ’91 neboli ani tentoraz ani v predchádzajúcich 
desiatich ročníkoch akousi prehliadkou satiristicko-humoristických divadiel. Je to happeningový 
festival, na Slovensku svojho druhu jedináčik. Rodičia (Ján Fakla, Anton Brčka a iní ) sa oň dobre 
starajú, takže ho nerozmaznali ani niekdajšou účasťou „profíkov“ (Kopecký, Radošinci, Markovič). 
Tohto roku trochu prechladol a posmrkával. Inak by vôňa medovníkov firmy Haurík a spol., ako aj 
„vetešnícke“ stánky v Medzibrání určite zanikli v „gagisticky trafených“ pouličných akciách. Na 
programe bolo všeličo: od odhalenia Sochy slobody cez Hydepark až po Žobrácku polievku. Nakoniec 
boli vinou počasia asi najvýraznejším „pouličným“ gagom rozškľabené útroby Ulice SNP. Tá dlhočizná 
jama, do ktorej treba pochovať banovanie za tým, že vonku tentoraz nesršal humor, ale pršal dážď. ... 
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Ročník XII. 

 

Termín:   11. september 1992 (piatok) – 13. september 1992 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  nebol vymenovaný 

 
Novinky:  
 
– zmenili sa usporiadatelia + festival opustili „jeho rodičia“ Fakla – Vykysalý – Brčka  
 
... Tento – 12. festival humoru a satiry – nevykročil v príprave akurát dobre. Zmenili a menia sa usporiadatelia 
a s tým súvisiace financovanie; festival opustili rodičia : prvý pre vlastnú živnosť a bohémske ľahtikárstvo, 
druhý pre vlastnú živnosť a megalomanskú popudlivosť, tretí pre vlastnú živnosť; druhý rok a zdá sa, že už 
natrvalo je pre festival stratený Labyrint. Napriek tomu verím, že to budú dobré Slovenské gagy ’92. 

Jozef Bily ... 
 

BILY, Jozef. 1992. Do tucta a do dna. In Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu, 
1992, č. 1, s. 1. 

 

Zaujímavosti: 
 
– už v XI. ročníku medzi gagovskými scénami chýbal Klub mládeže Labyrint, ktorý zostal zatvorený dlhých 
16 rokov  
 
... Pôrodnica gagov – bývalý mládežnícky klub Labyrint – je vďaka všadeprítomnej privatizácii pre festival 
humoru a mladých v meste definitívne stratený ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1992a. Gagy opäť pod oblohou. In Smena. ISSN 0231-7427, 1992, roč. 45,  
č. 217, s. 2. 

 
– deťom robil radosť nafukovací šašo – maskot tohto ročníka 
 
– Divadelná dielňa Slovenských gagov ’92 – priamo v uliciach mesta 
 
... Už od utorka gagmani v tvorivej divadelnej dielni Slovenských gagov ’92 skúšali, aby potom v piatok  
v dobových kostýmoch prispeli k otváracej atmosfére festivalu. ... 
 

Nie tuctovo, ale iba do tucta : Slovenské gagy ’92. 1992. In Smer dnes, 1992, roč. 2, č. 217, s. 1-2. 
 
... U voňavej Anky sa práve roztáča kolotoč vystúpení divadelníkov, pesničkárov a hercov Divadelnej dielne 
Slovenských gagov. Návštevníkov pribúda, najmä keď zistia, že vstup je voľný. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1992. Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala. In Žiara, 
1992, roč. 33, č. 38, s. 3. 

 
– Veselá spoločnosť Pištu Beličku  
 
... Časť ulice obsadila Veselá spoločnosť Pištu Beličku. Učili šerm, ponúkali staro aj novorevolučnú hudbu 
a demikát, pripravili výstavu obrazov, mali posteľ, slnečník, drevo na kúrenie. ... 
 

FEKIAČ, Jozef. 1992. Slovenské gagy – nenáročný festival. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 
1992, roč. 2, č. 20, s. 34-35. 
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– Emil Drličiak – absolvent SUPŠ v Kremnici – autor plagátu Gagov ´92 – riešil dilemu: Čo bolo skôr: Vajce, 
alebo sliepka? 
 
– podpráporčík Peklo – v typizovanej uniforme príslušníka štátnej polície, kombinovanej s netypizovaným 
„copíkom“ siahajúcim dobre poniže krčných stavcov, ktorý Vás na požiadanie aj zatkol  
 

Divadelné súbory: 
 
– Barborka – Kremnica  
 
... Dlhotrvajúce kultúrne vákuum po známom kremnickom Divadielku v podzemí sa snažil plátať súbor 
Barborka, evidentne nazvaný po svojej členke, gymnazistke Barbore Brezányovej. Barborkovci sa 
v samostatnom programe zatiaľ nepredstavili, no obohatili aspoň divadelnú dielňu gagov a Pohár 
improvizácie, v ktorom sa dostali až do semifinále. Ich tvorivý pokus zostáva naozaj iba pokusom a povzdych, 
že Fakla, Vykysalý či Brčka – protagonisti kremnického Divadielka v podzemí – sa naozaj rodia iba raz za  
20 rokov, je oprávnený. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1992a. Gagy opäť pod oblohou. In Smena. ISSN 0231-7427, 1992, roč. 45,  
č. 217, s. 2. 

 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Krava, Fakír, 17 v zjazde, Perestrojka – (MsKS, aj U voňavej 
Anky) 

 
– Vladimír Sadílek – Divín – Bláznove zápisky – monodráma podľa Gogoľa – (MsKS) 
 
– Divadlo Stoka – Bratislava – Kolaps – (MsKS) 
 
... Večerné vystúpenie divadla Stoka z Bratislavy je vypredané do posledného miesta. Sála mestského kulturáku 
sa drží pokope už len silou vôle. V bulletine divadelného súboru medziiným čítam: „Zrušením kauzality, 
ustálením identity a zrušením determinizmu vznikajú vzťahy iné.“ No, myslím si, to bude niečo pre prudko 
inteligentného diváka. Napriek tomu zostávam. Kolaps. Tak sa volá hra, ktorá sa dynamicky, bez prerušenia 
medzi jednotlivými scénkami rozvíja pred divákom. Štyria herci majstrovsky zvládli ukážky situácií, ktoré 
v bežnom živote nejedného z nás položia na lopatky. Tragikomicky poukázali na snobstvo, mamonárstvo 
i nemravnosť, ktoré boli, sú a budú v nejednej rodine. Bola to bomba. Obecenstvo chvíľami tak stíchlo, že bolo 
celkom zreteľne počuť ako starým muchám praští v krížoch. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1992. Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala. In Žiara, 
1992, roč. 33, č. 38, s. 3. 

 
– HA-HA – Banská Bystrica – Napoleon a tí ďalší – kabaretná hra – réžia: Ľudo Ferenc – (MsKS) 
 
– Divadlo Korbáč – Myjava – (U voňavej Anky) 
 
– No a čože – Dolné Vestenice – Tak to ešte uvidíme alebo Uhorky, uhorky nehýbte sa – réžia: Mojmír 
Suchánek – (U voňavej Anky) 
 
– Detský divadelný súbor Zádrapky (Záhorácke Dramatické Pokusy) – Senica – Odhaľovanie tajného denníka 
Adriana Mola – autorka: Sue Towsend, réžia: Anna Gamanová 
 
– Divadlo KA – Tvrdošín – (U voňavej Anky)  
 
– h o s t i a   z   M o r a v y: 
 
– Husa na provázku – Brno – Cvičení stylu – (MsKS) 
 
... Organizátori si mohli vydýchnuť. Nie však okukávači. Čakal ich umelecký vrchol Gagov – Cvičení stylu 
Husy na provázku. To, čo na pódiu rozpútali štyri jemné ženy, bol naozajstný herecký uragán. Dlhotrvajúci 
potlesk na záver to len potvrdil. ...  
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KOLLÁR, Miroslav. 1992. Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy. In Telegraf, 1992, roč. 1, 
č. 221, s. 9. 

 
– Divadlo Klauniky – Brno – Don Quijote de la Anča – Nádvorie Labyrintu = Nádvorie knižnice) 
 
... DON QUIJOTE sa poobede o druhej kymácal na dlhých nohách až k divákom v prvých radoch na nádvorí. 
Svojou inteligentnou španielčinou, angličtinou, češtinou a sem-tam i slovenčinou uviedol do rozpakov i tých 
najsmelších. Bolo to trochu ťažšie sústo. Najmä pre tých, ktorí museli chtiac či nechtiac účinkovať s ním a jeho 
partnerkou. Ich humor trochu pripomínal Šimeka s Grossmanom a vyvolával salvy smiechu. Podaktoré baby 
odchádzali z predstavenia umyté vlastnými slzami. Tak i ja, obávajúc sa o svoj makeup, zdrhla som skôr, než ma 
zaliali slzy smiechu. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1992. Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala. In Žiara, 
1992, roč. 33, č. 38, s. 3. 

 
– Divadlo Klauniky – Brno – Konžert – (Nádvorie Labyrintu)  
 

Hudba: 
 
– hudba bola sústredená prevažne na Kolkárni 
 
– Vodopád – Brezno – (Kolkáreň) 
 
– Paradox – Kremnica  
 
... Príjemným prekvapením bolo vystúpenie domáceho súboru, pôsobiaceho pri MsKS, hudobnej skupiny 
Paradox, ktorý hrá len vlastnú tvorbu. Chlapcom nechýba nič, len lepšia aparatúra, ktorú by si určite zaslúžili. ... 
 

Boli gagy dvanáste : o gagoch po gagoch. 1992. In Kremnické noviny, 1992,  roč. 1, č. 10, s. 5. 
 
– Kredenc – country skupinka – Nižná nad Oravou – (Kolkáreň) 
 
– Chaos – Šurany – (Kolkáreň) 
 
– Zabudnutí – Tužina – (U voňavej Anky) 
 
– Dušan Dobiáš – Dubnica nad Váhom 
 
– Tučná Anča  – Valaská – (Kolkáreň) 
 
– Bukasový masív – Pezinok – (Kolkáreň) 
 
– Mloci – Prešov – (Nádvorie Labyrintu) 
 
... Mloci vyliezli z vody s riadnym oneskorením, ale kto chcel, počkal. Odmenili sa vyhrávaním až do prvých 
nedeľných hodín. Prerušil ich iba improvizovaný (ako inak) ohňostroj, o ktorom jeden z usporiadateľov vyhlásil: 
„Malý, ale náš.“ Nuž, veď čí by mal byť. ... 
 

KOLLÁR, Miroslav. 1992. Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy. In Telegraf, 1992, roč. 1, 
č. 221, s. 9. 

 
– Slniečko – populárna rocková sedemčlenná skupina – Piešťany – (Kolkáreň) 
 
... Na Kolkárni už všetci čakali, kedy vyjde Slniečko. Zo zdravotných dôvodov však zostalo skryté za mrakmi  
a „úderný dedinský rock“ sa nekonal. ... 
 

KOLLÁR, Miroslav. 1992. Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy. In Telegraf, 1992, roč. 1, 
č. 221, s. 9. 
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– Nový album – Bratislava – (U voňavej Anky) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– v tomto roku začala spolupráca Regionálneho kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom s Múzeom mincí 
a medailí v Kremnici (od r. 1994 NBS-MMM) 
 
– sprístupnené v čase od 6. 9.-30.9.1992 
 
– Archikatúra – kresby karikaturistov z mnohých štátov sveta – téma: architektúra – (Múzeum mincí a medailí – 
Galéria, Štefánikovo námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
... Výstava ARCHIKATÚRA je medzinárodná a skvele dokazuje, že s našimi problémami vôbec nie sme 
osamotení. Kresby karikaturistov z mnohých štátov vyjadrujú mienku adresáta – ľudí, ktorí v súčasnej 
architektúre žijú. Ich smiech je v mene túžby po takom spôsobe života, ktorý je v človeku po tisícročia 
zakódovaný a umožňovaný iba architektúrou, šitou na jeho mieru a jeho kultúrne povedomie. Je to úsmev 
jasného videnia, pôsobiaci ako antiseptický liek. ... 
 

Archikatúra 1992 Bratislava. 1992. In Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu, 
1992, č. 1, s. 5. 

 
– Ex libris – Milan Sokol – absolvent SUPŠ Kremnica – (Múzeum mincí a medailí – Galéria, Štefánikovo 
námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
... Prienik do sveta, ktorý je našou najsúčasnejšou súčasťou – jeho malú časť, vyjadrenú ešte menšou formou 
grafického prejavu EX LIBRISOM, nám predstavuje na Slovenských gagoch v komornom výbere časti svojej 
tvorby akademický maliar Milan Sokol. 
 Jeho tvorba EX LIBRISU je charakteristická zádrapčivosťou – pohybom, s cieľom narušiť stojaté vody, 
všeobecný pokoj a sebauspokojenie. ... 
 

Milan Sokol : Ex libris. 1992. In Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu, 1992,  
č. 1, s. 6. 

 
– Oľga a Laco – Oľga Pazerini a Laco Torma – autorská výstava kresleného humoru – (Múzeum mincí 
a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – bývalé č. 13) 
 
– PMDD – Peter Michalec a Dušan Drobný – kresby – (Múzeum mincí a medailí - Galéria, Štefánikovo 
námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
... V Piešťanoch sa má k svetu mladá ambiciózna dvojica, ktorá sa dostáva do povedomia pod skratkou PMDD. 
Nie, nie je to značka nejakého chemického prípravku. Pod touto skratkou sa skrývajú dvaja mladí ľudia Peter 
Michalec a Dušan Drobný, ktorí majú sakramentskú chuť nielen pobaviť, ale aj prinútiť ľudí k zamysleniu. ... 
 

HARING, Vojto. 1992. PMDD : kresby. In Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu, 
1992, č. 1, s. 6. 

 
– Reality – fotografie Ivana Kováča – (Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
... Reality Ivana Kováča nás možno presvedčia o tom, ako aj vážne veci môžu vyzerať nevážne. 
 Napriek tomu, že fotografovaniu sa venuje len niekoľko rokov, dosahuje pozoruhodné výsledky. 
Svedčia o tom i ocenenia na kolektívnych výstavách. Pohybuje sa prevažne v oblasti reportážnej fotografie. 
Zobrazuje to čo vidí okolo seba, čo púta jeho pozornosť. Riadi sa vlastným špecifickým videním. Konfrontuje 
človeka a prostredie. ... 
 

Reality Ivana Kováča. 1992. In Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu, 1992, č. 1, 
s. 5. 
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– Slovenské gagy ’92 – výber – Združenie karikaturistov Slovenska – (Čitáreň Okresnej knižnice – 
Štefánikovo námestie)  
 
– Do tucta a do dna – fotografie Jozefa Uhliarika – reminiscencie z histórie festivalu v uliciach mesta – (výklad 
v meste)  
 

Pre deti: 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica – Múdry Maťko a blázni – (Nádvorie knižnice) 
 
– Detský divadelný súbor Hopsasa – Žilina – Vlk a sedem kozliatok – (Nádvorie knižnice) 
 
– Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho (bábkoherec) – Banská Bystrica – (Nádvorie knižnice) 
 
... Nádvorie knižnice tiež vytvorilo príma parket pre účinkujúcich: zabávali sa tu deti na predstaveniach divadla 
HOPSASA zo Žiliny, Bábkového divadla na Rázcestí z Banskej Bystrice, divadla HUSA NA PROVÁZKU 
z Brna a so žiarivými očkami sledovali dobrodružstvá hrdinov z rozprávkovej noše slovenského bábkara – 
veľkého mága Antona Anderleho, nositeľa to tradícií s „drótom v hlave“ z mesta pod Urpínom. ... 
 

KATINA, Július. 1992. O gagoch po gagoch : stále podmienky pre humor. In Javisko. ISSN 0323-2883, 
1992, roč. 24, č. 11 s. 37-38. 

 
– h o s ť   z   Č i e c h : 
 
– Husa na provázku – Brno – Svět snů – (Nádvorie knižnice) 
 
... O pár hodín sa začal Svět snů Husy na provázku. Princ našiel svoju Jabloňovú pannu, porazil vytrvalosťou aj 
motokrosovými a basketbalovými fintami podrazáckych havranov, zlá čarodejnica biedne zahynula prepichnutá 
vlastnou palicou. A deti tlieskali opäť a herci vychádzali na scénu. A znovu. A ešte. ... 
 

FEKIAČ, Jozef. 1992. Slovenské gagy – nenáročný festival. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 
1992, roč. 2, č. 20, s. 34-35. 

 

Film:  
 
– premietanie filmov – premiéra filmu – Lepšie je byť bohatý a zdravý, ako chudobný a chorý – réžia: Juraj 
Jakubisko + Černí baroni + Lucky Luk – (Kino Partizán) 
 
– amatéri z Filmového klubu Nicolaus + ich hostia – Liptovský Mikuláš – (U voňavej Anky) 
 
– filmy a grotesky z „pojazdnej filmotéky“ Aleša Vincíka z Prahy – (U voňavej Anky) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  – v uliciach mesta – vo veľkom štýle – so šampanským 
 
... Všetko sa to začalo v piatok popoludní úderom štvrtej na hodinách starobylej kremnickej veže. Vo 
všakovakých kostýmoch vyobliekané devy a junáci sa rozbehli mestom, aby zvestovali hodinu H a túto radostnú 
novinu podporili aj pohárikom šampanského pre návštevníkov. ... 
 

VÁLEK, Igor. 1992. Tuctová Kremnica : zahniezdenie smiechu. In Zmena, 1992, roč. 4, č.155,  
s. 20-21. 

 
... Je piatkové popoludnie 11. septembra 1992, ponáhľam sa na tzv. Malé námestie. Z diaľky mi kýva 
päťmetrový pestrofarebný šašo nafukovací maskot tohtoročných gagov. Mesto je plné humoruchtivých 
návštevníkov. Kremničania zabúdajú na uponáhľané piatkové nákupy a so záujmom sa pristavujú pri 
divadelníkoch v dobových kostýmoch, ktorí svojím hudobným a tanečným prejavom vytvárajú živú kulisu ulíc 
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a námestí. Ručičky hodín sa dotknú štvorky a dvanástky, v tej chvíli sa na desiatich miestach historickej 
Kremnice ozýva zvuk činelov a k nebu letia štople zo šampanského. Gagy sú otvorené. Vitajte! ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1992. Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala. In Žiara, 
1992, roč. 33, č. 38, s. 3. 

 
– stretnutie s novinármi 
 
... Býva dobrým zvykom, že skôr, než sa začne podujatie, snažia sa jeho organizátori stretnúť s novinármi. Inak 
tomu nebolo ani pred začatím dvanásteho ročníka Slovenské gagy ’92. Konal sa v dňoch 11.-13. septembra 
v Kremnici. Prvým prekvapením, možno aj gagom bolo, že z vyše dvadsiatich akreditovaných novinárov, sa na 
tlačovej besede zúčastnili traja. Žeby nezáujem o najpresnejšie informácie? ... 
 

PETROVÁ, Nataša – PETRIŠČÁKOVÁ, Blanka. 1992. Ako sme gagovali. In Slovenské národné 
noviny. ISSN 0862-8823, 1992, roč. 3 (7), č. 38, s. 10-11. 

 
– Delfská veštiareň – (veža Dolnej brány) 
 
... V južnej časti námestia láka okoloidúcich pozvánka do Delfskej veštiarne. Vo veži Dolnej brány je poriadne 
rušno. Ľudia sa tisnú medzi kamenné múry a potom trpezlivo čakajú na drevených schodoch vedúcich do 
vrchnej miestnosti veže. Hore vo veži mi prostredie úplne vyráža dych. Očakávania, že i tu pôjde o zvláštny druh 
humoru, sa rozplývajú. Veštiareň je totiž ako zo starého filmu. Prítmie stredovekej veže, mačka v škatuli, 
vypchaté sovy, prikryté kreslo, sugestívna hudba. Hádajú s vážnymi tvárami z kariet i rúk, čo nás to vlastne 
v neistej budúcnosti čaká. Vyberám si jednu z príjemne vyzerajúcich mladých žien, ktorá moje predstavy 
o výzore Pýtie zo starých gréckych bájí vôbec nespĺňa. Helenka Žňavová zo Žiaru nad Hronom nie je stará baba 
v dlhých šatách a s bradavicou na nose, ale pekné mladé dievča, pre ktoré sa veštenie stalo koníčkom. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1992b. Kradne atmosféru Gagom iba prasa? : festival humoru a satiry v Kremnici 
potešil, ale… In Smena. ISSN 0231-7427, 1992, roč. 45, č. 226, s. 4. 

 
– diskotéka – Diskotresky – (parkovisko Jeleň) 
 
– koniec festivalu zavŕšený ohňostrojom – niekto ho opísal – „malý, ale náš“  
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:   Nádvorie Labyrintu  
– prezident pohára:  Janko Fakla 
– konferencieri:  František Výrostko a Ján Fakla 
– hosť Pohára:   Robo Grigorov 
– hodnotenie:  netradične nehodnotila porota, ale plénum = obecenstvo čoby parlament 
– improvizovalo deväť družstiev – okrem iných aj Anča Koreninová 
– témy:  Ako som náhodou vylúpil banku, Vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska na Kremnických 

Baniach, Ako som profesionálne zorganizoval Festival humoru a satiry, Slávnostné 
otvorenie mestských WC... 

– víťazi:   1. HA-HA – Banská Bystrica 
   2. Divadlo Korbáč – Myjava 
– cena:    tradičný uhorkový zavárací pohár 
 
... Na populárnom Pohári improvizácie doslova vrastám do betónu. Nedám sa nikým a ničím odtlačiť. Súťaž 
otvárajú a vedú Fero Výrostko a Jano Fakla. Rozpútal sa boj. Boj medzi deviatimi súťažnými družstvami, 
divákmi-poslancami s právom hlasovať, pripomienkovať a dvomi ostrieľanými gagmenmi. Poslanci (to ako my) 
svoje práva okamžite a v plnej miere využívajú, a tak sa zo začiatku bavia viac na sebe ako na improvizáciách 
hercov. V tomto boji sa ukáže, kto je najpohotovejší a najvtipnejší. Mať päť minút na prípravu stvárnenia vopred 
nepoznanej úlohy a presvedčenie že ju zvládnem, je ako padať z vrcholu Gerlachu a tváriť sa pritom, že som 
orol. Víťazom Pohára improvizácie (päťlitrového uhorkáča) sa zaslúžene stáva Divadlo HA-HA z Banskej 
Bystrice. Robo Grigorov, hosť programu, sa netváril ako čerstvo pozlátená hviezda. Jednoducho prišiel, 
zaspieval, čo chcel a to, čo chceli iní a dobre sa bavil. Zabodoval! ... 
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SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1992. Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala. In Žiara, 
1992, roč. 33, č. 38, s. 3. 

 
... polovica divákov  poutekala na Pohár improvizácie. Pred týmto vyvrcholením Gagov som zažil prvú aj 
poslednú tlačenicu. Organizátori, verní názvu Pohára, na poslednú chvíľu improvizovali s technikou, ani majster 
Grigorov sa nedostavil načas, preto ten posun. Konferencier večera, martinský herec František Výrostko 
a prezident Pohára Janko Fakla dorazili hľadisko úplne, keď ho menovali za parlament. Hneď sa im dostalo 
odozvy – akási pani vystúpila s faktickou poznámkou, že nesúhlasí s navrhovaným programom. Demokraticky 
bola posadená na zadok a konečne sa začalo improvizovať. ... 
 

KOLLÁR, Miroslav. 1992. Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy. In Telegraf, 1992, roč. 1, 
č. 221, s. 9. 

 

Počasie: – v prvý deň svietilo slnko, ba až pálilo, a aj v sobotu bolo jasno  
 

Dejiská (scény): 
 
– ulice, námestia (Štefánikovo, SNP), Nádvorie Labyrintu = Nádvorie knižnice, Mestské kultúrne stredisko, 
Kino Partizán, na Kolkárni, U voňavej Anky, parkovisko Jeleň, Múzeum mincí a medailí, Okresná knižnica, 
veža Dolnej brány 
 
– Klub mládeže Labyrint – ešte zatvorený  – a ešte dlho bude... 
 
... U voňavej Anky (scéna dostala názov podľa neďalekej drogérie Anka, majiteľka Anička Voňavá) ... 
 

KOLLÁR, Miroslav. 1992. Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy. In Telegraf, 1992, roč. 1, 
č. 221, s. 9. 

 
... V Kolkárni si medzitým naladili nástroje skupiny Kredenc z Nižnej na Orave a Chaos zo Šurian. Veľká 
hudobno-divadelná šou sa začala aj U voňavej Anky a pred knižnicou sa rozložili bystrickí výtvarníci so 
svojimi priaznivcami. Okoloidúcim podkurovali vlastnoručne narúbaným drevom v železnej piecke postavenej 
uprostred chodníka. Rozhodli sme sa, že stihneme čo sa dá. A tak sa z nádvoria knižnice, kde sa pred chvíľou 
skončilo predstavenie Don Quijote Divadla Klauniky z Brna presúvame znova k „voňavej Anke“. Na pódiu sa 
neúnavne striedajú hudobníci a herci – Vodopád, Kredenc, Slniečko, Anton Anderle, Tučná Anča z dediny... 
Je najvyšší čas aby sme sa pobrali na ďalšie predstavenie do MsKS. Etudy v podaní míma Miroslava 
Kasprzyka z Liptovského Mikuláša a Odhaľovanie tajného denníka A. Mola, s ktorým sa predstavili mladí herci 
Divadelného súboru Zádrapky zo Senice, nesklamali. ... 
 

PETROVÁ, Nataša – PETRIŠČÁKOVÁ, Blanka. 1992. Ako sme gagovali. In Slovenské národné 
noviny. ISSN 0862-8823, 1992, roč. 3 (7), č. 38, s. 10-11. 

 

Usporiadatelia: 
 
– Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom (RKS ZH), Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS), 
Národné osvetové centrum Bratislava (NOC BA) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Jozef Fekiač (predseda, RKS ZH), Eva Hrnčiarová (RKS ZH), Valéria Lichnerová (MsÚ Kremnica), Peter 
Lysek (MsKS), Peter Nárožný, Peter Žabka (Kino Partizán Kremnica), Helena Žňavová (tajomník, RKS ZH) 
 

Financie: 
 
– Združenie prostriedkov usporiadateľov, príspevok Ministerstva kultúry SR   
 

Sponzori: 
 
– Štátna mincovňa v Kremnici a Európska databanka 
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Články: 
 

151. Berte to s humorom : prípravy na Slovenské gagy 92 v plnom prúde / [autor] (ks). 
In: Žiara. – Roč. 33, č. 35 (1.9.1992), s. 4. 

 
 informatívny článok 

 
152. Archikatúra 1992 Bratislava / [autor] –JK–. – Obr. 1. 

In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 5. 
 

 o medzinárodnej výstave karikaturistov  
 

153. Bily, Jozef 
Do tucta a do dna / Jozef Bily. – Fotogr. 1, obr. 3. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 1. 
 
 autor sa prihovára a informuje o závažných zmenách tohoročných Gagov 
 

154. Bosík, Ondrej 
Píše nám Ondrej Bosík ... / Ondrej Bosík. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 3. 

 
 čo vinšuje Gagom Ondrej Bosík 
 

155. Haring, Vojto 
PMDD : kresby / Vojto Haring. – Obr. 2. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 6. 

 
 dvojica Peter Michalec + Dušan Drobný + ich tvorba 

 
156. Kubal, Viktor  

Gá, gá Gagy... / Viktor Kubal, Ivanka Džubová, Milan Kopecký. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 4. 

 
 Gagom píše Roháčovské trio = Viktor Kubal + Ivanka Džubová + Milan Kopecký 
 

157. Milan Sokol : Ex libris / [autor] –JK–. – Obr. 2. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 6. 

 
 informácie o Milanovi Sokolovi a jeho výstave Ex libris 

 
158. Reality Ivana Kováča / [autor] –JK–. –Obr. 1. 

In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 5. 
 

 o fotografickej tvorbe Ivana Kováča 
 

159. Telefonické interview s Bejamínom Hrončom / [zhováral sa Ujo Julo],Benjamín Hrončo. –  
Obr. 1. 
In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 3. 

 
 telefonický rozhovor uja Jula a Benjamína Hronču 

 
160. Fajčíková, Kveta 

Gagy opäť pod oblohou / Kveta Fajčíková. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 45, č. 217 (14.9.1992), s. 2. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 
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161. Nie tuctovo, ale iba do tucta : Slovenské gagy ’92 / [autor] (gl). – Fotogr. 1. 
In: Smer dnes. – Roč. 2, č. 217 (14.9.1992), s. 1-2. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
162. Kollár, Miroslav 

Chýbala skutočná satira : Slovenské (a iné) Gagy / Miroslav Kollár. – Fotogr. 4. 
In: Telegraf. – Roč. 1, č. 221 (18.9.1992), s. 9. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
163. Fajčíková, Kveta 

Kradne atmosféru Gagom iba prasa? : festival humoru a satiry v Kremnici potešil, ale ... / 
Kveta Fajčíková. – Obr. 1. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 45, č. 226 (24.9.1992), s. 4. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
164. Fekiač, Jozef 

Slovenské gagy – nenáročný festival / Jozef Fekiač. – Fotogr. 2. 
In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 2, č. 20 (1992), s. 34-35. 

 
 hodnotiaci článok 

 
165. Katina, Július 

O gagoch po gagoch. / Július Katina. 
In: Hutník. – ISSN 1210-180X. – Roč. 39, č. 35 (1992), s. 8. 

 
 informatívny článok, v ktorom sú dobre opísané dejiská (scény) tohto ročníka, článok 

vyšiel aj časopise Javisko č. 11/1992 – (článok č. 171) 
 

166. Petrová, Nataša  
Ako sme gagovali / Nataša Petrová, Blanka Petriščáková. – Fotogr. 2, obr. 6. 
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 3 (7), č. 38 (1992), s. 10-11. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok + rozhovor s Jozefom Fekiačom (riaditeľ Regionálneho 

kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom) + rozhovor s Luvíkom Posoldom (zástupca 
jedného z tohtoročných sponzorov – Európskej databanky) + rozhovor s Miroslavom 
Kasprzykom (účinkujúci) 

 
 ...   (Z občasníka Slovenské gagy ’92) 

Dvanásty festival humoru a satiry sa prvýkrát konal pod gesciou Regionálneho kultúrneho strediska 
v Žiari nad Hronom a Národného osvetového centra. Zmenili sa nielen usporiadatelia (prvotným bol 
vždy kremnický Labyrint), ale i s tým súvisiace financie a koncepcia festivalu. Keď sme sa prechádzali 
po kremnických uličkách, ktoré dávali tušiť, že už onedlho nebude o zábavu núdza, kde-tu sme sa 
dopočuli i to, že Slovenské gagy sú v Kremnici posledný krát. „Ako je to vlastne?“ Opýtali sme sa 
riaditeľa Regionálneho kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom, Ing. Jozefa Fekiača. „Áno, dosť 
intenzívne sa o tomto uvažovalo, ale i napriek tomu, že v súčasnom období nemá mesto zdroje na to, aby 
finančne pokrylo Slovenské gagy, trvá na tom, aby Kremnicu neopustili. Momentálne sa na nich podieľa 
iba materiálne, ale verím, že za 2-3 roky sa situácia úplne zmení. Moja viera či presvedčenie vyplýva 
z poznatkov, ktoré som pri organizovaní festivalu získal. Na Mestskom úrade preň majú pochopenie a to 
je vlastne šťastie.“ ... 

 
Keď sme cestou na Pohár improvizácie stretli na ulici Miroslava Kasprzyka (už v civile) využili 

sme príležitosť a položili sme mu niekoľko otázok, samozrejme o „gagovaní“. 
Aké sú tohtoročné Slovenské gagy? 

Po dlhom čase vyšlo počasie, takže som sa pri vystúpení poriadne zapotil. Chodím sem už veľa 
rokov a z tohtoročných gagov mám veľmi dobrý pocit. Ako divák oceňujem, že sa organizátorom 
podarilo program rozvrhnúť tak, že sa kvalitné predstavenia navzájom nekonajú v rovnakom čase, 
V programe sú príjemné medzery, kedy sa môžem v pokoji rozhodnúť, či chcem ísť na muziku alebo na 
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divadlo. To neznamená, že sú tu nejaké hluché miesta. Všetko je správne vyvážené. Keď som prvýkrát 
videl program tohtoročnýh gagov, hneď som sa rozhodol: sem, sem a na toto pôjdem. Všetko ale 
nestihnem, mám tu aj svoje povinnosti. 
Keď sme pri povinnostiach, ako sa vám vystupovalo? 

Veľmi som sa tešil na naše publikum. Nedávno som sa vrátil zo Sicílie, takže  
môžem porovnávať. Tam bolo javisko na námestí, kde sme hrali niekedy pre päťsto divákov, ale niekedy 
pre päťtisíc. Keď človek pred nich na tých 5-10 minút vylezie, je to strašne náročné. Finta je v tom, že 
ak chcem od impresária peniaze, tak tých ľudí jednoducho zabaviť musím. Tu neexistuje otázka: Patrím 
sem? Nepatrím sem? Som tu, tak musím hrať. Podarilo sa mi to. Pred chvíľou som povedal, že môžem 
porovnávať. V skutočnosti je to neporovnateľné. Keď napríklad u nás predstavenie „nevyjde“, diváci sa 
napriek tomu ako-tak bavia. Na Sicílii som vystupoval pred publikom na pobreží aj vo vnútrozemí. 
Diváci na pobreží (bolo medzi nimi aj veľa turistov) mojej pantomíme rozumeli dobre. Vo vnútrozemí to 
už bolo trochu inak – tu sa dokonca do mojich vystúpení zapájal aj konferencier, ktorý sa ich snažil 
komentovať. Domáce publikum tu v Kremnici je preto pre mňa hotový balzam, atmosféra je krásna. 
Myslíte si, že Slovenské gagy budú fungovať aspoň ďalších dvanásť ročníkov? 

V začiatkoch všetko vyzeralo úžasne. Potom sa to akosi v tom blate len tak „plácalo“, človek 
nevedel ako ďalej. Boli ročníky, keď prišlo strašne veľa ľudí, inokedy ich bolo strašne málo; viackrát 
urobilo organizátorom škrt cez rozpočet počasie. Teraz mám pocit, že prišlo zlepšenie. Diváci sú 
úžasní, divadlá sú na úrovni. Myslím si len, že chýba trochu viac veľkorysosti tým, ktorí festivalu 
„prisúvajú“ financie. Nedostatok peňazí  – to bol vždy najväčší problém Gagov. Našťastie nadšencov je 
tu dosť. Ak títo ľudia vydržia, verím, že vydrží aj festival. ... 

 
167. Schmidtová, Katarína 

Humor ho, detvo môjho rodu! alebo Kremnica gagovala / Katarína Schmidtová. – Fotogr. 4. 
In: Žiara. – Roč. 33, č. 38 (1992), s. 3. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
168. Válek, Igor 

Tuctová Kremnica : zahniezdenie smiechu / Igor Válek. 
In: Zmena. – Roč. 4, č.155 (1992), s. 20-21. – Fotogr. 1. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Úzkym medzibráním sa valia zástupy smiechuchtivých hladošov. Žiadny problém – ponuka 
zodpovedá dopytu, apetít ukojí aj ten najprieberčivejší „fajnšmeker“. Divadlo, hudba, film, diskotéky, 
výstavy ... ulice, námestia, nádvoria, sály, kino, kolkáreň... gagotu a gagotu. Veľkopočetný kŕdeľ husí 
by bledol od závisti! ... 

 
 Počas čakania na mne prináležiacu dávku z rohu hojnosti som sa však nenudil. Popri 
spomínanej terase (mimochodom, veľmi dobré strategické miesto na pozorovanie), práve vtedy 
prechádzal dobrovoľný strážca verejného poriadku. Unikátny zjav! Typizovaná uniforma príslušníka 
štátnej polície, kombinovaná s netypizovaným „copíkom“ siahajúcim dobre poniže krčných stavcov, 
vtisla okolosediacim do rúk fotoaparáty. Básnik Jožo Urban si dokonca nenechal ujsť príležitosť 
okúsiť pocity zatýkaného a požiadal podpráporčíka Pekla (ako sa tento predstavil) o fiktívnu „akciu“. 
... 

 
169. Divinská, Mária 

Čo sa nezmestilo na scénu, alebo: Omrvinky z Gagov / Mária Divinská. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 1, č. 10 (1.10.1992), s. 5. 

 
 hodnotiaci článok 

 ... Obráťme však stránku na príjemnejšie veci festivalu, ktorých bolo našťastie podstatne viac. To, čo 
robí Gagy Gagmi, je v prvom rade atmosféra. Tá nechýbala ani tohtoročným, hoci mnohí z nás 
nostalgicky spomínajú na prvý, mimoriadne vydarený ročník. Vtedy však existovalo Kremnické 
divadlo v podzemí, vtedy ešte Gagy „šili“ Fakla, Vykysalý a Brčka. O rozpade divadla sa už toho 
popísalo toľko, že by bolo redundantné sa k téme vracať. Napriek tomu je isté, že týmito troma 
osobnosťami, respektíve ich tvorivou spoluprácou, akýsi neopakovateľný závan z gagov odletel. Trápiť 
si nad tým hlavu však prináleží predovšetkým im samým. Veď ako rodičia festivalu sa iste nepozerajú 
flegmaticky na to, ako ich dospievajúce dieťa ide celkom inou cestou, než to mali na začiatku jeho 
výchovy v pláne. ... 
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170. Boli gagy dvanáste : o gagoch po gagoch / [autor] PL. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 1, č. 10 (1.10.1992), s. 5. 
 

 hodnotiaci + kritický článok – kritika smerom k službám a návštevníkom mesta 
... Samozrejme, že nie len na tomto, ale na každom podobnom podujatí sa nájdu rôzni vyznavači nielen 
humoru, ale aj alkoholu. Tieto indivíduá priam pútajú na svoju osobu okoloidúcich nielen hlasom, ale aj 
výzorom. Škoda, že aj tento rok to bolo gro domácich „zgagovaných postavičiek“. ... 
 Do budúceho ročníka by bolo potrebné pouvažovať o zabezpečení stánkového predaja na Štefánikovom 
námestí, osvetlení parkoviska Jeleň a ochotnejších službách v reštauráciách... ... 

 
171. Katina, Július 

O gagoch po gagoch: Stále podmienky pre humor / Július Katina. – Fotogr. 4, obr. 1. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč.  24, č. 11 (1992), s. 37-38. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + o scénach – článok vyšiel aj v Hutníku č. 35/1992 – 

(článok č. 165) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Portrét Benjamína Hronču od Igora Lackoviča       
   In: Slovenské gagy ’92 : občasník prípravného výboru festivalu. Č. 1 (11.9.1992), s. 3. 
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Ročník XIII. 

 

Termín:   10. september 1993 (piatok) – 12. september 1993 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  nebol vymenovaný 
 

 
Novinky: 
 
– I. ročník tematickej súťaže kresleného humoru Klaun – pre karikaturistov aj pre deti – súťaž vznikla na podnet 
Heleny Soboslayovej (viac v kategórii Výstavy) 
 

Zaujímavosti:  
 
– výtvarník Štefan Kocka upútal pozornosť divákov kreslením na chodník 
 
– živý pútač vo výklenku domu na hornom konci Dolnej ulice – na fotografii z článku Ako sme gagovali a žilou 
púšťali...  
 
– Chaplin v medzibrání absentoval – (viac v kategórii Film)  
 

Divadelné súbory: 
 
– Divadelný súbor Jána Palárika – Čadca – Skupinová terapia len pre mužov – réžia: K. Abrahamowicz – 
(MsKS – v piatok) 
 
– Divadlo Stoka – Bratislava – Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách – réžia: Blaho Uhlár –  (Baník = 
ZK ROH Rudné bane – v piatok) 
 
– Divadlo humoru – Poprad – Nos – réžia: F. Illenčík – (Nádvorie knižnice – v piatok) 
 
– Disk – Trnava-Kopánka – Bieda, alebo koniec divadla v meste – réžia: Blaho Uhlár – (Baník – v piatok) 
 
– Divadelný súbor pri MsKS – Žarnovica – Recepcia – réžia: E. Šebian – (MsKS – v sobotu) 
 
– GUnaGU – Bratislava – Rožky sú tvrdé – metapopový koncert – (Nádvorie knižnice – v sobotu) + Hlt – réžia: 
Viliam Klimáček – (MsKS – v sobotu) 
 
– Divadlo KA – Tvrdošín – Patláma, patláma ... – réžia: Dušan Vicen – (Baník – v sobotu) 
 
– Okena Theatre – Senica – Martin, Myjava – réžia: A. Gamanová – (Nádvorie knižnice – v sobotu) 
 
– Divadelné združenie – Partizánske – O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi – réžia: J. Krasula a I. Hanzlík – 
(Baník – v sobotu) 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Au... – (MsKS – v sobotu) 
 
– h o s t i a    z   M o r a v y: 
 
– Husa na provázku – Brno – 69* Justýna čili prokletí cnosti – podľa románu Markýza De Sade, réžia: Peter 
Scherhaufer – (MsKS – v piatok) 
                                                
69* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 



 

 - 108 - 

 
... Jediným zahraničným hosťom bolo divadlo Husa na provázku z Brna, ktoré v réžii P. Scherhaufera uviedlo 
sondu do otázok morálky v neutešenej praxi podľa románu Markýza De Sade pod názvom Justýna aneb maléry 
cnosti [* správne – Justýna čili prokletí cnosti]. Pri háklivejších scénach päť protagonistiek použilo bábiku 
Barbie, čo však vôbec neubralo na príťažlivosti témy a najmä vtipného spracovania. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 

 

Hudba: 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – (Nádvorie knižnice) 
 
... Po technickej prestávke pódium obsadil jedenásť rokov verný tomuto festivalu, ktože iný ako bratislavský 
LOJZO. A akože inak, ako s vervou rozosmieval do prasknutia preplnené nádvorie. Ba i aktuálnymi novinkami 
zo života – napríklad pesničky Valiace sa žlčníkové kamene, Chudobný a bohatý. A potom prišla bomba: 
Lojzovci nastúpili ako jeden muž čoby mažoretky v blúzkach a sukničkách a v bielych gumákoch – vraj načo by 
si toľko krásnych dievčat stále vozili so sebou! Maestrovi Kochanskému, práve keď spieval, sa sukňa zošmykla 
a tak ostal iba v trenkách. Slzili sme od smiechu, ale aj od delobuchu, ktorý mal posilniť ekologickú tému. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 

 
– koncerty skupín: 
 
– Young Swing Generation – Žilina – (Kolkáreň I – v piatok) 
 
– Nový album – Bratislava – (Kolkáreň I – v piatok) 
 
– Slniečko – Piešťany – (Kolkáreň I – v piatok) 
 
– Tučná Anča – Valaská – (Kolkáreň II – v sobotu) 
 
– Vodopád – Brezno – (Kolkáreň II – v sobotu) 
 
– Mloci – Prešov – (Kolkáreň II – v sobotu) 
 
... V kolkárni pod holým nebom začali sériu pohodových koncertov chlapci zo Žiliny: Young Swing 
Generation. Najprv síce bez ozvučenia, ale čoskoro aj s. Nový album z Bratislavy, Vodopád z Brezna a Mloci 
z Prešova poprekopŕcali všedné situácie v oživujúcom hudobnom koktaile. Dvojročná kapela Tučná Anča 
z Valaskej (v tomto roku jej vyšla kazeta so 16 skladbami pod názvom Triezveho ma nedostanú) si odohrala 
svoje samostatne a ešte robila výplň medzi jednotlivými kolami Pohára improvizácie. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 

 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Viktor Kubal – k jubileu autora – (kino Partizán) 
 
– Jano Valter – Bratislava – autorská výstava – (Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – 
bývalé č. 13)  
 
– PMDD – Peter Michalec a Dušan Drobný – Piešťany – (Čitáreň Okresnej knižnice – Štefánikovo námestie) 
 
– Klaun – kategória dospelí (karikaturisti) – I. ročník tematickej súťaže KLAUN – výstava sa konala formou 
salónu – (Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
– organizátori: Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom + Múzeum mincí a medailí Kremnica 
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– porota: Marián Bachratý, Peter Gabriš, Laco Torma, Jozef Fekiač 
– súťažilo:   25 karikaturistov (24 Slovákov + 1 Čech) 
– víťazi:   1. Dušan Polakovič – Bratislava 

2. Jozef Vydrnák – Dubnica nad Váhom 
3. Ján Valter – Bratislava 

– čestné uznanie:  Kazo Kanala – Bratislava 
 
... Prvýkrát sa konala tematická súťaž kresleného humoru nazvaná Klaun, na ktorú zaslalo svoje práce 25 ... 
karikaturistov. Víťazne z nej vyšiel Dušan Polakovič, druhú a tretiu cenu získali Jozef Vydrnák a Ján Valter. 

Na otázku, prečo práve Klaun, riaditeľ Regionálneho kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom Jozef 
Fekiač povedal, že preto, lebo klaun je najčastejším symbolom humoru a satiry a zároveň skoro 
najčastejším symbolom Slovenských gagov. Dokonale vystihuje myšlienku festivalu: smutno-smiešny 
hrdina je trpený a trápený, je trafený aj triafajúci. ... 

 
MIKOVÁ, Maja. 1993. Kremnické gagy v puberte : pohľad cez čierno-ružové okuliare na festival 
smiechu a humoru. In Smena. ISSN 0231-7427, 1993, roč. 46, č. 215, s. 5. 

 
– Klaun – kategória deti – I. ročník regionálnej výstavy detských prác – uskutočnená Regionálnym kultúrnym 
strediskom v Žiari nad Hronom a Múzeom mincí a medailí v Kremnici v rámci Gagov ´93 – do súťaže sa 
zapojilo 241 detí a boli zaradené do štyroch kategórií – detskí víťazi (30 ocenených) boli odmenení špeciálnym 
klaunovským diplomom, sladkosťami a privilégiom kresliť na chodník pred budovou Múzea mincí a medailí – 
(chodba Okresnej knižnice) 
 

Pre deti: 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica – Nevesta z pekla – réžia: Marián Pecko – (malo prebiehať 
v piatok na hradbách, pre dážď bolo predstavenie zrušené) 
 
– Voľné divadelné združenie zo Zvolena a Banskej Bystrice – Vlčkove sedemmíľové čižmy – (Nádvorie 
knižnice – v nedeľu ) 
 
– premietanie rozprávok pre mladšiu generáciu 
 

Film:  
 
– Viktor Kubal (jubilujúci autor) – kreslené filmy – (Kino Partizán – v piatok) 
 
– filmový klub Nicolaus – Liptovský Mikuláš + Žihľava – Nicolaus a jeho hostia – (Nádvorie knižnice – 
v piatok – aj v sobotu) 
 
– premietanie filmov – Všetko, čo mám rád – réžia: Martin Šulík – (v sobotu) + Manželia a manželky –  
réžia: Woody Allen – (v sobotu) + Fontána pre Zuzanu II. (s Paľom Haberom) + Konec básníků v Čechách – 
réžia: Dušan Klein – (všetky v Kine Partizán) 
 
– Chaplin v Medzibrání chýbal 
 
... Je fakt, že Chaplin v medzibrání chýbal. Teda klasické grotesky a animované filmy pre veľkých, stredných 
i malých v priechode na historické námestie, čím podujatie naberalo akýsi ľudovejší ráz. Časť tohto priestoru 
vypĺňala miniskládka murárskeho odpadu, no o pár metrov ďalej na nádvorí Okresnej knižnice premietali 
„slovenskú súčasnosť“. Z dielne amatérskych filmárov z Liptovského Mikuláša a priľahlých lokalít, ktorí sa po 
zotmení predstavovali pod spoločným názvom Nicolaus a jeho hostia. Najčastejšie karikovali náturu Slovače, 
ktorá sa po rozpálení pohárikovou vybíjanou nedočká happy endu, ale len kalamitného stretnutia so zákonom či 
so zákonnou. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  
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– Pouličný ruch alebo Ukážme si, čo sme si – ochotníci zo Žarnovice – (v sobotu) 
 
– veľký úspech mala veštiareň – (Okresná knižnica – v sobotu) 
 
– Oliver Andrásy a Elena Vacvalová – Nedajte sa nachytať skrytou kamerou – (Baník – v nedeľu) 
 
– soirée na fontáne + spoločné foto 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:  Nádvorie knižnice – (v sobotu) 
– moderátori: Ján Fakla + Anton Brčka 
– súťažilo: 6 družstiev – 2-4 členných 
– víťazi:  duo Warner Bros z Myjavy  
– téma:  Koľko rečí nevieš, toľkokrát si Slovákom 
– cena:   klasika – zaváraninový pohár so zlatým nápisom  – tohto roku doplnený šampanským 
– prestávky hudbou vypĺňala:  Tučná Anča  
 
... Šesť dvoj- až štvorčlenných družstiev navigovali (neplánovane) niekdajšie piliere Gagov – Jano Fakla  
a Tóno Brčka. Súťaž v divadelnej improvizácii na vylosovanú tému je vždy lotériou. Jej úroveň závisí najmä od 
nápadov účinkujúcich, ktorí majú tri minúty na rozmyslenie. Tentoraz si zaváraninový pohár so zlatým nápisom 
a doplnený šampanským odnieslo duo z Myjavy, ktoré najviac zabodovalo ukážkou jazykovej lekcie na tému 
Koľko rečí nevieš, toľkokrát si Slovákom. Inak to nebola veľká sláva. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 

 
... Tentoraz sa spoluzakladatelia celého podujatia Ján Fakla a Anton Brčka (členovia výborného, dnes už žiaľ 
neexistujúceho Kremnického divadla v podzemí) ujali konferovať „vyhlásený“ Pohár improvizácie, no na 
nich samotných bolo vidieť rozpoltený dojem. Samotná úroveň súťažiacich skĺzla kdesi pod hladinu priemeru, 
a ak aj bola nad ňou, tak len jednou nosnou dierkou. Chybou bolo zrejme aj rozhodnutie o presune viacerých 
programov do uzavretých priestorov, čím z mapy festivalu zmizli pre divákov príťažlivé a úspešné pódiá 
U voňavej Anky, na Hradbách a inde. Podobné podujatia práve v nedávnej minulosti presviedčajú o opačnom 
trende. Šťastná nebola ani výška vstupného práve na spomínaný improvizačný kus (zvíťazila dvojica Warner 
Bros video s témou Koľko rečí nevieš, toľkokrát si Slovákom), ktorá sa vyšplhala až do výšky 40 Sk. ... 
 

VÁLEK, Igor. 1993. Kremnica gágala zachrípnuto. In Slovenské národné noviny. ISSN 0862-8823, 
1993, roč. 4 (8), č. 39, s. 10. 

 

Počasie: – svietilo slnko – bolo babie leto, ale aby bolo veselšie aj pršalo a tento dážď prerušil detské 
predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí, tiež predstavenie hudobnej skupiny Slniečko 
 
... Ešte aj slniečko počas celého víkendu nezvyčajne tuho držalo palce organizátorom – Regionálnemu 
kultúrnemu stredisku Žiar nad Hronom a domácemu mestu, aby všetko klaplo. Len raz si kamsi za farebné hory 
odskočilo, takže veselé piešťanské Slniečko (hudobno-vzdelávacia satira) muselo zasvietiť v inom termíne. Inak 
bolo jasno (nezvyčajne bez škrtov v programe), lebo ochotníci i dôvtip profesionálnych umelcov rozžiarujú 
istejšie a bezpečnejšie ako 220 voltov ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1993. Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry. 
In Slobodný piatok, 1993, roč. 4, č. 38. [Príl.] Slobodný piatok s televíziou, 1993, č. 38, s. 4-5. 

 

Dejiská (scény): 
 
– Kolkáreň I a II, Hradby, Mestské kultúrne stredisko, Baník = ZK ROH Rudné bane, Nádvorie knižnice = 
Nádvorie Labyrintu, Medzibránie, Okresná knižnica, fontána na Štefánikovom námestí, Kino Partizán, Múzeum 
mincí a medailí 
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Usporiadatelia: 
 
– Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom (RKS ZH) + mesto Kremnica 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Jozef Fekiač (predseda, RKS ZH), Alena Kršiaková (tajomník, RKS ZH), Valéria Lichnerová (MsÚ 
Kremnica), Peter Lysek (MsKS Kremnica), Peter Žabka (Kino Partizán Kremnica) 
 

Sponzori :  
 
– Štátna mincovňa Kremnica  
– Považské mlyny a cestovinárne s.r.o. Piešťany 
– Umelecká agentúra G.A.G. – Banská Bystrica 
 
...   Kto, čo na 13. ročníku? 
Čo sa dnes deje bez sponzorov? Dnes sa bez sponzorov ani … nezasmeješ! A tak nad smiechom  
13. Slovenských gagov držia svoju štedrú ruku Považské mlyny a cestovinárne s.r.o. Piešťany a Štátna mincovňa 
Kremnica, ktorých k tomu prinútili Regionálne kultúrne stredisko v Žiari n/ Hronom a mesto Kremnica. ... 
 

SCHUSTER, Ján – FEKIAČ, Jozef. 1993. V piatok trinásty... In Tele plus. ISSN 1336-1287. 1993,  
roč. 3, č. 19, s. 24-25. 

 

 
Články: 
 

172. Schuster, Ján 
V piatok trinásty... / Ján Schuster, Jozef Fekiač. – Fotogr. 2, obr. 1. 
In: Tele plus. – ISSN 1336-1287. – Roč. 3, č. 19 (1993), s. 24-25. 

 
 história predchádzajúcich ročníkov + spomienky autorov článku + informácie o  

13. ročníku Gagov 
 

...    SONDY DO HISTÓRIE FESTIVALU 
(alebo ako sa to stalo) 

S humorom je to ťažké, bez neho ešte ťažšie. Pri pátraní prečo vznikol festival humoru a prečo práve 
v Kremnici sa neraz spomínala myšlienka o nadväzovaní na odkaz literárnych tradícií priekopníka 
slovenského realizmu – Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. V Kremnici žil a pôsobil 
štyri desiatky rokov. Zrod festivalu mal však prozaickejšie korene. 

Založenie festivalovej tradície je úzko spojené s kultúrnym životom tunajších študentov a ich 
študentským divadlom a klubom mladých. A práve pri príležitosti výročia vzniku Kremnického 
divadielka v podzemí a Klubu mladých Labyrint v Kremnici v roku 1981 vznikla myšlienka vyhlásiť 
I. ročník [* správne – nultý ročník] nesúťažnej prehliadky umeleckého gagu. Už v podtitule prvého 
ročníka sa objavilo magické pomenovanie „nesúťažná prehliadka“, ktoré pri porovnaní s mnohými 
dovtedy organizovanými podujatiami a prehliadkami divadiel a hudobných festivalov odbremenilo 
účinkujúcich od tlaku a napätia. Festival tak dostal šancu byť uvoľnenejší a zbavil sa strojenosti. 
A samozrejme – zameral sa na rôznorodé žánre humoru a satiry. ... 

 
PRVÉ ROKY POZNAČIA NIELEN ČLOVEKA ... 

 
Aj keď ľudí, vďaka ktorým uzreli Gagy svetlo sveta, bolo v Kremnici viac, jednoznačne ich, 

a myslím dlhodobo dobre, ovplyvnila trojica Kremnického divadla v podzemí Ján Fakla, Roman 
Vykysalý a Anton Brčka. Nadšenci a členovia KM Labyrint mu pomohli iba dotvoriť vlastnú tvár. 

Prvý ročník [* správne – nultý ročník] sa uskutočnil v skromnej, ale o to úprimnejšej atmosfére 
v polovici chladného novembra 1981. ... 
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     STÁLICE 
 

Jedným zo skalných návštevníkov festivalu humoru v Kremnici je aj Jozef Bily, autor mnohých 
epigramov a aforizmov zo Zvolena. S jeho malými satirickými útvarmi sa stretávame v novinách, 
časopisoch a zábavných reláciách v rozhlase už dve desiatky rokov. 

Čím...??? 
Čím sa líšia 

Od maturantov somári? 
Každú dobu, 

Prežiť sa im podarí! 
      (Jozef Bily – Gagom)  ... 

 
173. Slovenské gagy ’93 : 13. Festival humoru a satiry. – Obr. 1.  

In: Kremnické noviny. – Roč. 2, č. 12 (1993), s. 6. 
 

 program tohto ročníka 
 

174. Príležitosť pre deti. 
In: Žiara. – Roč. 34, č. 14 (1993), s. 4. 

 
 výzva pre deti – zapojiť sa do Gagov ´93 so svojimi „smiešnymi“ výtvormi 

 
175. Budeme sa smiať : na Kremnických Gagoch vystúpi i Stoka / [autor] (ks). 

In: Žiara. – Roč. 34, č. 34 (1993), s. 4. 
 

 krátky informatívny článok 
 

176. Lysek, Peter 
XIII. ročník Slovenských gagov so skrytou kamerou / Peter Lysek. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 2, č. 8 (1993), s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
177. Lysek, Peter 

Boli gagy slovenské / Peter Lysek. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 2, č. 14 (1993), s. 6. 

 
 informatívny článok + väčšinou kritické vyjadrenia návštevníkov festivalu na niektoré 

neduhy v našom meste (ubytovanie, tma v uliciach, hladní návštevníci, drahé pivo  ...) ... 
ale humor bol  

 
178. Gagy ´93. 

In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 46, č. 205 (3.9.1993), s. 3. 
 

 prierez  programom Gagov 
 

179. Klaunov salón. – [autor] (hs). – Obr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 34, č. 45 (9.11.1993), s. 4. 
 
 informácia o novinke tohto ročníka – tematickej súťaži Klaun 

... Do slovenskej smutnosmiešnej kultúrnej histórie takto vstúpilo nové podujatie, ktorého zámerom je 
zviditeľňovať tvorbu našich (tento rok ich bolo zo Slovenska dvadsaťštyri) i zahraničných (Čechy – 
jeden) majstrov kresleného humoru formou tematickej súťaže. Prvý ročník súťaže „Klaun“, vyhlásenej 
priamo pre podujatie Gagov, oboslali svojimi prácami nielen renomovaní autori, ale aj autori začínajúci 
(aj keď nie práve v počte, aký by si toto podujatie prialo a zasluhovalo), ktorí sa podľa vyjadrenia 
štvorčlennej poroty „témy zhostili pomerne dobre, bol to smutný i veselý pán Klaun, niekedy s hlbším 
filozofickým a politickým podtextom“. ... 

 
 

180. Opäť na gagy / [autor] (TA SR). 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 46, č. 212 (11.9.1993), s. 2. 

 
 informatívny článok 



 

 - 113 - 

 
181. Kremnické gagy bez smiechu? / [autor] (maja). 

In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 46, č. 213 (13.9.1993), s. 2. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

182. Miková, Maja 
Kremnické gagy v puberte : pohľad cez čierno-ružové okuliare na festival smiechu a humoru / 
Maja Miková. – Fotogr. 2. 
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 46, č. 215 (15.9.1993), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + kritika 

... Ale vlastne pre každého boli gagy trochu iné. Pre niekoho, koho osud „nepostihol“, dokonca aj – 
nevybláznené, nedospelé, rozchichotané, a iba s malými chybičkami krásy. Trochu pubertálne. Nečudo. 
Veď tento rok oslávili iba trináste narodeniny. Niekomu bolo do plaču, niekomu do smiechu, niekto sa 
iba prizeral, niekto iba posedával pri burčiaku. A hoci bolo smiechu pomenej, hlavná vec, že bol ... Veď 
menej je niekedy viac. ... 

 
183. Oravcová, Natália 

Ako sme gagovali a žilou púšťali : klapka za festivalom humoru a satiry / Natália Oravcová. – 
Fotogr. 4. 
In: Slobodný piatok. – Roč. 4, č. 38 (1993). – [Príl.] Slobodný piatok s televíziou. – Č. 38 
(1993), s. 4-5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Mnohí v Kremnici húdli, že Slovenské gagy už nie sú tým, čím bývali. Nuž nie sú. Humor je dnes 
taktiež drahý špás a na každé predstavenie bolo si treba zakúpiť lístok (od 10 do 30 Sk). Márne však 
budeme sypať piesok do očí organizátorom, oni za to nemôžu. Sami sme si a dobrovoľne a s chuťou 
odzvonili nové časy, keď minca platí viac ako dobré slovo. Ako však na programovom letáčiku na 
písme stojí: Doporučujeme nešíriť paniku!!! Niekdajšia festivalová atmosféra síce uletela ako veľa 
balónikov ponad strechy, no predsa len nám ostala šanca raz do roka uzrieť svetlá rôznych umení 
a pokusov, odvšednieť sa, rozhojdať vlastnú fantáziu, odblokovať zaťažené hlavy, pohladiť dušu, veď 
viete...  

 
184. Schmidtová, Katarína 

Rozpačité gagy / Katarína Schmidtová. – Fotogr. 1. 
In: Žiara. – Roč. 34, č. 38 (1993), s. 6. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... A ešte čosi som márne hľadala. Príslovečný pouličný ruch divadelníkov v dobových kostýmoch. Boli 
tu síce žarnovickí ochotníci, tí však i pri najväčšej snahe nemohli vyplniť diery v uliciach a na 
námestiach. Kolorit maratónu humoru a satiry sa akosi vytratil. Dnes ho s miernymi rozpakmi (a nielen 
ja) hodnotím ako slabší odvar vlaňajška. ...  

 
185. Soboslayová, Helena 

Kreslený humor v Kremnici : okrúhly stôl regiónov / Helena Soboslayová. – Obr. 4. 
In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 3, č. 23 (1993), s. 17-18. 
 
 o súťaži a výstave Klaun 
 

186. Válek, Igor 
Kremnica gágala zachrípnuto / Igor Válek. 
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 4 (8), č. 39 (1993), s. 10. 

 
 o výraze gag + úvaha autora + hodnotenie 

... Najposlednejší slovenský festival humoru a satiry Kremnické gagy ’93, ktorý sa konal v dňoch 10.-
12. septembra 1993, bol ako pravidelne symbiózou predchádzajúceho. Tentoraz však na rozdiel od 
predchádzajúcich ročníkov, akoby kremnická hus nebola „trafená“ (strelená) tým správnym spôsobom. 

Vždy som mal totiž dojem, že tento vták zosobňuje kŕdeľ autorov celého podujatia, počínajúc 
organizátormi a končiac účinkujúcimi – „gagmanmi“ akéhokoľvek razenia, keďže mesto je sídlom 
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ustanovizne, z ktorej sa kotúľajú peniažky na celé šíre Slovensko. Jeho náprotivkom bol v mojich 
predstavách kolektívny poľovník obecenstvo, ktorého úlohou v tejto partii bolo zamieriť, vystreliť 
a váľať sa od smiechu v opršanom perí a komentároch urazeného zvera. Hra s jednoduchými 
pravidlami, založená na princípe obapolnej ochoty zúčastniť sa na jej priebehu. 

Operenec letiaci nad starobylou baníckou Kremnicou dodržal síce svoj smer, hoci už niekoľko 
rokov trochu lavíruje, keď jeho let je narušený vzdušnými vírmi spôsobenými „personálnym“ pohybom 
v radoch kmeňových organizátorov. ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ján Schuster 
In: Slovenské gagy’92 : občasník prípravného výboru festivalu. – Č. 1 (11.9.1992), s. 3. 
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Ročník XIV. 

 

Termín:   9. september 1994 (piatok) – 11. september 1994 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  70* Jozef Vydrnák (karikaturista)  
 

 
Zaujímavosti: 
 
– dva dni pred Gagmi ´94 do Kremnice zavítal Milan Markovič s programom Nevyzúvajte sa prosím a so 
svojimi hosťami – (Kino Partizán)  
 
– klaunské červené nosy a originálne klobúky, ktoré vyšli z autorskej dielne dievčat zo Školy úžitkového 
výtvarníctva – boli symbolmi XIV. ročníka gagov 
 
– na Gagoch ´94 bol prítomný vtedajší premiér Jozef Moravčík a dal si vyveštiť  
 
... Neviem, do akej miery sa v sobotu v Kremnici držal scenára a do akej miery improvizoval premiér J. 
Moravčík s demokratmi „úniivernými“. Vo veštiarni, kde v prítmí určovali zvedavcom osud štyri Pýtie, si dal 
z ruky i karát zodpovedať otázky – vraj nie volebného (ne)úspechu, lež osobné – a potom, keď mu jedna 
z mladých veštkýň vyvolala aj ducha , zmizol ako gáfor. ... 
 

BABÍN, Emil. 1994. Kto sa smeje naposledy... In Pravda. ISSN 1335-4051, 1994, roč. 4, č. 211, s. 5. 
 
– za 1 Sk (Slovenskú korunu) ste si mohli v Medzibrání zalietať na lyžiach + študent štvrtého ročníka VŠMU 
maľoval na chodník – podľa fotografií Moniky Huljakovej k článku Kremnica plná klaunov 
 
– do názvu Slovenské gagy tohto roku niekto vpašoval „ä“ = teda Slovenské gägy 
 

Divadelné súbory: 
 
– Divadlo Pictus – Rimavská Sobota – Hriešna kopa – (MsKS – v piatok) 
 
– Divadelný súbor pri MsKS – Žarnovica – Nebeská návšteva – (Nádvorie – v piatok) 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – Čudné popoludnie bezvýznamného stroskotaného stvorenia – (Kino – 
v piatok) 
 
– GUnaGU – Bratislava – Holé nebo – (Nádvorie – v sobotu) + Zvoľna stúpam v riedkom vzduchu – (MsKS –  
v sobotu) 
 
– Divadlo v nohaviciach – pouličný teáter – Vranov nad Topľou – Cupky-lupky – réžia: Miro Mihaľ – 
(Námestie) 
 
... Námestie oživil aj pouličný teáter: Divadlo v nohaviciach z Vranova nad Topľou s predstavením Cupky-
lupky. Režisér a herec Miro Mihaľ o ňom utrúsil: – Tento happening na ulici som urobil ako novoromantizmus 
v duchu svojej poetiky návratov do detstva. ... 
 

BABÍN, Emil. 1994. Kto sa smeje naposledy... In Pravda. ISSN 1335-4051, 1994, roč. 4, č. 211, s. 5. 
 

                                                
70* – podľa kroniky Benjamína Hronču 
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– P.A.Ľ.O. (Poetická alternatívna ľudová organizácia) – Dolný Kubín – Polopoetika – (MsKS – v sobotu) 
 
... Magnetom pre návštevníkov boli aj divadelné predstavenia – divadlo Pictus predviedlo, že krásne sa dá 
pobaviť aj na rýdzo slovenskú tému. Naopak, dolnokubínsky P.A.Ľ.O si vzal na mušku televíznu obrazovku 
s obľúbenou „derrickyádou“, lebo, ako sám autor povedal: „Ide ma šľak trafiť z ľudí, čo berú do úst národ 
a myslia len na seba. Bolí ma, že je nenávisť, a že tento národ skáče na lep ľuďom, ktorí túto nenávisť 
rozsievajú“. ... 
 

GEBURA, Ľubo. 1994. Vzduch plný zábavy a dymu : Slovenské gägy / Festival humoru a satiry 
v Kremnici. In Slovenský denník, 1994, č. 214, s. 10. 

 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Etudy – (Kino – v sobotu) 
 
– Bánovské pokútne divadlo – Bánovce nad Bebravou – V nebi sa čúra stojačky – (MsKS – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor – Kostolné a Vaďovce – Vaďovské strašidlá – (Námestie – v sobotu) 
 
– Korbáč – Myjava  
 
– 71* Divadelný súbor –  Kostolné a Vaďovce – Krvavá grófka Alžbeta Báthory 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Muzejní maringotka – Brno – Don Šajn – (Námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Hajde park = voľná scéna pre rockové kapely – Cukorjemotýľ – Kremnica + Hnilá ryža – Žarnovica + 
Jesus underground band + Nech sa páči – obe Žiar nad Hronom – (všetky v Zechenterovej záhrade – v piatok) 
 
... Mesto žilo rockovými kapelami – hoci Cukorjemotýľ, Hnilá ryža, Nech sa páči, či Jesus underground 
mnohým možno nič nehovoria – hrať vedia. I keď len sebe pre radosť. Či prídu aj o rok, je otázka, pretože  
20-ročná aparatúra, na ktorej hrávajú, sa čoskoro stane nepoužiteľnou (aj na festivale mali s ňou problémy) 
a investovať do novej sa asi MsKS v Kremnici neoplatí... Chlapci už „vyleteli z rodného hniezda“, hudbou sa 
neuživia a tak sa budú musieť obzerať po inom ... 
 

GEBURA, Ľubo. 1994. Vzduch plný zábavy a dymu : Slovenské gägy / Festival humoru a satiry 
v Kremnici. In Slovenský denník, 1994, č. 214, s. 10. 

 
– šansoniérka Ria Ferčáková – Malý šantán – uvádzal ju: Peter Butko – (MsKS – v piatok) 
 
– Východ – folk-rockovo bluesová skupina – Prešov – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Drišľak – Vranov nad Topľou – Na Slovensku po vychodňarsky – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Tučná Anča – Valaská – obohatila svojou prítomnosťou Pohár improvizácie – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Padlášový výber – hudobno-poetické združenie – Banská Štiavnica + Víťazný traktor – Bratislava – (Kino – 
v sobotu) 
 
– Slzy cez smiech – hudobno-kabaretná formácia – Bratislava  
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Jiří Dědeček (pesničkár, básnik, textár, prekladateľ) – Praha – Projevy stati a jiné kydy – (Kino – v sobotu)  
 

                                                
71* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy boli sprístupnené v čase od 10.9.1994-30.9.1994 
 
– Klaun – II. ročník tematickej súťaže kresleného humoru – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo 
námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
– organizátori: Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom + NBS – Múzeum mincí a medailí 

Kremnica 
– porota: Laco Torma, Peter Gabriš, Ján Schuster 
– súťažilo:  25 autorov  
– víťazi:   1. Ľubomír Juhás – Košice 
   2. Miroslav Regitko – Šaľa  

3. Ivan Kováčik – Bratislava  
– čestné uznanie:  Jano Valter – Bratislava 
 
... Najzaujímavejšou bola bezpochyby vernisáž II. ročníka tematickej súťaže Klaun, z ktorej si nakoniec odniesol 
hlavnú cenu Ľubomír Juhás z Košíc. Jednoduché to však nemali nielen súťažiaci, ale ani prítomní náhodilci na 
vernisáži. Vstup na ňu bol totiž len v topánkach kohosi iného, alebo naboso. Keďže prítomní výmenou obuvi 
neskončili, ale začali si vymieňať aj ostatné časti odevov, organizátori tento nápad preventívne stopli. Atmosféru 
na vernisáži dotvárali aj spomenuté originálne klobúky, ktoré dievčatá zo Školy úžitkového výtvarníctva neskôr 
predávali na  ulici. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1994. Chýbala už len Petrusíková... : budú zo slovenských gagov kremnické 
a navyše prvé? In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 38, s. 12. 

 
– tvorba na tému – Téma K. – Marián Lacko (autor festivalového plagátu SG ´94) – Rimavská Sobota – (NBS – 
Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – bývalé č. 13)  
 
– Klaun – II. ročník – výstava detských prác – zúčastnilo sa jej 9 základných škôl, 2 základné umelecké školy 
v rámci regiónu s 370 prácami– odborná porota ocenila 23 detí – (chodba Knižnice Jána Kollára) 
 
– Novomestský osteň – retrospektíva posledných dvoch ročníkov súťaže kresleného humoru – (kino Partizán) 
 

Pre deti: 
 
– manželia Stražanovci – Bratislava (jedno z najstarších bábkových divadiel na Slovensku) – 72* Ako Kubo 
našiel poklad 
 
– Tereza Szabová (bábkarka) – zapojila deti do svojho folklórneho vystúpenia – 73* Slnko, poď na naše líčko 
...    DETI 
Ak boli rodičia ochotní odlepiť si zadky od stoličiek a zaplatiť pre dieťa päť korún, mali sa na čo pozerať. Či už 
išlo o jedno z najstarších bábkových divadiel Stražanovcov z Bratislavy, alebo bábkarku T. Szabovú, ktorá deti 
priamo zapojila do svojho folklórneho vystúpenia, čím ich nenásilne vtiahla do toho, čo sama prezentuje a čo sa 
deťom vštepuje iba v malej miere. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1994. Chýbala už len Petrusíková... : budú zo slovenských gagov kremnické 
a navyše prvé? In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 38, s. 12. 

 
– Divadlo mladých A dosť – Púchov – Kocúr v čižmách – (Medzibránie – v piatok – aj v sobotu) + Svetovládny 
rytier – (Medzibránie – v sobotu)  
 

Film: – premietanie filmov v Medzibrání 
 

                                                
72* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
73* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  
 
– Slovgägtajm – neverejná rozprava o gagoch – (čitáreň knižnice – v sobotu) 
 
...     SLOVGÄGTAJM 
Pod týmto názvom sa v čitárni kremnickej knižnice uskutočnila neverejná rozprava o gagoch po gagoch 
a o gagoch, ktoré len prídu. Stála za to. Chcete vedieť viac? 

„Rodina účinkujúcich sa generačne obmieňa, je preto otázne, či si to nevynúti aj generačnú zmenu 
organizátorov. Keďže sa však väčšina prevratov deje revolučnou cestou a o žiadnom puči zatiaľ nemáme 
signály, možno sa tu ešte stretneme ...“ 
(Jozef Fekiač, riaditeľ Regionálneho kultúrneho strediska, organizačný výbor SG). 

„Pre Gagy je obrovskou škodou, že nefunguje klub mladých Labyrint. Ilegálne centrum a podzemné 
hnutie Gagov sa tak úplne stratilo a nevidím perspektívu, že by sa s tým pohlo. Tu Gagy vznikli, ale je veľmi 
otázne, či sa sem niekedy vrátia ...“ 
(Roman Vykysalý, bývalý člen Kremnického divadla v podzemí, zakladateľ festivalu). 

„Tento ročník je síce v poradí už štrnásty, no treba povedať, že hneď po nultom nasledoval druhý. Prvý 
chýba. Možno ho ešte urobíme, ja sám som ochotný podieľať sa na prípravách, ak mesto konečne urobí niečo 
pre to, aby sa otvoril Labyrint.“ 
(Ján Fakla prvý a zrejme aj posledný, keďže sa mu narodila už tretia dcéra, spoluzakladateľ Gagov). 
Po dlhých rokoch miernych (?) sporov sa teda zišiel organizačný štáb v takejto reprezentatívnej zostave, čo môže 
pre Gagy symbolizovať iba pokrok. Ešte ho tak zúročiť ... V plejáde známych mien chýbala iba Petrusíková. 
Tiež si kladiete otázku kto to môže byť? Imaginárna postava, ktorá vznikla ešte v čase, keď sa po Gagoch 
prechádzali príslušníci ŠtB a každá veta humoristov bola pod drobnohľadom. Všetko, do čoho sa v tom čase 
organizátorom nechcelo, hodili na plecia Petrusíkovej. Vlastne škoda, že neexistovala. Ktovie, koľko by toho 
dokázala na pleciach odniesť dnes. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1994. Chýbala už len Petrusíková... : budú zo slovenských gagov kremnické 
a navyše prvé? In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 38, s. 12. 

 
– Pouličný ruch, alebo ukážme si, čo sme si 
 
... O tradičný pouličný ruch sa starali mýtnici s halapartňami, ktorí si za mýtne gagmoney preplachovali pivom 
gágory, predavači kuriozít (ako sú červené nosy na gumičke) – kam sa hrabú na niektoré vyložene pravé! – 
mládež zabávajúca sa na rozličné mládežnícke spôsoby ... 
 

BABÍN, Emil. 1994. Kto sa smeje naposledy... In Pravda. ISSN 1335-4051, 1994, roč. 4, č. 211, s. 5. 
 
– veštiareň v Čiernej veži 
 
– Soirée na fontáne – (Námestie – v nedeľu) + Stražanovo bábkové divadlo – Bratislava – Karneval bábok – 
na záver ročníka – (Nádvorie knižnice – v nedeľu) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– čas:    sobota 18.00 
– scéna:    Nádvorie  
– konferencier:  František Výrostko 
– víťazi:    Diletanti – Noro Antalík a Roman Slanina – Pictus – Rimavská Sobota 
– hudbou podfarbila: Tučná Anča – Valaská 
 
 
...     VYVRCHOLENIE 
Ako vždy, bol to Pohár improvizácie. S vysokou návštevou (napriek pomerne značnému vstupnému), náladou 
a zaslúženým víťazstvom Diletantov z Rimavskej Soboty. Konferencier František Výrostko a kapela Tučná 
Anča z dediny boli tentoraz do istej miery iba štatistami, čo však nie je na škodu. Témy bolo menej politické (na 
obzore voľby), zato veľmi príťažlivé. A tak medzi prítomnými behala pojašená salmonelóza (dúfam, že sa 
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predstavitelia Martinských mliekární, ktorí si robili celé popoludnie v meste reklamu, neurazili) a na pódiu dostal 
CHUJAN Carlos ďalšie kopačky od Márie...  
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1994. Chýbala už len Petrusíková... : budú zo slovenských gagov kremnické 
a navyše prvé? In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 1994, roč. 1 (35), č. 38, s. 12. 

 

Počasie: – slnkom zaliate, prehriate kremnické ulice prichýlili návštevníkov a účastníkov tohtoročných 
Gagov 
 

Dejiská (scény): 
 
– Zechenterova záhrada, Medzibránie, Mestské kultúrne stredisko, Nádvorie Labyrintu = Nádvorie knižnice, 
Štefánikovo námestie, Kino Partizán, čitáreň Knižnice Jána Kollára (dovtedy Okresná knižnica), NBS – 
Múzeum mincí a medailí – galéria (NBS-MMM, dovtedy Múzeum mincí a medailí), Čierna veža  
 

Usporiadatelia: 
 
– Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS), Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom (RKS ZH), 
Mestský úrad Kremnica (MsÚ) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Jozef Fekiač (predseda, RKS ZH), Alena Kršiaková (tajomník, RKS ZH), Peter Lysek (podpredseda, MsKS 
Kremnica) 
 

Sponzori : 
 
– Štátny kultúrny fond Pro Slovakia 
– Štátna mincovňa Kremnica  
– Elba Kremnica  
– Kremnická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica  
 

 
Články: 
 

187. Štroffek, Otto 
Gagista / Otto Štrofek, Roman Vykysalý. 

  In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 1 (35), č. 6 (8.2.1994), s. 7 a 12. 
 
 rozhovor s Romanom Vykysalým 

... Podstatne viac si však známy ako divadelník, obratný improvizátor „gagista“. Kedy si sa nechal 
Apolónovou družkou prvý raz zviesť? 

R. Vykysalý: V útlej mladosti na prašiaku, ktorý sa mi podarilo v očiach kamarátov premeniť 
na autobus. Veľká chvíľa nenechal na seba dlho čakať – zo spartakiády mi otec priniesol figúrky 
Spejbla a Hurvínka, ako pódium mi poslúžila debnička od ovocia a predstavenia sa mohli konať. Potom 
prišiel vstup do bábkárskeho krúžku, v štvrtej či piatej triede. Nasledoval estrádny krúžok a moje prvé 
pantomimické pokusy – vtedy sme hltali Milana Sládka. Otrkával som sa na rôznych mikulášskych, 
nemocničných a maškarnoplesových podujatiach. 

  To si si zaiste užil postáv rôznych timurovcov a mladých mičurincov ... 
R. Vykysalý: Po ktoromsi „rukovoditeľnom“ kuse ma vzala učiteľka do riaditeľne, kde mi 

skúmavo začali prezerať môj použitý červený šňupticheľ v domnení, že som si nos provokatívne utrel do 
pionierskej šatky. Ukázalo sa však, že mám naozaj červenú štvorrohú vreckovku. Mal som aj iné 
nedorozumenia, niekedy sa mi na javisku nedarilo, nuž ma napokon z krúžku vylúčili. 

  Ako ti šiel k hereckému duhu ostrejší kremnický vzduch? 
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R. Vykysalý: V treťom ročníku na SUPŠ-ke sme nacvičili pár hudobných vystúpení, čoby 
playback vtedajších hitov, pustili sme sa aj do tieňohry (s vlastnými scénkami). V tom čase vzniklo pri 
gymnáziu v Kremnici divadielko malých foriem, kam som sa pokúšal – sprvoti bezúspešne – dostať. Po 
hluchom období ma oslovil Bohuš Wollner s ponukou urobiť s nimi niečo k MDŽ, takže sme sa dali 
dokopy. ... 

Slušne ste zabodovali aj s hrou Pľuhy ... 
R. Vykysalý: Pľuhy boli našou prvou politickou agitkou, inak dobre utajenou satirou, kde sme 
Führerovi vkladali do úst citáty z Brežneva a pod. Komunistickí papaláši boli šťastní, ako na tých 
kapitalistov brýzgame a čo chápavejší mali sakramentský plezír. Pľuhy nám otvorili cestu k úspechom 
a cenám. ... 

 
188. Lysek, Peter 

Gagy budú v septembri / Peter Lysek. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 14 (5.7.1994), s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
189. Veselo v Kremnici / [autor] (TA SR). 

In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 47, č. 199 (26.8.1994), s. 4. 
 

 informatívny článok 
 

190. Slovenské gägy ’94 / [autor] (moh). 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 4, č. 203 (2.9.1994), s. 8. 

 
 informatívny článok 

 
191. Slovenské gagy ’94. 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 1 (35), č. 36 (6.9.1994), s. 9. 
 

 program 
 

192. Prežite víkend s humorom : Slovenské gägy ’94. 
In: Hutník. – ISSN 1210-180X. – Roč. 41, č. 34 (9.9.1994), s. 6. 

 
 program 

 
193. Slovenské gagy ’94 / [autor] (oč). 

In: Smer Dnes. – Roč. 4, č. 210 (10.9.1994), s. 3. 
 

 informatívny článok 
 

194. Babín, Emil 
Kto sa smeje naposledy... / Emil Babín. – Fotogr. 3. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 4, č. 211 (12.9.1994), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + autor rozoberá slovo gag 

 
195. Slovenské gagy ’94 : SME na kremnickom festivale humoru a satiry / [autor]  

(bd). – Fotogr. 4. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 2, č. 211 (12.9.1994), s. 10. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
196. Skončil sa festival humoru / [autor] (oč). 

In: Smer Dnes. – Roč. 4, č. 211 (12.9.1994), s. 5. 
 

 informatívny článok 
 

197. Huljaková, Monika 
Kremnica plná klaunov : po meste sa hmýrili purpurové nosy a takmer všetci si chceli nechať 
vyveštiť / Monika Huljaková. – Fotogr. 7, obr. 1. 
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In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 4, č. 213 (14.9.1994), s. 12-13. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... „Prišli ste na gagy? Ale tento rok je to akési slabé,“ uznávali aj samotní domáci obyvatelia 
Kremnice. Vyskytla sa opäť klasická chyba organizácie, ktorá sa na malom Slovensku až podozrivo 
často opakuje pri každom väčšom podujatí – okrem Gägov prebiehal v blízkej Banskej Štiavnici 
trojdňový sviatok baníkov Salamander a v Banskej Bystrici zase 1. česko-slovenské stretnutie umelcov, 
vďaka čomu bola účasť polovičná. ... 

 
198. Gebura, Ľubo  

Vzduch plný zábavy a dymu : Slovenské gägy / Festival humoru a satiry v Kremnici / Ľubo 
Gebura. 
In: Slovenský denník. – Č. 214 (16.9.1994), s. 10. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Avšak miestna zábava, ktorá pokračovala po hlavnej časti programu, iste mnohých nemilo 
prekvapila. Stačilo prekročiť neviditeľné hranice – a vzduch bol plný cigaretového dymu marihuany, 
nosy skutočne (nie už klaunovsky) červené, čo dokazovalo aj množstvo podnapitých návštevníkov. 
Akoby všetko, čomu sa popoludní smiali, sa ich nedotýkalo, akoby sa tie scénky nevysmievali aj z nich. 
Podľa tvrdení viacerých účastníkov úroveň gagov klesá. Najboľavejšou stránkou sú financie. ... 

 
199. Fajčíková, Kveta 

Chýbala už len Petrusíková… : budú zo slovenských gagov kremnické a navyše prvé? / Kveta 
Fajčíková. – Fotogr. 2. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 1 (35), č. 38 (20.9.1994), s. 12. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Uvažuje sa aj o zmene názvu festivalu, jeho organizačnej prestavbe, novej, účinnejšej mediálnej 
kampani. Možno sa dočkáme, že zo Slovenských gagov budú Prvé a Kremnické. Prívlastok Slovenské 
sa zdá byť organizátorom trochu nacionálne podfarbený. ... 

 
200. Lysek, Peter 

Boli Gagy slovenské / Peter Lysek. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 20 (28.9.1994), s. 5. 

 
 kritický článok – adresovaný mestu Kremnica  

... Nie je potrebné sa zmieňovať o náplni, ale o dojmoch, ktoré zažili účastníci podujatia. Znovu sa 
ukázalo, ako pri podobných akciách, že do mesta príde návštevník s prázdnym žalúdkom, ale aj s ním 
odíde. Až na malé výnimky, resp. šikovných podnikateľov (Fontána, Šport bar Fidenza a potraviny 
Ryba), sa nebolo kde v strede mesta kvalitne najesť. No a keď sa už človek s odretými ušami konečne 
niekde najedol, nemal si svoju osobnú potrebu (okrem reštaurácií) kde urobiť. Verejnými WC sa stalo 
na tieto dni Mestské kultúrne stredisko, nakoľko mestské WC boli zatvorené.  

Kto chcel prejsť popod bránu o pol ôsmej, mal smolu, lebo svetlo nesvietilo a ľudia 
s nadávaním a kopaním jeden do druhého aj túto prekážku zdolali. A nehovoriac o čistote medzi 
bránami. Takže okrem dobrých dojmov, a tých bolo o čosi viac, si návštevníci odniesli aj iné, ktorých 
história sa z roka na rok opakuje. Škoda, že dobré meno, ktoré tento festival na Slovensku má, sa trochu 
skrivilo.  

Dobré meno, a za to treba poďakovať zvlášť, urobila jedáleň v Štátnej mincovni. Účastníci si 
nevedeli vynachváliť ochotu personálu a výbornú stravu. ... 

 
201. Vivat Fontána / [autor] (ŠR). 

In: In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 20 (28.9.1994), s. 5. 
 

 pochvalný článok – smerom k Fontáne, kremnickej krčmičke, ktorá nachovala hladných 
gágajúcich – 50 litrami kapustnice, 50 litrami kotlíkového guľášu, 50 litrami zeleninového 
vývaru a rožkami v párku – o túto poživeň sa postarali Kremničanky Oľga Urgelová, 
Mária Schmidtová a Valika Prokeinová  

 

 
 



 

 - 122 - 

 
Ročník XV. 

 

Termín:   8. september 1995 (piatok) – 10. september 1995 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  Rasťo Piško (humorista, zabávač) 

Hostia:  – zúčastnení karikaturisti: Ernest Svrček, Jiří Novák, Jano Valter, Vojto Haring... 
 

 
Divadelné súbory: 
 
– dvojica Diletantov z divadla Pictus – Rimavská Sobota – Angelika a ... – účinkujúci: Roman Slanina, 
Norbert Antalík, réžia: Marián Lacko – (Medzibránie – v piatok) 
 
– Divadelný súbor Etudka – Tekovské Nemce – Premúdrelé ženy – podľa Moliéra, réžia: Štefan Jurča – 
(Nádvorie – v piatok) 
 
– Bábkové divadlo – Žilina – Tatko Ubu – autor: A. Jarry, réžia: Anton Šulík – (Kino – v piatok) 
 
– Šok – Šaľa – Zlý sen – účinkujúci: Paľo Juráň, Štefan Skrúcaný, réžia: Roman Budai – (MsKS – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor pri KASS – Prievidza – Zázrak – autor: György Schwajda, réžia: Ivan Vojtech – (Kino –  
v sobotu) 
 
– Divadlo Pictus – Rimavská Sobota – Neverte Jeremiášovi – réžia: Edo Pauly – (MsKS – v sobotu) 
 
– Divadlo v nohaviciach – Vranov nad Topľou – Šťastný deň – réžia: Miro Mihaľ – (Pešia zóna – v sobotu) 
 
– GUnaGU – Bratislava – Barbarela – účinkujúci: S. Halčáková, V. Klimáček, O. Belešová – (Kino –  
v sobotu) 
 
– P.A.Ľ.O. (Poetická alternatívna ľudová organizácia) – Dolný Kubín – Drakula – podľa B. Stokera, réžia: 
Karol Horváth – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor Polienko – Bánovce nad Bebravou – Alenka pred zrkadlom – réžia: Silvester Lavrík 
 
– h o s t i a   z   M o r a v y: 
 
– študenti DIFA JAMU – Brno – U mně doma a jiné ptákoviny – réžia: Petr Žák – (MsKS – v piatok) + Vášně 
– sentimentálny poetický kabaret – réžia: Peter Butko – (MsKS v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Jesus underground band + Nech sa páči + Messengers – všetky Žiar nad Hronom + Sem Larn si tu dobre 
žije – Kremnica = koncert skupín – (Zechenterova záhrada – v piatok)  
 
– Tučná Anča – Valaská – (Nádvorie – v piatok) 
 
– Big Bastard Beat Band – hudobné združenie – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Drišľak – Vranov nad Topľou – S Drišľakom do Európy – (Nádvorie – v sobotu) 
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– Mloci – Prešov + LOJZO – folková skupina – Bratislava – (Nádvorie – v nedeľu) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– v NBS – Múzeu mincí a medailí Štefánikovo námestie, 33/40 – v dňoch od 6.8.1995-12.9.1995 – boli 
nainštalované výstavy: 
 
– Klaun – III. ročník tematickej súťaže kresleného humoru  
 
– organizátori: Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom + NBS – Múzeum mincí a medailí 

Kremnica 
– porota:  Kazimír Kanala, Karol Čizmazia, Fero Jablonovský, Dušan Polakovič 
– súťažilo: 34 výtvarníkov 
– víťazi:   1. Ernest Svrček – Brezno 
   2. Jiří Novák – Kolín 
   3. Jano Valter – Bratislava  
– čestné uznanie:  Pavel Taussig – Frankfurt nad Mohanom  
 
– Klaun – III. ročník – detskí autori 
 
– Slovenská únia karikaturistov – repríza spoločnej výstavy členov únie  
 
– Jakopták – Miloš Kopták – Kysucké Nové Mesto  
 
– v Kine Partizán – od 4.9.1995-19.9.1995 – boli k dispozícii výstavy: 
 
– Kreslený humor – Ján Schuster – Bratislava  
 
– Gagafoto – Jozef Uhliarik – Bratislava  
 
– Informačné centrum bolo miestom výstavy: 
 
– Plagát – výstava plagátov z 15. ročníkov gagov  
 
– Humor v kufri + Ján Schuster – Bratislava 
 
– ďalšie výstavy: 
 
– Z tvorby Štefana Kocku – Štefan Kocka – Banská Bystrica  
 

Pre deti: 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Kde je klaun? – (MsKS – v piatok) 
 
– Komorné divadlo – Prievidza – Sranda srandúca – réžia: Peter Butko – (MsKS – v piatok) 
 
– A divadlo – Banská Štiavnica – Nebojan – podľa P. Dobšinského, réžia: Soňa Lužinová – ( Nádvorie –  
v sobotu) 
 
– Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho (bábkoherec) – Banská Bystrica – Cirkus – (Medzibránie –  
v sobotu) 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica – Cirkus Cinkeles – réžia: Marián Pecko – (MsKS –  
v nedeľu) 
 

Film: – Aleš Vincík – Praha – filmotéka – (Medzibránie – v piatok – aj v sobotu) 
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Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a menovanie rektora UHaS – (Nádvorie – v piatok) 
 
– Vtedy na Pijave – stretnutie pamätníkov minulých ročníkov festivalu – (sála MsKS – v patok) 
 
– Slovakgägtajm – neverejná rozprava o gagoch – (čitáreň knižnice – v sobotu) 
 
... „Pokiaľ si pamätám, o kríze gagov sa hovorí od začiatku, trvá už pätnásť rokov. Aspoň vidíte, ako dlho 
môže v Kremnici trvať kríza,“ lakonicky konštatoval riaditeľ kremnického mestského Kultúrneho strediska Peter 
Lysek na tohtoročnom, už pätnástom ročníku festivalu humoru a satiry Slovenské gagy. Medzi vystúpeniami 
amatérskych divadiel si tentoraz organizátori dovolili vybrať Slovgägtajm, kde sa hovorilo o humore z trocha 
inej stránky. Neverejná rozprava o gagoch sa síce mala venovať predovšetkým známej hamletovskej otázke 
existencie, zašla však trocha ďalej. Ján Fakla, zakladateľ Slovenských gagov, člen kedysi mimoriadne 
populárneho Kremnického divadla v podzemí: „Ak v takejto podobe, potom hádam radšej ani nie. Alebo nájsť 
gagom novú tvár a miesto, akým bol kedysi klub mladých Labyrint...“ Na tom, že Labyrint ako duchovné 
centrum gagov už niekoľko rokov chýba, sa zhodli prakticky všetci zúčastnení. Ani kremnický primátor 
Miroslav Nárožný však nedokázal dať jednoznačnú odpoveď na to, či Labyrint bude ešte niekedy slúžiť svojmu 
pôvodnému účelu. Snahy mesta sú, no zatiaľ stroskotávajú na nedoriešených majetkových vzťahoch. Podstatná 
je zrejme skutočnosť, že sa organizátori zhodli na jednom – gagy ďalej. Zložitejšie bude dať si odpoveď na 
otázku – ako? Gagom totiž odrástli nielen samotní organizátori, ale predovšetkým publikum. Tí, čo chodia 
na festival dnes, už sotva chápu, z akého podhubia a v akej atmosfére festival vyrástol, a vôbec – čo to prvé 
ročníky gagov boli. Bolo to vidieť predovšetkým na uliciach, kde sa bezcieľne potulovali skupinky so 
zahmlenými pohľadmi, alebo na vystúpeniach niektorých žánrovo neidentifikovateľných skupín. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1995. Rakvu do Pohára improvizácie zapožičala pohrebná služba SIS 
z Ladomerskej Viesky. In Sme. ISSN 1335-440X, 1995, roč. 3, č. 210, s. 2. 

 
– veštiareň – (Čierna veža – v sobotu) 
 
– Soirée na fontáne – (Medzibránie – v nedeľu) 
 
– pouličný ruch – (pešia zóna) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna a čas:   Nádvorie – v sobotu 
– 74* moderátor:   Karol Horváth 
– víťazi:   Diletanti – Noro Antalík a Roman Slanina – Rimavská Sobota 
– žrebovacie osudie:  murárska miešačka 
– dozor:  na regulárny priebeh dozeral notár priamo z otvorenej truhly, „vraj požičanej  

z pohrebnej služby SIS z Ladomerskej Viesky“ 
 
... – perfektná atmosféra bola na súťaži o Pohár improvizácie, ktorá už tradične patrí k vrcholom festivalu, o čo 
sa tentoraz zaslúžila dvojica Diletanti z divadla Pictus z Rimavskej Soboty. Na regulárny priebeh dozeral notár 
priamo z otvorenej truhly, festivalu ju vraj vďačne zapožičala pohrebná služba SIS z Ladomerskej Viesky, 
a osudím, z ktorého vyťahovali jednotliví súťažiaci témy, bola murárska miešačka. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1995. Rakvu do Pohára improvizácie zapožičala pohrebná služba SIS 
z Ladomerskej Viesky. In Sme. ISSN 1335-440X, 1995, roč. 3, č. 210, s. 2. 

 

Počasie: – ktovieako nežičilo – nepriaznivé, ale slnko snáď mali všetci v srdci 
 
... Aj keď žijeme v časoch, keď väčšine z nás nie je veľmi do smiechu, druhý septembrový víkend sa predsa len 
niesol v duchu dobrej nálady. Aspoň pre tých, ktorých neodradilo zachmúrené počasia a rozhodli sa ho stráviť 

                                                
74* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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v Kremnici na 15. ročníku festivalu humoru a satiry Slovenské gagy. Zhora síce spadli kde-tu i nejaké kvapky, 
v centre mesta, pod siluetami veží a brán, však vládla atmosféra priam slnečná. ... 
 

Nie je sranda robiť srandu. 1995. In. Odborárske spektrum. ISSN 1210-177X, 1995, roč. 6, č. 39, s. 10. 
 

Dejiská (scény): 
 
– Nádvorie = nádvorie knižnice alebo Labyrintu, Zechenterova záhrada, Medzibránie, Mestské kultúrne 
stredisko, Kino Partizán, čitáreň Knižnice Jána Kollára, pešia zóna, Čierna veža, Informačné centrum, NBS – 
Múzeum mincí a medailí  
 

Usporiadatelia: 
 
– Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom (RKS ZH) + Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Anton Brčka, Ján Fakla (propagácia), Jozef Fekiač (predseda, RKS ZH), Alena Kršiaková (tajomník, RKS 
ZH), Peter Lysek (podpredseda, MsKS Kremnica), Helena Soboslayová (RKS ZH) 
 

Sponzori : 
 
– ELBA akciová spoločnosť Kremnica  
– Mestské lesy Kremnica  
– Ladislav Melcer Horná Ves 
 

 
Články: 
 

202. Slovenské gagy 95. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 4, č. 16 (2.8.1995), s. 11. 

 
 program Gagov ´95 

 
203. Festival humoru a satiry Slovenské gagy sa v Kremnici uskutoční už tento víkend / [autor]  

(SME - eta). – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 3, č. 205 (5.9.1995), s. 8. 

 
 informatívny článok 

 
204. Slovenské gagy. 

In: Hutník. – ISSN 1210-180X. – Roč. 42, č. 35 (8.9.1995), s. 3. 
 

 stručný program 
 

205. Rektorom Univerzity humoru R. Piško / [autor] (TA SR). 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 6, č. 210 (11.9.1995), s. 4. 

 
 informatívny článok 

 
206. Čiliak, Ondrej 

Mesto plné gagov: Reminiscencie na festival humoru a satiry / Ondrej Čiliak. – Fotogr. 1 
In: Smer Dnes. – Roč. 5, č. 210 (11.9.1995), s. 4. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 
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207. Fajčíková, Kveta 

Rakvu do Pohára improvizácie zapožičala pohrebná služba SIS z Ladomerskej Viesky / Kveta 
Fajčíková. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 3, č. 210 (11.9.1995), s. 2. 

 
 hodnotiaci článok + info o osude Labyrintu – článok totožný s článkom článkom č. 210 

 
208. Slovač gagotala / [autor] (ta). 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 2 (36), č. 37 (12.9.1995), s. 2. 
 

 hodnotiaci kratučký článok  
 

209. Greš, Ján 
Gagy s hrachom : v Kremnici na prehliadke humoru arogancia nahradila vtip / Ján Greš. – 
Fotogr. 4. 
In: Slovenská Republika. – ISSN 1335-4698. – Roč. 2, č. 213 (14.9.1995), s. 10. 

 
 hodnotiaci + kritický + tendenčný článok + okrem iného minirozhovor s Benjamínom 

Hrončom a info o jeho Kronike 
 ...     Gagovská kronika 

  V roku 1981 v rodine ich priateľov – Hrončovcov uzrel svetlo sveta malý Benjamín. Stal sa 
akýmsi živým maskotom budúceho celoslovenského festivalu humoru a satiry – krstným dieťaťom 
Gagov. Samozrejme, Benjamínko netušil, čo sa okolo neho deje. Vôbec ho nevzrušovali slávne 
osobnosti, ktoré ho počas otváracieho ceremoniálu nasledujúcich ročníkov brávali na ruky. 
  – Nejasne si pamätám až na piaty ročník, spomína dnes už štrnásťročný mládenec. – Strašne 
som reval a ktosi mi venoval nafukovaciu kačku. Neskôr k nej pribudol slon, pes ba i živý kocúr. Máme 
ho dodnes. 
  Ako vzácnosť Hrončovci opatrujú synovu „gagovskú“ kroniku. Výstižne v nej 
zaznamenávajú každý ročník s fotografiami a pár vetami od najvzácnejšieho hosťa troch veselých dní. 
... 

 
210. Fajčíková, Kveta 

Vrcholom Pohár improvizácie / Kveta Fajčíková. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 2 (36), č. 38 (19.9.1995), s. 11. 

 
 hodnotiaci článok + info o osude Labyrintu – článok totožný s článkom článkom č. 207 

 
211. Lysek, Peter 

Boli Gagy slovenské / Peter Lysek. – Obr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 4, č. 18 (27.9.1995), s. 1. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok – služby sa lepšia  

... Je ťažko povedať, čo na festivale chýbalo. Názory sú rôzne a ako vždy v Kremnici ich hodnotia tí 
ľudia, ktorí sa nezúčastnili žiadneho programu. 
Ale počuli... 
My sme zas počuli z úst návštevníkov mesta, že oproti minulým ročníkom sa zlepšili reštauračné 
služby, že strava v Štátnej mincovni bola ozaj na úrovni. Čistota a poriadok v centre mesta boli tiež 
omnoho lepšie ako v minulosti. ... 

 
212. Nie je sranda robiť srandu / [autor] –nb–. – Fotogr. 1. 

In: Odborárske spektrum. – ISSN 1210-177X. – Roč. 6, č. 39 (29.9.1995), s. 10. 
 

 hodnotiaci článok 
... Podľa slov Aleny Kršiakovej, jednej z hlavných organizátorov festivalu, tento, už pätnásty ročník 
nebol rozhodne ročníkom posledným. „Gagy budú pokračovať. Náš Gagáč – Hrončo, ktorý sa narodil 
presne v prvý deň Gagov, [75* nie je pravda, narodil sa...6. júna 1981] sa totiž vydal na ďalšiu cestu 
životom. A aby ju absolvoval bez problémov, Kremničania ho na ňu vybavili všetkým nevyhnutným.“ Do 

                                                
75* – pozn. zost. – upresnil Ján Fakla 
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uzlíčka zviazaného z červeno-bielej bodkovanej šatky, ktorú si niesol na palici, mu okrem buchty, 
medovníkového srdca, vrecúškovej polievky, holiaceho strojčeka a fotografie mesta Kremnica, aby naň 
nezabudol, pribalili aj toaletný papier, fotku nahej krásky i ochranu, bez ktorej sa dnes rúči mládenec 
nezaobíde. ... 

 
213. Lysek, Peter 

Hodnotili Gagy ’95 / Peter Lysek. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 4, č. 20 (24.10.1995), s. 8. 

 
 informatívny článok + hodnotenie Gagov ´95 + o pokračovaní festivalu 

 

 
 
 
 
 

 Pavol M. Kubiš 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 213 
(9.9.1988), s. 7. 
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Ročník XVI. 

 

Termín:   30. august 1996 (piatok) – 31. august 1996 (sobota)  

Rektor UHaS:  Vladimír Kulíšek (mím) na nerozoznanie od Charlieho Chaplina 

Hostia:  
– Kremnicu tohto roku navštívili:  

Jozef Bily (epigramatik a humorista) – Zvolen  
Dušan Vicen – Námestovo  
Silvester Lavrík – Bánovce nad Bebravou 
Karol Horváth – Dolný Kubín 

 
... Znalec dobrého humoru mohol v uliciach Kremnice stretnúť známeho epigramatika a humoristu Jozefa 
Bilyho zo Zvolena, autorov scenára otváracieho ceremoniálu Dušana Vicena z Námestova, Silvestra Lavríka 
z Bánoviec nad Bebravou a Karola Horvátha z Dolného Kubína a ďalších tvorcov humoru a satiry. A kto mal 
trochu šťastia (ako napríklad ja), mohol stráviť chvíľku v príjemnom rozhovore s Jánom Faklom a Romanom 
Vykysalým, ktorí stáli pri zrode tejto pozoruhodnej tradície. ...  
   

SCHUT, Jaroslav. 1996. Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po 
šestnásty raz. In Slovenská Republika. ISSN 1335-4698, 1996, roč. 4, č. 208, s. 10. 

 

 
Novinky: 
 
– zmena medzi organizátormi – Jozefa Fekiača (odvolaného z funkcie riaditeľa Regionálneho kultúrneho 
strediska v ZH) nahradila v organizovaní Gagov Alena Kršiaková  
 
... Preto prvotné obavy príchodzích na tento ročník, vyplývajúci z vlaňajšieho odvolania riaditeľa Regionálneho 
kultúrneho strediska v Žiari nad Hronom, hlavného organizátora aj moderátora Jozefa Fekiača, predsa 
vyšumeli. Štafetovo naň nadviazala jeho partnerka a kolegyňa Alena Kršiaková, ktorá citlivým spôsobom 
namiešala skladbu Gagov z toho, čo celoročné vrcholky našej humoristickej tvorby ponúkali. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10, s. 6-7. 

 

Zaujímavosti: 
 
– Gagy iba dvojdňové + celé prebiehali v auguste – napriek tomu počasie neprialo gagotajúcim a gágajúcim, 
spravilo si z nich „gag“  – (vytrvalo lialo) 
 
– červené klaunské nosy – symbol Gagov – predávalo dievča s krošňou na chrbte 
 
... Nápadné bolo i množstvo ľudí s červenými nosmi. Aby nedošlo k omylu, nešlo o celoslovenský kongres 
notorikov. Červený klaunovský nos na gumičke, jeden zo symbolov Gagov, si každý mohol kúpiť od šarmantnej 
devy s krošňou na chrbte. Neodolali sme a spolu s kolegom z TA SR sme si červený nos nasadili. Môžete mi 
veriť, že s tým červeným frňákom bol náramne smiešny. ... 
 

SCHUT, Jaroslav. 1996. Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po 
šestnásty raz. In Slovenská Republika. ISSN 1335-4698, 1996, roč. 4, č. 208, s. 10. 

 
– jeden z gagovských pútačov hlásal: „S Gagmi na večné časy a nikdy inak!“ 
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– po Gagoch chodil „trojrozmerný“ živý Charlie Chaplin (Vladimír Kulíšek) – Charlie sa vrátil na Gagy 
a suploval toho, z celuloidu, ktorý odišiel z Medzibránia  
 
– polnočné prekvapenie v podobe ohňostroja, „streľby“ šampanským a spievania kolied na oslavu nového 
školského roka – to bol i záver gagov ‘96 
 
 – organizátori zabezpečili kyvadlovú dopravu Kremnica – Žiar nad Hronom 
 
– plátenný stan – čoby úschovňa batožín, ktorý plnil aj funkciu „odkazovača“ – non-stop bezplatná služba – na 
kus papiera si návštevníci písali, kto čo kde a prečo a ako a s kým...  
 
... Domáci i náhodní hostia sa v Kremnici rozhodne nestratili. V plátennom stane slúžiacom ako úschovňa 
batožín, vymysleli odkazovač. Na kus papiera si festival účastníci písali kde sú a kedy sa stretnú, on napísal jej, 
že ich láska pokračuje... ... 
 

UHRINOVÁ, Dana. 1996. Bolo veselo, miestami až do popuku : v sobotu sa v Kremnici skončil  
16. ročník festivalu humoru a satiry Slovenské gagy ’96. In Smer Dnes, 1996, roč. 6, č. 204, s. 5. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Šok – Šaľa – naozaj šokovali – v daždi sa máčali vo fontáne na námestí, boli mokrí na druhú  – podľa fotky 
Jána Krošláka k článku Bolo veselo, miestami až do popuku – (v piatok) 
 
– Makovice – Žilina – (v piatok) 
 
– Vlado Kulíšek – Trenčín – Kufor – (inscenácia) 
 
... Naopak príjemné prekvapenie priviezol festivalu mím Vlado Kulíšek, ktorý sa stal rektorom Univerzity 
humoru a satiry ´96 síce viac-menej náhodou (pôvodne to malo byť zosobnenie Chaplina, ktoré Kulíšek 
prináša), ukázalo sa však, že práve v oblasti, v ktorej je najviac doma – v kontakte s nepripraveným divákom 
alebo chodcom na ulici, v happeningových a improvizačných prvkoch, priniesol Gagom nové dimenzie 
(predovšetkým inscenáciu Kufor). Spolu s doterajšími výraznými mímami tohto podujatia (najmä s Mirom 
Kasprzykom) bude Kulíšek v budúcnosti jedným z dobrých duchov Gagov ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10, s. 6-7. 

 
... Vystúpenie Vlada Kulíška pod názvom Kufor bolo jedným z vrcholov tohtoročného festivalu Slovenské gagy 
a doslova nezabudnuteľným zážitkom. V hodinovej sérii drobných etúd rozpútal ohňostroj vtipu, humoru 
fantázie a jemnej poézie. Jeho nespočítateľné gagy  vyvolávali salvy smiechu a nadšeného potlesku. Záverečná 
scéna, pri ktorej rozhadzoval medzi divákov neviditeľné jabĺčka, bola taká sugestívna, že za jedným z jabĺčok 
som sa mimovoľne načiahol aj ja. ... A odložil som si ho na pamiatku. ...  
  

SCHUT, Jaroslav. 1996. Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po 
šestnásty raz. In Slovenská Republika. ISSN 1335-4698, 1996, roč. 4, č. 208, s. 10. 

 
– Divadlo Pictus – Rimavská Sobota – Ticho, lebo nevidím  
 
– Otáznik – Martin – (v piatok) 
 
– Slovenské pohronské javisko – Levice – Ej, ej, ejne... – jánošíkovská antitradícia – bratia Držíkovci –  
(v piatok) 
 
– Tŕpava – Trnava – (v piatok) 
 
– Virtuálni zbojníci – Dunajská Streda – (v piatok) 

 
– Teatro Korbáč – Myjava 
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– Anofeles Ami – Bánovce nad Bebravou 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – Jana z Arcu + Boh a Kat + Keď muži plačú 
 
– Divadelné združenie – Partizánske – Život a smrť Savelija Magaru – spoločenská satira 
 
– DS Divoch – Horná Streda – (v piatok) 
 
– SPO-DI-NA – Banská Bystrica – (v sobotu) 
 
... postavila koktail [* Alena Kršiaková] na renomovaných súboroch a zároveň na málo známych, nastupujúcich, 
ale očividne nádejných. A tak na jedenej strane rozohrali svoju škálu robustnej komiky Divadlo Commedia 
Poprad s Janou z Arcu, Bohom a Katom, ale aj čechovovčinou Keď muži plačú, ťah na neúprosnú spoločenskú 
satiru Divadelné združenie Partizánske v Živote a smrti Savelija Magaru a akési odkrývajúce veseloherné tóny 
Slovenské pohronské javisko Levice s Jánošíkovskou antitradíciou Ej,ej, ejne... (bratov Držíkovcov). 
Z poskladaných gagových čriepkov sa Pictusu Rimavská Sobota s Ticho, lebo nevidím podarilo dať dokopy 
džbán osviežujúcej jednoty, vlastného štýlu. Ani Tŕpava Trnava, ani Korbáč Myjava, ani Anofeles Bánovce nie 
sú až také začínajúce (a najmä prvý súbor z nich to dokázal najviac, keď jasne vyhral súťaž v improvizácii). Skôr 
prekvapil prúd nastupujúcich – SPO-DI-NA Banská Bystrica, Makovice zo Žiliny, Otáznik z Martina, Divoch 
Horná Streda. Žičlivá atmosféra im dala možnosti ukázať sa, ale aj tak sa nemožno zbaviť dojmu, že nastala 
akási medziéra , naberanie novej krvi, zoskupovanie kvantity, z ktorej ešte len niečo nabudúce vykvitne. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10 , s. 6-7. 

 

Hudba: 
 
– Ploštín Punk – Liptovský Mikuláš 
 
– Le Pajaco – Bratislava 
 
– Fairy Tale – Trnava 
 
– Bermudy – Fiľakovo 
 
– Sekera (folklórna skupina) – Žiar nad Hronom 
 
– Drišľak – Vranov nad Topľou – (v sobotu) 
 
... Na svoje si prišli aj milovníci dobrej a veselej muziky v podaní známych spevákov a kapiel, ktorí sa mohli 
dosýta vyblázniť pri piesňach skupín Pajaco z Bratislavy, Fairy Tale z Trnavy, Bermudy z Fiľakova a ďalších. 
Skvelú atmosféru vytvoril aj obľúbený a populárny Ploštín Punk. O dobrú náladu v uliciach sa starala folklórna 
skupina Sekera zo Žiaru nad Hronom, ktorá melodickými ľudovými piesňami vytvárala zaujímavý kontrapunkt 
ostatnej hudobnej produkcii. ... 
 

SCHUT, Jaroslav. 1996. Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po 
šestnásty raz. In Slovenská Republika. ISSN 1335-4698, 1996, roč. 4, č. 208, s. 10. 

 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy boli k dispozícii v dňoch 30.8.1996-4.10.1996 
 
– Klaun – IV. ročník tematickej súťaže kresleného humoru – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo 
námestie, 33/40) 
 
– organizátori: Regionálne kultúrne centrum Žiar nad Hronom + NBS – Múzeum mincí a medailí 

Kremnica 
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– porota (zasadala v Bratislave 18.7.1996):  
– predseda poroty:  Kazo Kanala – Bratislava 
– členovia poroty: Fero Jablonovský – Bratislava, Dušan Polakovič – Bratislava,  

Laco Torma – Bratislava, Helena Soboslayová – Žiar nad Hronom 
– súťažilo:  32 autorov 
– víťazi:   1. Jozef Vydrnák – Dubnica nad Váhom  

2. Jano Valter – Bratislava 
   3. cena neudelená 
 
– cena Slovenskej únie karikaturistov: Pavel Taussig – Frankfurt nad Mohanom 
– čestné uznanie:    Jiří Novák – Kolín  
 
– výstava karikatúr Štefana Baňasa a Roberta Vaněka – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo 
námestie, 33/40) 
 
– SUK – vystavovali aj členovia Slovenskej únie karikaturistov – (NBS – Múzeum mincí a medailí, 
Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– z tvorby Laca Tormu – (kino Partizán) 
 

Pre deti: 
 
– Špagety Show – konkurz masiek detí s pripravenými reklamami na Piešťanské pečivárne, ktoré boli 
sponzorom festivalu 
 
... Organizátori sa ... nevyhli epizódnej komercializácii. Poskytli priestor súťaži Špagety Show, čo bol akýsi 
konkurz masiek detí s pripravenými reklamami na Piešťanské pečivárne, ktoré boli sponzorom festivalu. 
Skúsený televízny redaktor Ervín Nagy neodhadol vzdialenosť medzi vystúpením detí a priznanou reklamou, ani 
medzi napätím z pouličnej akcie a vyrozprávaním všetkej reklamnej omáčky. ... Nemôže sa firma predstaviť 
originálnejšie, vkusnejšie, keď chce byť súčasťou Gagov a nie iba mecénom? ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10 , s. 6-7. 

 
– Divadlo v nohaviciach – Vranov nad Topľou – Príšery a bláznivá princezná – (v sobotu) 
 
... Na Dolnej ulici zasa vtipkovali dospelí s najvďačnejším, detským divákom. Spoločne s drakmi si mohli zahrať 
futbal, basketbal, zachraňovať princeznú v roztrhaných texaskách. ... 
 

UHRINOVÁ, Dana. 1996. Bolo veselo, miestami až do popuku : v sobotu sa v Kremnici skončil 16. 
ročník festivalu humoru a satiry Slovenské gagy ’96. In Smer Dnes, 1996, roč. 6, č. 204, s. 5. 

 

Film:  
 
– premietanie amatérskych filmov na hradbách – výber z tvorby klubov Nicolaus – Liptovský Mikuláš (Ján 
Kuska) + Urtica – Veľký Krtíš (Ivan Vredík) – (*doplnila Helena Soboslayová) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a menovanie rektora UHaS 
 
... Novým rektorom Univerzity humoru a satiry sa stal za nadšených ovácií stoviek divákov mím Vladimír 
Kulíšek z Trenčína, ktorý na blahoželanie inaugurantky Márie Romanovskej, štátnej intendantky Pohronského 
kultúrneho centra, odpovedal niekoľkými výrečnými grimasami a tajomnými úsmevmi. 

Prvé historické interview poskytla 37-ročná Jeho Excelencia pán novomenovaný rektor práve našim 
novinám o minútu nato, ako sa ujal funkcie. Vladimír Kulíšek je jedným z troch profesionálnych slovenských 
mímov. Pochádza z Trenčína, pantomíme sa venuje 14  rokov, z toho posledné tri roky ako profesionál. 
 Na otázku, ako docieliť, aby bolo u nás stále viac smiechu, s vážnou tvárou odpovedal:  
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– Ľudia by mali vážne porozmýšľať, ako sa postarať sami o seba, nečakať, že sa o nich postará niekto 
iný. A keď sa niekto dokáže postarať sám o seba, bude mať aj viac dôvodov na lepšiu náladu. 

O čo sa svojou tvorbou usilujete? 
– Snažím sa do svojich predstavení dať okrem humoru niečo navyše, nejakú hlbšiu  

myšlienku, aby sa ľudia aj zasmiali, ale aj trochu zamysleli. Ale ak sa aj náhodou nezamyslia, som rád, ak sa 
aspoň zasmejú. 

Ako si mienite počínať v zodpovednej funkcii rektora? 
– Budem to tu mať pod palcom i pod čapicou. Ak sa to príliš rozbehne, trochu to  

pribrzdím, ale ak sa to nebude riadne hýbať, tak to rozbehám! ... 
 

SCHUT, Jaroslav. 1996. Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po 
šestnásty raz. In Slovenská Republika. ISSN 1335-4698, 1996, roč. 4, č. 208, s. 10. 

 
– vystúpenie Rasťa Piška a Michala Dočolomanského – (kino Partizán) 
 
... Napríklad na program s Rasťom Piškom a Michalom Dočolomanským či populárny Pohár improvizácie sa 
dostala iba časť záujemcov. Aj tí, čo mali šťastie, že sa dovnútra pretlačili, museli podstúpiť skúšku výdrže 
organizmu v nedýchateľnom, prepotenom a natrieskanom kine Partizán. Ešteže Rasťa Piška nedýchateľný 
vzduch neovalil a spolu s M. Dočolomanským predviedli dokonalú prepleteninu imitátorských gagov našich 
politikov s imitovaním známych hercov staršej generácie v podaní M. Dočolomanského. Presviedčaniu Rasťa 
Piška vo vlčom rúchu Bélu Bugára, že na slovenskej politickej scéne treba konečne začať s dvojjazyčným 
pomenovávaním politikov (čím by na čele vlády stáli Vladimír Šablóczy a Katarína Slováková), schuti 
zatlieskal aj podpredseda DU Ľudovít Černák, ktorý prišiel na Gagy inkognito s malým synom Samkom ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1996. Predsedom vlády na Slovenských gagoch v Kremnici Vladimír Šablóczy. 
In Sme. ISSN 1335-440X, 1996, roč. 4, č.204, s. 2. 

 
– netradičná módna prehliadka kráľovien krásy 
 
– tipovacia fazuľová súťaž – hlavná výhra 500 korún 
 
– Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:    kino Partizán – v sobotu  
– počet družstiev:  súťažilo 13 kolektívov 
– víťazi:   1. Tŕpava – Trnava 
   2. SPO-DI-NA – Banská Bystrica 
 

Počasie: – neustály prudký dážď 
 
... Prietrž mračien po dva dni akoby chcela utopiť všetko pripravené, farebné a suché. Vyvolalo to však len 
zatvrdenie sa všetkých, že záplavy nezničia dobrú náladu. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10 , s. 6-7. 

 
... Takú organizačnú drinu, ako museli podstúpiť tvorcovia Slovenských gagov v tomto roku, si sotva niekto 
pamätá. Neustály prudký dážď totiž vyhnal účinkujúcich i divákov z otvorených priestranstiev pod strechy 
mestského kina a kultúrneho strediska, ktoré nemali šancu kapacitne všade sa melúci ľud gagový uspokojiť. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1996. Predsedom vlády na Slovenských gagoch v Kremnici Vladimír Šablóczy. 
In Sme. ISSN 1335-440X, 1996, roč. 4, č.204, s. 2. 

 

Dejiská (scény): 
 
– pešia zóna, ulice, zákutia, kino Partizán, NBS – Múzeum mincí a medailí  
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... Boľavou stránkou Gagov v Kremnici sú priestory. Mládežnícky podzemný klub Labyrint (gotická pivnica) 
a Dom kultúry Rudné bane, na miestne pomery ideálne priestory, boli zreštituované, sprivatizované  
a – natrvalo zatvorené. Organizátori musia prekonávať tento handicap a aj preto rozširujú teritórium po celom 
meste. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1996. Slovenské gagy : dilema stále trvá. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, 
č. 10 , s. 6-7. 

 

Usporiadatelia: 
 
– Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom (RKS ZH) 
– mesto Kremnica 
– Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Alena Kršiaková (tajomník, dramaturgia), Peter Lysek (MsKS Kremnica), Mária Romanovská (predseda), 
Helena Soboslayová, Peter Žabka (Kino Partizán Kremnica), Helena Žňavová 
 

Sponzori : – Pečivárne Piešťany 
 

 
Články: 

 
214. Na Slovenských gagoch by mal byť Rasťo Piško, možno prídu aj nateraz oklieštení  

Kopytovci / [autor] (SME-eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 4, č. 186 (10.8.1996), s. 1. 

 
 krátky informatívny článok – totožný s článkom č. 217 

 
215. V Kremnici pripravujú Slovenské gagy. 

In: Slovenská Republika. – ISSN 1335-4698. – Roč. 3, č. 193 (19.8.1996), s. 5. 
 

 krátky informatívny článok 
 

216. Gagy / [autor] (ČTK, TASR). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 4, č. 194 (20.8.1996), s. 5. 

 
 krátky informatívny článok 

 
217. Slovenské gagy 1996 budú počas posledného augustového víkendu / [autor] (eta). 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 3 (37), č. 33 (20.8.1996), s. 9. 
 

 informatívny článok – totožný s článkom č. 214 
 

218. Slovenské gagy kratšie, ale nie chudobnejšie / [autor] (PRAVDA-mb). 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 6, č. 197 (23.8.1996), s. 2. 

 
 krátky informatívny článok 

 
219. Festival humoru a satiry / [autor] (SD-oč). 

In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 197 (23.8.1996), s. 4. 
 

 krátky informatívny článok 
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220. Koho humor neopúšťa... : na Slovenských gagoch v Kremnici čaká návštevníkov aj polnočné  
prekvapenie / [autor] (eg). – Fotogr. 1. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 3 (37), č. 34 (27.8.1996), s. 9. 

 
 informatívny článok 

 
221. V Kremnici a Slovenských gagoch dnes menujú nového rektora Univerzity Humoru / [autor]  

(SME-eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 4, č. 202 (30.8.1996), s. 11. 

 
 krátky informatívny článok 

 
222. Mladý humor v Kremnici / [autor] (SD-oč). 

  In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 203 (31.8.1996), s. 3. 
 

 kratučký informatívny článok 
 

223. Fajčíková, Kveta 
Predsedom vlády na Slovenských gagoch v Kremnici Vladimír Šablóczy / Kveta Fajčíková. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 4, č.204 (2.9.1996), s. 2. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok – totožný s článkom č. 228 

... Ako nás ubezpečili Roman Vykysalý a Jano Fakla, ktorí stáli pri zrode prvých ročníkov festivalu 
humoru (tie sa konali ešte pod prísnym zrakom ŠtB), na 20. ročník, ktorý bude o štyri roky, pripravujú 
Gagy zvrchované. Podľa ich názoru to už bude v čase, keď bude v rukách HZDS aj humor, takže 
vyhlásenie zvrchovaných Gagov bude znamenať absolútne víťazstvo humoru a satiry nad čímkoľvek 
iným. ... 
 

224. Skončil sa festival humoru / [autor] (TA SR). 
In: Slovenská Republika. – ISSN 1335-4698. – Roč. 4, č. 204 (2.9.1996), s. 2. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok kratučký 

 
225. Skončili sa Slovenské gagy ’96 : festival / humor v Kremnici / [autor] TASR, vk. 

In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 7, č. 204 (2.9.1996), s. 10. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

226. Uhrinová, Dana 
Bolo veselo, miestami až do popuku : v sobotu sa v Kremnici skončil 16. ročník festivalu 
humoru a satiry Slovenské gagy ’96 / Dana Uhrinová. – Fotogr. 7. 

  In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 204 (2.9.1996), s. 5. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

227. Schut, Jaroslav 
Rektor, Kufor a červené nosy : slovenská humoristická hus zagágala už po šestnásty raz / 
Jaroslav Schut. – Fotogr. 3. 
In: Slovenská Republika. – ISSN 1335-4698. – Roč. 4, č. 208 (6.9.1996), s. 10. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + úvaha o smiechu a jeho priaznivých účinkoch  

+ interview s Vladom Kulíškom  
... Neviem, či viem, čo je to humor, povedal by klasik. Nuž, nie je jednoduché nájsť tú pravú definíciu 
tohto zázraku tisícich podôb, ktorý bol daný iba ľuďom. Aj keď, ako hovorí iný klasik, práve ľudia 
majú na smiech najmenej dôvodov. Jedna z možných cestičiek, ako si precvičiť bránicu, viedla 
v posledné dva augustové dni do Kremnice, kde sa  plnom zdraví dožil krásnych šestnástich narodenín 
festival humoru a satiry Slovenské gagy. 

Smiechu nie je nikdy dosť, dokonca je ho málo aj vtedy, ak je ho veľa. Keď sa človek smeje, 
hneď je krajší, aj keby bol rovno škaredý ako africký šaman. A v Kremnici bolo vidno tváre usmiate, 
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vysmiate, rozosmiate či priamo vyškerené od ucha k uchu. A ak sa aj náhodou niekto práve nesmial, 
zrejme to bol oddych medzi dvoma smiechmi. ... 

 
228. Slovenské gagy v prúdoch dažďa / [autor] (eta). 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 3 (37), č. 36 (10.9.1996), s. 9. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok – totožný s článkom 221 
 
229. Vizár, Damian 

Slovenské gagy : dilema stále trvá / Damian Vizár. – Fotogr. 2. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 28, č. 10 (1996), s. 6-7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Tradícia slovenského festivalu humoru a satiry v Kremnici má už pekných pár rôčkov, ale nemôže sa 
dostať ďalej, kým nerozlúskne základnú dilemu. Či má byť mestskou jarmočnou slávnosťou, či 
stretnutím novodobých trampov zo všetkých kútov Slovenska, ochotných stáť a čakať na originalitu 
odkiaľkoľvek, alebo zberom úrody najzaujímavejších výsledkov divadelnej, výtvarnej a hudobnej 
tvorby. Tradíciou tohto festivalu je, že sa nevie či nechce ničoho vzdať. A že zakaždým noví a noví 
organizátori musia pred potencionálnym sponzorom obhajovať takúto širokorozchodnú koncepciu. 

Má to svoje plus aj mínus. To, že najdôležitejšie na Slovenských gagoch je zakaždým stretnutie  
návštevníkov a pripravenej tvorby, vedie autorov spoločných sprievodných akcií k tomu, že sa ako 
surfisti spoliehajú na morskú vlnu, ktorá ich podberie, rozletí sa s nimi a roztrieska okolo penu, z akej sa 
možno vynorí Venuša. A tak sa nedá nič robiť: divadelníci Karol Horváth, Silvester Lavrík a Dušan 
Vicen sú niekde inde svojskí výmyselníci, ale na Slovenských gagoch v Kremnici varia len z toho, čo sa 
do festivalu v minulosti prinieslo a na základe toho len demonštrujú, že sa neboja bezbrehosti. Najviac 
sa to prejavuje v úvodnom ceremoniáli (ktorý však vždy trpel nedostatkom originality a schovával sa za 
jarmočné vyvolávanie verejnosti do diania) a vo vyvrcholení festivalu – v Slovenskom pohári 
v divadelnej improvizácii. Tu už demonštrácia bezbrehosti – akési terapeutické odpútavanie sa od 
akejkoľvek vážnosti – smeruje práve k tomu, od čoho sa prvé ročníky Pohára improvizácie (od  
r. 1985) programovo dištancovali: k estrádnosti, k nadbiehaniu prvoplánovým hromadným reakciám 
publika. Aj keby sme chceli posvätiť tento trend akýmsi liečebným odreagovaním sa, kolektívnym 
spoločným pocitom veselosti, odrazením od večných spoločenských tráum, nemožno sa ďalej dostať od 
konštatovania, že je to zase jasne len minimalizmus. 
 Máličko v inom svetle všetko uvidíme, keď sa pozrieme na naše podujatie očami cudzieho 
návštevníka. Na Slovenské gagy zavítal nie náhodou mladý Belgičan Sven Germonpré, ktorý sa už 
zoznámil so slovenskou karikatúrou vo svojom rodnom Oostende. 
 „Veľmi na mňa zapôsobila mladá energia a úprimnosť všetkých, ktorých som v Kremnici videl. 
To považujem za dôležitejšie, ako či máte, alebo nemáte výrazné úspechy. Gagy dávajú ľuďom priestor 
na fantáziu. Také niečo sa v Belgicku veľmi nedá, u nás sa ľudia nevedia odviazať. Keby sa u nás konal 
takto široko koncipovaný festival humoru, už by to bolo  stopercentne skomercializované, u nás aj 
amatéri chcú robiť iba za peniaze. Na vás vidieť, že najviac vás baví robiť niečo zadarmo, od srdca... 
Pritom tak málo nás rozdeľuje, tak málo to chce, aby sme sa dopĺňali. Belgickému humoru treba 
pomôcť, je možno náročnejší, ale cynický a málo odvážny.“ 
 Práve tá mladá energia naakumulovaná príchodom toľkých zvedavcov z rôznych slovenských, 
stredoškolských aj vysokoškolských končín, umožňuje lepšie odkryť divadelnú a výtvarnú tvorbu, ktorá 
na iných našich festivaloch – najmä súťažných – nedostane také krídla. ... 
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Ročník XVII. 

 

Termín:   30. august 1997 (sobota) – Gagy jednodňové!  

Rektori UHaS:  Sáva a 76* Marcel  alias MC Sáva a Marcela  
  

 
Novinky: 
 
– hliadka z protidrogového centra z Banskej Bystrice, ktorá mala dozerať na mládež so sklonmi k toxikománii 
a presviedčať ich o škodlivosti „marišky“  
 
... Novinkou bude „hliadkovanie“ skupiny mladých ľudí z protidrogového centra z Banskej Bystrice, ktorí majú 
k drogám inklinujúcu mládež presvedčiť o škodlivosti toxikománie, pretože, ako povedala pracovníčka POS,  
„v uplynulých rokoch bolo cítiť v uličkách Kremnice vôňu marišky.“ ... 
 

Pôjdete si v sobotu „zagágať“ do Kremnice? : po negatívnych ohlasoch v tlači Repete a Ander  
na Gagoch nebudú. 1997. In Nový čas. ISSN 1335-4655, 1997, roč. 7, č. 197, s. 9. 

 
– po prvýkrát bol na Gagoch predstavený humoristicko-satirický časopis Huncút s výstavkou svojich titulov 
a originálmi najlepších prispievateľov 
 
... Po prvýkrát sa v Kremnici v rámci FHS predstavil aj humoristicko-satirický časopis Huncút s výstavkou 
svojich titulov a originálmi najlepších prispievateľov. ... 
 

SOBOSLAYOVÁ, Helena. 1998. Prezentácia karikaturistov : FHS Slovenské gagy a výstavy 
kresleného humoru v Kremnici. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 4. [Príl.] Paleta, 
1998, roč. 4, č. 1, s. 8-9. 

 

Zaujímavosti: 
 
– festival trval iba jeden deň  – hrozil zánik festivalu 
 
... Dozvedeli sme sa, že kvôli „skresaniu“ festivalu z troch dní na jeden tentoraz nebudú platiť permanentky, no 
každý, kto príde do Kremnice oblečený á la Gagy, bude mať na vstupnom 50 percentnú zľavu. ... 
 

Pôjdete si v sobotu „zagágať“ do Kremnice? : po negatívnych ohlasoch v tlači Repete a Ander  
na Gagoch nebudú. 1997. In Nový čas. ISSN 1335-4655, 1997, roč. 7, č. 197, s. 9. 

 
– pri niektorých predstaveniach sa vyberalo vstupné DO KLOBÚKA 
 
– žeby z nudy v tomto ročníku začala „tradícia“ bubnovania v Medzibrání? 
 
... A tak nečudo, že festivalovú nudu (s výnimkou Pohára improvizácie a niektorých vystúpení amatérskych 
divadiel) zaháňali mladí ľudia „svojpomocnými“ zábavkami – napríklad niekoľkohodinovým bubnovaním na 
tamtamoch pod kremnickou bránou. ... 
 

MINKA, Marko S. 1997. MC Sáva a Marcela sa prevtelili do Dua Klitors : festivalovú nudu mnoho 
mladých zaháňalo v krčmách a hrou na tamtamoch. In Nový čas. ISSN 1335-4655, 1997, roč. 7, č. 201, 
s. 8. 

                                                
76* – pozn. zost. – Marcel Nemec žil a študoval v Kremnici 
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Divadelné súbory: 
 
– Babscénus – Martin – Krumpľová komédia – Anton Emanuel Timko, úprava a réžia: Drahomíra 
Panušková, Michal Hlaváč – (Pešia zóna) 
 
– Divadlo Korbáč – Myjava – Putovná spoločnosť Raffaela Scantiniho – scenár a réžia: Robert O. Verner 
a kol. – (Pešia zóna) 
 
– DS Divoch – Horná Streda – Ženské oddelenie – podľa Radošinského naivného divadla, autor: Stanislav 
Štepka, réžia: František Rehák – (MsKS) 
 
– Chobotovic chalani – Handlová – Šplechy – scenár a réžia: Igor Suchý, Braňo Čukan, Paľo Piš – 
(Nádvorie) 
 
– Divadlo Pictus – Rimavská Sobota – Od päty až do hlavy – scenár a réžia: Roman Slanina, Noro Antalík – 
(Nádvorie) 
 
– Divadlo za štrekou DvE – Šurany – Lásky hra osudná – bratia Čapkovci, réžia: Jozef Šteiner st. – (MsKS) 
 
– Rusínska obroda – Prešov – Bludisko – Ladislav Smoček, účinkujúci: profesionáli z prešovského divadla 
A. Duchnoviča – predstavenie v rusínskom jazyku – (MsKS) 
 
– Marta a Tena – Tisovec 
 
– Šok – Šaľa 
 

Hudba: 
 
– Karpatské chrbáty – rocková kapela – Vrbové – vystúpili s hodinovým meškaním – (Kino) 
 
– Senzus – Bratislava – (Nádvorie) 
 
... Bohužiaľ, program, ktorý nasledoval hneď po skvelom pohári, vystúpenie Senzusu, naozaj pripomínalo, 
vezmem si na pomoc bývalého ministra kultúry L. Snopka, kultúrnu rakovinu. Ešteže väčšina programov mala 
ďaleko od lacnej hlúpej komercie ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1997. Hod kladivom a kosákom zvládol Korbáč z Myjavy na výbornú a odniesol 
si aj Pohár improvizácie. In Sme. ISSN 1335-440X, 1997, roč. 5, č. 201, s. 2. 

 
– Peter Janků – (pesničkár) – Budmerice – (Kino) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy trvali v čase od 21. augusta do 10. októbra 1997 
 
– Zlatý súdok – retrospektíva karikaturistov I. – III. ročníka – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo 
námestie, 33/40) 
 
... Ďalšou výstavou bola veľmi úspešná retrospektíva troch ročníkov celoslovenskej súťaže na tému Pivo, ktorú 
zorganizoval humoristicko-satirický časopis Bumerang v spolupráci s pivovarom Šariš. ... 
 

SOBOSLAYOVÁ, Helena. 1998. Prezentácia karikaturistov : FHS Slovenské gagy a výstavy 
kresleného humoru v Kremnici. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 4. [Príl.] Paleta, 
1998, roč. 4, č. 1, s. 8-9. 

 
– Ernest Svrček – autorská výstava – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
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... V tomto ročníku sa účastníkom festivalu predstavil Ernest Svrček z Brezna, ktorý patrí k tradičným hosťom 
festivalu a k najaktívnejším tvorcom karikatúr.  

Od futbalového hráča cez trénera a publikovania rôznych aforizmov, epigramov a poviedok sa 
vypracoval až ku karikatúre. Výstava prezentovala autorovu celoživotnú tvorbu a bola venovaná jeho životnému 
jubileu. Rozdelením do štyroch kapitol predstavila autora od počiatočného hľadania až po dômyselne vyzretého 
výtvarníka s presne vytýčeným obsahom a formou špičkových koláží s humornou nadsádzkou. ... 
   

SOBOSLAYOVÁ, Helena. 1998. Prezentácia karikaturistov : FHS Slovenské gagy a výstavy 
kresleného humoru v Kremnici. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 4. [Príl.] Paleta, 
1998, roč. 4, č. 1, s. 8-9. 

 
– Klaun – V. ročník (posledný) medzinárodnej súťaže kresleného humoru – (NBS – Múzeum mincí a medailí, 
Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– organizátori: Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom + NBS – Múzeum mincí a medailí 

Kremnica 
– porota: Dušan Polakovič, Kazo Kanala, Fero Jablonovský, Laco Torma 
– súťažilo: 25 autorov 
– porotu viedol:   Dušan Polakovič – Bratislava 
– víťazi:   1. Jiří Novák – Kolín 
   2. Ladislav Belica – Trenčín 
   3. Jan Tomaschoff – Düsseldorf (Nemecko) 

 
– cenu Slovenskej únie karikaturistov získal:  Ján Valter – Bratislava 
– čestné uznanie:     Ernest Svrček 

 
... Náš Klaun sa od prvého ročníka rozrástol a prezentuje tých najlepších autorov zo Slovenska. Od druhého 
ročníka sa súťaže zúčastňujú aj autori z Nemecka a Českej republiky. ... 
 

SOBOSLAYOVÁ, Helena. 1998. Prezentácia karikaturistov : FHS Slovenské gagy a výstavy 
kresleného humoru v Kremnici. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 4. [Príl.] Paleta, 
1998, roč. 4, č. 1, s. 8-9. 

 
– autogramiáda Milana Kendu a Jána Schustera – Bratislava – prezentovali sa knihou Kúsok rebra  
z Jánošíka  – vydavateľstvo JUH Bratislava 
 
... Sprievodným podujatím tohtoročných výstav bola autogramiáda pánov Milana Kendu a Jána Schustera 
z Bratislavy, ktorí sa prezentovali knihou Kúsok rebra z Jánošíka. ... 
 

SOBOSLAYOVÁ, Helena. 1998. Prezentácia karikaturistov : FHS Slovenské gagy a výstavy 
kresleného humoru v Kremnici. In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 4. [Príl.] Paleta, 
1998, roč. 4, č. 1, s. 8-9. 

 

Pre deti: 
 
– Malé kremnické gagy – prebiehali v piatok 
 
– televízny Majster N – vystúpenie známeho telebádateľa – (pre dážď v MsKS) 
 
... Pre dážď sa populárny televízny Majster N stretol s priaznivcami v preplnenej sále tamojšieho kultúrneho 
strediska. Potom si najmenší zasúťažili s vlastnými maskami o super ceny v Špagety šou. Známy telebádateľ 
zaujal nielen najmladších, ale aj skôr narodených divákov. Pre chlapcov a dievčatá pripravil Majster N rozličné 
záhady a rébusy, ktoré vychádzali z fyzikálnych zákonov. Medzi súťažiacimi v Špagety šou nechýbali ani žiaci 
zo školy pre sluchovo postihnuté deti v Kremnici. ... 
 

Malé kremnické gagy s Majstrom N. 1997. In Sme. ISSN 1335-440X, 1997, roč. 5, č. 200. [Príl.], s. 1. 
 
– súťaž masiek o ceny v Špagety show 
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Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a menovanie rektorov UHaS – (pešia zóna – v piatok) 
 
– veštiareň v Čiernej veži 
 
– diskotéka – zrušená 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna:   kino Partizán – o 17.30 
– réžia a moderátori: Roman Slanina + Noro Antalík – Rimavská Sobota 
– hlavný porotca:  Damian Vizár 
– súťažili:  Chobotovic chalani –  Handlová, Babscénus – Martin, Marta a Tena – Tisovec  

a Korbáč – Myjava 
– víťaz:    Divadlo Korbáč z Myjavy 
– témy (boli záludné): Hod kladivom a kosákom, Pribíjaná, Na kráľovej holí, Tri dni ma preháňalo, 

či televízne relácie – Hádajme sa, na čo myslím, Aj hlúpy schybí, Vŕtajte 
doma, či Všetci sú za mrežami zo seriálov to boli napríklad Alf s témou 
Mačacie blues, Akty X s témou Tak ja Y... 

 
... Po návšteve výstav najviac lákal Pohár improvizácie. Nechýbali na ňom, ale len ako hostia, rektori 
Univerzity humoru a satiry – MC Sáva a Marcela  . Kremnické kino bolo na prasknutie. Nielen čo do množstva 
divákov, ale aj smiechu. Súťaž o Pohár improvizácie pevne, a dodajme, že výborne, držali v rukách jeho 
trojnásobní držitelia herci divadla PICTUS z Rimavskej Soboty. Nie ako súťažiaci, ale ako organizátori súťaže, 
v ktorej sa stretli 4 skupiny – Chobotovic chalani z Handlovej, Babscénus z Martina, Marta a Tena z Tisovca 
a Korbáč z Myjavy. Jednoduché to nemali súťažiaci ani porota. Veď témy vybrali z najsledovanejšieho média – 
televízie. Zo seriálov to boli napríklad Alf s témou Mačacie blues, Akty X s témou Tak ja Y. Z programov zas 
Vŕtajte doma, Už ho mám či Uhni poker. Nezabudli ani na športové prenosy, reklamy a ľudové pesničky. 
Súťažiaci hrali pribíjanú, vrhali kosákom a kladivom. Diváci a najmä porota pod vedením Damiana Vizára 
prisúdili Pohár improvizácie divadlu Korbáč z Myjavy. ... 
 

BÖMCHESOVÁ, Gabriela. 1997. Veštkyne ohlásili príchod nových politikov : na Slovenských gagoch 
´97 bola výborná nálada. In Práca. ISSN 0231-6277, 1997, roč. 52, č. 201, s. 4. 

 
... Najdokonalejšia improvizácia od štartu po cieľ sa darila práve chalanom z Korbáča, pohár mal však 
vynikajúcu úroveň aj vďaka dvojici tohtoročných rektorov univerzity humoru McSávu a Marcely, ktorí sa po 
dlhom pochode od Kopytovcov v Kremnici prevtelili do Dua Klitoris. Kremničania, zvedaví predovšetkým na 
svojho rodáka Marcela Nemca, odmeňovali dvojicu nadšeným aplauzom, hoci a tvárach niektorých 
organizátorov (porotcov) z Pohronského kultúrneho centra bolo vidieť, že im nie práve mečiarovsky naladené 
podpichovanie dvojice nie je celkom po vôli. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1997. Hod kladivom a kosákom zvládol Korbáč z Myjavy na výbornú a odniesol 
si aj Pohár improvizácie. In Sme. ISSN 1335-440X, 1997, roč. 5, č. 201, s. 2. 

 

Počasie: – zasa celý deň upršané 
 

Dejiská (scény): 
 
– pešia zóna, Mestské kultúrne stredisko, nádvorie knižnice = nádvorie Labyrintu, kino Partizán, NBS – 
Múzeum mincí a medailí 
 

Usporiadatelia: 
 
– Pohronské kultúrne centrum - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom (PKC-POS ZH, dovtedy 
Regionálne kultúrne stredisko Žiar nad Hronom) 
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– Mestské kultúrne stredisko Kremnica (MsKS) 
– Mestský úrad Kremnica (MsÚ) 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Alena Kršiaková (tajomník, dramaturgia, PKC-POS ZH), Peter Lysek (MsKS Kremnica), Mária 
Romanovská (predseda, PKC-POS ZH), Helena Soboslayová (PKC-POS ZH), Helena Žňavová (PKC-POS 
ZH) 
 

Festival finančne podporili: 
 
– Považské mlyny a cestovinárne Piešťany 
 

Mediálny partner: 
 
– Rádio Twist 

 
Články: 

 
230. Minka, Marko S. 

Tento rok čakajte v Kremnici aj Repete! : podľa zakladateľov Slovenských Gagov stráca 
organizovanie festivalu význam / Marko S. Minka. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 7, č. 180 (6.8.1997), s. 8. 
 

 hodnotiaci článok + vyjadrenia Romana Vykysalého 
 

... Zhruba o mesiac sa v Kremnici už po sedemnásty raz uskutoční tradičný festival humoru a satiry 
Slovenské gagy ’97. Vznikol v roku 1981, kedy sa stal „jarmokom divadiel“, ktoré „žrali aj komunisti“, 
pretože – ako pre Nový čas povedal jeden zo zakladateľov festivalu Roman Vykysalý (40) – „ani 
poriadne nevedeli, o čo tam ide a dvojzmyselné narážky nechápali“. V rokoch nedávno minulých sa 
návštevníkom, ktorí sa húfne prichádzali do Kremnice zabaviť z celého Slovenska, predstavili mnohé 
známe tváre slovenskej humoristickej a umeleckej scény. Kedysi moderoval Pohár improvizácie 
Milan Markovič, v uliciach spieval Peter Lipa a ľudia sa zabávali pri počúvaní Mariána Labudu či 
Jara Filipa. Nezriedka účinkovali známe ochotnícke divadlá, či Radošinské naivné divadlo, 
GUnaGU alebo Stoka a spievali napríklad Bez ladu a skladu. „Naším cieľom však bolo predovšetkým 
dať priestor amatérskym divadlám. Takým, ktoré sa nedostali na špičku, ale bolo dobré a kvalitné. 
Hrala tu muzika, možno povedať, že charakter festivalu bol viac undergroundovský“, tvrdí  
R. Vykysalý, ktorý sa spolu s ďalším nadšencom Janom Faklom prestal podieľať na organizovaní 
Gagov po roku 1990. „Vtedy sa totiž do organizačných výborov začali tlačiť ľudia, ktorí nám kedysi 
podrážali nohy.“ V súčasnosti festival organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom 
v spolupráci s kremnickým Mestským kultúrnym strediskom. Vlani na Slovenských gagoch po prvý raz 
zaznela ľudová hudba v podaní folklórneho súboru Sekera a v tomto roku budú mať premiéru pesničky 
z Repete. „Neviem síce presne , o čo ide, ale toto mi skôr pripomína atmosféru prvomájových veselíc 
a vatier zvrchovanosti ako náš satirický festival,“ hodnotí 40 ročný Kremničan, podľa ktorého by bolo 
lepšie festival radšej neorganizovať, prípadne pripravovať pod iným názvom. ... 

 
231. Poliak, Jožo 

Keď sa pri organizovaní festivalu a satiry stráca humor / Jožo Poliak. 
In: Smer Dnes. – Roč. 7, č. 180 (7.8.1997), s. 3. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + vyjadrenie Jána Faklu 

... Na jeden jediný deň sa tento rok scvrkol program kedysi trojdňového festivalu humoru a satiry 
Slovenské gagy v Kremnici. 

V posledných dňoch sa jeho program stal terčom kritiky hlavne zo strany tých, ktorí sa na  
vzniku a profilácii (na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov) najviac podieľali. Z festivalu, 
ktorý pôvodne ponúkal to najlepšie, čo sa kedysi na poli humoru a satiry na Slovensku (ale aj na druhej 
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strane rieky Moravy) vytvorilo, ostalo len torzo, a svoje „umelecké“ kvality majú tento raz ponúknuť 
„atrakcie“ v podaní Andera, skupiny Senzus a pesničkárov z Repete... 

  Ján Fakla, jeden zo zakladateľov festivalu na margo festivalu hovorí: 
 – Keď som v roku 1981 prišiel z vojny, boli sme plní entuziazmu a mali sme chuť niečo v tomto 
malom meste vytvoriť. Po čase sme sa zákonite rozišli každý svojím smerom a po novembri 1989 prešla 
organizácia na iných. V poslednom období akoby ale organizátorom došiel dych. Aj keď napríklad 
minulý rok mal festival ešte celkom slušnú úroveň... Podľa môjho názoru by ale v prípade, keď sa 
prestávajú napĺňať pôvodné myšlienky festivalu, mali radšej organizátori od jeho konania upustiť. 
Možno by bolo lepšie, keby sa festival konal len každý druhý rok, aby nabral vždy novú energiu. 
Každopádne po našom odchode mi najviac chýba mladá, nová generácia ľudí, ktorí by festival zobrali 
za svoj a vytvorili by z neho dôstojného pokračovateľa pôvodných tradícií a hodnôt. ... 
 Čo dodať na záver? Sám sa pamätám na zanietenosť organizátorov i humor, ktorý v Kremnici 
počas gagov pred zhruba 10-12 rokmi panoval. Osobne som napríklad videl na ceste pri Žiari nad 
Hronom vystúpiť z auta Milana Markoviča a stopovať ďalej s tabuľkou, na ktorej bolo napísané iba 
„GA-GA“. Nemuselo tam byť ani uvedené, že ide o Kremnicu. Gagy mali jednoducho meno. 
Atmosféru mal aj kremnický klub Labyrint, ktorý však dnes, po rokoch rekonštrukcie, stále nie je 
dokončený... 
 V tomto prípade zrejme úslovie „menej niekedy znamená viac“, neplatí. Škoda by však aj bola 
tradíciu jedinečného festivalu prerušiť. ... 

 
232. Haško, Alfréd 

Výzva zakladateľom Slovenských gagov v Kremnici / Alfréd Haško. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 4 (38), č. 32 (12.8.1997), s. 5. 

 
 výzva zakladateľom Gagov 

... Tak ako každý rok, i tento bude v Kremnici festival humoru a satiry Slovenské gagy. Stretnutie, na 
ktoré sa ešte v časoch totality tešili desiatky amatérskych umelcov a stovky divákov, sa vždy začínalo 
v piatok a končilo v nedeľu. Počas týchto troch dní sa diváci mohli dosýta pobaviť na vystúpeniach 
sólistov i súborov z celého Československa. Pamätáme si veľmi dobre na vyvrcholenia v sobotu večer, 
keď Milan Markovič moderoval súťaž Pohár improvizácie a sála praskala vo švíkoch.  

Za tie roky sa tu vystriedali známe umelecké osobnosti i neznámi amatéri, ale z vystúpení  
všetkých bolo cítiť, že chcú divákom povedať viac, ako bolo v tých časoch možné. A väčšina z nich to 
dokázala, veď nie náhodou sa umelci ako jedni z prvých angažovali v roku 1989. A angažujú sa vždy, 
keď sa siaha na slobodu slova a prejavu, ako napríklad vlani, keď sa postavili voči zvôli Ministerstva 
kultúry. 
 Slovenské gagy sú zapísané v povedomí občana ako festival slobodného vyjadrenia avantgardy 
kultúrnej obce, najmä nastupujúcej generácie. Mali by takými ostať i napriek protestom a nežičlivosti 
mocných. Boli a mali by byť zrkadlom spoločnosti. Ak im niekto chce vnútiť iný charakter, mal by si 
uvedomiť, že pre Repete, Andera, skupinu Sekera a podobných sú organizované a dobre dotované iné 
príležitosti. Nezdá sa nám, že by práve tieto umelecké programy boli obohatením Slovenských gagov 
1997 tak, ako sa to chystá o mesiac. Je možné, že organizátori chcú predísť sťažnostiam babiek - 
demokratiek, a preto zaradili programy pre ne. V tom prípade to už ale nebude stretnutie mladých, ale 
znôška všetkého možného, čo sa nedá skĺbiť. Bude to umelý dvojdňový hybrid, ktorý splní požiadavky 
štátostrany, ktorá festivalu veľkodušne pridelí nejakú almužnu z našich daní. 
 Vyzývame preto pôvodných zakladateľov, aby sa svojou morálnou autoritou zasadili 
u organizátorov za pôvodnú myšlienku Slovenských gagov a nedopustili, aby sa znehodnocovala. 

      Mgr. Alfréd Haško (DS Kremnica) ... 
 

233. Súmestný, Potki 
Na Kremnické gagy by mal zavítať aj popredný zabávač z Pasienkov : Ad: Radšej gagy načas 
prerušiť, ako tam natrieskať Repete... / Potki Súmestný. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 5, č. 188 (15.8.1997), s. 12. 

 
 článok „prudko“ ironický – namierený voči vtedajším organizátorom  

 
234. Slovenské gagy. 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 4 (38), č. 33 (19.8.1997), s. 4. 
 

 program 
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235. Gagy by sa nemali zatracovať skôr, ako sa uskutočnia, tvrdia organizátori / [autor] (SME-eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 5, č. 194 (22.8.1997), s. 3. 

 
 informatívny článok + reakcia štátnej intendantky Márie Romanovskej na výhrady 

zakladateľov festivalu 
... „Odsúdiť festival humoru a satiry Slovenské gagy na zánik skôr, ako sa uskutočnia, je predčasné. 
Mali by sme ich posudzovať po ich skončení,“ povedala včera štátna intendantka Pohronského 
kultúrneho centra v Žiari nad Hronom Mária Romanovská. Reagovala tak na výhrady niektorých 
zakladateľov festivalu, že sa v programe má objaviť aj vystúpenie Andera a spevákov z Repete, 
prípadne, že Gagy už dlhší čas strácajú úroveň a bolo by dobré ich načas prerušiť.  
Ako konštatovala programová vedúca festivalu Alena Kršiaková, festival sa bude niesť aj tento rok – 
poslednú augustovú sobotu – v tom duchu, ako boli jeho priaznivci zvyknutí. Finančné možnosti sa 
však znížili, a tak festival nebude trvať celý víkend, ale hlavné programy sú začlenené do jedného dňa. 
Organizátori sa vyjadrili aj k názorom, podľa ktorých program ako Ander či repeťáci do koncepcie 
festivalu nepatrí. Napriek tomu, že v miestnej tlači sa pôvodne práve tento objavil ako jeden z 
otváracích programov festivalu, neskôr ho organizátori presunuli na výročie SNP. Ani tak sa však naň 
nepredalo dosť lístkov, takže sa napokon neuskutoční vôbec. ... 

 
236. Gagy takmer plnoleté / [autor] KREMNICA, kr. 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 7, č. 195 (23.8.1997), s. 6. 
 

 krátky informatívny článok 
 

237. Pôjdete si v sobotu „zagágať“ do Kremnice? : po negatívnych ohlasoch v tlači Repete a Ander  
   na Gagoch nebudú / [autor] (mr). 

In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 7, č. 197 (25.8.1997), s. 9. 
 

 informatívny článok 
... Po kritických ohlasoch v tlači hlavný organizátor podujatia – Pohronské osvetové stredisko v Žiari 
nad Hronom – kvôli nezáujmu domácich Kremničanov zrušil pripravované vystúpenie Andera z Košíc  
a „umelcov“ z Repete. ... 

 
238. Humor v Kremnici / [autor] (SITA). 

In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 52, č. 200 (30.8.1997), s. 4. 
 

 kratučký informatívny článok 
 
239. Malé kremnické gagy s Majstrom N / [autor] (TASR). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 5, č. 200 (30.8.1997). – [Príl.] – S. 1. 
 

 krátky informatívny článok  
 

240. Bömchesová, Gabriela 
Veštkyne ohlásili príchod nových politikov : na Slovenských gagoch ´97 bola výborná nálada / 
Gabriela Bömchesová. 
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 52, č. 201 (2.9.1997), s. 4. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
241. Fajčíková, Kveta 

Hod kladivom a kosákom zvládol Korbáč z Myjavy na výbornú a odniesol si aj Pohár 
improvizácie / Kveta Fajčíková. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 5, č. 201 (2.9.1997), s. 2. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok  

 
242. Minka, Marko S. 

MC Sáva a Marcela sa prevtelili do Dua Klitors : festivalovú nudu mnoho mladých zaháňalo 
v krčmách a hrou na tamtamoch / Marko S. Minka. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 7, č. 201 (2.9.1997), s. 8. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
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243. Slovenské gagy ’97 v Kremnici / [autor] (TASR). 

In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 8, č. 201 (2.9.1997), s. 4. 
 

 krátky informatívny + hodnotiaci článok 
 

244. Sedemnásty ročník festivalu humoru a satiry Slovenské gagy / [autor] EB-MsKS. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 6, č. 9 (17.9.1997), s. 6. 

 
 krátky hodnotiaci článok + poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali 

 
245. Kenda, Milan 

Slovenské gagy budú o rok plnoleté : sondy do filozofie Slovenských gagov / Milan Kenda, 
Alena Kršiaková. – Obr. 1. 
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 8 (12), č. 40 (1997), s. 6. 
 
 rozhovor s Alenou Kršiakovou, pracovníčkou Pohronského osvetového strediska v Žiari 

nad Hronom 
...  Čo z pôvodných prvkov festivalu v jeho detských rokoch by sa mohlo vrátiť, či už z prvkov 
organizovaných alebo spontánnych? 

– Entuziazmus, ten keby sa mohol vrátiť! Ale to je asi iba zbožné želanie. 
Čím novým a perspektívnym by sa mal festival inšpirovať a obohatiť, pravda, za 

predpokladu priaznivého vývoja v jeho sponzorovaní? 
– Bez poplatnosti trhovému mechanizmu je veľmi ťažké prinášať nové, náročné prvky. Ide aj 

o to, aby daň za takéto novátorstvo nebola vyššia ako prínos nových prvkov. 
Neboli by žánrovým obohatením popri rýdzo divadelných útvaroch aj literárno-

dramatické, vysoko štylizované a dômyselne zostavené pásma literárneho humoru a satiry, 
ktorých obsahové komplety by tvorili samotní vyzvaní autori? 

– Mohlo by to byť zaujímavé aj podnetné, ba dokonca aj atraktívne, ale istotne by to bolo 
pracovne a finančne azda až neúnosne náročné. 

Ako by ste astručne charakterizovali svoj tvorivý a organizačný podiel na formovaní 
SLOVENSKÝCH GAGOV? 

– Usilujem sa spolu so svojím realizačným tímom udržať pôvodnú myšlienku festivalu, hoci je 
to veľmi ťažké, lebo dnes už vyprchal určitý entuziazmus, charakteristický pre prvé ročníky. Zmenili sa 
ľudia aj doba a z toho vyplýva kadečo nadväzujúce a pre náš festival dôležité. Usilujem sa stále 
objavovať mladých a nových, najmä v divadelnej a hudobnej sfére. Mladí tvorcovia tu nachádzajú 
tribúnu, vlastne prvotribúnu, veď nemajú inde veľa možností. A to vďaka tomu, že festival nie je 
komerčné podujatie. ... 

Čím sa podľa vašich osobných postrehov a pocitov zapíšu SLOVENSKÉ GAGY do dejín 
slovenskej kultúry? 

– Festival je jediný a jedinečný tým, že prezentuje amatérsku humoristickú tvorbu v rozličných 
prejavoch. Je pre mnohých talentovaných jedincov a pre mnohé ambiciózne súbory vstupnou bránou do 
vzrušujúceho, zaujímavého sveta umeleckej tvorby. ... 

 
246. Lacko, Marián 

Dilemy slovenského humoru? : Slovenské gagy 1997 / Marián Lacko. – Fotogr. 2. 
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč.  29, č. 10 (1997), s. 18 – 19. 

 
 rozsiahly hodnotiaci článok 

 ... pozrime sa teda spolu na úskalia a dilemy GAGOV.  
  Dilema prvá: Postačuje na celoslovenský festival humoru a satiry jeden  

deň?!!! 
Ak by som mal odpovedať jedným slovom, vykríkol by som z celého hrdla: NIÉÉÉ...! 

Ten, kto sa zúčastnil na tomto festivale aspoň dvakrát, trikrát, mi musí dať za pravdu! Po minulé 
ročníky festivalu, ktorý bol dvoj až trojdňový, ba zdalo sa, a to ešte za  čias „hlbokého boľševizmu“, že 
to bude málo, sa ľudia, účastníci GAGOV, mali možnosť lepšie spoznať, a tým aj vytvoriť atmosféru 
festivalu takú, akú naozaj potreboval. „Sranda“ bola na javiskách, v zákulisí, na uliciach, výstavných 
priestoroch, ba aj v „kultúrnych“ zariadeniach, teda po slovensky v „krčmách“. Ľudia, či už 
Kremničania alebo „prišelci na festival“ chodili bez ostychu po uliciach s nasadenými červenými 
šašovskými nosmi, robili si vtipy na úkor seba i druhých a bolo im fajn! Kto chcel, zapojil sa do 
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pouličných hepeningov, iní zasa posedeli pri pivku v reštaurácii. Predstavenia divadielok sa 
neprekrývali, dalo sa stihnúť takmer všetko. Dnes, v zhustenom programe do jedného dňa (a ešte keď 
dážď zmení organizátorom všetko naruby), vzniká síce možno celkom humorný guláš, ale zhustený 
a narýchlo podaný v jeden deň ani ten nechutí a pre mnohých ani nemôže mať tú správnu chuť! Akoby 
čosi chýbalo, to pravé korenie humoru nevieme narýchlo správne vychutnať. Počas jedného dňa sa to 
asi naozaj nedá! 

 
Dilema druhá: Vyhovuje festival samotnému mestu Kremnica? 
Mám pocit, že kedysi bol záujem samotných Kremničanov nepomerne väčší, než je to 

posledné dva-tri roky. Ľudia vyšli zo svojich príbytkov do ulíc potešiť sa vystúpeniami divadielok, 
zasmiať sa na výstavách kresleného humoru, vypočuť si hudbu takých kapiel, ako MLOCI, 
DRIŠĽAK, LOJZO... Dnes, to je môj pocit, akoby samotných obyvateľov tohto krásneho mestečka 
festival humoru netešil, neveselil, nerozosmieval, ale skôr, ako by im bol na ťarchu. Akoby tento 
festival tu už nevítali s radosťou, ale skôr len „trpeli“ ho! Pre čo? Pre tradíciu?... Neviem, ale myslím si, 
že z Kremničanov akoby sa vytratil humor. Alebo je to jav celospoločenský, celonárodný? Potom sa 
pýtam, prečo to tak nie je u stoviek mladých ľudí, ktorí dlhé roky prichádzajú do Kremnice za týmto 
festivalom, mnohokrát ani netušiac, kde budú v noci spať! Nakoniec, prišli sa smiať a zabávať, vyspať 
sa môžu doma! Možno „domácim“ chýbajú také osobnosti humoru, aké sem chodili v osemdesiatych 
a začiatkom deväťdesiatych rokov: Miloš Kopecký, Oliver Andrásy, Rasťo Piško, Stano Štepka, 
Štefan Skrúcaný,... To je možno skôr otázka na usporiadateľov alebo naplnenosti ich vrecák na 
zabezpečenie festivalu. Na druhej strane si myslím, že ani v posledných troch ročníkoch nechýbali 
vynikajúce divadelné vystúpenia: GUnaGU, BÁPODI [* Bánovské pokútne divadlo] Bánovce, 
PICTUS Rimavská Sobota, KORBÁČ Myjava... Vybrať si teda je aj dnes z čoho, no aj tak pocit 
nezáujmu zo strany mestských pánov a mešťanov samotných vo mne ostáva. Má preto význam 
organizovať aj naďalej tento festival v Kremnici? 

 
Dilema tretia: Kde sa vytratili zakladatelia GAGOV? 
Možno ešte mnohí z nás majú v pamäti protagonistov kremnického Divadla v podzemí, ktorí  

vyšli na slovenské divadelné nebo z kremnického klubu Labyrint: Roman Vykysalý, Tóno Brčka 
a Jano Fakla, boli naozaj „velikáni“ tohto druhu humoru na Slovensku. Prvý z nich sa vrátil 
k pôvodnému kováčskemu remeslu. Ďalší dvaja sa ešte niekoľko rokov „pohybovali“ okolo divadla 
v Banskej Bystrici, kam sa Divadlo v podzemí presťahovalo po zatvorení už spomínaného klubu 
Labyrint. 

Na tohtoročných Gagoch sa však objavil len naposledy menovaný z nich. Janko Fakla sedel pri 
slávnostnom otváraní festivalu vedľa nemenej známeho a s festivalom tiež úzko spätého Damiana 
Vizára, zakladateľa, alebo, ak chcete autora myšlienky „pohára improvizácie“ na tomto podujatí. 
Myslím si, že by pomohlo Gagom v najbližších rokoch, aby sa organizácie chytili podobní entuziasti, 
akými boli už spomínaní zakladatelia Gagov. Možno by spoluúčasť na organizovaní privítali práve 
niektorí z nich. Kredit festivalu by podľa mňa isto stúpol. A nezaškodilo by ani konečne po rokoch 
znovu sprístupniť klub v podzemí. Labyrint, ktorý iste ešte dýcha aspoň trochu atmosférou Gagov 
z rokov osemdesiatych. Myslím si, že aj toto je vážna dilema, ktorou Gagy ako festival stoja a padajú.  

 
Dilema štvrtá, možno najzávažnejšia: A treba dodať, že iste nie posledná. Žiaľ, možno  

najťažšie riešiteľná, ale zároveň nadviazaná na všetky predošlé alebo všetky predošlé závislé od nej. 
Tou dilemou sú, ako už možno tušíte, FINANCIE. 

V Jakubiskovej Tisícročnej včele starý Gagoš (aké príznačné meno v súvislosti s Gagmi)  
hovorí: „Na vojnu sú potrebné tri veci: peniaze, peníze, peneži...“ Ľudia pohybujúci sa okolo 
podobných kultúrnych podujatí na Slovensku dobre vedia, že zo strany Ministerstva kultúry, ako aj 
z fondu Pro Slovakia dostať príspevok, je skôr námet na sci-fi poviedku. Gagy kedysi boli výdatne 
podporované spomínaným fondom. V posledných rokoch však tieto príspevky boli buď minimálne, 
alebo neboli vôbec. Naskytá sa otázka: Nezáleží ministerstvu na celoslovenskom festivale humoru 
a satiry? Odpoveď je pre mnohých jednoduchá, aj keď pre mňa nepochopiteľná: Ministerstvu kultúry 
nezáleží nielen na tomto festivale, ale ani na mnohých ďalších!!!“ A nie je ich málo (spomeňme len 
taký veľký festival, akým je Divadelná Nitra!). Ďalšia otázka sa natíska: „Kam vlastne idú peniaze 
z ministerstva?!“ Nuž na túto nie som schopný odpovedať, ani predpovedať odpoveď. Prečo? Lebo tí, 
ktorí takéto otázky dávajú a čakajú aj odpovede, sú mnohokrát považovaní za nepriateľov národa a ja sa 
nazdávam, že ním nie som. (Samozrejme, že môj subjektívny pohľad na samého seba je isto 
zavádzajúci!) Odhliadnuc však od toho, kto ich poskytne, na tohtoročných Gagoch odznela veta alebo 
výrok: „Gagy boli, sú a budú!“ Z toho vyplýva, že ľudia, ktorí ich organizujú, ich chcú a zrejme aj budú 
organizovať aj naďalej. Ide len o to, aby boli na kvalitatívne vyššej úrovni podľa možnosti každým 
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rokom. Kto k tomu prispeje, má dve možnosti: buď bude blahoslavený, alebo zatracovaný. Pre tých, 
ktorí majú humor radi, však určite bude blahoslavený a oslavovaný! ... 

 
Pridá sa niekto na budúci rok a pomôže slovenskému humoru? To je Nateraz posledná  

a najťažšie vyslovená dilema, stojaca pred budúcim, osemnástym ročníkom Slovenských gagov 
v Kremnici. ... 

 
247. Soboslayová, Helena 

Prezentácia karikaturistov: FHS Slovenské gagy a výstavy kresleného humoru v Kremnici / 
Helena Soboslayová. – Fotogr. 1, obr. 2. 
In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 8, č. 4 (1998). – [Príl.] Paleta. – Roč. 4, č. 1 
(1998), s. 8-9. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavol M. Kubiš 
In: Smer. – ISSN 0231-7524. – Roč. 40, č. 195 (19.8.1988), s. 7. 
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Ročník XVIII. 

Pr(a)vé happeningové KREMNICÉ GAGY ‘98 
 

Termín:    18. september 1998 (piatok) – 20. september 1998 (nedeľa)  

Rektor UHaS:  Ľudo Tatran – in memoriam – kremnický rodák, zanietený kultúrnik, 
novinár, spisovateľ a dobrý človek 

 

 
Motto: 
 
– mottom tohto ročníka = ...Premena Slováka obyčajného na človeka zábavného... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila, prišla 
 i „tá sviňa z Horného výplachu. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6, č. 218, s. 5. 

 

Novinky:   
 
– Slovenské gagy boli premenované na Kremnické gagy, lebo sa takto zapísali do povedomia účastníkov, 
preto, lebo ich robia Kremničania 
 
... Už sa nebudú volať Slovenské, ale Kremnické gagy. Prečo? 

„Pretože ich robíme my, Kremničania. Dúfame, že sa nám podarí vytvoriť veľký a jedinečný festival, na 
ktorom budú zastúpené všetky divadelné žánre,“ [* povedal Roman Vykysalý.] 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Na Kremnické gagy sa vráti snežný muž : zhovárame sa s Romanom 
Vykysalým, hlavným dramaturgom Kremnických gagov. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6,  
č. 197, s. 5. 

 
... Slovenské gagy boli premenované na Kremnické, pretože sa takto zapísali do povedomia účastníkov. Okrem 
toho by toto podujatie malo byť viac ako slovenské. Ak budú sponzori štedrí, iste sa podarí pritiahnuť k nám aj 
umelcov zo zahraničia. ... 
 

ŠKOVIEROVÁ, Barbora. 1998. Zábava pre milovníkov humoru : podujatie / Prípravy na Kremnické 
gagy ’98. In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 1998, roč. 9, č. 156 , s. 8. 

 
... Tohto roku usporiadatelia Slovenské gagy premenovali na Kremnické gagy. Vraj preto, lebo ich organizujú 
a ku festivalu prispeli najväčšou mierou Kremničania. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

 
– zásadné zmeny medzi organizátormi – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom chcelo v tomto roku 
festivalovú šnúru prerušiť – Gagov sa ujali – Mesto Kremnica (hlavný organizátor), spolok Klub mladých 
LABYRINT Kremnica, združenie Revivals Bratislava 
 
... Hoci gagy existujú neprestajne od roku 1981, tento ročník možno v mnohom označiť za prelomový – preto aj 
označenie „prvý“. K organizovaniu festivalu sa totiž po dlhom čase vrátili bývalí členovia dnes už 
neexistujúceho Kremnického divadla v podzemí a gagom by sa opäť mala vrátiť podoba, ktorá priťahovala do 
Kremnice tisícky priaznivcov. Predošlé ročníky organizovalo Pohronské osvetové stredisko, ktoré chcelo 
festivalovú šnúru tento rok pre nedostatok financií prerušiť. Niekoľko nadšencov sa však rozhodlo festival nielen 
zachrániť, ale postaviť ho na kvalitatívne novú úroveň. ... 
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Najväčším lákadlom Kremnických gagov bude Milan Markovič. 1998. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, 
roč. 6, č. 205, s. 9. 

 
... PKS [* Pohronské kultúrne stredisko] sa tento rok rozhodlo Gagy neorganizovať. A tak sa vracia „stará garda“ 
z Kremnického divadla v podzemí s dramaturgom Jánom Faklom. Ich snahy sa sústredia na renováciu prvotnej 
idey festivalu ako nesúťažného a neformálneho stretnutia všetkých, ktorí majú radi humor. ... 
 

ŠKOVIEROVÁ, Barbora. 1998. Zábava pre milovníkov humoru : podujatie / Prípravy na Kremnické 
gagy ’98. In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 1998, roč. 9, č. 156 , s. 8. 

 
...  AJ KEĎ TAKMER BEZ PEŇAZÍ – NIKTO IM TO NEPOKAZIL 
 
... Ako sa im však podarilo postaviť Gagy na nohy v dobe, ktorá zbytočnými zdrojmi (a na kultúru zvlášť) 
nehýri? 

Profesionálni pracovníci kultúry sa rozhodli, že toto populárne podujatie zrealizujú kvôli nedostatku 
financií až ob jeden rok. Avšak zakladatelia Gagov, medzi ktorých patrí i komik z niekdajšieho Kremnického 
divadla v podzemí Roman Vykysalý (po „nežnej“ sa vrátil k svojmu pôvodnému remeslu a teraz sa živí ako 
umelecký kováč), si 16. júna 1998 povedali, že svoje „dieťatko“ na taký dlhý spánok neuložia. 

I pustili sa do roboty. Zaangažovali Kremničanov – inštitúcie, podnikateľov i súkromné osoby – do  
všetkého, do čoho mohli hovoriť či zasiahnuť, kde mohli svojou troškou prispieť. Mesto zaradilo festival do 
oficiálnych osláv 670. výročia, poskytlo peniaze a priestory, pekári dodali chlieb, mäsiari mäso, školy zadarmo 
ubytovali účinkujúcich, ktorí sa vzdali svojich honorárov, na svojich internátoch a tak ďalej. Gagy preto 
nemuseli prerušiť svoju kontinuitu. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

 
– slávnostné otvorenie prvej Galérie detskej tvorby na Slovensku – (Centrum voľného času – v piatok) 
 
... Občianske združenie Revivals, Centrum voľného času Kremnica a deti z Detskej letnej výtvarnej 
a divadelnej školy pozvali hostí na slávnostné otvorenie Galérie detskej tvorby do Centra voľného času na 
Kutnohorskej ulici. Vystavené diela, prešpikované originálnou fantáziou a hravosťou, ostanú stálymi exponátmi 
galérie v pivničných priestoroch. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

 

Zaujímavosti:  
 
– Gagy skoro neboli!  
 
– oživenie festivalu domácimi usporiadateľmi s podnázvom – Pr(a)vé happeningové 
 
– organizátori tento ročník označujú ako prelomový – preto aj označenie prvý, aj keď ide o ročník osemnásty 

 
...  DOPLNENÝ ROČNÍK – HLAVOLAM, KTORÝ SA SKONČIL 

 
Ešte jedna novinka sa objavila na plagátoch a programoch Gagov. Stálo tam, že ide o prvý ročník 

happeningových Kremnických gagov, na ktoré návštevníkov pozvalo mesto Kremnica, občianske združenie 
Revivals a združenie Labyrint, hoci verní „gagisti“ sa tu v skutočnosti zišli už po sedemnásty raz. 
Roman Vykysalý – hlava pomazaná a šéf festivalu nám tento hlavolam vysvetlil nasledovne: „Prvé Gagy sa 
uskutočnili ako nultý ročník. Potom nasledoval hneď druhý ročník, takže tohto roku sme ten chýbajúci prvý 
vyplnili a o rok bude po poriadku zas ročník osemnásty. Jednoduché, nie?“ Po vysvetlení aj áno. 

Ako dôkaz správnych počtov môže poslúžiť i živý a zdravý dlhovlasý maskot veselého festivalu, 
takzvaný Gagáčik, ktorý sa narodil v roku vzniku úplne prapôvodných premiérových Gagov. Benjamín Hrončo 
má teraz sedemnásť rokov a kľuje sa z neho ďalší nádejný rytec. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 



 

 - 148 - 

 
– Gagy boli súčasťou oficiálnych osláv mesta Kremnica – 670. výročia udelenia kráľovských mestských 
privilégií 
 
– Gagy v tomto roku boli obohatené o združenie Revivals 
 
– slamené pódium opäť po rokoch 
 
... Diváci si mohli posadať na kvádre slamy, ktoré usporiadateľom Gagov sponzorsky darovalo roľnícke 
družstvo. Avšak životnosť týchto prírodných sedačiek sa ukázala byť krátkodobá – v sobotu sa do ich zvyškov 
dalo iba pohodlne políhať. Svoj účel však splnili rovnako. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

  
– ak sa vyberalo vstupné – bolo iba desať korunové a zaradené do žrebovania o ceny + platil systém deti deťom 
= peniažky vyzbierané z detských predstavení usporiadatelia darovali deťom v miestnom stacionári 
 
... Peniaze z detských predstavení sa uskutočňovali „systémom“ deti deťom, takže financie za lístky 
usporiadatelia darovali postihnutým deťom v miestnom stacionári. „Sme takí frajeri, ktorí nemajú a ešte z toho, 
čo nemajú, dajú,“ okomentoval tento stav Roman Vykysalý. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

 
– po Kremnici sa promenádovali Charlie Chaplin čiže Vladimír Kulíšek + „červenonosiari“ + spáč s plynovou 
maskou ... 
 
– Morový stĺp – dominanta Štefánikovo námestia, pýcha mesta Kremnica – bol po tieto dni tiež humorný 
a štýlový – premenovali ho na hu-Morový stĺp  
 

Divadelné súbory: 
 
– poslucháči VŠMU – Bratislava – Na koho to slovo padne – (hu-Morový stĺp – v piatok) + Zábava – pestrá 
ponuková paleta – (nádvorie Labyrintu – v sobotu) 
 
– Rado(sť)dajné divadlo – Kláštor pod Znievom – Sardinky, na scénu prosím – (MsKS – v piatok) 
 
– Komická skupina Hotovo – Noro Antalík a Roman Slanina – Rimavská Sobota – Poklesky našej starej 
mamy – (nádvorie Labyrintu – v piatok) 
 
– 77* 1+1= sa rovná – Bánov, Šurany – Slniečko, slniečko... – (hu-Morový stĺp – v piatok)  
 
– Divadielko na Osmičke – Nitra – Johnyho pomsta – (nádvorie Labyrintu – v sobotu) 
 
– Divadlo v kufri Tomáša Plaszkého – Košice – Klauniáda – (hu-Morový stĺp – v sobotu) 
 
– DS Divoch – Horná Streda – Loď svet – (Fontána – v sobotu) 
 
– DS Baťkyho stomatologická komora – Handlová – Tak plynie čas - časť 1014 – (nádvorie Labyrintu –  
v sobotu) + Duo DPH – dialóg – (Kláštor – v sobotu) 
 
– Divadlo Úsmev – Bratislava – AMaEA – autor: Bolek Polívka – (neuskutočnené) 
 
– el TÉTÉ – alternatívne divadlo – Žiar nad Hronom – Občianska výchova –  (nádvorie Labyrintu – v sobotu)  

                                                
77* – pozn. zost. – takto sa menili názvy divadla 1+1... – info poskytol Adrián Ohrádka: 1+1=sa rovná, Bánov,Šurany 
používali od 1998-2000; 1+1=sa rovná - Srandovná Bánovská Zostava používali od 2001-2004; Srandovná Bánovská 
Zostava od 2005-.2009; Teater Komika - divadlo Aďa Ohrádku z Bánova od konca roku 2009 



 

 - 149 - 

 
– Peter Polónyi – Nové Mesto nad Váhom – Májová prechádzka – pantomíma – (Kláštor – v sobotu) 
 
– štyria žiaci Mira Kasprzyka – Liptovský Mikuláš – Etudy – pantomíma – (Kláštor – v sobotu) 
 
– aj samotný majster Kasprzyk – Mím show – (hu-Morový stĺp – v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– LOJZO – bol vo Vietname  
 
– Pavol Hammel – Bratislava – benefičný koncert – v spolupráci s NBS-Múzeom mincí a medailí – (Kostol  
sv. Kataríny – v piatok)  
 
– Bukasový masív – Modra – (Fontána – v piatok) 
 
– BEE Connection – Bratislava – Berco Balogh, M. Jakabčic, P. Preložník, J. Griglák, O. Petráš – (Fontána 
– v piatok)  
 
– Peter Janků a Andrej Anderko – gitara a spev – (nádvorie Labyrintu – v sobotu) 
 
– Marián Greksa a comp. – Bratislava – (Pešia zóna – v sobotu)  
 
– Marcel Palonder s hosťom Henrym Tóthom – Bratislava – (Fontána – v sobotu) 
 
– Adriena Bartošová – Bratislava – (Fontána – v sobotu) 
 
– skupina Mango Percussion – Bratislava 
 

Výstavy: 
 
– Peter Kľúčik a Dušan Polakovič – grafické práce – Bratislava – (NBS – Múzeum mincí a medailí – výstava 
trvala do 14.10.1998) 
 
– 78* otvorenie Galérie detskej tvorby 
 

Pre deti: 
 
– detské predstavenia sa uskutočnili na nádvorí Labyrintu 
 
– Divadielko Dunajka – Bratislava – Poď na našu Šašoloď (v piatok) + Ako sa hrať na hrad (v piatok) + Peter 
Pan (v sobotu) – (všetky – nádvorie Labyrintu – výťažok šiel na postihnuté deti v Kremnici) 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Vranov nad Topľou – (Pešia zóna – v sobotu) 
 
... Minipešia zóna mesta bola obsadená štyrmi strašidlami: Šidlom, Chechtadlom, Lepidlom a Smrtkou 
z Chodúľového divadla Vranov. Strašidlá s úžasom zistili, že máloktorí rodičia čítajú deťom rozprávky, no 
zároveň kvitovali vedomosti detí zo slovenskej gramatiky. To, že živá ryba sa píše s tvrdým y, je nemenná 
pravda, no v prípade, že je mŕtva, mäkká a dva týždne nezmrazená, malo by sa toto vybrané slovo písať ako riba! 
... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila, prišla  
i „tá sviňa z Horného výplachu. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6, č. 218, s. 5. 

 

                                                
78* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 



 

 - 150 - 

– Adriana Žumárová – Twistík deťom – rozprávky – dopoludnie s Rádiom Twist – 79* živé vysielanie 
rozprávok z Kremnice v rádiu Twist – (Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– maľovanie na kovový plot 
 

Film:  
 
– Rivers of Babylon – premietanie filmu – (kino Partizán) – mali sa zúčastniť aj hlavní predstavitelia –  
no neprišli 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a vyhlásenie rektora UHaS 
 
– Vlado Kulíšek – Trenčín – Charlie Chaplin v uliciach – maskot festivalu 
 
... Maskot festivalu, mím Vlado Kulíšek alias Charlie Chaplin sa okrem vlastných sóloviek motal ulicami, 
„kradol“ deckám bicykle, ťapkal chutné zadočky žien a ich vzdušné bozky si  schovával do vnútorného vrecka 
saka. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila, prišla  
i „tá sviňa z Horného výplachu. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6, č. 218, s. 5. 

 
– Večer Milana Markoviča, – Milan Markovič s hosťami – Stano Radič, Ján Štrasser, Cyril Bouda – (kino 
Partizán – v sobotu) 
 
... Bombou Kremnických gagov ’98 bol Večer Milana Markoviča. Vyše dvoch hodín čakalo pred kremnickým 
kinom viac ako tisíc jeho priaznivcov. Žiaľ kino s kapacitou asi 300 miest mohlo toto potešenie poskytnúť len 
slabej tretine čakajúcich. Keby sa spomínaný večer konal na námestí, ako bolo pôvodne plánované, Markovičovi 
by tlieskalo azda i tritisíc humoruchtivých ľudí všetkých vekových kategórií. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila, prišla  
i „tá sviňa z Horného výplachu. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6, č. 218, s. 5. 

 
– veštenie v Čiernej veži 
 
– diskotéka Rádia Twist a ohňostroj – (parkovisko Jeleň – v piatok) 
 
– Balet na koňoch na hudbu J. Brahmsa 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna a čas:   Fontána – v sobotu 
– moderátor:   Noro Antalík (Pictus – Rimavská Sobota) 
– súťažilo:  šesť trojčlenných družstiev a jedno jednočlenné 
– porota:  Romanko Vykysalý, Ivan Kováč, Miroslav Kasprzyk, Platon Baker 
– hlasovacie zariadenie poroty: všetky prsty 
– zadané témy: Videokameraman sa pomýlil; Kam ideš, Willy alebo Ako sa kosatka vybrala na Gagy; 

Som brzda spoločnosti; Zima ako v ruskom filme; Zašitie ozónovej diery; Kúpil som 
si Eurotel a neviem, na čo je; Utajení svedkovia dobýjajú gagy;  

– víťazi: 1. Adrián Ohrádka z DS Bánov, Šurany (24 ročný elektromechanik ŽSR) – za 
vystúpenie na tému – Cestovanie vlakom z Bojníc do Kremnice získal keramický 
„šerbeľ, zvaný Ranné kašľanie“ 

   2. trojica z Baťkyho stomatologickej komory 
   3. Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 

                                                
79* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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...    NA ZÁVER ČOSI VZÁCNE – POHÁR IMPROVIZÁCIE 

I keď sobotňajší večer patril väčšinou profesionálnym reprezentantom slovenskej kultúry, vrcholom 
každých Gagov vždy bývala súťaž v divadelnej improvizácii o Pohár improvizácie. Tak aj tentoraz. 

Moderoval ju neuveriteľne pohotový a vtipný rečník Noro Antalík z Rimavskej Soboty (kde sa vzal, tu 
sa vzal, na doskách, čo znamenajú svet, odrazu neplánovane stál – a pevne – ako ostrieľaný fachman). 
V improvizácii mu konkurovalo šesť trojčlenných družstiev a jedno jednočlenné. Vyžrebované témy (tri minúty 
na prípravu, tri minúty na realizáciu na scéne) niekomu sadli, iným menej, avšak rozbehnutú zábavu nezastavilo 
nijaké zakopnutie. Poézia chceného i nechceného humoru, situačných gagov, ale aj narýchlo skomponovaných 
výmyslov držalo publikum akoby v tranze. 

Účinkujúci spracovávali témy ako napríklad: Videokameraman sa pomýlil; Kam ideš, Willy alebo Ako 
sa kosatka vybrala na gagy; Som brzda spoločnosti; Zima ako v ruskom filme; Zašitie ozónovej diery; Kúpil som 
si Eurotel a neviem na čo je. 

Štvorčlenná odborná porota používala na hlasovanie všetky svoje prsty a napokon z toho vyšiel ortieľ, 
že Pohár improvizácie ’98 získal osamelý bežec – dvadsaťštyri ročný elektromechanik ŽSR Adrián Ohrádka, 
ktorý sa Gagov zúčastnil po prvý raz a so svojím partnerom Štefanom Vavrom (sú zo Šurian-Bánova) si tu aj 
zahral. ... 
 

ORAVCOVÁ, Natália. 1998. Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 1998, roč. 8, č. 19, s. 17-20. 

 

Počasie: – vo štvrtok pršalo, v piatok svietilo slnko 
 
... Máte v súvislosti s kremnickými gagmi nejaké mimoriadne želanie? 

„Pekné počasie. Preto už dnes vyzývam Slovenský hydrometeorologický ústav Dionýza Štúra, aby 
zariadil, nech sa nebo vyprší teraz, nie počas festivalu!“ [* odpovedal Roman Vykysalý.] ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Na Kremnické gagy sa vráti snežný muž : zhovárame sa s Romanom 
Vykysalým, hlavným dramaturgom Kremnických gagov. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6,  
č. 197, s. 5. 

 

Dejiská (scény): 
 
– nádvorie knižnice = nádvorie Labyrintu, Centrum voľného času, hu-Morový stĺp, Mestské kultúrne stredisko, 
fontána, kino Partizán, parkovisko Jeleň, nádvorie františkánskeho kláštora, pešia zóna, Kostol sv. Kataríny 
 
...   Kde všade budú scény gagov? 
„Na otvorených priestranstvách celého mesta, pri fontáne i Morovom stĺpe, ktorý v tom čase bude niesť názov 
hu-Morový stĺp. Svojrázny a trochu odľahčený program pripravujeme a nádvorí františkánskeho kláštora. 
Priestor osvetlíme množstvom sviečok. V strede nádvoria je veľká kaluž, ktorú ozdobíme kvetmi, a zo stredu bude 
vytŕčať obrovský periskop, naznačujúci, že na území Kremnice sa nachádza prvá slovenská ponorka.“ – 
odpovedal Roman Vykysalý. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1998. Na Kremnické gagy sa vráti snežný muž : zhovárame sa s Romanom 
Vykysalým, hlavným dramaturgom Kremnických gagov. In Sme. ISSN 1335-440X, 1998, roč. 6,  
č. 197, s. 5. 

 

Usporiadatelia: 
 
– mesto Kremnica – hlavný organizátor, Spolok Klub mladých LABYRINT Kremnica, združenie Revivals 
Bratislava 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčný, Spolok klub mladých Labyrint), Alfréd Haško (produkcia), Vladimír Chovanec 
(MsÚ), Arpád Juriš (pomocný personál), Zuzana Michalicová (podieľala sa na dramaturgii, oslovovala 
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sponzorov, OZ Revivals), Richard Roth (technické zabezpečenie), Martina Rothová (financie), Roman 
Vykysalý (programový riaditeľ) 
 

Mediálny partner: 
 
– hlavný mediálny partner – denník SME 
 

 
Články: 
 

248. Korenistá satira pred voľbami nevonia, nad tohtoročnými Slovenskými Gagmi visí otáznik /  
[autor] (SME-ks). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 6, č. 113 (20.5.1998), s. 3. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + polemiky 

... „ Humoristi si nekladú servítku pred ústa a údajne by nebolo vhodné okoreniť štipľavou satirou 
predvolebné obdobie. Preto vraj tento rok gagy nebudú,“ uviedol pre SME jeden zo zakladateľov 
známeho festivalu humoru a satiry Slovenské gagy. Nad tohtoročnými Gagmi naozaj visia otázniky. 
Hlavným organizátorom populárneho podujatia, ktoré sa v Kremnici každoročne uskutočnilo už po 
sedemnásťkrát, je Mestské kultúrne stredisko Kremnica. Peter Lysek, riaditeľ MsKS: „Skutočným 
problémom sú peniaze. Ak rada mesta odsúhlasí nami požadovanú sumu 50 tisíc korún, bude sa dať 
čosi urobiť. Ale už dlhšie sa hovorí, že by festivalu pomohli dvojročné intervaly, čo navrhoval i Jano 
Fakla, ktorý stál pri jeho zrode. Ak ich máme pozliepať za lacný peniaz, je to o ničom,“ zdôraznil  
P. Lysek.  
  Spoluorganizátorom festivalu je Pohronské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom. Jeho 
riaditeľka M. Romanovská uviedla, že okrem nedostatku peňazí, celý festival pri skromnosti stojí cca 
175 000 Sk, je tu aj iný problém. „Momentálne je nedostatočný výber kvalitných súborov a účinkujúci 
netvoria nič nové, čo by oslovilo diváka. Aj preto sa už od vlaňajška uvažuje o dvojročných intervaloch 
Slovenských gagov,“ dodala M. Romanovská.  
  „Všetci sa skrývajú za peniaze, lebo ich nedostatok je dnes najhodnovernejším argumentom. 
Kto si u nás bude môcť nahlas povedať pravdu, keď nie satirici? Veď tá dnešná pravda je taká trpká, až 
je smiešna. Neverím, že je málo dobrých súborov a že všetci mladí pýtajú obrovský honorár. Raz sa 
možno gagy urobia celkom spontánne na ulici a bude to mať iný náboj ako vyspevovanie starých 
chlapov v krojoch, tváriacich sa ako folklórna skupina,“ povedala sedemnásťročná Zuzana, študentka 
Gymnázia v Žiari nad Hronom. ... 

 
249. Škovierová, Barbora 

Zábava pre milovníkov humoru : podujatie / Prípravy na Kremnické gagy ’98 / Barbora 
Škovierová. 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 9, č. 156 (8.7.1998), s. 8. 

 
 informatívny článok 

... V prvých ročníkoch praskala Kremnica vo švíkoch. Potom sa situácia zmenila. Posledné dva roky bolo 
toto podujatie z viacerých strán kritizované – neprišli niektorí pozvaní hostia, akcie nadobúdali charakter 
ľudovej, takmer folklórnej zábavy ... 

 
250. Pr(a)vé happeningové Kremnické gagy ’98: 18-19. septembra 1998. 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 5 (39), č. 29 (21.7.1998), s. 8. 
 

 z histórie gagov + bilancovanie + informácie 
 ...    Späť do Labyrintu  

Pretože sa poslední organizátori festivalu (Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom), rozhodli 
festival v tomto roku neorganizovať, podujali sme sa, vedení záujmom o udržanie kontinuity a najmä 
o navrátenie pôvodných cieľov akcie – renovovať prvú ideu festivalu ako nesúťažného a neformálneho 
stretnutia najlepších humoristov a recesistov z celého Slovenska na jednom najvhodnejšom mieste 
(Kremnica), ktorí budú zabávať sami seba a samozrejme aj všetkých domácich a pricestovaných 
účastníkov. Druhým najdôležitejším cieľom je vrátiť festival na námestie a nádvoria a vytvoriť veľký 
karneval kreatívnych ľudí so slobodným myslením a najmä so zmyslom pre humor. K tomu sa pripája 
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aj požiadavka (tretí zámer a motto tohtoročného podujatia) znovu otvoriť a sprevádzkovať viac ako 
tridsaťročný a na Slovensku asi prvý podzemný klub mládeže Labyrint, kde vznikol festival a dlhé roky 
pôsobil duch spolupatričnosti a spolupráce nielen na tomto podujatí.  

 
     Humor bez hraníc... 
 Prečo sme premenovali Slovenské gagy v tomto roku na Kremnické?  

Dávno ich tak nazvali účastníci. Stotožnili gagy s Kremnicou. A tiež chceme, aby festival nemal len 
„slovenský“ charakter. Ambíciou ďalších ročníkov by mal byť záujem pozvať na náš festival vynikajúcich 
umelcov z Európy alebo aj z iných kontinentov. 

 
  Pozývame všetkých „srandovných“ ľudí na jeseň do Kremnice! 
Zúčastnite sa aj vy akcie, na ktorej budeme manifestačne (okrem iného) žiadať aj uzákonenie slova  

„sranda“ do spisovného slovenského jazyka. ... 
 

251. Tolnayová, Mária 
Kremnické gagy zavítajú znovu do ulíc Žiaru nad Hronom : kultúra / Festival humoru a satiry 
v pôvodnom šate / Mária Tolnayová. 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 9, č. 195 (22.8.1998), s. 4. 

 
 informatívny článok 

 
252. Teliščáková, Dagmar 

Kremnické gagy : festival humoru bez prerušenia / Dagmar Teliščáková. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 8, č. 170 (24.7.1998), s. 13. 

 
 informatívny článok – informácie poskytol Alfréd Haško 

... Hlavnou motiváciou však je vrátiť mu pôvodný charakter, ktorý sa v posledných ročníkoch vytratil 
a neraz sa do neho začali miešať aj politické záujmy. „Nechceme tu mať už Repete a naším ďalším 
zámerom je vrátiť festival na námestia a nádvoria Kremnice,“ dodal A. Haško. ... 

 
253. Schmidtová, Katarína 

Na Kremnické gagy sa vráti snežný muž : zhovárame sa s Romanom Vykysalým, hlavným 
dramaturgom Kremnických gagov / Katarína Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 6, č. 197 (25.8.1998), s. 5. 

 
 rozhovor s Romanom Vykysalým – článok totožný s článkom č. 255 

... Aké budú tieto gagy v porovnaní s predchádzajúcimi a prečo ste sa ich organizovania chopili 
práve vy? 

„Organizujem ich preto, lebo im chcem pomôcť a gagy sú vlastne dieťaťom  
Kremnického divadla v podzemí.“ 

Všetko sa dopredu prezradiť nedá a nemá, ale čo ešte spomeniete ako návrat histórie? 
„Bude to predovšetkým návrat snežného muža. Yetiho biele stopy na chodníkoch a cestách 

budú orientáciou k jednotlivým scénam.“ ... 
 

254. Najväčším lákadlom Kremnických gagov bude Milan Markovič / [autor] (SME-eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 6, č. 205 (5.9.1998), s. 9. 

 
 informatívny článok 

 
255. Schmidtová, Katarína 

Návtrat Yetiho na Kremnické gagy, hu-Morový stĺp a slovenská ponorka / K. Schmidtová. – 
Fotogr. 1. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 5 (39), č. 36 (8.9.1998), s. 9. 
 
 rozhovor s Romanom Vykysalým – článok totožný s článkom č. 253 

 
256. Haško, Alfréd 

Slovenské gagy 1998 : najväčším lákadlom Kremnických gagov bude Milan Markovič / Alfréd 
Haško. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 (16.9.1998), s. 4. 

 
 informatívny článok 
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257. Program Kremnických gagov 1998. – Obr. 1. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 (16.9.1998), s. 4. 
 

 program 
 

258. Na Kremnické gagy návštevníkov zavedú stopy Yetiho / [autor] (SME-ks). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 6, č. 216 (19.9.1998), s. 2. 
 
 informatívny článok 

 
259. Schmidtová, Katarína 

Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila, prišla i „tá sviňa z Horného 
Výplachu“ / Katarína Schmidtová. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 6, č. 218 (22.9.1998), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + bilancovanie – článok totožný s článkom č. 261 

... Do Kremnice cez uplynulý víkend prišla dokonca i „tá sviňa z Horného Výplachu“. Sama. 
Z vlastného presvedčenia obetovala svoj život na podporu podujatia. Do chrumkava upečenú ju zjedli 
herci, klauni a hudobníci, ktorých sa tu zišlo dvesto. ... 

 
260. Oravcová, Natália 

Gagy na hranici dospelosti alebo Kde sa v Kremnici dá kúpiť škrečok / Natália Oravcová. – 
Fotogr. 9. 
In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515, Roč. 8, č. 19 (1998), s. 17-20. 

 
 rozsiahly informatívny + hodnotiaci článok 

... Pred desiatimi rokmi Romana Vykysalého rovnako ako teraz zastavovali ľudia čoby informátora – 
takmer vševedka (medzi miestnymi i cezpoľnými je známou osobnosťou – pozn. red.). Medzi kuriózne 
dotazy považoval napríklad otázku úplne neznámeho muža: „Nevieš, kde mám pero?“. Uprostred 
tohtoročného virvaru, v ktorom musel so svojimi pätnástimi dobrovoľnými spolupracovníkmi ustrážiť 
milión maličkostí, dostal otázku ešte zvláštnejšiu. Akási cudzia žena sa ho spýtala: „Neviete, kde sa 
v Kremnici dá kúpiť škrečok?“. ... 

 
261. Schmidtová, Katarína 

Renesancia kremnického festivalu humoru a satiry sa vydarila / Katarína Schmidtová. –  
Fotogr. 1. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 5 (39), č. 40 (6.10.1998), s. 8. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok – článok totožný s článkom č. 259 

 
262. Kremnické Gagy opäť aj s Milanom Markovičom / [autor] (mk). 

In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 8, č. 232 (8.10.1998), s. 16. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 ... „Gagy sa vrátili do ulíc“, azda táto veta najviac rezonovala medzi návštevníkmi starobylého mesta, 
pohybujúcimi sa v kremnických uličkách v podstatne väčšom počte ako vlani. Uvoľnenú atmosféru 
zábavy dotváral pohľad na deti obhadzujúce sa na námestí stohmi slamy, ktorý v tom čase – ešte 
v očakávaní nejasnej budúcnosti – pôsobil dojmom neuveriteľnej pohody...  

 
263. Húsková, Nataša 

Hu-morový stĺp a iné atrakcie / Nataša Húsková, Zuzana Michalicová. – Fotogr. 10. 
In: Dotyky. – ISSN 1210-2210. – Roč. 10, č. 8 (1998), s. 44-47. 

 
 rozhovor so Zuzanou Michalicovou z občianskeho združenia Revivals, hlavnou 

organizátorkou festivalu Revivals + informácie + hodnotenie tohtoročných Gagov 
... Druhý septembrový týždeň, od 18.9. do 20.9., sa uskutočnili na námestiach a nádvoriach Kremnice 
Prvé happeningové Kremnické gagy ’98 a festival Revivals. Málokto vie niečo zo zákulisia týchto 
dvoch paralelne prebiehajúcich akcií. Kremnica po dlhé roky hostila amatérske divadelné súbory 
z celého Slovenska na skvelom podujatí Slovenské Gagy. Tento rok po 17. rokoch nenasledoval  
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18. ročník, ale mimoriadny 1. ročník happenigových Kremnických Gagov. To znamená, že prebehla 
istá zmena. K staronovým Gagom pribudol aj festival  Revivals. Ako došlo k takémuto spojeniu, čo to 
prinieslo v tomto roku a čo to prinesie do rokov ďalších sa treba spýtať osôb, ktoré za tým stoja. 
Odpovede prinesie rozhovor so Zuzanou Michalicovou z občianskeho združenia Revivals, hlavnou 
organizátorkou festivalu Revivals. 
  

Ako sa zrodil celý tento projekt v Kremnici? 
 Z. M:: Revival znamená obrodu, znovuzrodenie, návrat. Táto myšlienka zarezonovala v dvoch 
ľuďoch. Roman Vykysalý, divadelník a dramaturg – v podstate legenda Kremnických Gagov, sa po 
mnohých rokoch vrátil k organizovaniu Kremnických Gagov a rozhodol sa ich znovuzrodiť v pôvodnom 
kontexte. Urobiť Gagy také, aké boli pred 17 rokmi. Na ktorých začínali svoju hviezdnu dráhu mnohí, 
dnes profesionálni, slovenskí humoristi a divadelníci. Jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, aby Gagy 
zostali veľmi ľudské a vrúcne. Aby hostili klaunov a kočovníkov, ľudí, ktorí stretli mnoho tvárí a bytostí 
a dokonale ich dokážu odzrkadliť vo svojich groteskách. Ktorí sa nevyhýbajú ani tvrdej satire, ktorá 
v pouličnom divadle vykričí všetko, s čím nesúhlasí. 
  

A tak ste sa teda vzájomne podnietili? 
 Z. M.: Roman vedel o mojom zámere revivalu, alebo znovuzrodenia Kremnice. Bol to nápad, 
alebo skôr túžba založiť v Kremnici tradíciu veľkého medzinárodného letného festivalu, práve v roku, 
keď Kremnica oslavuje 670. výročie udelenia kráľovských mestských privilégií. Napriek 670 rokov 
Kremnica stále veľmi silným spôsobom žiari. Má svojho genia loci. ... 
 
 Ako by teda mal vyzerať letný festival Revivals v Kremnici? 
 Z. M.: Dúfam, že sa nám podarí v Kremnici vytvoriť tradičný letný festival, kde sa budú 
stretávať najrozličnejšie divadelné formy od pouličného až po profesionálne, bábkové divadlo 
a pantomíma. Keďže festival Revivals je podujatím, ktoré balansuje medzi stredovekom a súčasnosťou 
aj v oblasti hudby by sa tu mal stretnúť stredoveký chorál, trubadúri, chrámové koncerty, pouliční 
hudobníci, jazz, blues a rôzne etnické hudby. Námestie, ktoré sa zvažuje, pôsobí ako amfiteáter, ktorý 
poskytuje priestor na uskutočnenie najrozličnejších koncertov. Na tráve môže sedieť veľké množstvo 
ľudí. Samozrejme, súčasťou festivalu by mali byť aj výstavy, happeningy, tvorivé workshopy – dielne, 
premietanie skvelých filmov – hlavne historických so stredovekou tematikou (Excalibur, Markéta 
Lazarová, Henrich V. a mnohé ďalšie). Stredovekému mestečku nesmú chýbať ulice plné šermiarov, 
potulných rytierov, sokoliarov, kaukliarov, predavačov, bylinkárov, remeselníkov, cechových majstrov, 
veštcov, veštkýň, čarodejníkov, čarodejníc, alegorických sprievodov a milovníkov stredoveku. Keďže 
Roman [* Vykysalý] vedel, že rozmýšľam o takomto festivale, rozhodli sme sa v septembri tohto roku 
urobiť taký nultý ročník Revivals, ktorý obohatil Kremnické Gagy o ďalší kultúrny program. ... 
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Ročník XIX. 

 

Termín:     27. august 1999 (piatok) – 28. august 1999 (sobota) 

Rektor UHaS „humoris pauza“: Miroslav Kasprzyk 
 

 
Novinky:  
 
– tomuto ročníku bude predchádzať vyhlásenie literárnej súťaže o najzaujímavejší humoristický scenár – 
O cenu Ľuda Tatrana, na počesť známeho kremnického fejtonistu, zanieteného spoluorganizátora Gagov – Ľuda 
Tatrana (24.12.1926 Brezno - 26.1.1992 Kremnica) – víťazný scenár mal byť zaradený do rámca festivalu 
 
... Ľudo Tatran zomrel pred niekoľkými rokmi, no jeho korenisté literárne dielo poznajú mnohí najmä 
z rozhlasového vysielania humoristicko-satirických pásiem. ... 
 

V auguste Festival humoru a satiry v Kremnici – KG(B)´99. 1999. In Sme. ISSN 1335-440X, 1999,  
roč. 7, č. 113, s. 10.  

 

Zaujímavosti:  
 
– tohtoročné Gagy boli vyvrcholením Kremnického kultúrneho leta  
 
– nejaký „vtipálek“ ku Kremnickým Gagom prirobil (B) – čiže KG(B) – ešteže v zátvorke, inak by to ani  
smiešne nebolo  
 
– návrh na vytvorenie „chodníka či múra slávy“, keďže sa v Kremnici na Gagoch objavuje veľa známych 
osobností – realizáciu naplánovali na budúci rok 
 
... „Uvažovali sme, že gagy si zaslúžia mať aj svoj chodník či múr slávy, veď sa tu už vystriedalo mnoho 
významných osobností. A tak tohto roku pribudne Kremnici chodník slávy, ktorý bude akýmsi zmapovaním 
doterajšej histórie festivalu, a zároveň východiskom k budúcoročnému, jubilejnému, veríme, že grandióznemu 
dvadsiatemu ročníku Kremnických gagov 2000,“ povedal staronový hlavný dramaturg a duša celého festivalu 
Roman Vykysalý. Jeho návratom Kremnické gagy opäť získavajú svoju tradičnú noblesu. ... 
 

ŠVOLÍK, Jozef. 1999. Kremnický Gagyvúd : mím rektorom univerzity humoru. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 1999, roč. 9, č. 194, s. 8. 

 
– nápis na Gróbni (kopec v Kremnici) – GAGYVÚD, podľa vzoru HOLLYWOOD, z písmen vysokých 2,5 m  
 
– účastníci Gagov ´99 sa mohli učiť od Miroslava Kasprzyka a jeho žiakov umeniu pantomímy v Škole 
pantomímy – bola vyvrcholením Mím šou (obdoba Talk šou) 
 
... Organizátori gagov, ktoré pripravujú na 19. a 20. augusta v Kremnici, dávajú totiž divákom možnosť, aby 
neostali iba pasívnymi účastníkmi festivalu. Pod vedením Mira Kasprzyka a jeho žiakov sa budú môcť prihlásiť 
do školy pantomímy a vyskúšať si jej tajomstvá. ... 
 

Škola pantomímy bude na gagoch lákadlom. 1999. In Sme. ISSN 1335-440X, 1999, roč. 7, č. 172, s. 10. 
 

Divadelné súbory: 
 
– DMJF – Partizánska Ľupča – Pyramída – tragikomédia – (MsKS – v piatok) 
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– 1+1= sa rovná – Bánov, Šurany – Sólo pre – (Nádvorie – v piatok) 
 
– Divadelný súbor Všetci musia – Banská Štiavnica – A čo Tartyffe? – (MsKS – v piatok) 
 
– Detský divadelný súbor Zádrapky – Senica – Kino, ZOO, Intolerancia, Nemocnica – pantomimické hry – 
(Nádvorie – v piatok) 
 
– Miro Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Mím show – (MsKS – v piatok) + Miro Kasprzyk a Štúdio Kasprzyk 
– Etudky – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Divadlo Pictus – Rimavská Sobota – Živý nábytok – (Nádvorie – v piatok) 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – Padli Turci na Ponike – (Nádvorie – 
v sobotu) 
 
– Literárny spolok Draždiak – Bratislava – Sólo pre hluchých – smutná komédia o mužoch a ženách – (MsKS 
– v sobotu) 
 
– Peter Polónyi (mím) – Nové Mesto nad Váhom 
 
– Divadlo Tri grácie – Hlohovec – Červíky v krabičke – tragikomédia zo života tulákov – (MsKS – v sobotu) 
 
– DS Baťkyho stomatologická komora – Handlová – Šplechy 2 – (MsKS v sobotu) 
 
– Divadelný súbor Spadli z oblakov – Nová Baňa – Snehulienka a sedem trpaslíkov – muzikál – (Nádvorie  
v sobotu) 
 
– M Divadlo – Senica – Šťastná udalosť – komédia v jednej posteli – (MsKS – v sobotu) 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– dvojica Jan Vodňanský – Daniel Dobiáš – Praha – 30 let s idiotem  
 
... Zahraničný blok doplnilo vystúpenie Třicet let s idiotem. Pražský tandem Vodňanský – Dobiáš udržiaval 
bránice divákov v pohybe takmer jeden aj pol hodiny a oslňoval krátkymi básničkami typu Když mám hlavu 
velikosti tykve, proč mi mají měřit na ní IQ? ... 
 

KARÁSEK, Ján. 1999. Gagy v buši : boh humoru spojil svojich verných v Kremnici. In Moment – 
štvrtková príloha Pravdy. ISSN 1335-406X, 1999, roč. 2, č. 36, s. 8. 

 
– Děsně fajn (v Kremnici sa objavili opäť po 15. rokoch) – Opava – Vědecká expedice – hudobno-slovný 
kabaret – (Nádvorie) 
 
... Na Kremnických gagoch sa predstavili takisto zahraničné súbory. Po 15 rokoch vystúpilo na dosky 
znamenajúce svet opavské zoskupenie Děsně fajn. Svojím zmŕtvychvstaním pripomenulo časy, keď festival 
oživovali plagátiky s nápismi Volte Děsně fajn a predstavenie sledovalo všadeprítomné oko Štátnej bezpečnosti. 
„Kdo špatně vidí, dobře slyší,“ nechali Česi pred začiatkom svojho kabaretu kolovať ploskačku medzi divákmi. 
... 
 

KARÁSEK, Ján. 1999. Gagy v buši : boh humoru spojil svojich verných v Kremnici. In Moment – 
štvrtková príloha Pravdy. ISSN1335-406X, 1999, roč. 2, č. 36, s. 8. 

 

Hudba: 
 
– Louziana – Prievidza – country skupina 
 
– Tieňový jazzový kabinet Exfónia – Bratislava 
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– Livery – Kremnica 
 
– Tučná Anča – Valaská 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – bomba!  
 
– vystúpenie Nely Rohrerovej – známej z relácie Slávici na ulici 
 
– formácia BEE Connection – Bratislava – v zložení Berco Balogh, Matúš Jakabčic, Peter Preložník a Juraj 
Griglák 
 
– Miroslav Kirschner – pesničkár  
 
– Free Faces – najväčší ťahák festivalu – neprišla 
 
– Funny Fellows – Pezinok  
 
– 80* Hudba z Marsu – Trnava 
 
– Marián Greksa – Bratislava – večerné unplugged vystúpenie + skupina Hudba z Marsu – Trnava – na záver 
festivalu – (sobota) 
 
... Oba večery patrili už tradične hudbe. V piatok vystúpila pestrá paleta hudobníkov, ktorí sa na fontáne 
postarali o vynikajúcu atmosféru, trvajúcu do neskorých hodín. O náladu sa starala Luziana, kremnická skupina 
Livery, Exfónia, Funny Fellows, Lojzovci, pani Rohrerová, či vynikajúce zoskupenie BEE Connection. 
Práve program BEE Connection (Berco Balogh, Matúš Jakabčic, Peter Preložník, Juraj Griglák) patril 
k tým, ktoré dostali Kremničania doslova do daru. Hudobníci na ňom totiž predstavili svoj veľký hudobný 
projekt, ktorého krst sa očakáva v novembri v Bratislave a jeho autori ho už dnes avizujú ako veľké vianočné 
prekvapenie. Značnú časť tohto prekvapenia si síce nenašli návštevníci gagov pod stromčekom, ale dokonalou 
kulisou mu bol veľmi pôsobivý ohňostroj ... A že sa Kremnické gagy niesli v tomto roku aj v medzinárodnom 
duchu, dokumentuje účasť dvoch vynikajúcich telies spoza našich západných hraníc. Jeden zo spoluautorov 
hudby k známemu bábkovému seriálu „A je to“, P. Vodňanský v rámci dvojice Vodňanský-Dobiáš  určite 
nadchol paródiou pod názvom „30 let s idiotem“, rovnako ako aj opavské zoskupenie „Děsně fajn“, hudobno-
slovným kabaretom Vědecká expedice. Práve Děsně fajn začalo opätovne fungovať po viacročnej prestávke, ... 
 

Kremnické Gagy kvalitnou predprípravou jubilejného 20. ročníka. 1999. In Kremnické noviny, 1999. 
roč. 7, č. 9, s. 4 a 7. 

 

Výstavy: 
 
– 81* Kazo Kanala 
 
– Ernest Svrček – koláže podfarbené športovo, politicky a eroticky + spojená s expozíciou Historické nožnice – 
zo zbierky Tibora Uhrína (v tom čase vlastnil 120 exemplárov) – (miestnosť Spolku priateľov Kremnice, 
výstava bola k dispozícii ešte pred otvorením festivalu) 

 
... Na festivale humoru a satiry Kremnické Gagy ’99 okrem iných umelcov navštívi Kremnicu aj Ernest Svrček, 
ktorý bude vystavovať svoje koláže. Päťdesiatsedem ročný invalidný dôchodca, ktorého v životnej kríze 
nezlomilo ani ochorenie na rakovinu. Z krízy ho vyviedli staré časopisy, nožnice a lepidlo. Aby ste neobišli jeho 
výstavu svetových koláží priblížime vám jeho samého. 

„Najšťastnejší som vtedy, keď sa zavriem do izby a môžem vystrihovať z časopisov obrázky. Teší ma, 
keď sa ľuďom páčia. Na prvých výstavách návštevníci občas nechtami skúšali, čo je na obrázku prilepené, 
a neraz odtrhli časť postavy.“ Dnes už ich má Erno po bohatých skúsenostiach zalisované do fólie, takže aj 
odborníci si neraz lámu hlavu nad tým, čo je vlastne s čím zlepené. Prevláda futbal, ale aj športové námety, 
ktorých už má vyše tritisíc dvesto. Zaujal nimi najmä v zahraničí. „Po piatej výstave vo Francúzsku ktosi prišiel 

                                                
80* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
81* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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na to, že mám spoločné videnie so slávnym kolážistom a kresliarom Jeanom Solé, a komusi zase napadlo, že by 
nebolo zlé, keby sme mali spoločnú výstavu. Stalo sa.“ 

„Niektoré časti obrázkov hľadám niekedy aj roky“ prezrádza autor zaujímavých koláží. 
„Rembrandt by namaľoval skôr veľké plátno, ako niekedy ja nájdem to, čo potrebujem. Napadne mi, že 
futbalistovi by sa do ruly hodili husle. A navyše slák do ľavej ruky. Túto koláž som skladal päť rokov a nakoniec 
sa mi z výstavy nevrátila.“  ... 
 

Na Kremnických Gagoch chodník slávy? 1999. In Kremnické noviny, 1999, roč. 7, č. 7, s. 6. 
 

Pre deti: 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Bosorky sa chcú vydávať – (Pešia zóna – v sobotu) 
 
... Chodúľové divadlo z Vranova je na gagoch už známe. Vždy však provokuje divadelníkov, ktorí by radi 
vedeli, ako sa zostrojujú ich známe vysokánske chodúle, a čo masky, a čo chôdza. Miro Mihaľ je však, ako sa 
vyjadril pre SME, v odkrývaní tajomstiev patentu, neoblomný. „Ja som pracoval roky. Bolo to obdobie driny, 
pokusov, neúspechov, pádov...Teraz, keď je divadlo na svete, neviem, prečo by som mal vyzradiť recept na 
výrobu chodúľov. Mám na to patent a je to ako tajomstvo kuchyne šéfkuchára.“ Jedna bosorčička, v bežnom 
živote dievčinka, tvrdila, že dokáže stáť, teda odohrať na vysokých chodúľoch aj trojhodinové predstavenie. Za 
problém však považuje chôdzu na chodúľoch po úzkych schodoch. „Nikdy som počas predstavenia nespadla tak, 
aby som si v duchu povedala: Do frasa aj s chodúľmi! No vyskytli sa situácie, keď som sa musela aspoň na 
chvíľku oprieť o stenu a oddýchnuť si. Dnes po rokoch tréningu, chodím na chodúľoch ako na vlastných 
nohách.“ Pre tých, ktorí to nevedia, dopĺňame, že voľakedy sa chodúle používali najmä pri pasení dobytka. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1999. Vysokánske bosorky sa chceli vydávať, ale ženícha si nenašli.  
In Sme. ISSN 1335-440X, 1999, roč. 7, č. 200, s. 5. 

 

Film: 
 
– premietanie na hradby 
 
– amatérske kluby Urtica – Žihľava + Nicolaus – Liptovský Mikuláš – Nicolaus(vol)oviny – (MsKS) 
 
– snímka Maliar z Montany – réžia: Juraj Nvota 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a vyhlásenie nového rektora UHaS 
 
... Úvodným výbuchom Gagov bola tak ako každý rok inaugurácia rektora Univerzity humoru a satiry – Humoris 
pauza. Žezlo rektora dostal z rúk Mira Nárožného, primátora Gagyvúdu, Miroslav Kasprzyk, slovenský mím 
z Liptovského Mikuláša. Miro sa zhostil svojej úlohy bravúrne. V bielych rukavičkách “zamímoval“ dojatie 
a vďaku. Kasprzyk však mlčanie dlho nevydržal a z úst mu vyletelo: „Ďakujem všetkým, čo zo mňa urobili 
človeka, všetkým, čo zo mňa urobili umelca a všetkým, čo zo mňa urobili míma.“ Potom vyzval na špeciálnu 
humorovú modlitbu a tým, ktorí v ten deň nikoho ničím nepotešili, odporučil, aby odstúpili. (Diváci zostali 
všetci, takže buď neposlúchli, alebo každý niekoho potešil.) A čo bude Kasprzyk robiť so svojím čerstvým 
titulom? „Nie je presne špecifikované, čo má rektor robiť a nie sú presne vymedzené ani hranice jeho 
pôsobnosti. No sloboda je dakedy väčším záväzkom, ako presne vymedzené úlohy rektora. Teda, s úsmevom sa 
prebudím do každého dňa, ktorý v tomto postavení budem prežívať. Svoju roličku si budem hľadať a budovať. 
Viem, mal by som sa viac usmievať a byť lepším. To chcem odovzdať ako posolstvo o humore a satire ľuďom, 
ktorí prídu po mne.“ Novopečený rektor by bol najradšej, keby ľudí s postihnutím humorom a satirou bolo čo 
najviac a podľa neho by ich mal štát aj podporovať. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1999. Nový rektor Univerzity humoru a satiry tvrdí: Polhodinový prejav sa 
dá vyjadriť aj jediným pohybom. In Sme. ISSN 1335-440X, 1999, roč. 7, č. 200, s. 5. 

 
– Mikuláš v uliciach Kremnice v augustééé  
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... Príchod spomínaného Mikuláša vzbudil v deťoch také zdesenie, že poniektoré „nevytisli“ zo seba ani veršík, 
nieže tón. Príčinlivejší však boli podaktorí rodičia. Zaspievali aj to, čo by si neboli zanôtili ani v anonymite vo 
vani. Nemeckí turisti slušne pozdravili Guten Tag a zvečnili si Mikuláša foťákom či videokamerou. Lebo bol 
medzinárodný: „Pokojne mi hovorte súdruh, keď som tu za Sovietsky zväz, keď vystupujem ako západniar, 
hovorte mi Santa Klaus,“ vysvetľoval svoj internacionalizmus. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1999. Prečo prišiel internacionálny Mikuláš do Kremnice až v auguste.  
In Sme. ISSN 1335-440X, 1999, roč. 7, č. 200, s. 5. 

 
– už typické bongá a „bongáči“ a iné bicie nástroje v Medzibrání 
 
– ohňostroj 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna a čas :   fontána na námestí – v sobotu 
– pravidlá: 5 minút príprava – 3 minúty improvizácia – porota použila vylučovaciu metódu 
– súťažilo:   10 družstiev 
– víťazi:   1. Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská  

Bystrica – s tromi členmi 
2. DS Baťkyho stomatologická komora – Handlová 

   3. Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš 
 
– Cena Ľuda Tatrana bola po prvý raz udelená Mirovi Kasprzykovi  
 

Počasie: – neskoroaugustové príjemné – prajné, ako pre Mikuláša stvorené, možno ho aj vymodlil a okrem 
toho Roman Vykysalý vybavil v Slovenskom meteorologickom ústave, že bude pekne 
 
... Ako nám povedal v duchu humoru, ktorý sa v tomto meste na dva dni udomácnil, dramaturg festivalu Roman 
Vykysalý, on sám vyzval Slovenský meteorologický ústav, aby im vyšiel v ústrety a vyhovel im. ... 
 

SOKOLOVÁ, Viera. 1999. Gagy nestratili kontinuitu : v Kremnici vládol v piatok a v sobotu humor 
a dobrá nálada. In Smer, 1999, roč. 2, č. 200, s. 4. 

 

Dejiská (scény): 
 
– nádvorie Labyrintu, Mestské kultúrne stredisko, kino Partizán, pešia zóna, priestory Spolku priateľov 
Kremnice, 82* pódium pri morovom stĺpe – počas gagov 1999 tzv. humorový stlp – stĺp humoru = hlavné 
pódium – (Štefánikovo námestie) 
 

Usporiadatelia: 
 
– Mesto Kremnica, Spolok Klub mladých LABYRINT Kremnica, združenie Revivals Bratislava, MsKS  Žiar nad 
Hronom a Odbor regionálneho rozvoja OÚ Žiar nad Hronom 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčný, Spolok klub mladých Labyrint), Vladimír Chovanec (riaditeľ Gagov ´99, MsÚ), 
Arpád Juriš (pomocný personál), Veronika Králiková (financie), Zuzana Michalicová (podieľala sa na 
dramaturgii, oslovovala sponzorov, OZ Revivals), Richard Roth (technické zabezpečenie), Tamara Vykysalá 
(asistentka Romana Vykysalého), Roman Vykysalý (dramaturg, duša Gagov a hlava pomazaná) 
 

                                                
82* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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Sponzori : 
 
Generálny sponzor: 
 
– Nadácia pre podporu občianskych aktivít,  
 
Ďalší sponzori: 
 
– Revivals, Mesto Kremnica, Pivovar a sladovňa Gemer, Hostinec Gemer Kremnica, Brik Bratislava, Mistral Art 
Bratislava, Repro druck Bratislava, penzión Štefanov dvor Kremnica,  
 
– festival podporili – Espresso Permoník, Eufis pekáreň, Farby laky p. Spevák, Flexo konzum, Fontána, Drahoš 
Zobek, Hotel Veterník, Krempos, Mäso – údeniny p. Schnierer a p. Víťazka, Potraviny Gaby, predaj vína p. 
Blažej Kuruc, Print servis Žarnovica, Tempo Daxner, Zelenina p. Králik a p. Schmidtová 
 

Kremnické Gagy kvalitnou predprípravou jubilejného 20. ročníka. 1999. In Kremnické noviny, 1999. 
roč. 7, č. 9, s. 4 a 7. 

 

Mediálni partneri: 
 
– SME, STV Banská Bystrica, DIREKT, My - Žiara, Slovenský rozhlas, Rádio Lumen  
 
... Organizátori podujatia, ktorí odviedli kus roboty, sa konečne môžu nadýchnuť a už teraz myslieť na to, aký 
bude ročník so samými dvojkami a nulami – 20. ročník v roku 2000. Veríme, že ho tak, ako v tomto roku 
podporí aj týždenník My - Žiara, ktorý bol popri Sme, STV Banská Bystrica, Rádiu Lumen, Slovenskom 
rozhlase a Direkte veľmi užitočným mediálnym partnerom. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 1999. Humor sršal z každej kremnickej uličky. In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 
1999, roč. 6 (40), č. 36 , s. 6. 

 
Články: 

 
264. V auguste Festival humoru a satiry v Kremnici – KG(B)’99 / [autor] (SME-ks). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 113 (19.5.1999), s. 10. 
 

 informatívny článok + informácie o literárnej súťaži O cenu Ľuda Tatrana 
 

265. Kremnica bude počas gagov konkurovať Hollywoodu, uvažujú i o Chodníku slávy / [autor]  
(SME-ks). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 133 (11.6.1999), s. 10. 

 
 informatívny článok 

 
266. Chodník slávy alebo bude Kremnica konkurovať Hollywoodu? / [autor] (ata). 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 6 (40), č. 26 (29.6.1999), s. 6. 
 

 informatívny článok – skoro totožný s predchádzajúcim 
 

267. Na Kremnických Gagoch chodník slávy? / [autor] Mk. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 7 (10.7.1999), s. 6. 

 
 článok o Ernestovi Svrčkovi + informácie o gagoch 

 
268. Škola pantomímy bude na gagoch lákadlom / [autor] (SME-eta). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 172 (28.7.1999), s. 10. 
 

 o škole pantomímy + informácie o gagoch 
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269. Gagy predo dvermi : na kremnickom festivale humoru a satiry významní umelci / [autor] (sa). 
In: Smer. – Roč. 2, č. 174 (30.7.1999), s. 3. 

 
 informatívny článok 

 
270. Počas Kremnických gagov odhalia „Gagywood“ / [autor] (Sst-pol). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 175 (31.7.1999), s. 11. 
 

 informatívny článok 
 

271. Švolík, Jozef 
Kremnický Gagyvúd : mím rektorom univerzity humoru / Jozef Švolík. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 9, č. 194 (23.8.1999), s. 8. 

 
 informatívny článok 

 
272. Schmidtová, Katarína 

Humor bol a bude : anketa / Katarína Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 

 
 anketa – opýtaní odpovedali na otázku: Myslíte si, že humor a satira sa na Slovensku 

uplatnia aj v treťom tisícročí? 
 

273. Schmidtová, Katarína 
Kremnica sa v piatok zmenila, na dva dni sa z nej stal Gagyvúd / Katarína Schmidtová. – 
Fotogr. 4. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 ... Cudzinci s úžasom hľadeli na promenádujúceho sa Mikuláša a čudovali sa, kde sa tu v lete berie. 
Všetci, ktorí sa gagov zúčastnili, dostali poriadnu dávku transfúzneho roztoku H+S (teda humoru 
a satiry), ktorý by ich mal udržať pri živote až do budúceho tisícročia, teda do budúcoročných gagov. ... 

 
274. Schmidtová, Katarína 

Nový rektor Univerzity humoru a satiry tvrdí: Polhodinový prejav sa dá vyjadriť aj jediným 
pohybom / Katarína Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 

 
 článok o tom, ako sa zhostil úlohy rektora UHaS Miroslav Kasprzyk 

 
275. Schmidtová, Katarína 

Pohár improvizácie získali šermiari Cassanova, cenu Ľ. Tatrana mím Kasprzyk / Katarína 
Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 

 
 o Pohári improvizácie ´99 

 
276. Schmidtová, Katarína 

Prečo prišiel internacionálny Mikuláš do Kremnice až v auguste / Katarína Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 
 
 o Mikulášovi a Santovi v auguste na Gagoch 

 
277. Schmidtová, Katarína 

Vysokánske bosorky sa chceli vydávať, ale ženícha si nenašli / Katarína Schmidtová. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 5. 

 
 o Vranovskom chodúľovom divadle 
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278. Sokolová, Viera 
Gagy nestratili kontinuitu : v Kremnici vládol v piatok a v sobotu humor a dobrá nálada / Viera 
Sokolová. – Fotogr. 1. 
In: Smer. – Roč. 2, č. 200 (30.8.1999), s. 4. 

 
 hodnotiaci článok + hodnotenie tohto ročníka Romanom Vykysalým 

... A kohože iného požiadať o zhodnotenie tohto ojedinelého podujatia, ak nie jeho dramaturga Romana 
Vykysalého? 

„Som naozaj šťastný, že festival po rokoch stagnácie, opäť zaznamenal vzostupnú tendenciu. 
Predošlé ročníky odchovali z amatérov množstvo dnešných mimoriadne úspešných umelcov a sme hrdí, 
že odteraz už medzi nich bude patriť aj sluchovo postihnutý P. Polónyi, ktorý sa dostal do 
pantomimického súboru Milana Sládka. Už samotný festival je prínosom, pretože sa napriek všetkému 
nikdy neprerušila kontinuita. Účasť toľkých ľudí, po prvý raz od vzniku Slovenskej republiky aj 
zahraničná, úspech účinkujúcich, všetky scény preplnené až do neskorých nočných hodín – to všetko je 
dôkazom, že takýto festival má u nás naozaj opodstatnenie.“ ... 

 
279. Karásek, Ján 

Gagy v buši : boh humoru spojil svojich verných v Kremnici / Ján Karásek. – Fotogr. 3. 
In: Moment – štvrtková príloha Pravdy. – ISSN 1335-406X. – Roč. 2, č. 36 (3.9.1999), s. 8. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Prísľub Chodníka slávy podľa amerického vzoru chytal takisto príchuť hollywoodských filmových 
ateliérov, jeho realizáciu však organizátori posunuli až na budúci rok. Jeden z prvých odtlačkov sa ujde 
práve Kasprzykovi, pričom výber časti tela zostáva na samotných ocenených v duchu – keď si Marilyn 
Monroe mohla otlačiť prsia... 

 
280. Rusňák, Jozef 

Kremnický „Gagyvúd pod Góbňou“ sršal humorom : po devätnástom ročníku festivalu humoru 
a satiry Kremnické gagy / Jozef Rusňák. – Fotogr. 2. 

  In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 9, č. 20 (1999), s. 23-24. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

281. Fajčíková, Kveta 
Humor sršal z každej kremnickej uličky / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 6 (40), č. 36 (7.9.1999), s. 6. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
282. Kremnické Gagy kvalitnou predprípravou jubilejného 20. ročníka / [autor] (eta). – Fotogr. 2. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 (10.9.1999), s. 4 a 7. 
 

 informatívny + hodnotiaci článok 
 

283. Kasprzyk, Miroslav 
Vážený pán primátor / Miroslav Kasprzyk. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 (10.9.1999), s. 7. 
 
 Miroslav Kasprzyk ďakuje primátorovi mesta Miroslavovi Nárožnému, vyzdvihuje 

„človeka a divadelníka“ Romana Vykysalého a pozdravuje mesto Kremnica 
 

284. Lojzovci už majú Kremnicu v krvi / [autor] (eta), Marián Kochanský. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 (10.9.1999), s. 1. 

 
 rozhovor s „LOJZOM“ Mariánom Kochanským 

... Priaznivcov populárnej skupiny LOJZO, ktorá bola v minulosti častým hosťom gagov, určite 
potešilo, že svojrázni hudobníci sa na festival vrátili. Ich záverečný finiš v podobe pretučnených 
mažoretiek tesne pred vybuchnutím ohňostroja musel rozosmiať každého. Opýtali sme sa preto 
Mariána KOCHANSKÉHO, či sa ešte puto, ktoré ich viazalo ku Kremnici ešte nepretrhlo. 

– Kdeže, je z roka na rok silnejšie, aj keď sme na gagoch po niekoľko ročníkov  
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neúčinkovali. Celkove sme tu však boli možno osemkrát a sú to nezabudnuteľné momenty. Máme toto 
mesto a jeho kolorit veľmi radi. 
 Pokiaľ viem, pred rokmi ste uzatvorili manželstvo s Kremnickým divadlom v podzemí. 
Udržalo sa toto spojenie, aj keď samotné divadlo dnes už neexistuje? 
 – Podstatné je, že existujú jeho členovia a my ich stále berieme ako svojich partnerov. Viem, že 
takto žijeme v polygamii, ale manželky pred tým blahosklonne privierajú oči. Tí, ktorí sa ešte na túto 
svadbu pamätajú, vedia, že to bola svadba na ostro. Kremnické divadlo bolo nevesta, Lojzovci boli 
ženích, sobášil nás Milan Markovič, mali sme aj zabité prasa a svadobčanov sme pozývali pod 
svadobný stôl. ... 

 
285. Dzúr, Ján 

Festival vzdoru? : Gagy si na začiatku dali do vienka, že festival zachytí všetky žánre. / Ján 
Dzúr. – Fotogr. 3. 
In: Slovenka. – ISSN 0321-6676. – Roč. 52, č. 38 (13.9.1999), s. 22-23. 
 
 rôzne „druhy“ návštevníkov Gagov + „domáci“ optikou autora článku – síce rozdielni 

zovňajškom, ale spojení Gagmi a ich atmosférou + informácie o Gagoch 
... Prisadol som si k jednej z veselých undergroundových partií a cítil som sa dosť nesvoj. Nefajčil 
som ušúľané cigarety, nemal som vyťahané menčestráky, zafarbené vlasy a na nich bodkovanú šatku 
(prípadne štrikovanú čiapku z Jamajky), v uchu (nose, pupku, obočí) striebornú náušnicu, pod hlavou 
vojenskú bundu (vyťahaný otcov sveter), na nohách baganče (vojenské kanady) a pod pazuchou bubon. 
... 

Čas pokročil a ulice starobylej Kremnice sa zapĺňali. Keď k nezávislákom pribudli  
Kremničania v tesilových nohaviciach, Kremničanky v elegantných kostýmoch a kadejaké masky, 
... 
Na gagoch divadla zo Senice a neskôr divadla Pictus z Rimavskej Soboty sa spoločne bavili indies, 
hippies aj Kremničania v oblekoch. Keď sa o pár hodín neskôr všetci presunuli na koncert, zlialo sa 
nočné námestie do jednej – temer ideálnej – duše gagov. Na druhý deň sa situácia zopakovala, hoci pár 
veselých „typov“ bubnovalo o čosi malátnejšie ... 
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Ročník XX. 

 

Termín:  25. august 2000 (piatok) – 26. august 2000 (sobota)  

Rektor UHaS:  Ján Fakla (dramaturg, scenárista, herec, režisér, jeden z „otcov“ Gagov, ba 
Romanom Vykysalým uznaný za „absolútneho otca Gagov“) 
 
... Mím Miro Kasprzyk, ktorému k stálemu umeleckému povolaniu pridružili  
od minuloročného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy aj funkciu rektora 
imaginárnej univerzity humoru a satiry, sa cez víkend svojským spôsobom s titulom 
humoris pauza rozlúčil. Na jubilejnom 20. ročníku Kremnických gagov odovzdal titul 
Janovi Faklovi, jednému zo zakladateľov festivalu. Za dvadsať rokov zmenil Jano 
Fakla čiastočne vizáž, podstatne entuziazmus, našťastie zmysel pre humor a štipľavú 
satiru mu zostal. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Nový rektor humoris pauza Jano Fakla. In Sme. 
ISSN 1335-440X, 2000, roč. 8, č. 199 , s. 8. 

 

 
Zaujímavosti: 
 
– nový nápis na Gróbni  = Gagyvúdstok = k vlaňajšiemu Gagyvúd pribudli 4 písmená 
 
... Už niekoľko dní pred samotným festivalom začali na vrchu Gróbňa nad mestom stavať nadrozmerný nápis 
Gagyvúdstok. Bola to drina. Kopec sa už niekoľko rokov nekosí a z roka na rok viac zarastá náletovými kríkmi. 
V minulom roku žiaril na vrchu nápis Gagyvúd, ako paródia na slávny Hollyvood, tohtoročná fonetická obmena 
Woodstocku dala organizátorom zabrať o to viac, že pribudli ďalšie štyri písmená. Keď nápis konečne postavili, 
začal fúkať silný vietor a písmená zrážal, takže účastníci Gagov videli zväčša dve-tri písmená bez zmyslu. Aspoň 
si lámali hlavy v programových prestávkach festivalu nad tým, čo mal daný nápis znamenať a či za tým nie je 
niečo dvojzmyselné. Tak ako napríklad v minulom roku, keď akísi svojrázni nadšenci prestavali nápis Gagyvúd 
na Gayvúd. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 
– organizátori Gagov rokovali s Českým kultúrnym inštitútom o vzájomnej spolupráci, pretože sa zvýšil záujem 
českých súborov o účinkovanie na Kremnických gagoch  
 
– v tomto ročníku gagov bola možnosť sťažovať sa v „LAMNEPÁRNI“ – podľa fotky Jána Dzúra k článku 
Návrat ku koreňom Humoru 
 
– burza zaujímavostí  
 
– prvý slovenský hyperkrošnamarket Vladimíra Majerského – Zvolen 
 
... V meste otvorili prvý slovenský hyperkrošnamarket, kde po vzore slovenských drotárov a starých 
putujúcich obchodníkov predávali vtipné drevené obmeny rubikových kociek a iné taľafatky. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Nový rektor humoris pauza Jano Fakla. In Sme. ISSN 1335-440X, 2000, 
roč. 8, č. 199 , s. 8. 
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Divadelné súbory: 
 
– GUnaGU – Bratislava 
 
– Miroslav Kasprzyk (mím) – Liptovský Mikuláš – Mím show – (v piatok) 
 
– Štúdio Kasprzyk – Balada o Zlatovláske – mierne čierna hra podľa P. Dobšinského 
 
– Pouličné divadlo ADDAMS – Šamorín – Mestskí špióni – (pešia zóna – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Lunetrdlo (ĽUpčianskeNETRadičnédivaDLO) – Partizánska Ľupča – Hra o Anči - zbíjačke – z prostredia 
salaša – (v piatok) 
 
– Vlado Kulíšek (mím) – Trenčín – Smetiak – sprevádzal ho Radek Michalko – (v sobotu) 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Jánošík a 2000 zbojníkov – (pešia zóna – v sobotu) 
 
– Nové divadlo DINO – Horná Streda – (v sobotu) 
 
– študenti Akadémie umení – Banská Bystrica – (v sobotu) 
 
– Divadlo pri kolkárni – Handlová – Pleseň na nohách – (v sobotu) 
 
– Detský divadelný súbor Zádrapky – Senica 
 
– 1+1= sa rovná – Bánov, Šurany – Večer iný ako ostatné – kabaret 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – nevystupovali, ale boli veselí, podľa foto 
Jána Dzúra k článku Návrat ku koreňom humoru 
 
... Keďže hlavná časť gagov je už tradične na amatérskych divadelných súboroch a pouličných divadlách, 
o zábavu bolo aj v tomto smere postarané viac ako dobre. Svoje si odviedli divadlo DINO z Hornej Stredy, 
študenti Akadémie umení z Banskej Bystrice či Divadlo pri kolkárni z Handlovej. Jeden z najväčších 
zážitkov priniesla divadelná hra o raketovom nástupe Anče-zbíjačky, v podaní členov Lunetrdlo z Partizánskej 
Ľupče. Hoci si zvolili trocha ošúchanú, už takmer spiškovatenú tému o slovenskom salaši, podali ju celkom 
netradične a hlavná predstaviteľka navyše ukázala, že humor dokážu robiť aj ženy. Rovnako silným zážitkom 
boli aj vystúpenia troch známych mímov – Vlada Kulíška, Mira Kasprzyka a Michala Hechta z Prahy. 
Navyše, žiaci zo štúdia Mira Kasprzyka svojou hrou O Zlatovláske, silne podfarbenou čiernym humorom, 
načrtli, že ich učiteľ sa môže o svoju pevne postavenú mímovskú stoličku v budúcnosti aj báť. Miro Kasprzyk 
zas s nemalou dávkou spokojnosti tvrdí, že aký učiteľ, takí žiaci, a ak má jeho stolička padnúť takýmto 
spôsobom, bude to česť. Čierna podoba Zlatovlásky bola naozaj vydarená, nielen čo sa týka podania mladých 
mímov, ale aj scénického vyznenia. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Michal Hecht (mím) – Praha – Etudy – (v sobotu) 

 
... Hviezdou tohto leta bol Michal Hecht z Prahy. Jeho pantomíma, ktorú pozná i európske publikum, bol 
ukážkou vtipu, dokonalého stvárnenia bez slov a v neposlednom rade doslova artistické akrobacie jednotlivých 
grotesiek. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2000. Kremnické gagy v jubilejnom roku jubilovali. In Kremnické noviny, 
2000, roč. 8, č. 9, s. 4. 

 
– Cvoci – Praha 
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Hudba: 
 
– Mloci – Prešov – (v piatok) 
 
– Drišľak – Vranov nad Topľou 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – (v piatok) 
 
– Sitňan – Žiar nad Hronom– (v piatok) 
 
– Malevil – Modra – (v piatok) 
 
– Hudba z Marsu – Trnava– (v piatok) 
 
– Peter Janků – Budmerice – recitál – (v piatok) 
 
– Livery – Kremnica – (v sobotu) 
 
– Marián Greksa s kapelou Greksabath – 83* názov Greksabath vymyslel Roman Vykysalý a Marián 
Greksa vyhlásil na pódiu, že od toho momentu ho bude používať – (v sobotu) 
 
– Marián Varga – 84* na piatok bolo naplánované predstavenie v Kostole sv. Kataríny, no nebolo uskutočnené 
 

Výstavy: 
 
– dočasná galéria SrandArt = priestory Spolku priateľov Kremnice 
 
– história gagov vo fotografii Jozefa Uhliarika – (dočasná galéria SrandArt) 
 
... Pri jednej z fotografií [* z výstavy Jozefa Uhliarika], na ktorej je vysmiata babka s modlitebnou knihou pod 
pazuchou, sa zastavil aj dramaturg gagov Roman Vykysalý: „Obyvatelia domova dôchodcov sa svojho času 
sťažovali, že domov je ďaleko a nič zo zábavy nemali. Chytil sa toho Marián Kochanský a Lojzovci, išli im hore 
urobiť zábavu. Fotografia je odtiaľ.“ ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Nový rektor humoris pauza Jano Fakla. In Sme. ISSN 1335-440X, 2000, 
roč. 8, č. 199 , s. 8. 

 
– vtipné predmety Júliusa Tamásfiho – (dočasná galéria SrandArt) 
 
... netradičné nápady Júliusa Tamásfiho, ktoré v sochársko-dizajnérskej rovine obišli všetky zásady umeleckého 
stvárnenia vybraných tém, zato dobre pobavili prítomných. Už vchod do SrandArtu bol nápaditý. Pod starou 
heligónkou vítal prítomných nápis Harmonická ľudová jaskyňa, vo vnútri zas lákala ľudí fľaša s viagrumom, 
nefunkčné zapaľovače tzv. nepaľovače, či prelomená kulma poľskej výroby tzv. polkulma. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 

Literatúra: 
 
– krst zbierky Pištoľník revue, ktorú zostavil Tóno Pižurný z Banskej Štiavnice 
 
... Práve smiechom totiž pokrstili zbierku Pištoľník revue. Zostavil ju Tóno Pižurný z príspevkov autorov, ktorí 
sa etablovali v rokoch 1990-1991 v tzv. závislej úletovej perióde, vychádzajúcej v Banskej Štiavnici. ... 
 

                                                
83* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
84* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý 
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FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Nový rektor humoris pauza Jano Fakla. In Sme. ISSN 1335-440X, 2000, 
roč. 8, č. 199 , s. 8. 

 
... Dvadsať rokov je však dlhá doba a dokáže za ňu vyrásť človek. Napríklad taký naozajstný Gagáčik. V čase 
vzniku festivalu sa totiž narodil aj Benjamín Hrončo, dnes už mladý muž, ktorý sa stal akýmsi maskotom 
festivalu. Na ňom sa dalo odsledovať, ako festival starne. A hoci vyznieva smiešne pasovať dnes mladého 
dlhovlasého muža do úlohy akéhosi Gagáčika, v tomto roku opäť vystúpil na pódium. Aby kremnickou zemou 
a smiechom pokrstil knihu Pištoľník revue, ktorú zostavil Štiavničan Tóno Pižurný. Závislá úletová perióda 
Pištoľník vychádzala v rokoch 1990 a 1991 v Banskej Štiavnici a prispievalo do nej viacero literárne činných 
osobností. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 

Pre deti: 
 
– vyhlásenie tém pre deti do programu Zahrajme si rozprávku – (v piatok poobede) 
 

Film:  
 
– filmové gagy organizovalo kremnické kino Partizán v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových 
klubov 
 
– výber z animovanej tvorby Viktora Kubala, Ivana Popoviča, Ondreja Slivku a Jaroslavy Havettovej 
 
 – priestor dostalo aj 27 diel animovanej a hranej satiry amatérskych tvorcov z Čiech a Slovenska  
 
– slovenské a zahraničné filmy zo zlatého fondu kinematografie 
 
– americké filmy South Park a Niekto to rád horúce  
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie tohto ročníka a menovanie nového rektora UHaS – (v piatok) 
 
... Kto si myslí, že reálnu podobu má napríklad Univerzita humoru a satiry, ktorá vznikla na jednom z prvých 
ročníkov gagov, mýli sa. Univerzita je, rovnako ako jej každoročne volený rektor, iba imaginárna. Ako však 
hovorí jej posledný rektor Miro Kasprzyk, je to úloha o to vážnejšia. Rovnako vážne vraj treba brať aj humor. 
Aj preto nebolo Kasprzykovi zrejme ľahko, keď odovzdával žezlo novému rektorovi Jánovi Faklovi: „Bolo to 
účinkovanie veselé, až gagizujúce,“ povedal lúčiaci sa rektor humoris pauza, keď sa snažil zapojiť divákov do 
vyvolávania ducha nultého ročníka gagov, ktoré podľa jeho slov vznikli ešte v čase „šokializmu“. Hoci 
rozosmiate obecenstvo sa sústreďovalo na vážne veci iba s problémami, nakoniec sa im podarilo ducha nultého 
ročníka v podobe nového rektora univerzity Jana Faklu naozaj vyvolať. Jano Fakla, popri Romanovi 
Vykysalom, Tónovi Brčkovi a dnes už nežijúcom Geňovi Čunderlíkovi je ďalšou osobnosťou, ktorá stála pri 
zrode festivalu. Scenárista, režisér a herec v minulosti veľmi populárneho Kremnického divadla v podzemí sa 
na gagy vrátil, lebo ako sám hovorí, gagy má zakódované v chromozómoch niekde medzi 19. a 23. stavcom. To 
je vek, keď mladí ľudia z Kremnického divadla v podzemí festival založili a ten sa napriek najrôznejším 
problémom udržal až dodnes. „Verím, že sa udrží aj naďalej, hoci roky diskutujeme o tom, či ho vôbec 
organizovať a ak áno, tak ako.“ ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 
– Robo Kaiser + Peter Meluš – Topoľčany – Ošaleli sme sa – program imitátorskej dvojice – (kino Partizán –  
v piatok) 
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Pohár improvizácie:  
 
– termín: sobota 
– súťažilo:  8 družstiev 
– moderátor: Miroslav Kasprzyk 
– víťazi: 1. Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica  

téma: párenie vtákov 
cena: boli ocenení lebkou kozy so zachovalým chrupom a dentálnou niťou 

– pohár im odovzdal: Henrich Krejča – redaktor z TV Markíza 
 
... Hoci ideologické zdôvodnenia už dnes od organizátorov gagov nik nepýta, stále je tu dôvod na niečom, 
prípadne z niekoho sa smiať. Alebo sa naučiť baviť na vlastný účet, čo býva zo všetkého najťažšie. S tým sa 
dokázalo popasovať osem súťažiacich divadelných družstiev na Pohári improvizácie, záverečnom a tradične 
najsledovanejšom programe gagov. Ten mal dobrú úroveň predovšetkým zásluhou moderátora Mira 
Kasprzyka. Obratnosť v improvizácii nakoniec najlepšie zvládli chlapci zo Spolku veselých šermiarov 
Cassanova z Banskej Bystrice za stvárnenie párenia vtákov. Cena bola naozaj atraktívna – lebka kozy so 
zachovalým chrupom a dentálnymi niťami. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2000. Dramaturg gagov Roman Vykysalý sa ženil dvakrát a ani jedno manželstvo 
nezrušil. In Korzár, 2000, roč. 8, č. 206, s. 4. 

 

Počasie: – podľa hovorkyne Katky Schmidtovej boli „dva slnkom prežiarené dni“, podľa ktoréhosi autora 
však fúkal vietor, lebo odfúklo písmená z nápisu Gagyvúdstok na kopci Gróbňa ...  
 
– organizátori sa snažili rôznymi spôsobmi podplatiť meteorológov, aby im zabezpečili pekné počasie 
 

Dejiská (scény): 
 
– nádvorie Labyrintu, kino Partizán, priestory Spolku priateľov Kremnice, Pešia zóna, 85* Hlavné pódium na 
Štefánikovom námestí, MsKS  
 

Usporiadatelia: 
 
– mesto Kremnica, Spolok Klub mladých LABYRINT Kremnica 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčný, Spolok klub mladých Labyrint), Vladimír Chovanec (riaditeľ, MsÚ), Veronika 
Králiková (financie), Zuzana Michalicová (podieľala sa na dramaturgii, oslovovala sponzorov, OZ Revivals), 
Richard Roth (technické zabezpečenie), Katarína Schmidtová (tlačová hovorkyňa Gagov), Tamara Vykysalá 
(členka dramaturgického tímu), Roman Vykysalý (hlavný dramaturg, humorista, herec, umelecký kováč, jeden 
z „otcov“ Gagov) 
 

 
Články: 
 

286. Schmidtová, Katarína 
Posledným festivalom storočia a tisícročia sa Gagy nekončia / Katarína Schmidtová. 
In: Smer dnes. – Roč. 8, č. 80 (9.4.2000), s. 3. 

 
 informuje Roman Vykysalý 

 
                                                
85* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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... Jediný a jedinečný Festival humoru a satiry, Kremnické gagy, vstupuje do svojho malého okrúhleho 
jubilea. Dvadsiateho výročia. „Je to veľmi inšpiratívne. Stretávam sa v tejto súvislosti s veľkým počtom 
dvojok a núl. Nie však núl, čo sa týka hereckého, hudobníckeho a humoristického obsadenia, ale, veď 
len pouvažujte. Dvadsiate výročie, dvadsiate storočie, druhé tisícročie ... a k tomu množstvo núl 
v numerách tento svojrázny a jediný festival svojho druhu na Slovensku môže len obohatiť. O nové 
nápady v nekonečnom rade gagov. Keď sa vlani končil devätnásty ročník, bola nedeľa ráno. V ten deň 
pršalo a cítil som sa ako široký rezanec, vyklepaný z niťovky. Dal som si teda tvorivú pauzu a spal, 
spal, spal. V pondelok to už bolo o inom. Začal som pracovať na tohtoročnom festivale. A verte, i keď to 
nevyšlo z mojej hlavy, mojimi ústami to zdôrazňujem už roky, humor je vážna vec!“ povedal Roman 
Vykysalý. ... 
 
 Vlani sa ulicami mesta, celkom netradične vzhľadom na ročné obdobie, prechádzal Mikuláš, 
predtým to bol Charlie Chaplin či snežný muž Yeti. Aj tento rok by mala byť korením festivalu 
inšpiratívna postava. „Tak sme uvažovali, že by sa tu mala objaviť postava Vladimíra Iljiča Lenina, ako 
najväčšieho humoristu dvadsiateho storočia. Prečo nie? Ale to, či príde, záleží od ľudí, ktorí majú 
zmysel pre humor, odvahu, vnútornú a vonkajšiu podobu s touto svetoznámou postavou. Privítame 
každého iniciatívneho umelca, ktorý by bravúrne zvládol Iljiča.“ ... 
 

287. Kremnické gagy budú výnimočné / [autor] (eta). 
In: Smer dnes. – Roč. 8, č. 105 (9.5.2000), s. 4. 

 
 informuje Katarína Schmidtová 

 ... že jubilejný ročník má byť v porovnaní s predchádzajúcimi výnimočný. Jeho súčasťou bude aj 
retrospektíva predchádzajúcich ročníkov, pričom dominovať budú stretnutia divadelníkov a humoristov, 
ktorí sa na vytvorení atraktívneho festivalu podieľali. ... 

 
288. Jubilejný 20. ročník Kremnických gagov má byť festivalom kvality / [autor] (eta). 

In: Korzár. – Roč. 8, č. 177 (2.8.2000), s. 3. 
 

 informatívny článok – totožný s článkom č. 289 
 

289. Kremnické gagy budú festivalom kvality / [autor] (eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 8, č. 177 (2.8.2000), s. 4. 

 
 informatívny článok – totožný s článkom č. 288 

 
290. Fajčíková, Kveta 

Je to v chromozómoch, tvrdí o najstaršom a jedinom festivale humoru na Slovensku Jano Fakla 
/ Kveta Fajčíková. 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 194 (22.8.2000), s. 3. 

 
 informatívny článok + vyjadrenia Jána Faklu 

 ... Keďže gagy sú jediným humoristickým a satirickým festivalom na Slovensku, ktorému sa navyše 
podarilo prežiť obdivuhodne dlhý čas, opýtali sme sa J. Faklu, v čom vidí dôvod tohto úspechu. „Je to 
iba relatívny úspech, lebo organizátori sa každý rok nanovo bijú o to, aby získali financie a festival sa 
mohol uskutočniť. Ale prežívať v dobe, ktorá nie je pre akékoľvek kultúrne podujatie väčšieho 
charakteru ľahká, považujem naozaj za niečo výnimočné. Pri vzniku sme to nemali ťažké. Gagy vznikli 
mimoriadne spontánne a práve preto, že boli značne kritické k vtedajším hodnotovým kritériám, mali na 
začiatku obrovský úspech. Podobné slobodné podujatie, ktoré si dovoľovalo kritizovať aj vtedajšiu 
spoločnosť, vlastne neexistovalo. Dnes to majú organizátori ťažšie. Gagy sa rokmi okukali a ťažko 
možno udržať tú latku, ktorá bola položená počas prvých ročníkov. Ale aj tak im držím palce, lebo 
dobrého humoru na Slovensku stále nie je dosť. A prečo gagy práve v Kremnici? Povedal by som, že je 
v chromozómoch. Keď už je niekto v tomto smere postihnutý, drží ho to,“ hovorí budúci rektor 
univerzity, ktorý prevezme žezlo od míma Mira Kasprzyka. ... 

 
291. Švolík, Jozef 

Tentoraz Gagyvúdstok : stredoveké mesto Kremnica bude opäť patriť humoru a satire / Jozef 
Švolík. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 10, č. 194 (22.8.2000), s. 8. 
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 informatívny článok 
  ... Kremnica sa minulý rok volala Gagyvúd, tentoraz počas nadchádzajúcich dvoch víkendových 

dní ponesie názov Gagyvúdstok, povedala pre PRAVDU Katarína Schmidtová, jedna z organizátoriek 
festivalu. ... 

 
292. Na gagy vraj príde veľa skínov / [autor] (eta). – Fotogr. 1. 

  In: Korzár. – Roč. 8, č. 195 (23.8.2000), s. 1. 
 

 aj takéto problémy sa vyskytli (našťastie všetko dobre dopadlo) 
 ... Organizátori festivalu humoru a satiry Kremnické gagy majú informácie o tom, že v meste sa má 
počas podujatia stretnúť veľký počet príslušníkov hnutia skinhead z celého Slovenska. Ako nás 
informovala hovorkyňa Kremnických gagov Katarína Schmidtová, predstavitelia mesta robia 
v súčinnosti s políciou všetko pre to, aby tento problém zvládli a celoslovenská povesť festivalu ani 
jeho priebeh neboli ohrozené. Podľa niektorých informácií sa má v meste zísť až okolo 700 skínov 
z celého Slovenska a z Moravy na koncerte skínskych kapiel v hostinci Pod baštou. Podľa informácie 
zo sekretariátu prednostu mesta Kremnica nikto zatiaľ o takýto koncert nepožiadal a ani v prípade, že by 
podobná žiadosť na mesto prišla, koncert nepovolia. Pri akýchkoľvek problémoch, prípadne incidentoch 
budú asistovať zložky okresnej, prípadne aj krajskej polície. ... 

 
293. V Kremnici vraj bude skínsky koncert / [autor] (eta). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 8, č. 195 (23.8.2000), s. 4. 
 

 článok totožný z predchádzajúcim 
 

294. Fajčíková, Kveta 
Jedným z lákadiel gagov bude aj vystúpenie Mariána Vargu / Kveta Fajčíková. 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 196 (24.8.2000), s. 3. 

 
 informatívny článok 

 
295. Koncert skínov organizovať nechceli / [autor] (eta). 

In: Korzár. – Roč. 8, č. 197 (25.8.2000), s. 1. 
 

 reakcia majiteľky hostinca Pod baštou na avizované stretnutie skínov počas gagov 
 ... Na informáciu organizačného výboru Kremnických gagov, že v hostinci Pod baštou sa má uskutočniť 
koncert skínskych kapiel, reagovala majiteľka hostinca. Podľa jej slov nechceli organizovať žiaden 
podobný koncert a vôbec netuší, odkiaľ organizačný výbor takúto informáciu získal. Tá sa vraj 
nezakladá na pravde a hostinec mesto o žiadnu hudobnú produkciu nežiadal, ani nemienil organizovať 
koncert bez povolenia. Dodala tiež, že ak mal organizačný výbor nejaké informácie o väčšom pohybe 
skínov počas pripravovaných Kremnických gagov, mal sa ich prísť ako majiteľov hostinca opýtať, či sa 
tieto informácie zakladajú na pravde. V prípade, že väčší počet skínov na gagy predsa len príde, 
odmietla to spájať s akoukoľvek akciou, organizovanou ich hostincom. „Ak sa skíni na gagoch zídu, nie 
je to naša akcia a nijako sa na nej nepodieľame,“ dodala. ... 

 
296. Fajčíková, Kveta 

Už dnes na festival humoru / Kveta Fajčíková. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 8, č. 197 (25.8.2000), s. 4. 

 
 informatívny článok 

 
297. Z Kremnice Gagyvúdstok / [autor] (ja). – Fotogr. 1. 

In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 8, č. 196 (25.8.2000), s. 8. 
 

 informatívny článok 
 

298. Fajčíková, Kveta 
Gagy tu boli pre každého, kto sa chcel smiať / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 6. 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 199 (28.8.2000), s. 4. 

 
 spomienky + informatívny + hodnotiaci článok + perličky zo života Gagov 



 

 - 172 - 

 ... Z rúk míma Mira Kasprzyka prevzal žezlo Jano Fakla. Jeden zo zakladateľov festivalu, herec, 
režisér a scenárista v minulosti veľmi obľúbeného Kremnického divadla v podzemí. Práve okolo tohto 
divadla sa začala pred dvadsiatimi rokmi písať aj éra gagov, ktorá prežila – ako hovorí aj Miro 
Kasprzyk – aj kruté časy šokializmu. Zakladatelia festivalu – Jano Fakla, Roman Vykysalý – dnešný 
dramaturg gagov, Tóno Brčka a dnes už nežijúci Geňo Čunderlík, nesporne vedeli, do čoho idú. Dnes 
už so smiechom vysvetľujú, ako museli rodnej strane vysvetľovať, na čo je dobrý festival humoru 
a predkladať ideologické zdôvodnenia. Napríklad tvrdením, že XV. zjazd KSČ položil dôraz na kritiku 
formou satiry a podobne. Menej smiešne im bolo, keď v hľadisku sedeli príslušníci ŠtB a sledovali 
každé slovíčko v ich hrách. A tie boli na tie časy viac ako šteklivé. Predovšetkým hra Pľuhy, ktorej 
celkové vyznenie našťastie ŠtB celkom nepochopilo. ... 

 
299. Fajčíková, Kveta 

Nový rektor humoris pauza Jano Fakla / Kveta Fajčíková. 
  In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 8, č. 199 (18.8.2000), s. 8. 
 

 hodnotiaci článok 
 

300. Koperová, Eva 
Kremnická búrka smiechu : na populárnych Gagoch nechýbal (tri)nultý ročník SrandaArt / Eva 
Koperová. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 10, č. 199 (28.8.2000), s. 7. 

 
 článok  hodnotiaci 

 
301. Dzúr, Ján 

Návrat ku koreňom humoru : Kremnické gagy sa nadšením začínajú podobať na svoje  
začiatky / Ján Dzúr. – Fotogr. 5. 
In: Slovenka. – ISSN 0321-6676. – Roč. 53, č. 37 (11.9.2000), s. 6. 

 
 autorove postrehy z gagov + rozhovor s Jánom Faklom 

 ...   GAGY BERTE S NADHĽADOM 
Zakladateľ Kremnických gagov, šéf presláveného Kremnického divadla  

v podzemí a tohtoročný rektor humoris pauza Ján Fakla, kráčal dolu námestím v štýlovom bielom 
saku a spomínal na šibalstvá, ktoré ako miništrant vyvádzal s ďalším známym humoristom Jánom 
Snopkom. Čo hovorí na názor, že kedysi boli gagy spontánnejšie? 

 
„Spontánnejšie boli možno preto, že ľudia na nich cítili istý politický podtón.  

Mne sa ale páči, keď si gagy každý prispôsobí na svoj obraz. Asi by nebolo dobré, keby sme sa opäť 
všetci bavili jednotne. Ak majú Gagy zostať Gagmi, musia byť postavené na amatérskych divadielkach 
a skupinách, na nadšení a prirodzenom humore. Ak sa zvrhnú na módne prehliadky, bude to škoda,“ 
usmieval sa Ján Fakla. Za srdce ho tradične chytil LOJZO a vari všetky divadlá, na ktoré si napriek 
povinnostiam rektora humoris pauza stihol odskočiť. 
„Program je nenápadný a skromný, ale výborný. Že sem nechodia známi humoristi? Pritiahnuť na 
Kremnické gagy sa nám nepodarilo len Lasicu so Satinským, ktorým to kedysi zakázal krajský národný 
výbor. Iných odradili technické malichernosti, cez ktoré sa – azda ako jediní – nedokázali preniesť. 
Gagy treba brať s nadhľadom. Napriek tomu, že som celkom vážny človek, nemám rád vtipy, som 
alergický na rôzne zabávanie, robil som ich jedenásť rokov. Do budúcnosti im prajem len jedno. Aby si 
ich mladí ľudia robili tak, aby sa páčili im. A nech na Slovensku nevyhynú divadielka s takými čistými 
fórmi, aké do Kremnice prišli aj tento rok. Nechcem byť sentimentálny, ale pripomenuli mi mladosť.“ ... 

 
302. Fajčíková, Kveta 

Dramaturg gagov Roman Vykysaký sa ženil dvakrát a ani jedno z manželstiev doteraz nezrušil 
/ Kveta Fajčíková. – Fotogr. 4 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 206 (7.9.2000), s. 4. 

 
 spomienky + hodnotenia 

 ... Festival sa začínal v časoch, ktoré kritike spoločnosti veľmi naklonené neboli, a preto bol neustále 
pod bdelým okom ŠtB. Týka sa to v prvom rade hier Kremnického divadla v podzemí, ktoré mali 
zakaždým namále. Či to už bolo Smetisko, Non Teatro buffo, alebo najsmelšie Pľuhy, ktoré odohrali iba 
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s niektorými nutne pozmenenými časťami. Tým, ktorí si časy vzniku gagov pamätajú, nedá spávať 
otázka, či by nebolo dobré napríklad Pľuhy po rokoch oprášiť. 

 
Závislá úletová perióda Pištoľník vychádzala v rokoch 1990 a 1991 v Banskej Štiavnici 

a prispievalo do nej viacero literárne činných osobností. Ani revue sa nedokázala vyhnúť otázke, či by 
sa Kremnické divadlo v podzemí aspoň nakrátko nepostavilo na nohy a nevrátilo gagom 
neidentifikovateľnú atmosféru, ktorá zburcovala v 80. rokoch na nohy polovicu Slovenska. „Už neviem 
koľký rok sa dávame dokopy ako Kremnické divadlo v podzemí. Ja som taký blb, že tomu stále verím, 
párkrát sme sa zišli pôvodná zostava – Jano Fakla, Tóno Brčka, a ja, pokecali sme, nejaké scenáre 
poprečitovali, jedno s druhým, ale potom k ničomu konkrétnemu nedošlo, je jasné, že už nie sme mladíci 
ako kedysi, každý má svoje zamestnanie – podnikanie. Jano hovoril, že by stálo za hriech oprášiť Pľuhy, 
lebo sú napodiv stále aktuálne, veľa netreba prerábať. Ale je to vždy v rovine úvah,“ hovorí dramaturg 
festivalu Roman Vykysalý. Pri porovnaní fotografií Joža Uhliarika z histórie gagov a dnešnej vizáže 
zakladateľov je jasné, že časť generácie, ktorá chodí na gagy dnes, by už možno nepochopila, čo im to 
chcú tí starí povedať. Roman Vykysalý si sype popol na hlavu: „Keď som bol svojho času na krste 
platne Lojzovcov, tak som sa naštval, lebo som si povedal, že takí starí chlapi a ešte stále im tak šibe 
a mne už nie až tak.“ Dal tým čiastočne odpoveď na otázku, prečo sa skupina LOJZO stala stálym 
inventárom gagov – neobišli ani tento ročník – a prečo má Evka, legitímna manželka Romana 
Vykysalého také malé výhrady k tomu, že sa bez rozvodu s ňou oženil po druhýkrát. „Asi päť rokov po 
vzniku gagov sa dohodlo Kremnické divadlo v podzemí so skupinou LOJZO, že to už ťaháme tak dlho, 
až by z toho mohli byť reči, a tak sme sa vzali,“ hovorí R. Vykysalý, možno jediný muž na Slovensku, 
ktorý má v priezvisku tri ypsilony. Svadbu vystrojili na jednom z prvých ročníkov gagov so všetkým, 
čo má byť. Svadobnými kyticami, sobášiacim, zaklatým prasaťom a spevom spod stola. A vraj tak žijú 
dodnes, lebo nevymreli. ... 

 
303. O gagoch po gagoch / [autor] (jef). – Fotogr. 2. 

In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 7 (41), č. 38 (12.9.2000), s. 7. 
 

 článok antigagovský – kritika neporiadku, ktorý zostal v Kremnici po návštevníkoch 
gagov a vôbec, kritika do radov organizátorov  

... Kremnické gagy odjakživa patrili mladým ľuďom. A tí do Kremnice na dva-tri dni prichádzajú 
zväčša bez toho, aby si robili starosti s nocľahom. Postačí karimatka, spacák, prípadne telo priateľa, 
priateľky. Nocuje sa všade tam, kde sa nocovať, resp. prespať zvyšok noci dá. To by ste sa divili, čo 
všetko skonzumuje, či popije naša mládež. O tom by vedeli porozprávať tí, ktorí zavčasu ráno musia 
množstvo odpadkov po „gagovníkoch“ odpratať. Pracne, ručne, lebo takej techniky asi niet, čo by 
odpadky dokázala vyzbierať na rôznych miestach mesta. Čo na to Kremničania? Tí postarší, ktorým 
rušné gagové hýrenie v noci nepridáva na dobrej nálade, tí by najradšej boli, keby gagov nebolo. Alebo, 
keby sa program konal mimo mesta. Nuž, o KREMNICKÝCH GAGOCH je aj naďalej čo rozmýšľať, 
lebo aj toto podujatie, puncované humorom a satirou, más voj rub a svoje líce. ... 
 

304. Haško, Alfréd  
Zasa chce niekto zrušiť Kremnické gagy? : Ad: O gagoch po gagoch / Alfréd Haško. 
In: My - Žiara. – ISSN 1336-5622. – Roč. 7 (41), č. 40 (26.9.2000), s. 4. 

 
 reakcia na kritický článok O gagoch po gagoch  

 ... Chápem, že všetko nové bude mať vždy odporcov. Tak ako mali, majú a budú mať aj Kremnické 
gagy. Čitateľ (jef) v My Žiare č. 38 navrhuje pre postarších Kremničanov gagy zrušiť, resp. ich vytlačiť 
mimo mesta. Nuž neviem, či tento čitateľ – dopisovateľ má dostatočné vedomosti o vzťahu 
Kremničanov (i postarších, i neKremničanov – tých na karimatkách) k Festivalu humoru, puncovaného 
satirou. Lebo my, Kremničania, budeme gagy organizovať dovtedy, kým budeme vládať a mať dobrý 
pocit, že stovky návštevníkov a účinkujúcich chodia do Kremnice radi, i keď musia prespať 
v spacákoch na karimatkách.  

     Alfréd Haško (Postarší Kremničan a  
od r. 1998 člen organizačného štábu KG) ... 

 
305. Schmidtová, Katarína 

Kremnické gagy v jubilejnom roku jubilovali / Katarína Schmidtová. – Fotogr. 2. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 8, č. 9 (29.9.2000), s. 4. 

 
 hodnotiaci článok 
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 ... gagy žijú a dostávajú starobylé historické mesto Kremnica stále do širšieho povedomia ľudí, to je 
dôkazom, že festival je životaschopný, jedinečný a na Slovensku jediný svojho druhu. A ak má svojich 
priaznivcov i neprajníkov, je to celkom v pohode. Tak to bolo, je a bude, vždy a vo všetkom. ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Igor Lackovič 
In: Žiara. – Roč. 31, č. 35 (29.8.1990), s. 9. 
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Ročník XXI. 

 

Termín:   24. august 2001 (piatok) – 25. august 2001(sobota)  

(e)Rektor UHaS: Ján Schuster (karikaturista) 

Hostia: Jozef Uhliarik (fotograf), Platon Baker (prekladateľ), Roman Vykysalý („dirigent 
z povzdálí“), Miroslav Kasprzyk (mím), Ján Fakla (rektor UHaS v roku 2000 – 
odovzdávajúci funkciu novému rektorovi Jánovi Schusterovi), Ján Schuster 
(publicista, karikaturista, nový e-Rektor UHaS)  

 
... Nebo sa zafarbilo do modra, ulice zaplnili novinári, televízia, „skalní“ návštevníci 
a spolutvorcovia – Jožko Uhliarik – fotograf, Platon Baker – prekladateľ, Roman 
Vykysalý – tento rok ako „dirigent z povzdálí“, Miro Kasprzyk, ktorý by si azda 
zaslúžil i čestné občianstvo Kremnice, Jano Fakla, ten prišiel, lebo chcel a zároveň 
musel. Odovzdával totiž funkciu rektora Univerzity humoru a satiry Jankovi 
Schusterovi – vynikajúcemu človekovi, publicistovi a karikaturistovi z Bratislavy. 
Imaginárnu dirigentskú paličku dramaturga držala v rukách Tamara Vykysalá, 
dievča plné dobrých nápadov, chuti do práce a fascinujúcej odhodlanosti nedať sa 
odradiť. Teda Tamara, budeš dlho v ústach prajníkov i neprajníkov. No, aspoň ostaneš 
v kurze. ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival humoru 
a satiry v takmer novom šate. In Kremnické noviny, 2001, roč. 10, č. 9, s. 5. 

 

 
Motto: 
 
– leitmotívom tohto ročníka bol výrok: „Zachráňme slovenský desaťhaliernik!“ 
 

Novinky: 
 
– zmena medzi usporiadateľmi – po Romanovi Vykysalom prevzala úlohu dramaturga jeho dcéra Tamara 
Vykysalá 
 
– Čvirici gágajú – hudobné vystúpenie kremnických detí = čvirikov – (Nádvorie Labyrintu) 
 
... Medzi nováčikov na festivale patrili i Kremnickí čvirici – Čvirici gágajú. Ich spev pekne rezonoval v dobrej 
akustike nádvoria Labyrintu. Uviedli sa, vlastne uviedol ich už ostrieľaný Čviro – Miro Marko. Prikorenil ich 
nastávajúce vystúpenie úvodom Romana Vykysalého. Tento sa úlohy uvádzača zhostil veľmi svojsky. S milým 
úsmevom rozdával útržky toaleťáku, ktoré prísne kontroloval. Mali byť na nich pozostatky „pročkovín“. Boli? 
To vedeli, či cítili len tí, ktorí si kúsok jemného hygienického útržku stihli privlastniť. Roman, Roman ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival humoru a satiry v takmer novom 
šate. In Kremnické noviny, 2001, roč. 10, č. 9, s. 5. 

 

Zaujímavosti:  
 
– zbierali sa desaťhalierniky – zbierku inicioval Ján Schuster 
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... Rektor Univerzity humoru Janko Schuster sa rozhodne dištancoval od súvislostí so svojím menovcom 
a radšej sa venoval záchrane slovenského desaťhaliernika, čo mnohí označili za najlepší mimogagový gag.  
Za niekoľko hodín prvého dňa vyzbierali okolo 2 tisíc desaťhaliernikov a skončil na úctyhodných 3 tisíc. 
Kasprzyk tvrdí, že ich po skončení gagov Schuster vypustí do prírody, ale autor ich chce použiť ako základ 
ďalšieho ročníka. „Myslím si, že sa nám nepodarilo stiahnuť všetky desaťhalierniky z obehu, aby sme dokázali, 
že sú potrebné, ale ako základ to stačí,“ dodal Schuster. ... 
 

VRAŽDA, Daniel. 2001. Gagy : Schuster zbieral desaťhalierniky. In Sme. ISSN 1335-440X, 2001,  
roč. 9, č. 198, s. 8. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Miroslav Kasprzyk (mím) a Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš 
 
– Divadlo A – Prievidza – Bola raz jedna farma  
 
– Túlavé divadlo (s Jakubom Nvotom) – Trnava – Hamlet, 86* Šou vo fraku 
 
– 1+1= sa rovná Srandovná Bánovská Zostava – Bánov, Šurany – Kabaret pre gagy 2001 – (MsKS) 
 
– Lunetrdlo – Partizánska Ľupča – 87* D.D.D.D.S.H. alebo Po víne...  
 
– Divadelný súbor J. M. Hurbana – Brezová pod Bradlom – Zo života Brezovanov I. a II.  
 
– Divadelný súbor Všetci musia – Banská Štiavnica – O hlade – hudobno-tanečná paródia 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – (pešia zóna – v sobotu) 
 
... Ale nazrime medzi účinkujúcich. Všetci sa vložili do programov celým svojím kumštom. Dalo sa to vycítiť už 
pri predstavení DS Šurany - Bánov a v ich neopakovateľnom humore v programe Kabaret pre Gagy 2001. 
V sále to iskrilo, zvíjalo sa, slzilo a trieskalo si ruku o ruku. Obecenstvo sa nakazilo náhlym prívalom vírusu 
H+S (humor a satira). A ako sa dalo predpokladať, vírus sa nedal zlikvidovať rýchlo. Pretrvával v organizmoch 
mladých i tých, čo sa už nejaký ten rôčik holia i depilujú, minimálne do nedeľného brieždenia. Kto ho udržiaval? 
Predovšetkým Miro Kasprzyk a jeho škola pantomímy. Chalani v bielych overaloch sa bez slov prevtelovali 
hádam aj do motýlích vzdychov ... Miro Mihaľ z Vranova rozhýbal svoje chodúľové príšerky po kremnickej 
pešej zóne. Sobotňajšie slnko sa na vysokánske postavy usmievalo až príliš horúcimi lúčmi. 

Stihli ste si pozrieť vystúpenie Štiavničanov O hlade? Nie? Máte smolu, boli neopakovateľne 
neopakovateľní. Rovnako ako sympaťák Adrián Ohrádka z Bánova v predstavení Taký normálny klaun. 
„Vážnou srandou“ v úvodzovkách bolo divadlo z Partizánskej Ľupče so svojím príspevkom humoru Po víne. 
Nazreli sme i do rodinnej ságy Zo života Brezovanov I. a II. Žili. Až to trhalo žily. ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival humoru a satiry v takmer novom 
šate. In Kremnické noviny, 2001, roč. 10, č. 9, s. 5. 

 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – prišli na Gagy, aby mohli zabojovať alebo 
zabodovať na Pohári improvizácie 
 

Hudba: 
 
– Louziana – Prievidza 
 
– Second hand + Malevil – Modra 
 
– Graf – Zvolen 
 
– 88*Tajf – Kremnica  
                                                
86* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
87* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
88* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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Výstavy : 
 
– absentovali  
 
... Oproti vlaňajšku chýbali výstavy kresleného humoru a satiry či vtipných predmetov. Dôvod bol prozaický – 
neboli vhodné priestory. 

„Je to ako v poľnohospodárstve – bývajú úrodné aj neúrodné roky. Možno nás to podnieti 
k spontánnemu nápadu,“ komentoval situáciu rektor [* Ján Schuster]. Ako však povedal, kreslený humor 
rozhodne z gagov nevymizne natrvalo. ... 
 

KOPEROVÁ, Eva. 2001. Zachráňme desaťhaliernik. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2001, roč. 11, č. 198, 
s. 16. 

 

Pre deti: 
 
– ryžovanie fazule, lovenie jabĺk z mestskej fontány 
 
– Adrián Ohrádka – Bánov – Taký normálny klaun – 89* škola žonglovania a iných trikov 
 
– 90* Štúdio pantomímy Kasprzyk – Valibuk  
 

Film:  
 
– 91* Urtica – Žihľava + Nicolaus – Liptovský Mikuláš – so svojimi krátkymi filmami 
 
– 92* premietanie filmov – napr. Pokémon: sila jednotlivca 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  + menovanie rektora UHaS – (Nádvorie Labyrintu – v piatok o 15.00) 
 
... – Zachráňme slovenský desaťhaliernik – asi takto sa dá formulovať leitmotív 21. ročníka festivalu humoru 
a satiry Kremnické gagy 2001. V uplynulý piatok a sobotu skúšal bránice Kremničanov i návštevníkov 
podujatia. Už tradičnú inauguráciu rektora Univerzity humoru a satiry – Humoris pauza, ktorým sa tentoraz stal 
karikaturista Ján Schuster, sprevádzala spontánna zbierka desaťhaliernikov. 

„Humor je ako desaťhaliernik. Ak ho máme, ani si ho nevšimneme. Keď nám chýba, nič nekúpime,“ 
skonštatoval novopečený (e)rektor. Ako prvé sa vraj pri preberaní žezla od svojho predchodcu Jána Faklu 
dozvedel, že kasa je prázdna. Navyše na obnovu podzemných priestorov niekdajšieho klubu Labyrint stále 
chýbajú peniažky. A tak na tento účel budú použité všetky desaťhalierniky, ktoré ešte nestihli spočítať, ale aj 
v sobotu v dražbe zaplatených rekordných 2 431 korún. ... 
 

KOPEROVÁ, Eva. 2001. Zachráňme desaťhaliernik. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2001, roč. 11, č. 198, 
s. 16. 

 
– nahliadnutie do útrob Labyrintu 
 
... Presne o dvanástej hodine na poludnie sa otvorili ťažké vchodové dvere Labyrintu a po niekoľkých rokoch sa 
mohol do onoho legendárneho priestoru pozrieť ten, kto o ňom doposiaľ len počul. Vošli sme teda, videli a ... 
Dúfame, aspoň také slová padli v tmavých kamenných priestoroch, že bašta dávnej kultúry, liaheň umenia 
mladých a rodisko gagov, sa opäť sfunkční. Kedy? Na túto otázku nie som kompetentná odpovedať. Prekvapil 

                                                
89* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
90* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
91* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
92* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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ma však interiér, ktorý sa pričinením „šikovného majstra všetkých remesiel“ zmenil na čosi, čo len v náznakoch 
dýchlo na prítomných stredovekým gotickým podzemím (prepáčte za úprimnosť, pozn. redaktorky). ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival humoru a satiry v takmer novom 
šate. In Kremnické noviny, 2001, roč. 10, č. 9, s. 5. 

 
– čulý život – bubeníci medzi bránami = fest zvuková kulisa gagov 
 
... Vírenie bubnov, bubienkov a tenký zvuk píšťal, dotvárali už tradičnú kulisu mesta. Hudobníci, šamani 
a žongléri sa utiahli pod Dolnú bránu a do medzibránia. Neboli v programe. No a čo? Bavili sa a bavili 
i okoloidúcich. Veď boli Gagy. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival humoru a satiry v takmer novom 
šate. In Kremnické noviny, 2001, roč. 10, č. 9, s. 5. 

 
– 93* burza 
 

Pohár improvizácie:  
 
– čas:   sobota o 19.30 
– súťažilo:  6 družstiev 
– žrebovalo sa: v ožrebí = „vynález“ Mira Kasprzyka  
– pravidlá: príprava 3-5 minút, improvizácia 3 minúty 
– moderátori : šoumeni z divadla Pictus – Noro Antalík + Roman Slanina + Kasprzykovci 
– víťazi: 1. skupina Debrujár – Žilina – za stvárnenie pivného pohára, kvetináča v okne 

a maturantov idúcich mestom 
– ďalšie súťažiace skupiny: Štúdio Kasprzyk, Mikulovci, Cassanova spoločnosť veselých šermiarov (vlaňajší 

víťazi, prišli iba kvôli Poháru improvizácie) ... 
 
– ďalšie témy:  Schuster a anakonda, Noha od klavíra, Vytrhnutý zub... 
 
... Na gagoch sa objavil aj Schuster, a to hneď v dvoch podobách. Prvá podoba Schustera, tentoraz 
prezidentského, sa prejavila najmä v témach na improvizáciu, a tak Schuster a anakonda číselne prevážili aj 
vytrhnutý zub alebo nohu od klavíra. Schuster sa jednoducho stáva klasikou humoru, Čechov jasá. ... 
 

VRAŽDA, Daniel. 2001. Gagy : Schuster zbieral desaťhalierniky. In Sme. ISSN 1335-440X, 2001,  
roč. 9, č. 198, s. 8. 

 

Počasie: – v piatok pršalo, ale vyčasilo sa, v sobotu svietilo slnko a večer sa ochladilo 
 

Dejiská (scény): 
 
– nádvorie Labyrintu, MsKS, Medzibránie, 94* Hlavné pódium na Štefánikovom námestí, Pešia zóna, Kino 
Partizán, Reštaurácia Floren 
 

Usporiadatelia: 
 
Hlavní organizátori: 
– 95* mesto Kremnica 
– 96* Spolok Klub mladých Labyrint Kremnica 
 

                                                
93* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
94* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
95* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
96* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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Spoluusporiadateľ: 
 
– 97* Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – zapožičanie banerov a pomoc pri inštalácii výstavy 
Ernesta Svrčka 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčné služby), Vladimír Chovanec (koordinátor, MsÚ), Veronika Králiková a Andrea 
Králiková (ekonomické služby), Richard Roth (technické zabezpečenie, MsKS), Katarína Schmidtová 
(hovorkyňa), Tamara Vykysalá (nová dramaturgička – prevzala túto úlohu od svojho otca – Romana 
Vykysalého) 

 
Články: 
 

306. Gagy opäť sľubujú dobrú zábavu / [autor] (eta). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 9, č. 190 (17.8.2001), s. 2. 

 
 informatívny článok 

 
307. Teliščáková, Dagmar 

Humor sa mení s dobou : hovoríme s dramaturgičkou Kremnických gagov Tamarou  
Vykysalou / Dagmar Teliščáková. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 11, č. 193 (22.8.2001), s. 5. 
 
 rozhovor s Tamarou Vykysalou 

 ... Festival humoru a satiry Kremnické gagy, ktorý sa uskutoční už. 24. a 25. augusta, vstupuje do 
tretieho desaťročia svojej existencie. Bude iný ako predchádzajúce? 

– Tento rok nebudeme prezentovať chronicky známe celebrity slovenského humoru. Zamerali  
sme sa ne vyzdvihnutie nových amatérskych divadelníkov a hudobníkov, ako aj tých, ktorí už síce 
pôsobia dlhšie, no nie sú takí preferovaní a mediálne známi. Chceme dať jednoznačne šancu novým 
tváram, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú aj nový humor a divadlo či hudba sú v podstate iba ich 
koníčkom. Nie vždy je totiž dobré len to, čo už poznáme, ale treba vidieť aj tzv. neznámych umelcov, 
ktorí sú neraz kvalitnejší. ... 

 
308. Koperová, Eva 

Zachráňme desaťhaliernik / Eva Koperová. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 11, č. 198 (27.8.2001), s. 16. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

 
309. Vražda, Daniel 

Gagy : Schuster zbieral desaťhalierniky / Daniel Vražda. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 9, č. 198 (27.8.2001), s. 8. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... „Od prvého ročníka už vyše dvadsať rokov rozumní, aj menej rozumní špekulujú, kam sa festival 
humoru a satiry uberá, či zanikne, čo ešte môže ľuďom povedať, len gagy zostávajú,“ tvrdí mím 
Kasprzyk. Gagy podľa neho žijú svojím životom, nezávisle. Svoju energiu totiž získavajú 
z nehonorovaného entuziazmu, ktorý je ako možno jediný ešte skutočný. 

„Ľudia, ktorí chodia do tohto mesta, vedia, že je iba jedna akcia, ktorá má toľko návštevníkov,  
a nie je to Biela stopa. Festival založený na práci a ochote nadšencov bez nároku na honorár,“ hovorí 
nová mladá dramaturgička Tamara Vykysalá. ... 

 
310. Schmidtová, Katarína 

Kremnické gagy 2001 : festival humoru a satiry v takmer novom šate / Katarína Schmidtová. – 
Fotogr. 2, obr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 10, č. 9 (7.9.2001), s. 5. 

 

                                                
97* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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 informatívny + hodnotiaci článok 
... Napriek mimoriadnemu záujmu médií, nevynímajúc rozhlas a televíziu, sa mnohí Kremničania 
pýtali: „Kde sú tie Gagy? Nič sa tu nedeje, žiadna sranda...“ Mala som chuť povedať im: „Poštekli sa 
pod pazuchou a zasmeješ sa, ak ťa nedokáže osloviť taký humor a satira, ktorý sa prezentuje na 
každoročných Gagoch.“ Nie je to z mojej hlavy, ale stotožňujem sa s konštatovaním, že tento druh 
umenia je veľmi vážna sranda. A urobiť ju, to je niekedy doslova „o hubu“. Poznám však ľudí, ktorí sa 
dokážu s nadhľadom pozerať na „ťažký, preťažký život“ a zasmejú sa i na poslednej cifre výplatnej 
pásky. Tak teda len toľko som chcela. O Gagoch. Nie o inom... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marián Vanek 
In: Sme na 24. festivale humoru. – (27.8.2004), s. 4. 
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Ročník XXII. 

 

Termín:     30. august 2002 (piatok) – 31. august 2002 (sobota)  

Spolurektori UHaS:   Stano Radič (humorista) a Pavol Schwarz (herec) 
 

 
Motto :  
 
– mottom tohto ročníka – „S úsmevom a humorom na večné časy“ 
 
... S úsmevom a humorom na večné časy – to je motto posledných dvoch augustových dní v starobylej Kremnici 
a ich 22. ročníka festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. „V dobe, v ktorej žijeme, je to jediné, čo môžeme 
ponúknuť ľuďom, aby zabudli na všetko, čo sa deje a čo sa ešte bude diať. Podobnosť nášho motta s čímkoľvek je 
čisto náhodná,“ ubezpečila nás dramaturgička podujatia Tamara Vykysalá. ... 
 

KOPEROVÁ, Eva. 2002. Kremnické gagy s dvomi rektormi. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2002,  
roč. 12, č. 201, s. 13. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Aj bosorky sa chcú vydávať – (v sobotu) 
 
– Túlavé divadlo – Trnava – Macbeth, alebo Veľa krvi pre nič + Hamlet, alebo Nález lebky – režisér: Jakub 
Nvota 
 
... Publikum burácalo. Nikoho nebolo treba štekliť pod pazuchami, aby sa zasmial. Tak to bolo i pri náročnejších 
predstaveniach Túlavého divadla Trnava – Macbeth, alebo Veľa krvi pre nič, či Hamlet, alebo Nález lebky. 
Mladý režisér Jakub Nvota tu v úlohe rozprávača bravúrne rozohral Shakespearove veľdiela a spolu so 
skupinou naozaj talentovaných hercov „napasoval“ dej a hlavných hrdinov do aktuálneho dneška. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2002. Na Gagoch sa nemusíte štekliť pod pazuchou, aby ste sa smiali.  
In Kremnické noviny, 2002, roč. 11, č. 10, s. 7. 

 
– Parnas klub – Zvolen – No comment – satirická hra z obdobia vlády Napoleona, šitá na dnešné pomery – 
autor: Jozef Banáš 
 
– Miro Kasprzyk a jeho štúdio – Liptovský Mikuláš 
 
– Štúdio pantomímy Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Traja zhavranení bratia 
 
– Adrián Ohrádka a 1+1= sa rovná Srandovná Bánovská Zostava – Bánov, Šurany 
 
– Divadlo Sepsa – Medzibrod 
 
– Etudy – Kendice 
 
– Ortodoxné apelatívne akožedivadlo – Prievidza  
 
... V prestaveniach viacerých divadelných súborov sa striedali humorné i menej vydarené pasáže. Len málo 
pochopenia však našli u publika vulgarizmy Ortodoxného akožedivadla z Prievidze. Podľa organizátorov sú 
však gagy predovšetkým o tom, aby dali možnosť a priestor. V tom ostatnom sa zorientoval divák sám. ... 
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KOPEROVÁ, Eva. 2002. Divák sa zorientoval sám : aj dvadsiate druhé Kremnické gagy zostali verné 
humoru a satire. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2002, roč. 12, č. 203, s. 24. 

 
– Harapáš – Žiar nad Hronom – Rozprávka o čiernom blene 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – Zabíjačka 
 
... Príkladom dobrého humoru, jeho stvárnenia a spätnej väzby s publikom, bola hra Zabíjačka, v podaní hercov 
Divadla Commedia Poprad. Išlo o dialóg starších manželov, žijúcich na dedine, chovajúcich sviňu, 
bedákajúcich nad osudom rozvedeného lenivého syna a večnou otázkou: „Sviňa žrala? Žrala. Zajtra ju zabijeme, 
pošleme Jožkovi do Bratislavy... A čo mu pošleš, veď tá sviňa má azda len šestnásť kilo. To nie je sviňa, ale 
modelka. Ozaj, Maňa a čo si jej dala? Čo, čo, no piškóty po starej materi... Tak preto je taká chudá. Nuž aj stará 
mati sa musia udržať pri živote, veď by sme prišli o jej penziu, tak jej dopraj aspoň tých piškótňov! Ty, Maňa, 
bol som v chlieve a sviňa tam nie je, len cinkulár... Starý, že by ušla? Maňa, rozmýšľaj, kde by utekala, keď je 
taká chudá. Že by ju potkan zožral?! Počuj, Maňa a kúpili sme my vôbec tohto roku sviňu...?“ Publikum 
burácalo. Nikoho nebolo treba štekliť pod pazuchami, aby sa zasmial. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2002. Na Gagoch sa nemusíte štekliť pod pazuchou, aby ste sa smiali.  
In Kremnické noviny, 2002, roč. 11, č. 10, s. 7. 

 

Hudba: 
 
– Peter Janků – Budmerice – koncert 
 
– Tučná Anča – Valaská 
 
– Hudba z Marsu – Trnava 
 
– Fajf + Boston + Crossborn = všetky Kremnica 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Ernest Svrček – Brezno – karikatúra a koláže – (reštaurácia Floren) 
 
... Kolotoč divadelných predstavení už bežal, keď v reštaurácii Floren otvorili výstavu karikatúr a koláží 
Ernesta Svrčka. Umelec si vybral aktuálnu tému a jeho nožnice pošteklili hlavne politikov. Len škoda, že pre 
výstavu jeho umenia sa nenašiel vhodnejší priestor. ... 

 
KOPEROVÁ, Eva. 2002. Divák sa zorientoval sám : aj dvadsiate druhé Kremnické gagy zostali verné 
humoru a satire. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2002, roč. 12, č. 203, s. 24. 

 
– Janko Schuster – karikatúry 
 

Film:  
 
– Filmový klub Urtica – Žihľava – premietanie českého a slovenského hraného amatérskeho humoru  
na hradbách  
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  a menovanie nového rektora UHaS 
 
... Festival humoru a satiry Kremnické gagy sa niesol v príznačnej smiešno-satirickej atmosfére. Janko 
Schuster, doterajší rektor imaginárnej Univerzity humoru a satiry „humoris pauza“, odovzdával žezlo svojim 
nástupcom. Rektor prišiel do Kremnice zďaleka. Ako sám priznal – odkiaľ už mohol taký Schuster prísť, ak nie 
z Viedne. Univerzitné žezlo potom odovzdal spolurektorom – Stanovi Radičovi a radošincovi Pavlovi 
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Schwarzovi. Stano Radič vzal novú funkciu vážne a požiadal budúcich adeptov univerzity, aby ho zásadne 
oslovovali „vaša ignorancia“. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2002. Radič a Schwarz na čele Univerzity humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 
2002, roč. 10, č. 203, s. 4. 

 
– Partia takmer talk show – predstavenie Stana Radiča a Pavla Schwarza, s hosťami Štefanom Skrúcaným 
(herec, zabávač) a Jánom Filcom (tréner slovenskej hokejovej reprezentácie) – 98* miesto Jána Filca účinkoval 
Miroslav Kasprzyk – (v piatok) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– počasie šarapatilo – Pohár improvizácie sa preto konal v miestnom kine 
 
– scéna:   kino Partizán 
– 99* víťazi:  Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica  
 

Počasie: – premenlivé, aj pršalo (kláty na sedenie boli mokré), čo však neprekážalo obdivovateľom umenia 
M. Kasprzyka 
 
... A ešte čosi. Počasie. „Rosničky“ si tentokrát urobili po svojom. Nebo chvíľu plakalo, chvíľu sa smialo. 
A ľudia to okomentovali svojsky: „Ani počasie ste nevybavili.“ Sorry. ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2002. Na Gagoch sa nemusíte štekliť pod pazuchou, aby ste sa smiali.  
In Kremnické noviny, 2002, roč. 11, č. 10, s. 7. 

 

Dejiská (scény): 
 
– Labyrint, 100* nádvorie Labyrintu bolo už nefunkčné – nahradilo ho Nádvorie Vinotéky Biely Bocian, 
Štefánikovo námestie, hradby mestského opevnenia, Mestské kultúrne stredisko, kino Partizán, reštaurácia 
Floren, parkovisko Jeleň, pešia zóna 
 
... Labyrint, námestie, hradby mestského opevnenia, Mestské kultúrne stredisko či kino Partizán, reštaurácia 
Floren, parkovisko Jeleň a pešia zóna – jednoducho, čo sa v Kremnici len trošku dá, všetko sa premení na 
pódium. ... 
 

KOPEROVÁ, Eva. 2002. Kremnické gagy s dvomi rektormi. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2002,  
roč. 12, č. 201, s. 13. 

 

Usporiadatelia: 
 
Hlavní organizátori: 
– 101* mesto Kremnica 
– 102* Spolok Klub mladých Labyrint 
– 103* Občianske združenie Kusy Cukru Kremnica 
– 104* Občianske združenie Spolu Kremnica 
 
Spoluusporiadatelia: 
 
– Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 
 

                                                
98* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
99* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
100* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
101* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
102* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
103* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
104* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčné služby), Vladimír Chovanec (koordinátor, MsÚ), Veronika Králiková a Andrea 
Králiková (ekonomické služby), Richard Roth (technické zabezpečenie, MsKS), Katarína Schmidtová 
(tlačová hovorkyňa Gagov), Tamara Vykysalá (dramaturgia) 
 

 
Články: 
 

311. Fajčíková, Kveta 
Na Kremnické gagy za kvalitnou zábavou / Kveta Fajčíková. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 10, č. 201 (30.8.2002), s. 14. 

 
 informatívny článok 

 
312. Koperová, Eva 

Kremnické gagy s dvomi rektormi / Eva Koperová. – Fotogr. 2. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 12, č. 201 (30.8.2002), s. 13. 

 
 informatívny článok 

 
313. Fajčíková, Kveta 

Radič a Schwarz na čele Univerzity humoru / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 10, č. 203 (2.9.2002), s. 4. 

 
 hodnotiaci článok 

... Zväčša fádna Kremnica opäť na pár dní ožila. ... 
 

314. Koperová, Eva 
Divák sa zorientoval sám : aj dvadsiate druhé Kremnické gagy zostali verné humoru a satire / 
Eva Koperová. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 12, č. 203 (2.9.2002), s. 24. 

 
 hodnotiaci článok 

 
315. Schmidtová, Katarína 

Na Gagoch sa nemusíte štekliť pod pazuchou, aby ste sa smiali / Katarína Schmidtová. – 
Fotogr. 5. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 11, č. 10 (1.10.2002), s. 7. 

 
 informatívny + hodnotiaci článok + vyjadrenie Tamary Vykysalej 

... Zarazili ma však ohlasy na Gagy. Tí, ktorí prišli účinkovať, konkrétne Popradčania, sa o festivale 
vyjadrovali s nadšením a pevným úmyslom prísť o rok opäť. Rovnako sa vyjadril i vedúci DS 
Makovice zo Žiliny – Jozef Abafi, ktorý ešte síce na festivale nevystupoval, no budúce Gagy si 
nenechá ujsť a príde s predstavením „Klaun Arpád“. A čo ma tento rok (a nie len tento) vytočilo? Vety 
podaktorých Kremničanov: „Gagy? To bolo o ničom.“ Nuž ak ich chceli vidieť, museli by siahnuť do 
peňaženky a dať desať či dvadsať korún na vstupné. Možno zalovili vo vreckách a dali stovku na pivo 
a klobásu, ale to už nie je o srande. Keď hovorili, že nič nevideli, pripadá mi to  tak, ako keď niekto 
hľadá okuliare a necíti, že ich má na nose! ... 

 
Nie som kompetentná súdiť, ani zhodnocovať, chváliť či nadávať i keď som bola 

v organizačnom výbore festivalu. No oslovila som Tamaru Vykysalú, ako dramaturga, osobu 
najpovolanejšiu. Tá sa na margo festivalu vyjadrila: 
 „Ešte vždy sú tu ľudia, ktorí do Kremnice chodia a Gagy sú pre nich atraktívne. Dokážu 
v jednotlivých programoch nájsť aktuálny humor, čo ich inšpiruje k vlastnej tvorbe oveľa viac, ako 
profesionálne satirické programy v TV. Z iných miest a od cudzích ľudí dostávame pozitívne ohlasy na 
festival, horšie je to však u nás v meste. Väčšina ľudí Gagy kritizuje, no pri otázke, čo z Gagov videli, 
dialóg stíchne. Všetci, čo na festivale pracujeme, nemáme z neho žiadny finančný prospech, naopak, 
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venujeme mu svoj voľný čas a vlastné financie. Festival nešijeme horúcou ihlou. Tvoríme ho od 
skončenia jedného ročníka po druhý. Všetko sa odvíja najmä od finančných možností. Tento rok nám 
pomohlo najmä mesto Kremnica aj keď sme nedostali toľko, koľko vyčlenilo na iné kultúrno-
spoločenské podujatia, ktoré tu ešte nemajú žiadnu tradíciu. Mne osobne spôsobuje radosť to, že 
účinkujúci sa počas festivalu stávajú priateľmi. Kremnica je pre nich miesto, kde sa každoročne koncom 
roka stretávajú. Nebyť dobrých vzťahov medzi účinkujúcimi a organizátormi, Gagy by som 
neorganizovala. Ďakujem Vladovi Chovancovi, Tiborovi Blahému, Katke Schmidtovej, Vierke 
Králikovej a Rišovi Rothovi ZA TO ŽE SÚ!“ ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ladislav Belica 

In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 8, č. 4 (1998), [Príl.] Paleta. – Roč. 4, č. 1 (1998), s. 8. 
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Ročník XXIII. 

 

Termín:   29. august 2003 (piatok) – 30. august 2003 (sobota)  

Rektori UHaS: 105* Robo Kaiser a Peter Meluš  
 

 
Motto :  „Dajme šancu neznámym“ – to je myšlienka, v ktorej duchu sa niesol tento 

ročník 
 
... „Tohtoročné Gagy sa nesú v duchu myšlienky Dajme šancu neznámym. Okrem známych sa tu teda objavia 
i doteraz neznáme divadelné súbory a kapely,“ hovorí dramaturgička festivalu Tamara Vykysalá. Prvý raz sa 
divákom predstavia napríklad divadlo bývalých študentiek VŠMU O proti či kapela Karavana zo Spišskej 
Novej Vsi. ... 
 

TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. 2003. Kremnické gagy dajú šancu neznámym umelcom. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2003, roč. 13, č. 199, s. 23. 

 

Divadelné súbory: 
 
– 1+1= sa rovná Srandovná Bánovská Zostava – Bánov, Šurany – Kabaret pre Gagy 2003 – (Nádvorie –  
v piatok) 
 
– Celkom malé divadlo – Levice – Záhrada bez zeme + Náhle nešťastie – (obe – Kotolňa – v piatok) 
 
– Parnas klub – Zvolen – No comment – autor: Jozef Banáš, účinkujúci: Vladimír Rohoň, Štefan Šafárik, 
Michal Ďuriš, Radoslav Kuric = herci Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene – (MsKS – v piatok) 
 
– Túlavé divadlo – Trnava – Boh – autor: Woody Allen – (Nádvorie – v piatok) + Noc ako na dlani – (MsKS – 
v sobotu) 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Vranov nad Topľou – Šťastný deň – (Pešia zóna – v piatok) 
 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica – A tak vznikla legenda – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Detský divadelný súbor Zádrapky – Senica – Trojkolka – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Malé estrádne divadlo FEMINA – Dolný Kubín – Prijechala ABBA – (MsKS – v sobotu) 
 
– Štúdio pantomímy Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Etudy – (Nádvorie – v sobotu)  
 
– Ortodoxné apelatívne akožedivadlo – Prievidza – Maťko a Kubko – (Kotolňa – v sobotu) 
 
– Kusy cukru – Kremnica – Etudy – (Kotolňa – v sobotu) 
 
– Divadlo oProti (študentky VŠMU) – Bratislava – Atrament – (MsKS – v sobotu) 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Mím show Mira Kasprzyka – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Divadlo Paradox pri MsKS – Nové Zámky – Charlyho teta – (MsKS – v sobotu) 

                                                
105* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá v Kronike mesta Kremnica overili Svetlana Šverhová a Richard Roth  
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Hudba: 
 
– Skrat f štrku – Žiar nad Hronom + Anathorn – Trnavá Hora = vystúpenie hudobných skupín – (Kotolňa –  
v piatok) 
 
– Second hand – Modra + Karavana Ska Reggae Band – Spišská Nová Ves + Malevil – Modra + Noisecut – 
Bratislava = koncert hudobných skupín – (Námestie – v piatok) 
 
– Too much – Banská Bystrica + Colour harmony – Zvolen = koncert hudobných skupín – (Námestie –  
v sobotu) 
 
– Regiment instrument – jazz-rockový projekt – koncert hudobného zoskupenia – Kremnica – (Kotolňa –  
v sobotu) 

 

Výstavy : – 106* neboli 
 

Pre deti: 
 
– Čvirici gágajú – hudobná karaoke šou detí z Kremnice – (Nádvorie – v sobotu) 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – Čínsky cisár a slávik – poetická rozprávka pre veľkých a malých s prvkami 
čierneho divadla – autor: Hans Christian Andersen – (MsKS – v sobotu) 
 

Film:  
 
– 107* Urtica – Žihľava + Nicolaus – Liptovský Mikuláš – (kino Partizán) 
 
– 108* premietanie filmu – Felix a Rose – dvaja v oblakoch 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  
 
–Kaiser – Meluš – vystúpenie známej dvojice komikov – (kino Partizán) 
 
– 109* dražba nepotrebných vecí uvádzaná Adriánom Ohrádkom z Bánova 
 

Pohár improvizácie:  
 
– scéna a čas:  Štefánikovo námestie o 19.00 hod. 
– moderátori:  Roman Slanina, Noro Antalík a spol. 
– 110* víťazi:  Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
 
... Sobotňajší program sa začne o 10. hodine. Jeho zlatým klincom a tradičným vyvrcholením celého festivalu je 
pohár improvizácie (o 19. hodine na Štefánikovom námestí). O jeho získanie sa budú usilovať trojčlenné 
družstvá, ktoré si trúfajú v časovom limite tri až päť minút pripraviť humornú scénku na náhodne vyžrebovanú 
tému. A práve tu sa zvyčajne rodia tie najoriginálnejšie gagy. ...  
 

TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. 2003. Kremnické gagy dajú šancu neznámym umelcom. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2003, roč. 13, č. 199, s. 23. 

                                                
106* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
107* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
108* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
109* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
110* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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Počasie: – príjemné, slnečné, vydarené... 
 

Dejiská (scény):  
 
– 111* Nádvorie Vinotéky biely bocian, Kotolňa na Horváthovej ulici, MsKS, kino Partizán, pešia zóna, 
Štefánikovo námestie 
 
... Jednotlivé programy sa až do nočných hodín uskutočnia v priestoroch kremnického mestského kultúrneho 
strediska, v kine Partizán, na nádvorí pri Labyrinte, Štefánikovom námestí a bývalej kotolni na Horváthovej 
ulici. ... 

TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. 2003. Kremnické gagy dajú šancu neznámym umelcom. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2003, roč. 13, č. 199, s. 23. 

 

Usporiadatelia: 
 
Hlavní organizátori: 
– 112* mesto Kremnica  
– 113* Spolok Klub mladých Labyrint 
 
Spoluusporiadatelia: 
– 114*Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 
– 115* Divadlo Kusy Cukru 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (produkčné služby), Peter Kožuch, Veronika Králiková a Andrea Králiková (ekonomické 
služby), Igor Kríž (technické zabezpečenie), Peter Luptovský, Tamara Vykysalá a Roman Vykysalý (obaja 
program) 
 

Financie: – 116* s finančným prispením štátneho fondu Pro slovakia 
Sponzori : 
 
– Michal Vida – Trenčín, K.B.S. Kremnica, Reštaurácia Fontána Kremnica, Martin Varhaňovský Kremnica, 
Branislav Králik Kremnica, Vináreň Gotika Kremnica, Reštaurácia Pod baštou Kremnica, Mestské lesy 
Kremnica  

 
Články: 
 

316. Teliščáková, Dagmar 
Kremnické gagy dajú šancu neznámym umelcom / Dagmar Teliščáková. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 13, č. 199 (28.8.2003), s. 23. 

 
 informatívny článok 

 
317. Kremnické gagy. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 12, č. 9 (1.9.2003), s. 13. 
 

 program tohto ročníka 

                                                
111* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
112* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
113* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
114* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
115* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
116* – pozn. zost. – doplnila Tamara Vykysalá 
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Ročník XXIV. 
– v novom medzinárodnom štýle 

 

Termín:      27. august 2004 (piatok) – 28. august 2004 (sobota) 

Prezident AHS:    Milan Lasica 

Výkonný predseda nominačnej komisie  
Akadémie humoru Slovenska:  Stano Radič 

Akademici:  Martin Ciel, Oleg Dlouhý, Ján Fakla, Alexander Gerič, Tomáš Janovic, Marian 
Jaslovský, Juraj Johanides, Miroslav Kasprzyk, Marián Kochanský, Ivan Kováč, Peter 
Kováč, Milan Markovič, Jozef Mokoš, Stanislav Radič, Elena Vacvalová, Ján Valter, 
Dušan Valúch, Fedor Vico, Roman Vykysalý 

Osobnosti z http://archiv.gagy.sk/:  
 
Alexander Gerič –  kúzelník a iluzionista – na festivale hodnotil a fotografoval 
Marián Kochanský –  muzikant, textár a spevák – na festivale hodnotil a oceňoval 
Milan Markovič –  humorista – na festivale hodnotil a konferoval 
Stano Radič –   humorista – festival pripravoval a otváral 
Stanislav Štepka –  autor, herec a režisér – na festivale prevzal cenu a zabával 
Elena Vacvalová –  humoristka – na festivale hodnotila a odovzdávala Zlatého gunára 
Milan Lasica –   textár, herec – odhalil nos a prezidentoval 
Tomáš Janovic –  spisovateľ – hodnotil a oceňoval 
 

 
Novinky: 
 
– smerovanie Kremnice k pozícii hlavného mesta slovenského humoru 
 
– na podnet Stana Radiča vznikla Akadémia humoru Slovenska (AHS) – v ktorej sú sústredené najväčšie 
osobnosti a autority slovenského humoru = akademici + Ján Fakla vypracoval jej prvý štatút – štatút 
akadémie je vystavený na internetovej stránke Gagov – www.gagy.sk  
 
– akadémia bude udeľovať v rôznych humoristických žánroch a kategóriách za najkvalitnejší humor ocenenie – 
sošku Zlatý gunár (ďalej ZG), tento sa zároveň stal i maskotom a novým logom festivalu – podľa skice Ingrid 
Soboslayovej-Ondrejičkovej ho zhotovil Roman Vykysalý v kováčstve Bazokov Kremnica 
 
... Z rozhovoru s Jánom Faklom 
 
 Predstavte nám bližšie novinky, o ktoré sa na Gagoch budú zrejme ľudia najviac zaujímať. 
„Najdôležitejšou inováciou je vznik Akadémie humoru Slovenska, ktorej čestným prezidentom je Milan Lasica. 
Stano Radič, ako šéf programovej skupinky do nej pozval renomovaných humoristov a odborníkov na rôzne 
žánre, ktorí sledujú vývoj a tvorbu vo svojej kategórii a každoročne budú na Gagoch vyhodnocovať, čo sa  za 
poslednú sezónu (teraz mimoriadne za dve) podarilo v niektorom žánri dosiahnuť.“ 
 Pribudnú aj nové ocenenia? 
 „Udeľovať sa bude Zlatý gunár, odvodený od jeho gágania. V silných žánroch môže byť ocenenie 
udelené aj dvom produkciám, oceníme aj najlepšiu produkciu festivalu a objav sezóny. Akadémia sa riadi svojím 
štatútom a nomináciami de fakto vytvára dramaturgiu festivalu.“ ... 
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FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2004b. Ulica slávnych nosov a pocta gýču : cez víkend sa uskutoční už 24. ročník 
festivalu slovenského humoru a satiry Kremnické gagy. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12, č. 198, 
s. 25. 

 
– snaha festivalu o zastúpenie produkcie autorov a interpretov i zo zahraničia 
 
– otvorenie Uličky slávnych nosov – pôvodný návrh Romana Vykysalého na Uličku slávnych zadkov dotvoril 
Stano Radič a vznikla tak Ulička slávnych nosov 
– prvá plastika v nej vystavená je nos Júliusa Satinského – plastiku odhalil: Milan Lasica a jej autorom je: 
Jozef Höger – (Karči) – (kremnický výtvarník) 
 
... Jednou z noviniek 24. ročníka festivalu humoru Kremnické gagy bolo otvorenie Uličky slávnych 
nosov. Prvý reliéf na priestranstve za domom, kde žil skladateľ Ján Levoslav Bella, odhalili Júliusovi 
Satinskému. Kto iný mohol v tomto prípade potiahnuť za nitku ako Milan Lasica. „Kedykoľvek sa Julo zhora 
pozrie na toto nádvorie, bude vedieť, že na neho myslíme,“ dodal Lasica. Hlavný manažér festivalu Jano Fakla 
si nedal ujsť príležitosť a z archívu gagov vytiahol list Jula Satinského, ktorý napísal organizátorom v roku 
1981. Sľuboval v ňom svoju účasť a porúčal sa svojsky: „S gagmi za mier.“ Vydarená nosná partia Satinského  
je dielom domáceho akademického sochára Karčiho Högera. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2004a. Do Kremnice prišlo nečakane málo gýčov. In Sme. ISSN 1335-440X, 
2004, roč. 12, č. 201, s. 13. 

 
– Múzeum Gýča – ďalšia „staronová“ novinka – myšlienka založiť Múzeum Gýča sa vyskytla už v prvých 
rokoch festivalu 
 
– po prvý raz na Gagoch výskyt kúzelníkov  
 

Zaujímavosti: 
 
– organizátori ho označili za prelomový 
 

Divadelné súbory: 
 
– Divadlo na doske – Prievidza – Rozprávkový vláčik I. a II. – (I. MsKS – II. Letná scéna – obe predstavenia 
v piatok – aj pre deti)  
 
– Divadlo ATĎ – Žiar nad Hronom – Vtáci – pohybovo-tanečné predstavenie – (MsKS – aj pre deti) 
 
– poslucháči 2. a 3. ročníka Bábkarskej katedry VŠMU – Bratislava – Pytačky alebo Rozprávková škola – 
nominácia na ZG (Zlatého gunára) – (Letná scéna – v piatok – aj pre deti) 

 
– GUnaGU – Bratislava – Modelky – nominácia na ZG (Zlatý gunár) – (Kino Partizán – v piatok) 
 
– Štúdio pantomímy Miroslava Kasprzyka – Liptovský Mikuláš – Raz ťa to prejde – nominácia na ZG – 
(Reštaurácia Zlatý sivoň – v piatok)  
 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica – Kytica zo slovenských ľudových balád – nominácia na ZG – (nádvorie 
Vinotéka Varhaňovský – v piatok – aj pre deti) + Múdry Maťko a blázni – nominácia na ZG – (Nádvorie 
Vinotéka Varhaňovský – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Bradatá divadelná dvojica – Piešťany – Cink-cink-džžžjjiuuufff – Tomáš Kalinčík, Michal Nikodém, texty: 
Milan Lasica a Július Satinský, nominácia na ZG – (MsKS – v piatok) + Ako sa máte...? – nominácia na ZG – 
(Reštaurácia Zlatý Sivoň – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor Minetrdlo (MIniNETRadičnédivaDLO MINETRDLO) – Partizánska Ľupča – Múdry Maťko 
a hlupáci – paródia na rozprávku – (dve predstavenia – MsKS + Letná scéna – obe v sobotu – aj pre deti) 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – U zbrojárskeho majstra – nominácia na ZG – 
(Nádvorie Vinotéka Varhaňovský – v sobotu) 
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– Nové divadlo DINO – Horná Streda – Turci na diaľnici – réžia: František Rehák – člen Radošinského 
naivného divadla – nominácia na ZG – (MsKS – v sobotu) 
 
– Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho – Banská Bystrica – Najmenší cirkus na svete – nominácia  
na ZG – (Letná scéna – v sobotu) 
 
– Teatro Tatro (s variabilnou divadelnou maringotkou a klaunmi) – Nitra – Klauni všetkých krajín, spojte sa! – 
nominácia na ZG – (Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Túlavé divadlo – Trnava – Boh – nominované na ZG – (Nádvorie Vinotéka Varhaňovský – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor Hľadanie – Tlmače – Kováči – komédia nominovaná na ZG – (MsKS – v sobotu) 
 
– Fešandy – Pezinok – Keby chlapi neboli – účinkovali: Renáta Ryníková, Romana Maliti – absolventky 
herectva VŠMU, nominácia na ZG – (MsKS – v sobotu) 
 
– 1+1= sa rovná Srandovná Bánovská Zostava – Bánov – Kabaret – Adrián Ohrádka a spol. – nominácia  
na ZG – (Nádvorie Varhaňovský – v sobotu) 
 
– Juraj Benčík – Cyrano de Cognac – nominovaný na ZG – neprišiel 
 
– h o s t i a  z  Č i e c h: 
 
– Divadelný súbor PIKI – Volyně – Goldoniáda (Sluha troch pánov) – (Nádvorie Vinotéka Varhaňovský –  
v sobotu) 
 
– V.A.D. = Velmi amatérské divadlo – Kladno – Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka – interaktívna komédia – 
(Kino Partizán – v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Regiment instrument – Kremnica – (Letná scéna – v piatok) 
 
– M.E.L.L. – folková skupina – Rimavská Sobota – (Nádvorie Vinotéka Varhaňovský – v piatok) 
 
– Karavana regee – Spišská Nová Ves – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Country hudba – Dušan Dobiáš Svatý Štěpán – (Reštaurácia pod Baštou – v piatok) 
 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové – nominácia na ZG – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Ska-pra šupina + Redguy and Zmizixx – obe z Bratislavy – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Slniečko - Punto a rybacé hlavy – Piešťany – nominácia na ZG – kapela hrala pred i počas Gagaprogramu – 
(na Hlavnej scéne na Zámockom námestí – v sobotu) 
 
– Chiki liki-tu-a – Prešov – nominácia na ZG – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v sobotu) 
 
– Metelica – Bardejov – jazzovo-gospelové variácie – (vyhrávala na Zámockom námestí na úplný záver 
festivalu – v sobotu) 
 

Pesničkári + Recitátori: 
 
– Pesničkári a recitátori – nominácie na ZG – pesničkári = Ivo Weiss + Edo Klena + Peter Janků a recitátori = 
Terézia Benejová + Tomáš Dianiška – (Nádvorie Vinotéky Varhaňovský – v piatok) 
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Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy boli k dispozícii od 9.8.-5.9.2004 
 
– Karikaturisti – vystavovali karikaturisti, tu bol vystavený aj Zlatý gunár – podľa skice Ingrid Soboslayovej- 
Ondrejičkovej gunára zhotovil Roman Vykysalý v kováčstve Bazokov Kremnica – a na výstave zaspieval 
akademik Dušan Valúch – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– nominovaní na ZG – O. Pazerini, M. Bachratý, L. Torma, Ľ. Kotrha, J. Gertli-Danglár – na zatvorení 
výstavy Karikaturistov – počas trvania gagov (28.8.) – prebehla rozlúčka s autormi a dražba ich výtvarných diel 
 
– 117* v rámci dernisáže prebehla dražba výkresu formátu A3, ktorý bol poskytnutý na autentické tvorivé 
záznamy nominovaných karikaturistov priamo počas dernisáže  
 
... Nemenej zaujímavou atrakciou bude predajná výstava humorných diel známych karikaturistov. Milovníci 
dobrej nálady si tak budú môcť zo stredného Slovenska odniesť kresbičky od Danglára či Ľubomíra Kotrhu. 
Jedinou podmienkou bude súhlas autora a patričná protihodnota. Organizátori festivalu pripravili aj v rámci tejto 
expozície humornú absurditu – dražbu čistého papiera. Návštevník, ktorý zaň ponúkne najvyššiu sumu, však 
o nič nepríde, pretože po dražbe sa papier na chvíľu dostane do rúk víťaza akademickej súťaže o najlepšieho 
karikaturistu, a ten ho pokreslí. ... 
 

KOLÍNSKÝ, Jiří. 2004. Kremnické gagy s nosom Jula Satinského : 24. ročník humorného festivalu 
oživí udeľovanie Zlatých gunárov. In Národná obroda. ISSN 1335-4671, 2004, roč. 15, č. 199, s. 11. 

 
... Na tomto – 24. ročníku, sa predstavia až šiesti umelci. Priestory Galérie Múzea mincí a medailí – NBS na 
Štefánikovom námestí, patria od 9. augusta takým osobnostiam ako sú: Olinka Pazerini, Jozef Gertli-Danglár, 
Laco Torma, Marián Bachratý a Ľubomír Kotrha. Spomenutí majstri humoru v kresbe sú nominovaní 
Akadémiou humoru Slovenska na cenu Zlatý gunár 2004. V samostatnom autorskom bloku sa prezentuje 
karikaturista (člen AHS) Ján Valter. Treba zdôrazniť, že v galérii sa stretnete s tým najlepším, čo v ateliéroch 
týchto osobností vzniklo. Možno však v krátkosti povedať, že O. Pazerini dáva do diela srdce každou čiarou 
a farbou. Z jej humoru cítiť dobrotu, lásku, hravosť nie nenávisť a zlo tejto doby. J. Gertli-Danglár je 
v súčasnosti absolútnou špičkou komiksu. V jeho diele rezonuje víťazstvo i prehra, ľudská hlúposť 
a mnohotvárnosť tvárí... Danglára, aj keď je známy z mnohých knižných ilustrácií, treba jednoducho vidieť 
a jeho dynamický humor absorbovať. Poet tunelov, koľajníc a stromoradí, to je Laco Torma. Majster precíznej 
kresby a nespočetných variácií na danú tému. Jeho tunely, vyvariované až do „tunelovania“, mnohým pomôžu 
pochopiť doteraz nepochopiteľné... Marián Bachratý? Ktovie, či vôbec existuje printové médium, ktoré by 
nebolo obohatené jeho vskutku humorným humorom. Kto sa nestretol s karikatúrou Ľubomíra Kotrhu, zrejme 
býva hlboko pod zemou a nezaujíma sa absolútne o nič. Veď tento bravúrny majster kresleného humoru už 
dávno prekročil hranice nielen Slovenska a bližšieho európskeho regiónu. Kotrha vás naladí na správnu 
frekvenciu humoru. O Jankovi Valterovi toľko: keby nebol taký dobrý, usilovný a vtipný, zrejme sa mu 
nepodarí „zabodovať“ na tohtoročných Gagoch samostatnou výstavou. ... 
 

Slovenskí karikaturisti v silnejšej zostave. 2004. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12, č. 199.  
[Príl.] Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 4. 

 
– autorská výstava Jána Valtera – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– Živé múzeum slovenského gýča – vernisáž výstavy životného štýlu Slováka obyčajného: 118* Jaroslav 
Rusnák, Jaroslav Furiš, Roman Slanina, Kornélia Faklová a členovia divadiel Šurany-Bánov a Štúdia 
Kasprzyk Liptovský Mikuláš – (Cremnicium – Galéria Archív, Kollárova ulica) 
 
... z rozhovoru s Romanom Vykysalým – komisárom výstavy gýča  

Jednou zo zaujímavostí tohtoročných gagov bude návrat k tradícii slovenského gýča. Má dokonca 
vzniknúť akési gýčové panoptikum. Čo všetko na oslavu vycibreného vkusu Slovákov pripravujete? 

– Je pravda, že už pred vyše dvadsiatimi rokmi sme výstavu gýčov pripravovali. Teraz sa k tejto 
myšlienke vraciame ešte atraktívnejšou formou. Pôjde nielen o klasickú výstavu a súťaž o „najoriginálnejší“ 

                                                
117* – pozn. zost. – doplnila Helena Soboslayová 
118* – pozn. zost. – doplnil Roman Vykysalý  
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gýč, ale vernisáž „live performance“ bude mať živú podobu. Nepôjde teda len o gýčové predmety, ale aj 
o gýčové správanie sa ľudí, náš slovenský životný štýl. Chceme sa pokúsiť vytvoriť akési panoptikum – ukážku zo 
života rodinného domu, kde – v jeho suteréne, žije typická slovenská rodina. Tam aj víta narodenie dieťaťa. 
Zahráme sa na Krštiny – rodinnú oslavu so všetkým gýčovým čo k tomu patrí. Pohľad do tejto milej rodinky 
divákom sprostredkujú herci, účinkujúci na Gagoch. Bude to systém akéhosi gýčového orloja, kde sa 
predstavenia budú opakovať niekoľkokrát za deň. 
 

Získať zaujímavé gýče zrejme nebol veľký problém. 
– Možno to bude trocha prekvapivé, ale určitý problém to bol. Nie preto, že by sa v našich 

domácnostiach nepovaľoval dostatok gýčov, ale ľudia akoby mali zábrany. Buď sa hanbili gýč prihlásiť do 
súťaže, alebo sú presvedčení, že to, čo im zdobí byty, je umenie. Napriek tomu sa nám podarilo sústrediť 
niekoľko zaujímavých exponátov, na ktorých sa ľudia určite pobavia. ... 
 

FAJČÍKOVÁ-HOVORIČOVÁ, Kveta. 2004. Na slovíčko s Romanom Vykysalým. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12, č. 199. [Príl.] Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 2. 

 

Literatúra  + Vydavatelia: 
 
– beseda so spisovateľmi + nominácie literátov na ZG – uvádzal: Tomáš Janovic – (v čitárni Knižnice Jána 
Kollára – v piatok) 
 
– spisovatelia nominovaní na ZG: Kornel Földvári, Oliver Bakoš, Stanislav Štepka, Milan Lasica, Jozef 
Mokoš, Peter Doktorov  
 
– knižné vydavateľstvá nominované na ZG: Koloman Kertész Bagala – L.C.A.; vydavateľstvo Ikar; VSSS; Q 
111; Slovart 
 
... Prítomnosť slovenských spisovateľov a vydavateľov na scénach letných festivaloch, už nie je novinkou. Po 
prvýkrát však budú v Kremnici. Humor a satira v literatúre má nesporne na Gagoch svoje opodstatnené miesto. 
Koho milovníci literatúry na festivale stretnú? Predovšetkým klasika a „akademika“ (člena AHaS) Tomáša 
Janovica, ktorý autorov, diela a vydavateľov osobne predstaví v čitárni Knižnice Jána Kollára. Osobnosti ako 
Kornel Földvári, Oliver Bakoš, Stanislav Štepka, Milan Lasica či Jozef Mokoš, azda netreba zvlášť 
predstavovať. Autori budú prezentovať svoje diela, ako aj vydavateľov, ktorí majú zásluhu na narodení knihy. 
Čo tak zoznámiť sa s knihou S. Štepku, Kronika komika I. Alebo siahnuť po fejtónoch M. Lasicu Spoza dverí, 
či zbierke Piesne a iné texty. Mnohých čitateľov možno priláka možnosť stretnúť sa s Kornelom Földvárim, 
autorom humoresiek Príbehy z naftalínu, ktoré sa datujú od roku 1963 až po dnešok. Jozef Mokoš a jeho 
Vysielanie pre deti, mnohým povie: „My starí, dávno vieme, že na začiatku bolo Slovo.“ Suchým anglickým 
humorom v trinástich poviedkach O učiteľoch a ľuďoch exceloval známy spisovateľ Oliver Bakoš. Nemal by 
chýbať ani Peter Doktorov. Bez symbiózy spisovateľ-vydavateľ, by to ale nešlo. Preto, vydavatelia, ktorí boli 
donedávna vždy kdesi „v tieni pod palmami“, dnes konečne vychádzajú na scénu. Na Kremnických gagoch 
spoznáme Kolomana Kertésza Bagalu, vydavateľstvo L.C.A. a tiež tých, ktorí sa „skrývajú“ pod hlavičkou 
Ikar, VSSS, Q 111, či Slovart. 
Počas dvoch dní sa mohli prezentovať a najmä uchádzať o prestížne festivalové ocenenie Zlatý gunár aj 
niektoré známe slovenské noviny a časopisy a ich vydavatelia. Či sa tak naozaj stalo uvidíme v piatok podvečer. 
Takže, literatúra, vitaj na festivale humoru a satiry! ... 
 

Aj spisovatelia a ich vydavatelia zabojujú o Zlatého gunára! 2004. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004,  
roč. 12, č. 199. [Príl.] Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 2. 

 

Pre deti: 
   
– Divadlo na doske – Prievidza – Rozprávkový vláčik I. a II. – (I. MsKS – II. Letná scéna – obe predstavenia 
v piatok)  
 
– Divadlo ATĎ – Žiar nad Hronom – Vtáci – pohybovo-tanečné predstavenie – (MsKS) 
 
– poslucháči 2. a 3. ročníka Bábkarskej katedry VŠMU – Bratislava – Pytačky alebo Rozprávková škola – 
nominácia na ZG – (Letná scéna – v piatok) 
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– DS Yemelo – Banská Štiavnica – Kytica zo slovenských ľudových balád – nominácia na ZG – (Nádvorie 
Vinotéka Varhaňovský – v piatok ) + Múdry Maťko a blázni – nominácia na ZG – (Nádvorie Vinotéka 
Varhaňovský – v sobotu) 
 
– Talostan – Bratislava – predstavenie kúzelníka – nominácia na ZG – (Nádvorie Vinotéka Varhaňovský –  
v piatok) 
 
– Divadelný súbor Minetrdlo – Partizánska Ľupča – Múdry Maťko a hlupáci – paródia na rozprávku – (dve 
predstavenia – MsKS + Letná scéna – obe v sobotu ) 
 
– Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho – Banská Bystrica – Najmenší cirkus na svete – nominácia na 
ZG – (Letná scéna – v sobotu) 
 
– Teatro Tatro (s variabilnou divadelnou maringotkou a klaunmi) – Nitra – Klauni všetkých krajín, spojte sa! – 
nominácia na ZG – (Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Film:  
 
– krátke animované a hrané filmy – R. S. Performer – Pavol Pekarčík + Animáče – Marián Vilaris + Dnes 
mám prvé randevú + Boris Šíma + laureáti HAH = Hraný Amatérsky Humor vo filme – so snímkami: napr. 
Ahoj!, Poslušne hlásim, DELI, H.I.W, Indiana Džons a poklad III. ríše, Snehulienka a 7 a pol trpaslíka, Sám 
doma ... – nominované na ZG – (Reštaurácia Zlatý Sivoň – v sobotu) – na Gagy prinesené z prehliadky HAH, 
ktorá bola v Dolnej Strehovej 
 
... Tvorcovia animovaných a hraných krátkych filmov sa opäť vrátili na Kremnické gagy. Humor vo filmovej 
podobe bude prezentovaný v reštaurácii Zlatý Sivoň. Ťažko dopredu jednoznačne vyhlásiť, ktorý autor čím 
„zaboduje“, no o Zlatého gunára zabojujú také „kraťasi“ ako : Dnes mám prvé randevú (autor B. Šíma), R.S. 
Performer (P. Pekarčík), a Animáče (M. Vilaris). Na gagoch však uvidíme i krátke filmy z tohoročnej 
prehliadky HAH (Hraný Amatérsky Humor vo filme), ktorá bola už po štrnásty krát v Dolnej Strehovej. Sú 
medzi nimi vydarené sekvencie slovenských filmárov, napr. : Ahoj!, Poslušne hlásim, DELI, H.I.W, Indiana 
Džons a poklad III. ríše, Snehulienka a 7 a pol trpaslíka, Sám doma, a mnoho iných, ktoré dokážu v krátkom, 
niekoľkominútovom čase rozosmiať diváka, alebo inšpirovať budúceho filmára. Takže, Zlatý Sivoň bude 
čapovať i netekuté lahôdky. Skúsite? ... 
 

Dnes mám prvé randevú... návrat krátkych filmov. 2004. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12,  
č. 199. [Príl.] Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 2. 

 

Rozhlasové zábavné programy (repro): 
 
– nominácie na ZG – Macheta (Expres), Čučoriedkáreň (Okey), Podkožka (Fun), Tri opice Borisa Filana 
(Okey) – (Pešia zóna – v piatok) 
 

Iné podujatia: 
 
– otvorenie festivalu  so sľubom a vyhlásením Akadémie humoru Slovenska – (nádvorie Vinotéka 
Varhaňovský – v piatok) 
 
... úvodný príhovor Stana Radiča 
 Vážení priatelia dobrého humoru! 
 Festival humoru v Kremnici má za sebou 23 rokov. Pre jeho nadšených organizátorov nebolo vždy 
ľahké prekonať prekážky, ktoré sa v našich končinách postavia do cesty každému, kto sa o čokoľvek snaží.  
V prípade humoru to bol takmer trvalý nedostatok financií a častý nedostatok tolerancie zo strany tých „hore“. 
Teraz sa zdá, že vznikla priaznivá konštelácia hviezd – v Kremnici, Žiari nad Hronom aj v Bratislave prevládlo 
poznanie, že Kremnické gagy si zaslúžia veľkorysejší priestor. Tak ako sa o Kremnici zvykne hovoriť ako  
o geografickom strede Európskeho kontinentu, tak sa o tomto meste dá uvažovať aj ako o slovenskom centre 
humoru. V čase inflácie zábavy každého druhu je naším zámerom, aby sa ocenenia dostalo aj tým autorom  
a interpretom, ktorí nechcú ľudí rozosmiať za každú (spravidla veľmi vysokú) cenu. Chceme sa sústrediť na  
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tie partie diváka, poslucháča, čitateľa, ktoré u neho ležia anatomicky povyše pása, so zvláštnym zreteľom  
na srdce a rozum.  
 Bolo nám cťou a rozkošou zostaviť grémium ľudí, ktorí svojou doterajšou prácou získali rešpekt  
a uznanie – stali sa v danom žánri autoritami. Toto grémium sme nazvali Akadémia humoru Slovenska (AHS) 
a tvoria ho členovia, ktorí dostali na starosť sledovať a vyhodnocovať jednotlivé žánre v slovenskom humore za 
posledné dve sezóny (nominácie a akademici na inom mieste). Za čestného prezidenta AHS bol navrhnutý pán 
Milan Lasica. 
 Srdečne pozývam divákov, nominovaných umelcov, členov Akadémie humoru, hostí a všetky 
slovenské médiá na všetky produkcie 24. ročníka festivalu humoru Kremnické gagy. 
V meste je už vyhlásená dvojdňová štátna veselosť a na záver (v sobotu večer v Gagaprograme) si takmer 20 
laureátov odnesie svojho Zlatého gunára za sezóny 2002-2004. 

     Stano Radič 
výkonný predseda nominačnej komisie AHS 

a hlavný dramaturg festivalu KG 2004 ... 
 

RADIČ, Stano. 2004. Akadémia humoru Slovenska a Zlatý gunár. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004,  
roč. 12, č. 199. [Príl.] Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 1. 

 
– Vlado Kulíšek ako Charlie Chaplin v uliciach rozveseľoval už aj tak veselých ľudí 
 
– dievčatá v husacích kostýmoch – rozdávali blúdiacim divákom festivalový program 
 
– vyvrcholením Gagov 2004 = Gagaprogram AHS, na ktorom udeľovali akademici AHS ocenenie Zlatý gunár 
víťazom v jednotlivých kategóriách – programom sprevádzali Stano Radič a Milan Markovič – (všetko to 
prebehlo na Hlavnej scéne na Zámockom námestí, pod dozorom Milana Lasicu – v sobotu) 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 

Produkcie nominované na ocenenie slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR na Festivale humoru 
KREMNICKÉ GAGY 2004 podľa žánrov a kategórií + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY     AKADEMICI 
 
(* KZ = Konflikt záujmov autora alebo interpreta so štatútom AHS) 
 
K O L E K T Í V N E   K A T E G Ó R I E: 
 
KABARETNÉ + DIVADELNÉ PRODUKCIE 

Akademik: Oleg Dlouhý 
– Adrián Ohrádka a spol. – Šurany - Bánov: Kabaret Srandovnej Bánovskej Zostavy  
– Bradatá divadelná dvojica – Piešťany: Cink-cink-džžžjjiuuufff/ Ako sa máte..?  
– Divadlo GUnaGU – Bratislava: Modelky = laureát 
– Nové divadlo DINO – Horná Streda: Turci na diaľnici 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica: U zbrojárskeho majstra  
– Túlavé divadlo – Trnava: Boh  
– Divadelný súbor Hľadanie – Tlmače: Kováči  
– Divadlo Fešandy – Pezinok: Keby chlapi neboli...  
 
HUDOBNÉ PRODUKCIE 

Akademik: Marián Kochanský 
– Chiki liki-tu-a – Prešov 
– Slniečko - Punto a rybacé hlavy – Piešťany = laureát 
– Ska-pra šupina – Bratislava 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové  
 
PANTOMIMICKÉ + POHYBOVÉ + TANEČNÉ PRODUKCIE 

Akademik: Miroslav Kasprzyk 
– Štúdio pantomímy Miroslava Kasprzyka – Liptovský Mikuláš: Raz ťa to prejde = laureát – KZ! 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica: Múdry Maťko a blázni  
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BÁBKOVÉ PRODUKCIE + PRODUKCIE PRE DETI  
Akademik: Jozef Mokoš 

– Poslucháči Bábkárskej katedry VŠMU – Bratislava: Pytačky alebo Rozprávková škola  
– Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho – Banská Bystrica: Najmenší cirkus na svete = laureát 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica: Kytica zo slovenských ľudových balád  
– Teatro Tatro – Nitra: Klauni všetkých krajín spojte sa!  
– DS Minetrdlo – Partizánska Ľupča: Múdry Maťko a hlupáci  
 
POHÁR IMPROVIZÁCIE  

Akademik: Milan Markovič 
– Fešandy a chlap – Romana Maliti, Renáta Ryníková a Tomáš Varga 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica 
– Minetrdlo – Partizánska Ľupča 
– Cassanova – Banská Bystrica = laureát 
 
I N D I V I D U Á L N E   K A T E G Ó R I E: 
 
KARIKATURISTI + KOLÁŽISTI + FOTOGRAFI 

Akademik: Ján Valter 
– Marián Bachratý – Bratislava 
– Jozef Gertli-Danglár – Bratislava = laureát 
– Ľubo Kotrha – Trenčín 
– Oľga Pazerini – Bratislava 
– Laco Torma – Bratislava  
 
KÚZELNÍCI + ILUZIONISTI + POULIČNÍ ZABÁVAČI ...  

Akademik: Alexander Gerič 
– Duo Devils – Bratislava: Magic show  
– Jozef Talostan – Bratislava: Kúzelník Talostan = laureát 
 
LITERÁTI + EPIGRAMATICI  

Akademik: Tomáš Janovic 
– Oliver Bakoš – Bratislava 
– Peter Doktorov – Bratislava 
– Kornel Földvári – Bratislava 
– Jozef Mokoš – Bratislava 
– Stanislav Štepka – Bratislava = laureát 
– Milan Lasica – Bratislava  
 
PESNIČKÁRI + MUZIKANTI 

Akademik: Dušan Valúch 
– Ivo Weiss – Bratislava 
– Peter Janků – Budmerice = laureát 
– Eduard Klena – Prešov  
 
DIVADELNÍCI + RECITÁTORI + MÍMOVIA + POULIČNÉ PRODUKCIE  

Akademik: Ivan Kováč 
– Terézia Benejová – Sliepkovce = laureátka 
– Tomáš Dianiška – Banská Bystrica 
– Juraj Benčík (mím) – Bratislava: Cyrano de Cognac – neprišiel 
– Vladimír Kulíšek (mím) – Trenčín: Chaplin 
 
M E D I Á L N E   K A T E G Ó  R I E: 
 
ROZHLASOVÉ ZÁBAVNÉ RELÁCIE A PROGRAMY  

Akademička: Elena Vacvalová 
– Rádio Expres: Macheta  
– Rádio Okey: Čučoriedkáreň  = laureát 
– Fun Rádio: Podkožka  
– Rádio Okey: Tri opice Borisa Filana  
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TELEVÍZNE ZÁBAVNÉ RELÁCIE A PROGRAMY  
Akademik: Peter Kováč 

– cena neudelená 
– TV Markíza: Sedem s.r.o. – KZ! 
– TV Markíza: Nikto nie je za dverami – KZ! 
– TV Markíza: Dereš – KZ! 
– Slovenská televízia: Čo dokáže ulica 
– TV JOJ: Inkognito  
 
HUMORISTICKÉ NOVINY + ČASOPISY  

Akademik: Fedor Vico 
– cena neudelená 
 
KRÁTKE ANIMOVANÉ + HRANÉ FILMY 

Akademik: Martin Ciel 
– Pavol Pekarčík: R.S. Performer (2003) 
– Boris Šíma: Dnes mám prvé randevú (2002) = laureát 
– Marián Vilaris: Animáče (2003) 
+ 3 laureáti z festivalu HAH (Hraný Amatérsky Humor vo filme) Dolná Strehová 2004  
 
HUMORNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY  

Akademik: Marian Jaslovský 
– Štefan Húska – www.frk.sk = laureát 
– www.funny.sk 
– www.bomba.sk  
 
HUMORNÉ TV REKLAMNÉ SPOTY  

Akademik: Juraj Johanides 
– Leo Burnett – Bratislava: Budiš = laureát 
– Miškov, Uličný, Weber – Bratislava: Smrť zvoní pri dverách  
 
O S O B I T N É   O C E N E N I A: 
 
OBJAV ROKA / FESTIVALU 

Akademik: Stanislav Radič 
– Kornel Földvári – Bratislava  
– DS Yemelo – Banská Štiavnica  
 
NAJLEPŠIA PRODUKCIA FESTIVALU  

Akademik: Ján Fakla 
– DINO – Horná Streda – Turci na diaľnici   
 
NAJORIGINÁLNEJŠÍ GÝČ ROKA  

Akademik: Roman Vykysalý 
– Zbierka Tatiany Kovačevičovej – Bratislava – zapožičala najviac gýčov 
 
– Topvar-fest = festival piva na festivale humoru s degustáciami a súťažami počas festivalu niekoľkokrát + na 
záver festivalu s diskotékou pre návštevníkov festivalu a dídžejom D. J. Pytonom – (Reštaurácia Zlatý Sivoň) 
 
– otvorenie Uličky slávnych nosov – inštalácia nosa slávneho humoristu Jula Satinského na „Múr nosov“ – 
autor reliéfu: Jozef Karol Höger 
 

Pohár improvizácie:  
 
– medzinárodné zastúpenie 
– scéna a čas: Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok o 21.30 
– moderátori: Roman Slanina a Noro Antalík 
– víťazi:  Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská  Bystrica (získali ocenenie Zlatý gunár) 
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Kúzelníci:  
 
– nominovaní na ZG –  
 
– Duo Devils – Peter Šesták – Bratislava – kúzelník a iluzionista – Magic show – klasický kúzelnícky repertoár 
na klasickom pódiu v interiéri – zapája diváka – (Reštaurácia Zlatý sivoň – v piatok) 
 
– Jozef Talostan – Bratislava – kúzelník – na ulici i v interiéri, vhodné i pre deti – do svojho účinkovania zapája 
diváka – (Nádvorie Vinotéka Varhaňovský – v piatok) 
 
... Kategória – artista, kúzelník, na festivale doteraz nebola. No, keďže Gagy sú v novom štýle, prečo nie? V 
Kremnici budú kúzliť, vytvárať ilúzie a robiť artistické kúsky hneď dvaja protagonisti tohto umenia, Jozef 
Talostan vo svojej interaktívnej produkcii a Peter Šesták vo svojej Magic show, obaja sú z Bratislavy. ... 
 

Kúzelníci, tak to tu ešte nebolo. 2004. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12, č. 199. [Príl.]  
Sme na 24. festivale humoru, 2004, s. 2. 

 

Internetové stránky: 
 
– nominované na ZG – Štefan Húska – 7 500 vtipov na www.frk.sk + www.funny.sk + www.bomba.sk – 
(Knižnica Jána Kollára – čitáreň – v piatok i v sobotu) 
 

Reklama: 
 
– TV reklamné spoty nominované na ZG:  
– Budiš – Leo Burnett – Bratislava + Smrť zvoní pri dverách – Miškov, Uličný, Weber – Bratislava – 
(Reštaurácia Zlatý Sivoň – v sobotu)  
 

Počasie: – vydarené, čomu nasvedčujú fotografie, vystavené na internetovej stránke Gagov – 
http://www.gagy.sk/ 
 

Dejiská (scény): 
 
– MsKS, NBS – Múzeum mincí a medailí – galéria, Knižnica Jána Kollára, Letná scéna na Štefánikovom 
námestí, Nádvorie Vinotéka Varhaňovský, Pešia zóna, Reštaurácia Zlatý sivoň, Hlavná scéna na Zámockom 
námestí, Reštaurácia Pod baštou, Kino Partizán, Cremnicium – Galéria Archív, Kollárova ulica 
 
... Kde ste sa pohli, tam ste narazili na divadelnú či hudobnú scénu alebo pouličnú zábavu. Tých miest bolo 
desať. Na námestí [* Štefánikovom], na nádvorí Vinotéky [* Varhaňovský], Zámockom námestí, v kine 
Partizán, v Mestskom kultúrnom stredisku, v Mestskej galérii [* galéria NBS – Múzea mincí a medailí], v galérii 
Archív, Knižnici Jána Kollára, reštaurácii Zlatý Sivoň či na pešej zóne ... 
 

KUBÁŇ, Ján. 2004. Kremnické gagy : Akadémia humoru Slovenska a Zlatý gunár v Kremnici.  
In Národná osveta. ISSN 1335-4515, 2004, roč. 14, č. 10, s. 19. 

Usporiadatelia: 
 
Hlavní usporiadatelia:  
 
– Spolok Klub mládeže Labyrint OZ Kremnica 
– mesto Kremnica 
– NEO – nezisková organizácia Bratislava 
– G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s.r.o. Banská Bystrica 
– Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom 
 



 

 - 199 - 

... Ján Fakla, Stano Radič, Roman Vykysalý, Tamara Vykysalá, Igor Kríž, Tibor Blahyj, Helena Žňavová, Alena 
Kršiaková, Vladimír Chovanec a iní ochotní nadšenci gagov ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína – VYKYSALÁ, Tamara. 2004. Kremnické gagy 2004 v novom štýle boli 
predpremiérou svojej štvrťstoročnice. In Kremnické noviny. 2004, roč. 14, č. 10, s. 5. 

 
Spoluusporiadatelia: 
 
– NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára v Kremnici 
– Cremnicium – OZ Kremnica 
– Rybárska reštaurácia Zlatý Sivoň Kremnica 
– Divadlo Kusy cukru OZ Kremnica 
– OZ PRMK Kremnica  
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Tibor Blahyj (financie), Ján Fakla (hlavný manažér festivalu), Vladimír Chovanec, Igor Kríž (technické 
zabezpečenie), Alena Kršiaková, Stano Radič (hlavný dramaturg), Tamara Vykysalá a Roman Vykysalý 
(obaja dramaturgia), Helena Žňavová (propagácia) 
 

Sponzori + Partneri: 
 
Hlavný sponzor: 
 
– TOPVAR, a. s., Topoľčany 

 
Hlavný mediálny partner: 
 
– Rádio EXPRES Bratislava 
 
Sponzori festivalu: 
 
– Kooperativa a. s. Banská Bystrica 
– Bazokov – umelecké kováčstvo Kremnica 
– Metské lesy s.r.o. Kremnica 
– Vinotéka Varhaňovský Kremnica 
– POSTEL Bratislava 
– LUKROMTEL Kremnica  
 
Mediálni partneri: 
   
– STV Bratislava  
– STORE MEDIA Bratislava 
– SME Bratislava 
 
Festival podporili: 
   
– Ministerstvo kultúry SR 
– Mesto Kremnica 

 
Články: 
119* pozn. zost. 

318. Dvadsiaty štvrtý festival humoru kremnické gagy 2004 v novom medzinárodnom štýle  
Kremnica 27.-28. augusta 2004 : koncept. – Záznam urobený 4.6.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu: 

                                                
119* – pozn. zost. – v prílohe Sme na 24. festivale humoru, autorstvo svojich článkov označila Kveta Fajčíková 
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http://archiv.gagy.sk/ 
 
 Koncept 24. festivalu humoru a satiry 

 
319. Kremnicou sa bude niesť dobrá nálada / [autor] (dt). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 14, č. 198 (26.8.2004), s. 17 
 

 informatívny článok 
 

320. Fajčíková, Kveta 
Ulica slávnych nosov a pocta gýču : cez víkend sa uskutoční už 24. ročník festivalu 
slovenského humoru a satiry Kremnické gagy / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 198 (26.8.2004), s. 25. 

 
 o novinkách festivalu informuje Ján Fakla 

... Z rozhovoru o koncepcii festivalu s hlavným manažérom Jánom Faklom... 
 

...  Ide tak nielen o najstarší, ale aj jediný humoristický festival, ktorý sa na Slovensku 
napriek rôznym ťažkostiam udržal dodnes. V čom vidíte túto neobvyklú zotrvačnosť? 

„V neopakovateľnej symbióze starobylej Kremnice a ľudí, ktorí sa na svet pozerajú z iného 
uhla pohľadu. V tomto úžasnom prostredí sa vždy stretne zvláštne zoskupenie umelcov, divákov 
a organizátorov, ktorých humor neopustil ani napriek peripetiám doby. Kremnica má charizmu, ktorú 
humoristi prenášajú na návštevníkov festivalu, a táto je už asi zakódovaná aj v génoch domácich 
usporiadateľov, ktorí ju odovzdajú ďalším generáciám.“... 

 
... Gagy začnú týmto ročníkom akýsi vnútorný prerod. Majú sa stať míľnikom, ktorý 
z Kremnice spraví mesto humoru? 

„Áno, chceme Gagy zrevitalizovať, aj keď sa nám všetky plány ešte tohto roku realizovať 
nepodarilo. Akcie ako Ulička slávnych nosov – kde ako prvý osadíme reliéf Jula Satinského, Múzeum 
Gýča či vznik Akadémie humoru Slovenska majú vytvoriť nové tradície, pre ktoré sa do Kremnice 
oplatí za humorom prísť aj mimo konania festivalu.“ 

 
Chcete z Kremnice urobiť festivalové centrum humoru Slovenska? 

„Je len na Kremničanoch, či aj v budúcnosti budú mesto takto prezentovať. Zdá sa, že súčasné vedenie 
mesta tú ambíciu má.“ ... 

 
321. Na Kremnických gagoch udelia Zlatého gunára / [autor] (dt). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 14, č. 199 (27.8.2004), s. 23. 
 

 informuje Tamara Vykysalá 
... „Nášmu festivalu sme dali novú tvár, aby sme pokračovali v jeho jedinečnosti. Bol na Slovensku prvý 
a predovšetkým ojedinelý a my chceme, aby taký bol aj v treťom tisícročí,“ hovorí jedna z dramaturgov 
festivalu Tamara Vykysalá. 

Novinkou je napríklad Akadémia humoru Slovenska zo zaslúžilých a čestných celebrít 
slovenského humoru. Bude udeľovať najvyššie humoristické ocenenie Zlatého gunára v 20 kategóriách 
za najlepšiu humoristickú tvorbu v rôznych žánroch vrátane celoživotného diela, ba aj za najväčší gýč 
roka. Podľa Vykysalej je to svojrázna obdoba udeľovania Oscarov, ktorou tohtoročné Kremnické gagy 
vyvrcholia v sobotňajšom večernom Gagaprograme. ... 

 
322. Aj spisovatelia a ich vydavatelia zabojujú o Zlatého gunára! 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 2. 

 
 zastúpenie literatúry na Gagoch 

 
323. Dnes mám prvé randevú... návrat krátkych filmov. – Obr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 2. 
 
 návrat krátkeho filmu na Gagy 
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324. Fajčíková-Hovoričová, Kveta 
Kremnica centrom humoru Slovenska? / Kveta Fajčíková-Hovoričová. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 2. 

 
 rozhovor s Jánom Faklom 

 
325. Fajčíková-Hovoričová, Kveta 

Na slovíčko s Romanom Vykysalým / [Kveta Fajčíková-Hovoričová]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 2. 

 
 s Romanom Vykysalým – komisárom výstavy gýča – o gýči ako takom, ale i o gýčovitom 

správaní sa našinca 
 

326. Fajčíková-Hovoričová, Kveta 
V uličke slávnych nosov sa ako prvý objaví reliéf Jula Satinského / [Kveta Fajčíková-
Hovoričová]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 5. 

 
 o Uličke slávnych nosov 

 
327. Chaplin na Gagoch...? . – Fotogr. 1 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 4. 

 
 ako bol Chaplin – Vladimír Kulíšek – na Gagoch 2004 

 
328. CHIKI LIKI- TU-A hľadá stále svoju lásku. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 4. 

 
 informatívny a odporúčajúci článok, týkajúci sa hudobných produkcií 

 
329. Kolínský, Jiří 

Kremnické gagy s nosom Jula Satinského: 24. ročník humorného festivalu oživí udeľovanie 
Zlatých gunárov / Jiří Kolínský. – Fotogr. 1. 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 15, č. 199 (27.8.2004), s. 11. 

 
 o novinkách informuje Ján Fakla 

... Najväčšou a najočakávanejšou novinkou 24. ročníka Kremnických gagov je udeľovanie cien Zlatý 
gunár. Podľa Faklu odborná porota bude rozhodovať o najkomickejších a najsmiešnejších 
dramatických dielach v troch základných kategóriách – Divadelné kolektívy, Jednotlivci a Médiá. 
Nominovaných je spolu 67 súborov, autorov a televíznych či rozhlasových produkcií. „Festival sme 
chceli poňať ako medzinárodný, na to však treba viac peňazí,“ poznamenal Fakla. Napriek tomu sa 
v Kremnici predstaví 250 účinkujúcich na troch odhalených a šiestich zastrešených pódiách. Chýbať 
nebudú ani tradiční hostia z Česka, a tak o zábavu núdza určite nebude. ... 

 
330. Kúzelníci, tak to tu ešte nebolo. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 2. 

 
 článok o kúzelníkoch 

 
331. Objav roka : Fešandy, DINO, Bradatá dvojica, Hľadanie, alebo ... kto? – Fotogr. 3. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 5. 

 
 článok o objavoch roka na doskách, ktoré znamenajú svet 
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332. Produkcie nominované na prestížne ocenenie slovenských humoristov Zlatý gunár 2004 :  

na festivale humoru KREMNICKÉ GAGY 2004 27.-28. augusta 2004. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 3. 

 
 zoznam kategórií, nominácií a akademikov 

 
333. Program festivalu humoru Kremnické gagy 2004. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 7. 
 
 podrobný program podujatí Gagov 2004 

 
334. Radič, Stano 

Akadémia humoru Slovenska a ZLATÝ GUNÁR / Stano Radič. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 1. 

 
 úvodný príhovor Stana Radiča 

 
335. Scény budú patriť obľúbeným bábkarom ... a deťom! – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 4. 

 
 informácie o predstaveniach a odporúčania na predstavenia (nielen) pre deti 

 
336. Slovenskí karikaturisti v silnejšej zostave. – Obr. 2. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 4. 

 
 o karikaturistoch na Gagoch 2004 

 
337. Stručná história festivalu. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 3. 

 
 história festivalu + osobnosti + divadlá 

 
338. Zlatá gunárova cesta : priestory konania podujatí. – Fotogr. 10, obr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 6 

 
 fotografie jednotlivých scén s navigačným plánom 

 
339. Životný štýl Slováka obyčajného v živom múzeu gýča. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 199 (27.8.2004). – [Príl.] Sme na 24. festivale 
humoru. – (27.8.2004), s. 5. 

 
 o Výstave gýča a príbehu z hlavy Romana Vykysalého – Rodinná slávnosť 

 
340. Fajčíková, Kveta 

Do Kremnice prišlo nečakane málo gýčov / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 12, č. 201 (30.8.2004), s. 13. 

 
 o Uličke slávnych nosov + gýčoch + Pohári improvizácie 
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341. Gýče : medzi trpaslíkmi aj Mečiar na sušienkach / [autor] (mh). – Fotogr. 4. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 14, č. 201 (30.8.2004), s. 8. 

 
 o gýčoch 

 
342. Satinského nos vystavili v Kremnici / [autor] (mh). – Fotogr. 2. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 14, č. 201 (30.8.2004), s. 9. 
 

 o Uličke slávnych nosov + prvom nose v nej umiestnenom – nose Júliusa Satinského 
 ... „Nos je najdôležitejším orgánom každého humoristu, preto sme sa rozhodli zvečniť túto časť ich tela 
týmto spôsobom,“ vysvetľoval zámer Stano Radič. ... 

 
343. Schmidtová, Katarína 

Kremnické gagy 2004 v novom štýle boli predpremiérou svojej štvrťstoročnice / Katarína 
Schmidtová, Tamara Vykysalá. – Fotogr. 11. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 13, č. 10 (1.10.2004), s. 5. 
 
 informatívny + hodnotiaci článok 

... Kremnica má podľa slov primátora mesta M. Nárožného ambície stať sa hlavným mestom humoru 
Slovenska. To je aj cieľom dramaturgov budúcoročných gagov. Tie budú sláviť svoje strieborné 
jubileum – 25. ročník. ... 

 
344. Kubáň, Ján 

Kremnické gagy : Akadémia humoru Slovenska a Zlatý gunár v Kremnici. 
  In: Národná osveta. – ISSN 1335-4515. – Roč. 14, č. 10 (2004), s. 19. 
 

 hodnotiaci článok + o scénach v roku 2004 
 

 
 
 

 
 

Cena Zlatý gunár – podľa skice Ingrid Soboslayovej- Ondrejičkovej ho zhotovil Roman Vykysalý 
v kováčstve Bazokov Kremnica 

In: Sme na 25. festivale humoru. – (26.-28.8.2005), s. 3. 
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Ročník XXV. 

 

Termín:   26. august 2005 (piatok) – 28. august 2005 (nedeľa) 

Prezident AHS: Stanislav Štepka 
 

... Mesto sústavne križovali Rasťo Piško, Tomáš Janovic, či prezident Akadémie 
humoru Slovenska Stanislav Štepka. Ten mal neľahkú úlohu. Mal dohliadať na 
jednotlivých akademikov, aby objektívne rozhodli, ktoré produkcie z rôznych 
humoristických kategórií si odnesú ocenenie Zlatý gunár. ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005d. Humoru v Kremnici neunikli ani zarytí skeptici. 
In MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12,  
č. 34, s. 3. 

 

Akademici: Ľubomír Belák, Marián Čekovský, Ján Fakla, Alexander Gerič, Peter Janků, 
Tomáš Janovic, Ivan Kováč, Milan Markovič, Jozef Mokoš, Oľga Panovová, 
Iveta Radičová, Vladimír Štefko, Ján Valter, Roman Vykysalý, Andrej Zmeček 

 

Osobnosti podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 
Koloman K. Bagala –  vydavateľ – na festivale účinkoval v programe Živý dôkaz 
Peter Cvik –   manažér a organizátor – na festival pritiahol športové osobnosti a „o dušu“ hral futbal 
Stano Dančiak –  herec – na festivale účinkoval v programe 25 s r.o. 
Mikuláš Dzurinda –  premiér – festival podporil, otváral a zabával sa 
Oľga Feldeková –  humoristka a spisovateľka – na festivale účinkovala v programoch Stredoslováci  

a 25 s r.o. 
Kornel Földvári –  spisovateľ – na festivale účinkoval v programe Gagamamanéž a prevzal Zlatého 

gunára 
Marián Geišberg –  herec a muzikant – na festivale spieval a účinkoval v programe 25 s r.o. 
Alexander Gerič –  kúzelník a iluzionista – na festivale hodnotil a pózoval s víťazmi ceny Trafená hus 
Ján Grexa –   humorista – na festivale sa zabával a hral futbal 
Karol Horváth –  dramatik – na festivale účinkoval v programe Živý dôkaz 
Peter Janků –   pesničkár a redaktor – na festivale hodnotil pesničkárov, spieval a udeľoval Zlatého  

gunára 
Tomáš Janovic –  aforista, spisovateľ – na festivale účinkoval v programe Gagamamanéž, hodnotil  

spisovateľov a odovzdával Zlatého gunára 
Miroslav Kasprzyk –  mím – na festivale účinkoval a dozeral na svoj súbor 
Jana Kirschner –  speváčka – na festivale spievala – rozdávala radosť 
Zuzana Kronerová –  herečka – na festivale účinkovala v komédii Shirley Valentine 
Milan Lasica –   humorista, herec, textár, režisér, riaditeľ – na festivale účinkoval v programe 25 s r.o. 
Filip Lašut –   fotograf – na festivale všetko fotografoval 
Silvester Lavrík a Laco Kerata – režisér a herec – na festivale účinkovali v programe Živý dôkaz, S. Lavrík aj  

prevzal Zlatého gunára 
Koloman Leššo –  karikaturista – na festivale vystavoval i kreslil 
Milan Markovič –  humorista, herec, moderátor, scenárista – na festivale účinkoval v programoch  

Markovič za mrežami a 25 s r.o., hodnotil a  moderoval Pohár improvizácie, ba  
hral i futbal 

Jozef Mokoš –   divadelník, pedagóg – na festivale hodnotil predstavenia pre deti a udeľoval Zlatého  
gunára 

Jiří Olič –   publicista – v rámci festivalu prednášal na Sympóziu o gýči 
Rasťo Piško –   humorista, herec, moderátor, scenárista – festival otváral (s Janom Faklom)  

a účinkoval v programe Markovič za mrežami 
Stano Radič (1955-2005) – humorista, scenárista, moderátor – festival pripravoval, predpovedal dobré počasie  

a „zhora ochraňoval“ 
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Iveta Radičová –  sociologička – na festivale hodnotila a prevzala čestné občianstvo mesta Kremnica  
in memoriam i Zlatého gunára za svojho manžela Stana Radiča 

Vladimír Štefko –  teatrológ, pedagóg – na festivale hodnotil divadlá a odovzdával Zlatého gunára 
Stanislav Štepka –  autor, herec, režisér, riaditeľ, humorista, prezident AHS – na festivale účinkoval  

v inscenácii RND Kronika komika, hodnotil a odovzdával Zlatých gunárov 
Elena Vacvalová –  humoristka – na festivale účinkovala v programe 25 s.r.o. 
Ján Valter –   karikaturista – na festival pozval karikaturistov a udeľoval Zlatého gunára 
Roman Vykysalý –  umelecký kováč, herec – festival pripravoval, hodnotil gýče a účinkoval v programoch  

Non teatro buffo alebo Sága gagu slovenského a 25 s r.o., odovzdával Zlatého 
gunára 

Futbalový tím osobností Vincent Lukáč, ...Ladislav Jurkemik, ...František Mikloško, ...Pavol Kelley, ...  
Stanislav Žiačik, ...atď. pred akciou Veselá je tráva 

 

 
Novinky: 
 
– bude sa udeľovať ocenenie Trafená hus 
 
... Čo je však novinka – po prvýkrát sa bude udeľovať ocenenie Trafená hus, akási obdoba americkej zlatej 
maliny pre oblasť humoru. ... 
  
 Mojsejovci horúcimi kandidátmi na Trafenú hus. 2005. In MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY.  

ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12/46, č. 13, s. 2. 
 
... Súťažné programy nominuje Akadémia humoru Slovenska, ktorej prezidentom je Milan Lasica. Tým 
najlepším v jednotlivých kategóriách udelí prestížne ocenenie Zlatého gunára. „Bude medzi nimi aj Gunárik, 
ktorý je určený pre objav roka. Osobitnou kategóriou je najväčšia trápnosť roka – Trafená hus. Najhorúcejším 
kandidátom na ňu sú zatiaľ Mojsejovci,“ dodal Fakla. ... 
 
 TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar. 2005. Horúcim kandidátom na Trafenú hus sú Mojsejovci. In Pravda.  

ISSN 1335-4051, 2005, roč. 15, č. 80, s. 25. 
 
– Cena Stana Radiča za objav roka 
 
... Po prvý raz na festivale udelia aj osobitné ocenenie Cenu Stana Radiča za objav roka a takisto trofej 
Trafená hus, za najväčšiu trápnosť roka. ... 
 
 Začínajú sa Kremnické gagy. 2005. In Sme. ISSN 1335-440X, 2005, roč. 14, č. 198, s. 26. 
 
– tvorivé dielne humoristov – (od utorka do nedele) 
 
– sympózium o gýči – (mimo)súdne pojednávanie „o úlohe gýča v umení a spoločnosti“ – do súdnej siene prišli 
hájiť, alebo žalovať gýč: básnik a literárny kritik Jiří Olič, Ján Grexa, Ivan Popovič, či Rasťo Piško – (Spolok 
Cremnicium, Kollárova ulica – v sobotu) 
 
... Patrónom múzea a sympózia gýčov je Roman Vykysalý. Seminár o materiálnych a duchovných produktoch 
„Slováka obyčajného“ má viesť až k tomu, že gýč symbolicky povýšia na umelecký sloh. „Dávno žiaden sloh 
nepribudol,“ tvrdí autor myšlienky Roman Vykysalý. ... 
  

Mojsejovci horúcimi kandidátmi na Trafenú hus. 2005. In MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY.  
ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12/46, č. 13, s. 2. 

 
... Súčasťou Kremnických gagov bude aj sympózium o gýči, nadväzujúce na vlaňajšiu živú výstavu gýča. 
Sympózium bude mať formu súdneho pojednávania, na ktorom bude obžalovaný kurátor kremnickej stálej 
expozície gýča Roman Vykysalý. Svedkami obžaloby i obhajoby v spore o tom, či gýč je alebo nie je umenie, 
budú známi humoristi. ... 
 

Na jubilejných kremnických gagoch uvidíme okolo tristo humoristov. 2005. In MY - NOVINY 
ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12, č. 33, s. 3. 
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... O gýči sa však nehovorilo iba v humoristickej rovine. Gýč si zasadol aj na lavicu obžalovaných 
a medzinárodné sympózium o gýči bolo poriadne tvrdé. V meste, kde vzniklo prvé Múzeum Gýča na svete, sa 
tomu netreba čudovať. Kremničania už dávno tvrdia, že ak nás gýč prenasleduje na každom kroku, treba ho 
konečne uznať za umelecký štýl. Do súdnej siene prišli hájiť, alebo žalovať gýč také osobnosti ako básnik 
a literárny kritik Jiří Olič, Ján Grexa, Ivan Popovič, či Rasťo Piško. „Je to takmer biblické. Gýč je baránok 
boží, ktorý sníma hriechy umeleckého sveta,“ tvrdil Jiří Olič. 
 Potom sa v súdnej sieni rozbehla ostrá diskusia o tom, prečo kreslil Van Gogh iba slnečnice a nevšímal 
si rododendrony. Nech už bola sila argumentov za i proti gýču akokoľvek presvedčivá, porota si nechala rok na 
rozmyslenie a súde pojednávanie odročila na budúce gagy. ... 
 
 FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005d. Humoru v Kremnici neunikli ani zarytí skeptici. In MY - NOVINY  

ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12, č. 34, s. 3. 
 
– kremnický orloj – v oknách Barbacanu sa počas troch dní majú objavovať „najsvätejší slovenskí humoristi“ 
 
... či novú atrakciu – kremnický orloj. V oknách sa počas troch dní majú objavovať najsvätejší slovenskí 
humoristi. ... 
 
 Mojsejovci horúcimi kandidátmi na Trafenú hus. 2005. In MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY.  

ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12/46, č. 13, s. 2. 
 
– konkurz na nové logo festivalu 
 
– malý filharmonický husací zbor Kremničaniek – (na scéne pred každou produkciou) 
 
– Musica babracana – (na gangu Barbacanu – Medzibránie) 
 

Top produkcie z http://archiv.gagy.sk/: 
 
– Stredoslováci – premiéra – verejná nahrávka zábavnej relácie Slovenského rozhlasu – štúdia Banská Bystrica 
– ktorú založili a spolu moderovali humoristi: Stano Radič a Ján Snopko, Agentúra NEO pozvala do 
septembrového vydania glosátorku: Oľgu Feldekovú a hudobníka: Mariána Čekovského (Kino Partizán, 
Križkova ulica – v piatok) 
 
... Verejná nahrávka zábavnej relácie Slovenského rozhlasu, štúdia Banská Bystrica, ktorú pred viac ako rokom 
založili a spolu moderovali humoristi Stano Radič a Ján Snopko. Agentúra NEO pozvala do septembrového 
vydania glosátorku Oľgu Feldekovú a hudobníka Mariána Čekovského. ... (http://archiv.gagy.sk/) 
 
– Teatro Tatro – Nitra – Bianca Braselli, dáma s dvoma hlavami – divadlo hromových úžasov a vzácnych 
nemožností – (Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
... Divadlo hromových úžasov a vzácnych nemožností. Príbeh o snoch a túžbach občana Celerína Počuchova  
magickom panoptiku cirkusového riaditeľa Giacoma oživuje zabudnuté tradície kočovného komediantstva, 
potulného herectva a mámenia. Veselé ľudové divadlo prešpikované cirkusovými číslami (hovoriaci pes, vrhač 
nožov, levitujúci ľudia, hypnóza, klaunské výstupy...), množstvom gagov a ponukou kvalitného vína. ... 
(http://archiv.gagy.sk/) 
 
... V Kremnici uvidia diváci komediálnu hru Bianka Braselli, dáma s dvoma hlavami. Je to ich najúspešnejšie 
predstavenie v Maringotke, takže si ho určite nenechajte ujsť. Český autor Jan Weiss mu vdýchol atmosféru 
mystiky, ale i vtipu a odľahčenia a režisér Ondrej Spišák využil napätie hry naplno. Dýchne na vás tradíciou 
komediantstva, potulného herectva, i cirkusu. Je to hra o snoch a túžbach obyčajného človeka Celerína 
Počuchova a ich naplnení počas magického predstavenia v panoptiku pána Giacoma. Ten je majstrom mágie 
a psychológie. Podivín, ktorý vstupuje do ľudských snov a vytvára cez ne bizarné situácie, určite nenechá nikoho 
na pochybách, že projekt Maringotka vrátil slovenskej divadelnej scéne niečo, čo tu roky chýbalo. ...  
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005b. Bianca Braselli – skvelá hra z Maringotky! In Sme. ISSN 1335-440X, 
2005, roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na 25. festivale humoru v Kremnici, 2005, s. 2. 
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– Radošinské naivné divadlo – Bratislava – Kronika komika – kabaretná hra s pesničkami a úryvkami chýrnych 
hier RND, v ktorej dominuje autor a režisér: Stanislav Štepka obklopený svojimi najbližšími priateľmi, dobrými 
i peknými herečkami a veselými zážitkami – (Kino Partizán, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– 25. s.r.o. – E. Vacvalová, M. Lasica, M. Geišberg, M. Markovič, S. Dančiak, O. Feldeková, R. Vykysalý – 
populárne glosovanie aktuálnych spoločenských a politických tém podľa vzoru 7 s.r.o. TV Markíza – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Slovenské tieňové divadlo, Agentúra eŠ ’77 – Bratislava – Sorry, alebo Markovič za mrežami nová kabaretná 
hra s pesničkami – Milan Markovič sa ocitol v „base“, účinkovali: Milan Markovič, Rasťo Piško a Judita 
Hansman – (MsKS, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Milan Markovič sa jednoducho ocitne v base. Jeho pobyt v tomto zariadení je pre neho novou inšpiráciou, no 
znepríjemňuje mu ho manželka, či bachar. Na druhej strane sú však ľudia, ktorí ho v samote rozptýlia. Úspešný 
kabaret Slovenského tieňového divadla však ponúka podstatne viac. Dej je spojením mnohých komických až 
bizarných situácií. Dozviete sa v ňom aj „pikošky“ zo zákulisia predchádzajúcich Markovičových programov. 
A to všetko z cely, z ktorej sa humoristovi von ani veľmi nechce. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005a. Akademik Markovič pôjde za mreže! In Sme. ISSN 1335-440X, 2005, 
roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na 25. festivale humoru v Kremnici, 2005, s. 5. 

 
– futbalová show Veselá je tráva – domáci tím + humoristi + legendy slovenského futbalu – moderovali: S. 
Pavlík a R. Slanina, zahrali si: Rasťo Piško, Jano Fakla, Milan Markovič, Jano Grexa, Laco Jurkemik, 
Vinco Lukáč ... – (Futbalové ihrisko, Kremnica – v nedeľu) 
 
... Pomerne priateľské futbalové stretnutie: GAGTEAM versus KREMNICA vymyslel a začal pripravovať Stano 
Radič. ... http://archiv.gagy.sk/ 
 
... No a skončilo sa to [* 25. ročník Gagov] v nedeľu veľkolepým futbalovým zápasom Gagteamu proti mužstvu 
Kremnice. Humoristickým (menej už futbalovým) hviezdam Rasťovi Piškovi, Janovi Faklovi, Milanovi 
Markovičovi, Janovi Grexovi a ďalším sa podarilo zahrať si v jednom tíme s internacionálmi Lacom 
Jurkemikom či Vincom Lukáčom a je v podstate vedľajšie, že o výsledku sa dodnes vedú ostré diskusie. Po 
nerozhodnom výsledku došlo totiž k pokutovým kopom, ktorých počet určite prevýšil počet ľudí na ihrisku 
a možno aj v hľadisku a miestami sa povráva, že sa kopú dodnes. ... 
 

MARKOVIČ, Milan. 2005. Kremnické gagy, alebo humor ešte u nás nezahynul. In Mosty :  
česko-slovenský týždenník. ISSN 1335-6135, 2005, roč. 14, č. 19, s. 8. 

 
– Pohár improvizácie – TOP produkcia – inovovaný – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v nedeľu) 
 
– h o s t i a   z   Č i e c h: 
 
– Zuzana Kronerová – Café Teatr Černá Labuť – Praha – Shirley Valentine, alebo bláznivý útek do krajiny 
za stenou – komédia – účinkovanie na festivale finančne podporilo hlavné mesto Praha, autor: Willi Russell, 
réžia: Ivan Balaďa, účinkujúca: Zuzana Kronerová – (Kino Partizán, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Unavená manželka a matka dvoch neznesiteľných dospelých detí sa rozhodne nechať rodinu jej osudu a odíde 
s priateľkou na dovolenku do Grécka. Tam prežije kvalitný sexuálny vzťah a odmietne sa vrátiť domov. 
Komédia pre jednu herečku od Williho Russella v bravúrnom výkone Zuzany Kronerovej je vhodná najmä pre 
ženy stredného veku a ich manželov. 
Účinkovanie na festivale finančne podporilo Hlavné mesto Praha. ... (http://archiv.gagy.sk/) 
 
... Obohatením programovej skladby tohtoročného 25. festivalu humoru Kremnické gagy bude nepochybne hra 
vynikajúceho dramaturga Williho Russela s názvom Shirley Valentine alebo bláznivý útek do krajiny za stenou. 
Jej jediná protagonistka, herečka Zuzana Kronerová, v nej siahne hlboko do vnútra hlavnej postavy, ale aj 
ostatných postáv, ktoré súvisia s dejom. Hra je totiž jednou z najvydarenejších one-woman performance, čiže 
divadla jedného herca. Už samotná forma, kde musí jedna herecká postava zvládnuť celý dej, si vyžaduje 
plnokrvnú hereckú osobnosť. Tou Zuzana Kronerová nepochybne je. Jej nezabudnuteľná Shirley, jednoduchá 
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žena z domácnosti, žne už niekoľko mesiacov úspech publika v Čechách i na Slovensku. Pôvabná hra vznikla na 
česko-slovenskej scéne v Café Teatr Černá Labuť v Prahe pod režisérskou taktovkou Ivana Balaďu. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005e. Skvelá Shirley Valentine v podaní Zuzany Kronerovej. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2005, roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na 25. festivale humoru v Kremnici, 2005, s. 4. 

 
– Bílé divadlo – Ostrava – Ty, který lyžuješ – groteskná skratka absurdity života – výjavy z čiernobieleho sveta 
lyžiarov podľa: M. Velíška – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Výjavy z čiernobieleho sveta lyžiarov podľa M. Velíška. Šesť nahých chlapov na lyžiach a dámske komorné 
kvarteto v grotesknej skratke absurdity života. Najprv šok, potom uľavujúci čierny smiech, neskôr katarzný mráz 
v chrbte. Žiadna exhibícia, ani snobská špekulácia či podkladanie sa, všetko má svoje presné dávkovanie i 
vyznenie. Predstavenie, ktoré obišlo niekoľko medzinárodných festivalov a hralo sa takmer po celej Európe. ... 
(http://archiv.gagy.sk/) 
 
... Jedným z najpríťažlivejších titulov tohtoročného festivalu humoru Kremnické gagy 2005 bude nepochybne 
hra s netradičným názvom Ty, který lyžuješ. Jeho protagonisti – český hosť festivalu, Bílé divadlo z Ostravy 
s hrou obišli takmer celú Európu. A všade žali nahé telá šiestich lyžiarov nadšenie a občas i mierne rozpaky. 
Divadelní kritici sa však názorovo neobvykle zhodli – nahota nemusí byť ani samoúčelná, ani poburujúca. ... 
Ako napísal Martin Švejda v českých Divadelných novinách „šesť nahých nepestovaných hercov, pohybujúcich 
sa neohrabane na scéne na drevených lyžiach, predstavujú skutočnosť, ktorá je šokujúca svojou absolútnou 
otvorenosťou a úprimnosťou. Je to skutočnosť taká nezastrená a fascinujúca, že sa zdá až absurdná. Bílé divadlo 
ale nezostáva u minimálnej znakovosti nahých tiel. Na bielej scéne v silnom osvetlení získavajú telá hercov 
zvláštny estetický punc. Sú žiarivé a navonok akoby bezbranné. Odtiaľ sú úvahy niektorých recenzentov  
o „groteskno-lyrickej koláži“, či aspektu odhalenosti v zmysle človeka, vydaného napospas mrazivej krutosti 
okolitého sveta“. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005c. Bílé divadlo – skvelá nahá lahôdka. In Sme. ISSN 1335-440X, 2005,  
roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na 25. festivale humoru v Kremnici, 2005, s. 4. 

 
... Bílé divadlo Ostrava zase odohralo predstavenie Ty, který lyžuješ. Šesť nahých mužov, ktorí asi fitnescentrum 
vidia iba cestou na vystúpenia, predviedlo na starých drevených lyžiach vtipnú skratku smutným životom. 
Výborne. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2005. Gagy boli fajn, Gunár si však zaslúži Trafenú hus. In Pravda. ISSN 1335-4051, 
2005, roč. 15, č. 201, s. 25. 

 
... Spomedzi vyše šesťdesiatich (!) bodov programu (divadlá, kapely, recitátori, klauni, pesničkári, literáti, 
mímovia, karikaturisti, kúzelníci, bábkári, kabaretiéri, improvizátori, žongléri, projekcie a odposluchy, ale tiež 
výstavy a pouličné produkcie), vyčlenili organizátori sedem takzvaných top-produkcií. Boli to vystúpenia 
nitrianskeho Teatro Tatro, Sedem s.r.o. (Vacvalová, Feldeková, Dančiak, Markovič, Lasica, Geišberg, 
Vykysalý), kabaret Sorry alebo Markovič za mrežami, Shirley Valentine (Z. Kronerová), radošinská Kronika 
komika, absurdná groteska z Ostravy Ty, který lyžuješ a ako obvykle zlatý klinec Pohár improvizácie pripravený 
a moderovaný „ringovým rozhodcom“ Milanom Markovičom.  

Bolo by však trestuhodným zjednodušením považovať spomenuté top-produkcie za jediné 
pozoruhodné. Lenže to už treba posúdiť osobne. ... 
 

MARKOVIČ, Milan. 2005. Kremnické gagy, alebo humor ešte u nás nezahynul. In Mosty :  
česko-slovenský týždenník. ISSN 1335-6135, 2005, roč. 14, č. 19, s. 8. 

 

Divadelné súbory: 
 
– Lunetrdlo – Partizánska Ľupča – Poetický labyrint – spomienka na 80-te roky – (MsKS, Križkova ulica –  
v piatok) 
 
– Slovenské Mimo Divadlo a Karpatskí pastieri – Bratislava – DEUS EX MACHINA – klauniáda – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
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– Nové divadlo DINO – Horná Streda – Drápačky – paródia na ľudové divadlo – (Kino Partizán, Križkova ulica 
– v piatok) 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Sága gagu slovenského – premiéra po 24 rokoch – Roman Vykysalý a Ján 
Fakla v obnovenej premiére kabaretného dialógu o vzniku prvého slovenského gagu – (MsKS, Križkova ulica – 
v piatok) 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – Zabíjačka – divadelná groteska – (Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie 
– v sobotu) 
 
– Celkom malé divadlo – Levice – Návšteva mladej dámy 
 

Kabaretné + Kolektívne pouličné produkcie: 
 
– Jarmočné pouličné divadlo Romana Slaninu – Rimavská Sobota – Fúzatá love story – premiéra – nominácia 
na ZG (Zlatý gunár) – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
– Umelecká spoločnosť Pyramída – Spišská Nová Ves – Pánska jazda – nominácia na ZG –  kabaret zúfalých 
mužov – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Adrián Ohrádka – Šurany - Bánov – Prvý slovenský pantomimický kabaret – nominácia na ZG – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Vranov nad Topľou – (Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Slovenské tieňové divadlo a Agentúra eŠ ’77 – Bratislava – Sorry, alebo Markovič za mrežami – nominácia 
na ZG – (MsKS, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– h o s ť   z   Č i e c h : 
 
– Bílé divadlo – Ostrava – Červený kohout letí k nebi – pouličná produkcia – (Štefánikovo námestie – v piatok) 
 

Pohybové produkcie + Pantomíma: 
 
– Juraj Benčík – Bratislava – Cyrano de Cognac – pantomimický  príbeh duše jedného muža – (MsKS, 
Križkova ulica – v piatok) 
 
– Ján Mikuš – Theater of John Kiripovskij – Bánovce nad Bebravou – Hijó, Rocinante – nominácia na ZG – 
pantomímy – Ryba, ryba, Vrabec a bocian, Dávid a Goliáš, Môj Rocinante, More, Ernest – (Šapitó Teatro Tatro, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Mím show – pantomíma s komentárom – (Nádvorie Vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Kúzelníci + Iluzionisti + Pouliční zabávači ... : 
 
– Peter Šesták – Bratislava – Magic show – nominácia na ZG 
 
– Jozef Talostan – Bratislava – Kúzelník Talostan – nominácia na ZG 
 

Hudba: 
 
– M.E.L.L. – Rimavská Sobota – koncert folkrockovej skupiny – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok)  
 
– Januárové prekvapenie – Vráble – nominácia na ZG – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Mloci – Prešov – koncert srandovnej skupiny – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
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– Karavana – Spišská Nová Ves – koncert skupiny – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Malevil – Modra – nominácia na ZG – koncert hudobnej skupiny – (Hlavná scéna, Zámocké námestie –  
v piatok) 
 
– LOJZO – folková skupina – Bratislava – koncert zábavnej skupiny – nekonal sa 
 
– Sereďský Dixieland band – Sereď – koncert revival-jazzovej kapely – (Hlavná scéna, Zámocké námestie)  
+ Jam session revival-jazzovej kapely – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Abusus – Vrbové – koncert statickej skupiny o počte 1 ks = Braňo Jobus – (Hlavná scéna, Zámocké námestie 
– v sobotu) 
 
– Jana Kirschner – recitál populárnej speváčky s piesňami z jej autorského pera – (Hlavná scéna, Zámocké 
námestie – v sobotu) 
 
– Chiki liki-tu-a – Prešov – nominácia na ZG – (Hlavná scéna, Zámocké námestie – v sobotu) 
 

Pesničkári + Muzikanti: 
 
– Peter „Petiar“ Lachký – Bratislava – nominácia na ZG 
 
– Štefan Šanta s Tomášom Blažom – Poprad – nominácia na ZG 
 
– Marek Mačák – Poprad – nominácia na ZG 
 
– koncert pesničkárov – P. Lachký s K. Žilovou, Š. Šanta s T. Blažom, M. Mačák, P. Janků – (Letná scéna, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Audio produkcie + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Rádio Rebeca – Banská Bystrica – Žarty na bok – nominácia na ZG – projekcia rozhlasovej produkcie,  
M. Úradníček – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Rádio Expres – Bratislava – Macheta rieši problémy – nominácia na ZG – projekcia rozhlasovej produkcie, 
Igor Guttler – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie) 
 
– Michal Struss – VŠMU – Bratislava – V kocke – animované poviedky – nominácia na ZG – projekcia filmu – 
(Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Juraj Johanides – Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom: Uši – cyklus propagačných spotov – 
nominácia na ZG – projekcia reklamy – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie – 
v piatok) 
 
– RND + TV Markíza – Bratislava – Človečina – nominácia na ZG – projekcia filmu v réžii Juraja Nvotu – 
(Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Stano Radič, Ján Snopko – Slovenský rozhlas Banská Bystrica – Stredoslováci – nominácia na ZG – 
projekcia cyklickej rozhlasovej relácie – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
– Ivan Popovič – Mať tak o koliesko viac – cyklus animovaných filmov – nominácia na ZG – tri projekcie 
animovaných produkcií – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Marta Ferencová VŠMU – Bratislava – Niekto je pod posteľou – filmová komédia – nominácia na ZG – 
projekcia filmu s M. Nogom v hlavnej úlohe – (Nádvorie Poľovníckej reštaurácie Silvánus, Štefánikovo 
námestie – v sobotu) 
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Výstavy  + Karikaturisti + Kolážisti + Fotografi: 
 
– výstavy trvali od 15.8-28.8.2005 
 
– Výstava karikaturistov – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
– dernisáž (28.8.) spojená s dražbou výkresu A3, ktorý slúžil na záznam tvorivých výstupov nominovaných 
autorov priamo na podujatí – vystavovali Fedor Vico, Ernest Svrček, Koloman Leššo  
 
– Ján Schuster (in memoriam) – 120* autorská výstava zo súkromnej zbierky autorovej sestry Zuzany 
Važanovej  
 
– Plagát festivalu SG/KG 1981-2005 – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– Nové logo KG 2006-2030 – súťažné práce – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– Fedor Vico – Prešov – nominácia na ZG – 121* vystavoval, ale neprišiel 

 
– Dana Zacharová – Bratislava – nominácia na ZG – 122* práce neposlala kvôli úmrtiu matky 
 
– Fero Jablonovský – Bratislava – nominácia na ZG – 123* nominoval za seba Jozefa Scheka 
 
– Ernest Svrček – Brezno – nominácia na ZG – 124* vystavoval, ale neprišiel 
 
– Koloman Leššo – Bratislava – nominácia na ZG 
 

Literatúra : 
 
– Gagamamanéž – T. Janovic, I. Kováč, P. Janků a nominovaní recitátori, pesničkári a literáti – komponovaný 
program – (Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– K. K. Bagala, S. Lavrík, K. Horváth, L. Kerata, V. Janček – Živý dôkaz – live literárna recesia – (Šapitó 
Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... V šapitó Teatro Tatro mala svoju čítačku aj literárna skupina Živý dôkaz. Koloman Kertész Bagala a „jeho“ 
spisovatelia už precestovali viacero festivalov. A aj na Gagoch na záver za smiechu rozhadzovali klávesy 
z rozbitej klávesnice. ... 
 
 FELLEGI, Juraj. 2005. Gagy boli fajn, Gunár si však zaslúži Trafenú hus. In Pravda. ISSN 1335-4051,  

2005, roč. 15, č. 201, s. 25. 
 
... Autori a súčasne interpreti prednášajú svoje krátke prózy, básne, aforizmy a hrajú na netradičných nástrojoch. 
Členmi tejto zvláštnej literárnej „skupinky“ sú Vlado Janček, Karol D. Horváth, Laco Kerata, Silvester 
Lavrík a Koloman Kertész Bagala. ... 
  

Na festivale bude aj Živý dôkaz. 2005. In Sme. ISSN 1335-440X, 2005, roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na  
25. festivale humoru v Kremnici, 2005, s. 2. 

 

Literáti + Epigramatici: 
 
– Kornel Földvári: Svet pre dvoch (L+S) – L.C.A. 2004 – nominácia na ZG 
 

                                                
120* – pozn. zost. – doplnila Helena Soboslayová 
121* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
122* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
123* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
124* – pozn. zost. – doplnil Ján Fakla 
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– Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec – V. Bednár – Matica slovenská 2004 – nominácia na ZG 
 
– Peter Gregor: Listy zo záhrady Eden – Ikar 2004 – nominácia na ZG 
 
– Ján Grexa: Humorista na dereši – Štúdio humoru a satiry 2004 – nominácia na ZG 
 
– Jozef Puškáš: Freud v Tatrách – Slovenský spisovateľ 2004 – nominácia na ZG 
 
– Stano Radič: Aforizmy – S.P.A.C.E./ NEO Bratislava 2005 – nominácia na ZG 
 
– Michal Švec: Príliš málo paranoje – L.C.A. 2004 – nominácia na ZG 
 

Recitátori + Individuálne pouličné produkcie: 
 
– Peter Hort – Nová Dubnica – nominácia na ZG 
 
– Pavol Náther – Bratislava – nominácia na ZG 
 
– Daniela Jurisová – Púchov – nominácia na ZG 
 

Bábkové produkcie + Produkcie pre deti: 
 
– Ján Mikuš – Bánovce nad Bebravou – Bubliman – tajomné pouličné kúzla a bubliny – (Letná scéna, 
Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Juraj Benčík – Bratislava – Kapitán Pantho a papagáj mimo – veselá hra s deťmi o tom, ako si na ostrove žije 
námorný kapitán so svojím papagájom – (Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Divadlo Buďalebo – Košice – Príbeh slaný – nominácia na ZG – veselá kočovná spoločnosť uvádza starý 
známy príbeh s novým zauzlením i rozuzlením – (Letná scéna, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Divadlo na doske – Prievidza – Rozprávka z komína – nominácia na ZG – interaktívna rozprávka pre 
najmenšie deti o dvoch kocúroch, ktorí stavajú svoj domček – (Letná scéna, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– DS Minetrdlo – Partizánska Ľupča – Príchod národného hrdinu  ... čiže Raketový vzostup Anči Zbíjačky – 
nominácia na ZG – (MsKS, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– Teatro Tatro – Nitra – O stvorení sveta – ako Pánbožko svet stvoril, ako mu pri tom Anjel pomáhal a Čert 
škodil – na motívy starých slovenských povestí a mýtov pre všetkých, ktorí ešte nevedia, ako sa to celé začalo – 
(Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Divadlo Kusy cukru – Kremnica – Červená čiapočka – alebo ako zajac prišiel o kľúčik – recesia pre deti 
a mládež na motívy známych rozprávok – (Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Detský divadelný súbor EVA pri Dome kultúry a ZUŠ I – Čadca – Už to ďalej nevydržím – (Letná scéna, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Môj gag – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Centra voľného času Cvrček Kremnica – (Letná scéna, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– poslucháči VŠMU – Bratislava – Tajomný Hippopotamus – nominácia na ZG – bábkové divadlo pre 
najmenšie deti a ich rodičov – (MsKS, Križkova ulica – v sobotu)  
 
– Divadelný súbor pri ZUŠ Yemelo – Banská Štiavnica – Panoptikum – nominácia na ZG – pantomimická 
žonglérska pouličná show o deťoch v zábavnom parku – (Letná scéna, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Divadlo Gong – Bratislava – Popoluška – nominácia na ZG – scénická recesia na motívy ľudovej rozprávky 
pre staršie deti a dospievajúcich i dospelých – (MsKS, Križkova ulica – v sobotu) 
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– Peter Šesták – Bratislava – Magic show – kúzelník a iluzionista v interaktívnej hre pre veľkých a malých – 
(Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Iné podujatia: 
 
– Otvorenie festivalu  s odhalením reliéfov nosov Jara Filipa (1949-2000) a Stana Radiča (1955-2005) – autor: 
Miroslav Rónai – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok o 16.30) 
 
– Zlatý gunár – Gagaprogram – vyhlásenie laureátov ZG a Trafenej husi; uvádzali: Jakub Nvota a Kamil 
Žiška – (Hlavná scéna, Zámocké námestie) 
 
... Podľa námetu zosnulého dramaturga festivalu Stana Radiča spoja populárni moderátori krátke ukážky 
laureátov Zlatého gunára z každej humoristickej kategórie s „bravúrnymi číslami“ prítomných akademikov 
a humoristických celebrít do jedného veľkého festivalového „gagaprogramu“ pod názvom Zlatý gunár. TV 
technikou zaznamenaný zábavný program na hlavnej otvorenej scéne v sobotu večer bude ozajstnou finálovou 
prehliadkou najlepšieho humoru na Slovensku. ... 
 

Dvadsiaty piaty festival humoru Kremnické gagy 2005 – Kremnica 26.-28. augusta 2005 (piatok –  
nedeľa) : koncept :: udeľovanie Zlatých gunárov v 15 kategóriách. 2005. 

 In Kremnické gagy [online]. 2005 [cit. 2010-06-04]. Dostupné na internete: 
 <http://archiv.gagy.sk/>  
 
... Program, ktorý napísali a uviedli Jakub Nvota a Kamil Žiška, mal však úroveň zlej stužkovej. Bol rozťahaný 
až nekonečný a prázdny až trápny. Okrem oceňovaných schádzali mnohí zo Zámockého námestia späť do mesta. 
... 
 FELLEGI, Juraj. 2005. Gagy boli fajn, Gunár si však zaslúži Trafenú hus. In Pravda. ISSN 1335-4051,  

2005, roč. 15, č. 201, s. 25. 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 

Produkcie nominované na ocenenie slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR na Festivale humoru 
KREMNICKÉ GAGY 2005 podľa žánrov a kategórií + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY      AKADEMICI 
 
KOLEKTÍVNE KATEGÓRIE: 
 
* = Rozhodnutie o laureátovi až po vzhliadnutí na festivale  
 
DIVADELNÉ PRODUKCIE * 

Akademik: Vladimír Štefko 
– Celkom malé divadlo – Levice: Návšteva mladej dámy = laureát 
– Divadlo Commedia – Poprad: Kováči 
– Nové divadlo DINO – Horná Streda: Drápačky 
 
HUDOBNÉ PRODUKCIE * 

Akademik: Marián Čekovský 
– Chiki liki-tu-a – Prešov = laureát 
– Abusus –Vrbové 
– Malevil – Modra 
– Januárové prekvapenie – Vráble 
 
KABARETNÉ + KOLEKTÍVNE POULIČNÉ PRODUKCIE * 

Akademik: Ján Fakla 
– STD a eŠ ’77  – Bratislava: Sorry, alebo Markovič za mrežami 
– Umelecká spoločnosť Pyramída – Spišská Nová Ves: Pánska jazda = laureát 
– Roman Slanina a Jarmočné divadlo – Rimavská Sobota: Fúzatá love story 
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POHYBOVÉ PRODUKCIE + PANTOMÍMA * 
Akademička: Oľga Panovová 

– DS Yemelo – Banská Štiavnica: Panoptikum 
– Ján Mikuš – Bánovce nad Bebravou: Hijó, Rocinante  
– Adrián Ohrádka – Bánov: Prvý slovenský pantomimický kabaret = laureát  
 
BÁBKOVÉ PRODUKCIE + PRODUKCIE PRE DETI * 

Akademik: Jozef Mokoš 
– Divadlo na doske – Prievidza: Rozprávka z komína 
– Divadlo Gong – Bratislava: Popoluška 
– VŠMU – Bratislava: Tajomný Hippopotamus = laureát 
– Minetrdlo – Partizánska Ľupča: Príchod národného hrdinu 
– Divadlo Buďalebo – Košice: Príbeh slaný 
 
POHÁR IMPROVIZÁCIE * 

Akademik: Milan Markovič 
– Cassanova – Banská Bystrica 
– DS Yemelo – Banská Štiavnica 
– Kasprzykovci – Liptovský Mikuláš = laureát 
– DINO – Horná Streda 
– Buďalebo – Košice 
– Gong – Bratislava 
– Študenti VŠMU – Bratislava 
  
INDIVIDUÁLNE KATEGÓRIE:  

 
KARIKATURISTI + KOLÁŽISTI + FOTOGRAFI 

Akademik: Ján Valter 
– Fedor Vico – Prešov = laureát 
– Dana Zacharová – Bratislava 
– Fero Jablonovský – Bratislava 
– Ernest Svrček – Brezno 
– Koloman Leššo – Bratislava 
– Ján Schuster – Banská Bystrica – in memoriam 
  
KÚZELNÍCI + ILUZIONISTI + POULIČNÍ ZABÁVAČI... 

Akademik: Alexander Gerič 
– Peter Šesták – Bratislava: Magic Show = laureát 
– Jozef Talostan – Bratislava: Kúzelník Talostan 
 
LITERÁTI + EPIGRAMATICI 

Akademik: Tomáš Janovic 
– Kornel Földvári: Svet pre dvoch (O Lasicovi a Satinskom) – L.C.A. 2004 = laureát 
– Peter Glocko ml.: Ide dravec tvrdo na vec – V. Bednár – Matica Slovenská 2004 
– Peter Gregor: Listy zo záhrady Eden – IKAR 2004 
– Ján Grexa: Humorista na dereši – Štúdio humoru a satiry 2004 
– Jozef Puškáš: Freud v Tatrách – Slovenský spisovateľ 2004 
– Stano Radič: Aforizmy – S.P.A.C.E. /NEO Bratislava 2005 = laureát 
– Michal Švec: Príliš málo paranoje – L.C.A. 2004 
 
PESNIČKÁRI + MUZIKANTI * 

Akademik: Peter Janků 
– Peter „Petiar“ Lachký – Bratislava 
– Štefan Šanta & Tomáš Blažo – Poprad 
– Štefan Šanta – Poprad = laureát 
– Marek Mačák – Poprad 
 
RECITÁTORI + INDIVIDUÁLNE POULIČNÉ PRODUKCIE * 

Akademik: Ivan Kováč 
– Peter Hort – Nová Dubnica = laureát 
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– Pavol Náther – Bratislava 
– Daniela Jurisová – Púchov 
 
MEDIÁLNE KATEGÓRIE: 

 
AUDIO PRODUKCIE * 

Akademik: Andrej Zmeček 
– Rádio Expres – Bratislava: Macheta rieši svoje problémy = laureát 
– Rádio Rebeca – Banská Bystrica: Žarty na bok 
– Slovenský rozhlas – Banská Bystrica: Stredoslováci 
  
AUDIO-VIZUÁLNE PRODUKCIE * 

Akademik: Ľubomír Belák 
– TV Markíza – Bratislava: Sedem s.r.o. 
– Michal Struss – VŠMU Bratislava: Animované poviedky 
– Ivan Popovič: Mať tak o koliesko viac – cyklus animovaných filmov 
– Juraj Johanides: Hodina deťom: Uši – cyklus propagačných spotov 
– Marta Ferencová VŠMU – Bratislava: Niekto je pod posteľou – filmová komédia 
– RND + TV Markíza – Bratislava: Človečina = laureát 
 
OSOBITNÉ OCENENIA:  
 
GUNÁRIK – CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA * 

Akademička: Iveta Radičová 
– karikatúry Martina Šútovca v SME: Shooty = laureát 
– Silvester Lavrík: Tichý dom = laureát 
– A. Šeban, T. Kubasák: CD Space Boys = laureát 
  
TRAFENÁ HUS - NAJVÄČŠIA TRÁPNOSŤ ROKA (GÝČ ROKA) 

Akademik: Roman Vykysalý 
– Dom na Pereši – Košice – celý dom vrátane majiteľov – okrem psa = laureát 
– Pošta pre teba – cyklický program STV Bratislava 
– Predpoveď počasia – víkendové vydanie v interpretácii Juraja Mokrého – TV Markíza Bratislava 
– Zlomené srdcia – cyklický program TV JOJ Bratislava 
– No Name – niektoré texty piesní populárnej hudobnej skupiny 
 
– veštiareň vo veži – non stop s polnočným prekvapením 
 

Pohár improvizácie:   
 
– TOP produkcia 
–  inovovaný 
 
... Tradičné a obľúbené javiskové improvizácie trojčlenných hereckých družstiev budú mať dve kolá. V prvom sa 
predstavia súťažné družstvá s vopred známymi témami, ktoré dostanú pri prezentácii na začiatku festivalu. 
V druhom kole budú súťažiť tzv. vyraďovacím spôsobom na vyžrebované témy – aforizmy, resp. ľudové 
príslovia a porekadlá ... 
 

Dvadsiaty piaty festival humoru Kremnické gagy 2005 – Kremnica 26.-28. augusta 2005 (piatok –  
nedeľa) : koncept :: inovovaný Pohár improvizácie. 2005. 

 In Kremnické gagy [online]. 2005 [cit. 2010-06-04]. Dostupné na internete: 
 <http://archiv.gagy.sk/ > 
 
– scéna a čas:  – Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu o 12.00 
– uvádzal:  – Milan Markovič 
– súťažili: Cassanova – Banská Bystrica – (nominácia na ZG) 

DS Yemelo – Banská Štiavnica – (nominácia na ZG) 
Kasprzykovci – Liptovský Mikuláš – (nominácia na ZG) = víťaz 

  DINO – Horná Streda – (nominácia na ZG)  
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Buďalebo – Košice – (nominácia na ZG) 
Gong – Bratislava – (nominácia na ZG) 

  študenti VŠMU – Bratislava – (nominácia na ZG) 
Krava pod paplónom – skupina vzniknuvšia priamo na Gagoch = víťaz 

 
... Pohár improvizácie príde na rad na pravé nedeľné poludnie, po dernisáži výstavy karikaturistov. Novinkou je, 
že trojčlenné družstvá budú poznať tému scénky 24 hodín vopred a témy vymyslí Milan Markovič. ... 
  

KOPEROVÁ, Eva. 2005. Jubilejné Kremnické gagy s hviezdnym obsadením. In Pravda. ISSN 1335-
4051, 2005, roč. 15, č. 198, s. 1 príl. 

 
... Pohárom improvizácie sa končili Kremnické gagy. „Hele, vole,“ napomínal Milan Markovič mladého 
herca, ktorý mu na štyroch mučal pod nohami. Stvárňoval príslovie: „Keď vola za rohy nechytíš, za chvost ho 
neudržíš.“ ... 
 
Po dvoch hodinách nedeľného poludnia na Pohári improvizácie končil Gagy futbal. Keď porota zložená 
z členov Akadémie humoru Slovenska nerozhodla, kto improvizoval najlepšie, nerozhodol ani moderátor Milan 
Markovič. A Zlatého gunára získali mimickí Kasprzykovci aj skupina Krava pod paplónom, ktorá vznikla na 
festivale. ... 
 
 FELLEGI, Juraj. 2005. Gagy boli fajn, Gunár si však zaslúži Trafenú hus. In Pravda. ISSN 1335-4051,  

2005, roč. 15, č. 201, s. 25. 
 

Počasie: – príjemné 
 
... Riaditeľ festivalu Ján Fakla mal dôvod na spokojnosť. Na gagoch vyšlo všetko, vrátane vrtkavého  
podjesenného počasia ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2005d. Humoru v Kremnici neunikli ani zarytí skeptici. In MY - NOVINY 
ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12, č. 34, s. 3. 

 

Dejiská (scény): 
 
– Futbalový štadión 
– Hlavná scéna, Zámocké námestie 
– IM – Mineral, Štefánikovo námestie 
– Kino Partizán, Križkova ulica 
– Knižnica Jána Kollára, Štefánikovo námestie – čitáreň 
– Letná scéna, Štefánikovo námestie 
– Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica 
– Múzeum Gýča, Kollárova ulica 
– Nádvorie Silvánus – poľovnícka reštaurácia, Štefánikovo námestie 
– Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie 
– NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie 
– Pešia zóna 
– Reštaurácia Zlatý sivoň 
– Spolok Cremnicium, Kollárova ulica 
– Šapitó Teatro Tatro, Štefánikovo námestie 
– Štefánikovo námestie 
– Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica 
 
... Festival bude na 10 scénach, z nich polovica je v exteriéri. Hlavnými scénami budú zámocké nádvorie, kino 
Partizán, Mestské kultúrne stredisko, šapitó divadla Teatro Tatro a letná scéna na námestí. Záverečný program 
Zelená je tráva bude na futbalovom štadióne. Diváci sa môžu zabaviť aj na viacerých sprievodných podujatiach 
v uliciach Kremnice. ... 
 

Na jubilejných kremnických gagoch uvidíme okolo tristo humoristov. 2005. In MY - NOVINY  
ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2005, roč. 12, č. 33, s. 3. 
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Usporiadatelia: 
 
Hlavní organizátori: 
 
– mesto Kremnica 
– G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o. Banská Bystrica 
– NEO – nezisková organizácia Bratislava 
– Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom  
– Spolok KM Labyrint Kremnica  
 
Spoluusporiadatelia: 
 
– NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára v Kremnici 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– 125* Tibor Blahyj  (financie), Ján Fakla (riaditeľ festivalu), Pavol Kelley (producent festivalu), 126* Igor 
Kríž (ubytovanie), 127* Alena Kršiaková, Miroslav Marko (vedúci techniky), Tamara Vykysalá (vedúca 
produkčných činností), Roman Vykysalý (režisér festivalu), 128* Helena Žňavová 
 

Pod záštitou: – predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a Ministerstva kultúry SR Bratislava 
 

Sponzori : 
 
Hlavný sponzor: 
 
– pivovar Steiger Vyhne 
 
Hlavný mediálny sponzor: 
 
– Rádio Expres Bratislava 
 
Sponzori Zlatého gunára: 
 
– Čerínska minerálka spol. s r.o. Čačín 
 
Sponzori: 
 
– Kooperativa, a.s. Banská Bystrica  
– Vinotéka Biely bocian – Varhaňovský Kremnica 
– Bazokov – umelecké kováčstvo Kremnica 
– Enterprise – reklamná agentúra Banská Bystrica 
– IM Mineral Kremnica  
 
Mediálni partneri: 
 
– SME Bratislava 
– STV Bratislava 
– TVA Bratislava 
– TV Markíza Bratislava 

                                                
125* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
126* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
127* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
128* – pozn. zost. – doplnila Dagmar Inštitorisová 
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– AZTV – Slovak regional TV Banská Bystrica 
– Ružinovská TV Bratislava 
– STORE MEDIA Banská Bystrica 
– ATLAS.SK Bratislava 
 

 
Články: 
129* pozn. zostav. 

345. Fajčíková, Kveta 
  Vymyslel múzeum gýčov i uličku nosov / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 2. 
  In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 13, č. 69 (24.3.2005), s. 27. 
 

 o aktivitách Romana Vykysalého 
... Roman Vykysalý o sebe nerád počuje, že je výnimočný. „Ak je na mne niečo výnimočné, tak to, že 
mám v priezvisku tri ypsilony,“ nezaprie invenčného ducha vyhlásením, ani tým, že je spoluautorom 
Uličky slávnych nosov či iniciátorom vzniku múzea gýčov.  

 ... rozhodol sa ostať v Kremnici. „Neľutujem,“ presvedčivo hovorí. ... 
 

346. Mojsejovci horúcimi kandidátmi na Trafenú hus / [autor] (eta). 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 13 (5.4.2005), 
s. 2.  

 
 informatívny článok 

 
347. Teliščáková, Dagmar 

  Horúcim kandidátom na Trafenú hus sú Mojsejovci / Dagmar Teliščáková. 
  In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 15, č. 80 (8.4.2005), s. 25. 
 

 informuje Ján Fakla 
... „Tohtoročné jubilejné gagy budú bohatšie obsahom aj rozsahom, preto sme ich aj predĺžili o jeden 
deň. Rozhodne však chceme udržať ich úroveň a nechceme skĺznuť do prílišnej komercie. V rámci 
koncepcie pokračujeme v tom, čo sme začali. Snažíme sa stierať rozdiel medzi amatérmi 
a profesionálmi a vytvárame im priestor na vzájomnú konfrontáciu,“ uviedol o 25. ročníku festivalu 
jeho riaditeľ Ján Fakla. ... 

 
348. Zomrel Stano Radič / [autor] (ab). 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 14 
(12.4.2005), s. 2. 

 
 úmrtie Stana Radiča (1955-2005) 

 
349. Kremnické gagy pokračujú v duchu humoru Stana Radiča / [autor] (TASR, Kremnica). 

In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 16, č. 83 (12.4.2005), s. 16. 
 

 úmrtie Stana Radiča (1955-2005) 
... Náhlou smrťou humoristu Stana Radiča zvlášť utrpel ojedinelý festival humoru a satiry na 
Slovensku Kremnické gagy, ktorého jubilejný 25. ročník už v Kremnici začali pripravovať. Radič totiž 
bol dramaturgom podujatia, pomohol vyprofilovať jeho súčasnú tvár a bol aj zakladateľom a lídrom 
pomyselnej Akadémie humoru Slovenska. ... 

 
350. Grodovská, Ľudmila  

Prečo nás opúšťajú takí mladí? / Ľudmila Grodovská, Michaela Conzarová. – Fotogr. 1. 
In: Slovenka. – ISSN 0321-6676. – Roč. 58, č. 17 (25.4.2005), s. 20-21. 

 

                                                
129* – pozn. zost. – v  prílohe Sme na 25. festivale humoru autorstvo svojich článkov označila Kveta Fajčíková  
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 článok o Jarovi Filipovi (1949-2000) a Stanovi Radičovi (1955-2005) a jeho pôsobení na 
gagoch 

... Protiklady 
O Jarovi Filipovi bolo známe, že neuznával zdravý životný štýl, nemal rád dovolenky ani  

šport, bol nočný vták, ktorý vysedával do rána pri počítači a fajčil denne niekoľko desiatok cigariet. 
Šport mu bol absolútne cudzí, nevedel plávať, a keď sa raz Stanovi Radičovi podarilo prehovoriť ho na 
plážový volejbal, bol to vraj neopísateľne zábavný zážitok. Svoje telo nešetril, písal scenáre, 
komponoval, vystupoval. Infarkt ho zabil pri počítači s nezapálenou cigaretou v ruke vo veku 51 rokov. 
„Kým pre Jara bola prechádzka po lese strašiakom, Stano nesmierne miloval prírodu, chodil a huby 
a veľmi si rozumel so zvieratami. Doma prichýlil každú túlavú mačku a mal dvoch psov,“ spomína ich 
spoločný kolega a kamarát Štefan Skrúcaný. „Aj jeho životný štýl bol od Jarovho veľmi odlišný. Stano 
sa usiloval pravidelne športovať, ako bývalý amatérsky futbalista sa rád zahral aj v benefičných či 
príležitostných futbalových zápasoch, ktoré neraz organizoval. Dvanásť rokov vôbec nefajčil a len 
nedávno sa k tejto neresti vrátil. Určite prechodil veľa chrípok – je bežné, že herci nastúpia na javisko 
aj s teplotou. No vystúpenie v Poprade 18. marca, kde sme mali účinkovať spolu, dva dni predtým 
odriekol. Chcel vyležať chrípku. O vážnejších zdravotných problémoch sme však nikdy nepočuli, preto 
nás jeho smrť tak zasiahla. Prišla bez varovania.“ 
   Slávne nosy 
 Stano Radič nebol len humoristom, ktorý vystupoval v rádiách a v televízii. Jeho meno sa 
skrýva aj za nejedným dobročinným podujatím. Vzápätí sa po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách 
zorganizoval benefičný koncert v Poprade. „Bol do istej miery workoholik,“ myslí si riaditeľ festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy Ján Fakla, ktorý vlani oslovil Stana Radiča, aby sa podieľal na 
organizovaní a pomohol pozdvihnúť úroveň podujatia. Svojej úlohy sa Stano zhostil rád a tvorivo. Aj 
jeho zásluhou sa na vlaňajších Gagoch objavili vari všetci, ktorí v slovenskom humore čosi znamenajú 
a založili Akadémiu humoru Slovenska. 
 „Už sme pripravovali ďalší ročník Gagov,“ hovorí Ján Fakla. „Práve vo štvrtok, deň pred jeho 
smrťou sme sa stretli v Bratislave a šiel so mnou oslovovať sponzorov. Potom sme sedeli v kaviarni 
a hovorili o Gagoch – Stano vymyslel na záver futbalový turnaj Veselá je tráva, v ktorom by si mal 
zmerať sily výber z Kremnice s „Gag tímom“, zloženým s humoristov.“ Žiaľ Stano si už nezahrá ... 
 Minulý rok otvorili počas festivalu v Kremnici Uličku slávnych nosov, v ktorej by mali 
pribúdať reliéfy veľkých osobností nášho humoru. Po Júliusovi Satinskom mal byť druhým v poradí 
Jaro Filip. Organizačný výbor festivalu operatívne rozhodol, že v auguste pribudnú nosy dva – 
kamarátov Jara Filipa aj Stana Radiča ... 

 
351. Kremnické gagy 2005 / [autor] ML. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 14, č. 5 (1.5.2005), s. 8. 
 

 o zmenách a novinkách informuje Ján Fakla 
 

352. Fakla, Ján 
Vyhlásenie prípravného tímu 25. festivalu humoru Kremnické gagy 2005 k úmrtiu Stana 
Radiča / Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 14, č. 5 (1.5.2005), s. 8. 

 
 vyhlásenie prípravného tímu tohto ročníka Gagov k úmrtiu Stana Radiča (1955-2005) 

... Tohtoročný jubilejný 25. ročník festivalu humoru Kremnické gagy 2005 utrpel veľkú stratu. Odišiel 
jeho dramaturg, zakladateľ a líder Akadémie humoru Slovenska, akýsi krstný otec tohto 
podujatia. Duch jeho porozumenia, spolupráce i priateľstva a najmä jeho láskavého i hodnotného 
humoru však zostane na Kremnických gagoch nielen tento rok! 

Stretnutie vo štvrtok minulý týždeň v Bratislave bolo žiaľ poslednou príležitosťou, kedy  
sme so Stanom plánovali ... 

Odišiel nečakane, neuveriteľne a najmä veľmi skoro! Bude nám veľmi chýbať, ale sme 
presvedčení, že keby nám mohol nechať odkaz, iste by si želal, aby sme Kremnické gagy 2005 
pripravili čo najlepšie. 

 Z úcty i priateľstva k nemu tak určite urobíme! 
  

Za prípravný tím KG 2005 MgA. Ján Fakla, riaditeľ festivalu 
(vyhlásenie bolo vydané ku dňu 10.4.2005) ... 
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353. V Kremnici bude Múzeum Gýča / [autor] (TASR, Kremnica). 
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 16, č. 109 (12.5.2005), s. 15. 

 
 o Múzeu Gýča 

 
354. V Kremnici pripravujú ojedinelé európske Múzeum Gýča / [autor] (tasr). 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 13, č. 109 (12.5.2005), s. 35. 
 

 o Múzeu Gýča 
 

355. V Kremnici bude múzeum gýčov / [autor] (ika). – Fotogr. 3. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 15, č. 122 (27.5.2005), s. 13. 

 
 Roman Vykysalý o gýči a Múzeu Gýča 

... „Podstatou gýča je jeho nelogickosť,“ tvrdí R. Vykysalý. Dokazujú to napríklad soľničky v tvare 
jahody, marhuľovica vo fľaši v podobe muchotrávky či soška panny Márie vo vajci, ktoré je zaliate 
vodou. ... 

 
356. Fajčíková, Kveta 

Koncentrovaný humor v Kremnici / Kveta Fajčíková, Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 32 
(16.8.2005), s. 32. 

 
 rozhovor s Jánom Faklom 

... Do prípravy tohto ročníka smutne zasiahla správa o odchode Stana Radiča, ktorý sa v minulom 
ročníku výrazne podieľal. Ako ste zvládli túto neľahkú situáciu? 

Najskôr „veľmi statočne“ – ihneď sme vydali vyhlásenie o tom, že festival pripravíme tak, aby 
sa zaň nemusel hanbiť ani náš kamarát a kolega Stano Radič. Ale neskôr, po čase, pri praktickej 
príprave sme si viac a viac uvedomovali, čím pre nás  Stano naozaj bol a čo pre Kremnické gagy urobil. 
On bol taký: ani nepovedal, neinformoval..., ale potichu všade „loboval“. Nechceli sme hovoriť silné 
reči pri jeho rozlúčke, nežiadalo sa nám ich. Viac sa nám žiada, aby tu s nami Stano radšej bol, lebo ten 
jeho pohľad na svet – ozajstný humor – bol naozaj v dobrom slova zmysle nákazlivý. Kto ho s ním zažil, 
dá mi za pravdu, že jeho jemná irónia tak človeka odzbrojovala, že sa nemohol na nikoho hnevať. Mne 
osobne veľmi chýba aj teraz, lebo pobyt v Kremnici alebo aj kdekoľvek s ním, bol veľmi dobrou 
psychohygienou. A tú sa snažil preniesť aj na celý prípravný tím a tým aj na festival. Dúfam, že sa mu to 
cez nás a ďalších jeho priateľov, ktorí prídu na festival, podarí a po Stanovi v Kremnici nezostane len 
jeho „čuchový orgán“ v Uličke slávnych nosov, ale omnoho viac. ... 

 
357. Fajčíková, Kveta 

Dnes suplujeme značku kvality : počas budúceho víkendu sa uskutoční už 25. ročník festivalu 
humoru Kremnické gagy / Kveta Fajčíková, Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 193 (19.8.2005), s. 21. 

 
 rozhovor s Jánom Faklom 

 
358. Na jubilejných Kremnických gagoch uvidíme okolo tristo humoristov / [autor] (r). – Fotogr. 1. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 33 
(23.8.2005), s. 3. 

 
 informatívny článok 

 
359. V Kremnici budú Gagy / [autor] (fll). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 15, č. 197 (24.8.2005), s. 15. 
 

 informatívny článok 
 

360. Koperová, Eva 
Jubilejné Kremnické gagy s hviezdnym obsadením / Eva Koperová. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 15, č. 198 (25.8.2005), s. 1 príl. 

 
 informatívny článok 
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361. Začínajú sa Kremnické gagy / [autor] (tasr). – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 198 (25.8.2005), s. 26. 
 

 informatívny článok 
... Prípravy na festival, ktorý bude od 26. do 28. augusta, už vrcholia. Umelecký kováč a jeden zo 
zakladateľov a organizátorov podujatia Roman Vykysalý oznámil riaditeľovi festivalu Jánovi Faklovi, 
že už skončil výrobu 14 Zlatých gunárov, cien, ktoré v sobotu večer odovzdajú laureátom festivalu. 
Nominovali na ne takmer 60 jednotlivcova kolektívov z radov divadelníkov, pesničkárov, hudobníkov, 
karikaturistov, literátov, kúzelníkov či tvorcov audiovizuálnych a rozhlasových produkcií. Zlatý gunár 
bude mať v krku zlaté zrnko, pretože organizátori tvrdia, že podľa upravenej povesti to bol práve gunár, 
ktorému v krku našli zlato, a tak sa takmer pred sedemsto rokmi začala zlatá éra Kremnice. ... 

 
362. Dedko Jalík alias Jaros von Furiš 

Nenechávajte deti doma! / Dedko Jalík alias Jaros von Furiš. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 2. 

 
 pozvanie na detské predstavenia 

... Takže milí dospeláci, ak sa chcete na jubilejných 25. Kremnických gagoch zabaviť aj vy a jedinou 
prekážkou by mali byť vaše ratolesti, nenechávajte ich napospas osudu. Stačí mať najviac 90 korún na 
vstupné a vaše deti uvidia za dva dni všetky programy pre deti. Monitoring detí je zabezpečený tak, že 
si vybehnete na kopec k Mestskému úradu, rozhliadnete sa do doliny, t. j. po námestí pod vami a podľa 
vopred dohodnutých identifikačných znakov sa ľahko presvedčíte, že vaše dieťa je ešte nažive, ba 
priamo na dosah. V Kremnici je totiž všetko blízko. ... 

 
363. Elita slovenského humoru na Kremnických gagoch 2005. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 1. 

 
 informatívny článok 

 
364. Fajčíková, Kveta 

Akademik Markovič pôjde za mreže! / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 5. 

 
 o kabaretnej hre agentúry eŠ’77 s pesničkami Sorry alebo Markovič za mrežami, 

s Milanom Markovičom, Rasťom Piškom a Juditou Hansman 
 

365. Fajčíková, Kveta 
Bianca Braselli – skvelá hra z Maringotky! / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 2. 

 
 o nitrianskom divadle Teatro Tatro a predstavení Bianka Braselli 

... Korene vzniku jedného z najznámejších divadelných telies posledných rokov siahajú do roku 1989, 
keď sa niekoľko divadelných profesionálov rozhodlo robiť divadlo mimo svojich domovských scén. 
Pod režijným vedením Ondreja Spišáka a s výtvarníkom Ferom Liptákom tak uzrelo svetlo sveta 
naštudovanie Ghelderodovho Sira Halewyna. Úspech hry sa stal impulzom k ďalším tvorivým činom. 
Prirodzený vývoj okolo ľudí v Teatro Tatro vyvrcholil v roku 1992 pokusom o založenie stálej 
divadelnej scény v Poprade. Popradská história vyvrcholila premiérou Shakespearovho Rómea a Júlie 
a rozprávky Tatranská povesť. Po štyroch mesiacoch domovskej scény sa vracia súbor do starých 
koľají. Neskôr sa podarilo zrekonštruovať priestory kina Tatra v Nitre a súbor sa pustil do ďalších 
projektov. Tým najzaujímavejším je nepochybne projekt Maringotka, s ktorou sa dnes dostávajú do 
mnohých kútov Slovenska.  
Maringotka uprostred cirkusového stanu dokáže pritiahnuť aj divákov, ktorí inak do divadla nechodia. 
Využitie vnútra šapitó je univerzálne, čo umožňuje prezentovať všetko od bábkového divadla, cez 
činohru, spevohru, večery poézie, až po happeningy. ... 
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366. Fajčíková, Kveta 
Bílé divadlo – skvelá nahá lahôdka / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 4. 

 
 o predstavení Bílého divadla – Ty, který lyžuješ 

 
367. Fajčíková, Kveta 

Do uličky slávnych nosov pribudnú ďalšie dve osobnosti / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 1. 

 
 Roman Vykysalý informuje o Uličke slávnych nosov 

... Na poslednom festivale humoru v r. 2004, začala písať svoju históriu Ulička slávnych nosov. Prvou 
osobnosťou, ktorá tu našla miesto, bol Július Satinský. Tento rok mal k nemu pribudnúť Jaro Filip, ale 
osud všetko zariadil inak. Na prvom podujatí tohtoročných Kremnických gagov sem okrem Jara Filipa 
pribudne aj Stano Radič. Autorom plastiky Jula Satinského je kremnický výtvarník Karči Höger, 
ďalšie dve vo svojom ateliéri dokončuje Miroslav Rónai. „Každú z plastík, ktorá do uličky pribudne, 
vyhotoví iný kremnický výtvarník. Kremnica má množstvo výtvarníkov, no chýba akákoľvek spoločná 
galéria, alebo trvalá expozícia ich prác. Ulička to bude do istej miery suplovať,“ povedal nám Roman 
Vykysalý. Myšlienka založiť Uličku nosov vznikla práve v hlave Stana Radiča. „My sme už pred 
siedmimi – ôsmimi rokmi uvažovali, že by tu nejaká ulička mohla byť. Len na konkrétnom ľudskom 
orgáne sme sa nevedeli zhodnúť. V hlave sme mali dokonca uličku, kde by osobnosti z oblasti humoru 
otláčali svoje zadky. Mala to byť akási paródia na gýčový Hollywood. Nakoniec to za nás vyriešil Stano. 
Navrhol nos, lebo to je vraj pre humoristov najpríznačnejšia časť tváre. Bez dobrého nosa sa humorista 
nepohne,“ dodáva Roman Vykysalý. ...  

 
368. Fajčíková, Kveta 

Dobrý humor v mysliach ľudí zostane / Kveta Fajčíková, Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 6. 

 
 rozhovor a informácie poskytol Ján Fakla 

... Ako vidíš Ty budúcnosť humoru a špeciálne Gagov? Podarí sa vám časom dosiahnuť aj 
vysnívanú medzinárodnú úroveň? 

Jano Fakla: Bez humoru sa nedá žiť a prežiť. Znamenalo by to prehrať boj s hlúposťou, nad  
ktorou sa (ako povedal klasik) síce vyhrať nedá, ale o slušný výsledok (aspoň remízu) sa musíme 
neustále pokúšať. Gagy majú teraz veľkú šancu stabilizovať svoju podobu i miesto medzi kultúrnymi 
festivalmi na Slovensku a možno neskôr aj v Európe. Ich domáca profilácia je už dosť jasná, o tú 
medzinárodnú sa treba pokúsiť. Dnes sú na to veľké možnosti, treba sa však rozhodnúť. Ak má 
o medzinárodné obohatenie záujem verejnosť (a relevantní spoluusporiadatelia), musí sa pripraviť 
profesionálne, v dostatočnom predstihu a na slušnej úrovni. Pritom festival nemusí byť medzinárodný 
každý rok, nemusí byť zo začiatku ani veľmi široký, nech je skôr kvalitný a najmä recipročne napojený 
na niektoré podobné podujatia v Európe. To chce však opäť niekoľko rokov trpezlivého úsilia 
zanieteného manažmentu festivalu, ktorý sa však za posledné dva roky celkom slušne vyprofiloval aj 
vďaka podpore mesta Kremnica, bez ktorej by Kremnické gagy iba živorili alebo by vôbec neboli. ... 

 
369. Fajčíková, Kveta 

Gýč sa dostane až na súdne pojednávanie / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 5. 

 
 o Sympóziu o gýči a Múzeu Gýča informuje Roman Vykysalý 

... Prípravný výbor sa zhoduje – keď nás už gýče stretávajú na každom kroku, tak nech je to aspoň  
legálne! ... 

 
370. Fajčíková, Kveta 

Skvelá Shirley Valentine v podaní Zuzany Kronerovej / [Kveta Fajčíková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 4. 

 
 odporúčajúci článok – o hre Shirley Valentine a jej predstaviteľke Zuzane Kronerovej 
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371. Fakla, Ján 

Janko Schuster : Akadémiou humoru Slovenska nominovaný v kategórii „karikaturisti“ na 
cenu Zlatý gunár „in memoriam“ / Jano Fakla, Roman Vykysalý, Jano Valter a ďalší 
kolegovia. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 6. 

 
 o Jankovi Schusterovi (1957-2004) – veľa rokov sa s nadšením podieľal na Gagoch ako 

spolupracovník, karikaturista, žurnalista a nástupca Ľuda Tatrana v tlačovom stredisku 
Gagov 

... Narodil sa 30.12.1957 v Podbrezovej. Školské roky strávil v Banskej Bystrici, Ružomberku 
a Harmaneckých papierňach. V roku 1982 skončil na FFUK v Bratislave žurnalistiku – propagáciu. 
Odvtedy písal, kreslil a organizoval pre autorov a priaznivcov kresleného humoru na Slovensku. 
Podieľal sa na festivaloch Novomestský osteň, Boburova šabľa, Slovenské/Kremnické gagy. Pripravoval 
výstavy v mládežníckom klube STEPS, v Klube bratislavských karikaturistov, pracoval pre 
Celoslovenské združenie karikaturistov FORMÁT. 

Od roku 1988 bol pri celoslovenskej prehliadke Ochrana prírody v karikatúre v Banskej  
Štiavnici. Od roku 1992 spolupracoval s Mestskou knižnicou v Bratislave pri organizovaní aprílového 
stretnutia humoristov Humoriáda. Bol pri založení a prvých troch ročníkoch celoslovenskej prehliadky 
COMICS v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1994 prispieval do piatkovej humoristickej strany TIME 
OUT v denníku Šport. Venoval sa ilustrácii, kreslenému humoru a netradičným propagačným aktivitám. 
V posledných rokoch zanedbával spolkovú činnosť karikaturistov a napriek kritike vždy kreslil fixkou. 
 Zomrel 14. decembra 2004. 

 
 Bol nenápadný, usilovný, všadeprítomný.  

Vždy veselý, neúnavný a plný nápadov.  
Oddaný humoru, nadšený pre festival.  
Dôstojný kolega i nástupca Ľuda Tatrana.  
Dlhoročná duša tlačového strediska Slovenských i Kremnických gagov. 
Taký bol Janko Schuster. ... 

 
Jano Fakla, Roman Vykysalý, Jano Valter a ďalší kolegovia ... 

 
372. Földvári, Kornel 

Aforizmy Stana Radiča / Kornel Földvári. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 3. 

 
 o Stanovi Radičovi 

 
373. Janků, Peter 

Pesničkári na Gagoch / Peter Janků. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 2. 

 
 o pesničkároch Petrovi „Petiarovi“ Lachkom, Štefanovi Šantovi & Tomášovi Blažovi, 

Marekovi Mačákovi 
 

374. Kapely a LOJZO – miláčik gagového publika. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 5. 

 
 informácie o hudobných programoch 

 
375. Kelley, Pavol 

Veselá je tráva: Pomerne priateľské futbalové stretnutie : GAGTEAM versus Kremnica  
(na záver 25. ročníka festivalu humoru KREMNICKÉ GAGY 2005) / Pavol Kelley. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 3. 

 
 športovo-zábavná šou na záver festivalu 
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376. Kováč, Ivan 

Umelecký prednes na Gaoch ...? / Ivan Kováč. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 2. 

 
 o umeleckom prednese na Gagoch, Terke Benejovej zo Sliepkoviec – priekopníčke tohto 

žánru, Petrovi Hortovi, Pavlovi Nátherovi a Daniele Jurisovej 
 

377. Na festivale bude aj Živý dôkaz. – Fotogr 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 5. 

 
 informácie o novej „live“ literárno-hudobnej koláži 

 
378. Popovič, Ivan 

Sympózium o gýči ...? / Ivan Popovič. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 5. 

 
 autor článku rozoberá slová gýč a gagy – úryvok je zaradený v Slovníku gagov... 

 
379. Produkcie nominované Akadémiou humoru Slovenska na prestížne ocenenie slovenských  

humoristov Zlatý gunár 2005. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 3. 

 
 nominácie na Zlatého gunára prehľadne 

 
380. Program festivalu Kremnické gagy 2005. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 8. 

 
 program Gagov 

 
381. Valter, Jano 

Karikaturisti v galérii Múzea mincí a medailí: Fedor Vico, Ernest Svrček, Koloman Leššo / Ján 
Valter. – Obr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 199 (26.8.2005). – [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici. – (26.8.2005), s. 4. 

 
 autor článku predstavuje karikaturistov Fedora Vica, Ernesta Svrčka a Kolomana Lešša 

a ich tvorbu 
 

382. Radič a Filip sú spolu aj s nosmi / [autor] (eta). – Fotogr. 2. – Záznam urobený 14.6.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 201 
(30.8.2005). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2005/radic.jpg 

 
 o reliéfoch nosov Jara Filipa (1949-2000) a Stana Radiča (1955-2005) umiestnených 

v Uličke slávnych nosov – článok totožný s článkom Do uličky slávnych nosov v Kremnici 
pribudli Stano Radič a Jaroslav Filip 

 
383. Fajčíková, Kveta 

Humoru v Kremnici neunikli ani zarytí skeptici / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 3. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 34 
(30.8.2005), s. 3. 

 
 hodnotiaci článok 
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384. Fajčíková, Kveta 
Trafenú hus získali Mojsejovci: Festival humoru a satiry Kremnické gagy oslavoval tento 
víkend svoju štvrťstoročnicu / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 201 (30.8.2005), s. 17. 

 
 hodnotiaci článok – totožný s predchádzajúcim 

 
385. Fellegi, Juraj 

Gagy boli fajn, Gunár si však zaslúži Trafenú hus / Juraj Fellegi. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 15, č. 201 (30.8.2005), s. 25. 

 
 hodnotiaci článok + tabuľka s držiteľmi ocenenia Zlatý gunár 2005 

 
386. Do uličky slávnych nosov v Kremnici pribudli Stano Radič a Jaroslav Filip / [autor] (eta). –  
   Fotogr. 1. 
   In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 12/46, č. 35 (6.9.2005),  
   s. 4. 

 
 hodnotiaci článok – totožný s článkom Radič a Filip sú spolu aj s nosmi 

 
387. Haló – haló – haló : TELE plus sa zhovára s Romanom Vykysalým... / [autor] (f). – Fotogr. 1.  

  – Záznam urobený 15.6.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Tele plus. – (7.9.2005). – Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2005/halo.gif 

 
 rozhovor s Romanom Vykysalým okrem iného aj o gýči a Múzeu Gýča 

 
388. Markovič, Milan 

Kremnické gagy, alebo dobrý humor ešte u nás nezahynul / Milan Markovič. 
In: Mosty : česko-slovenský týždenník. – ISSN 1335-6135. – Roč. 14, č. 19 (13.9.2005), s. 8. 
 
 hodnotiaci článok 

... Nepovolená reklama na záver: Kremnica, to nie je len mincovňa. Je to aj nadrozmerné termálne 
kúpalisko, udržiavaný futbalový štadión, nezvykle príjemní ľudia, nádherná príroda a – Kremnické 
gagy! Okoloidúci pocestní, kočovné spoločnosti, vážení umelci i batôžkári „pod širákom“ prídu o rok 
zas. Treba byť medzi nimi! ... 

 
389. Füle, Ján 

Štvrťstoročie gagotov / Ján Füle. – Obr. 1. 
In: Domino fórum. – Roč. XIV, č. 35 (2005), s. 17. 

 
 hodnotiaci článok + dojmy z festivalu 

... V Kremnici si kedysi museli hodiť mincu a či čo, a rozhodli sa urobiť mesto pre seba. Nepočítali 
s tým, že sa tam raz vyskytne istý Jano Fakla a vymyslí humoristický festival. Ulice boli absolútne 
preplnené, parkoviská tiež. Tí, ktorí práve nelízali zmrzlinu, jedli varenú kukuricu. A všetci spoločne 
striehli na voľné miesta v kaviarničkách. S Felom (občianskym menom Juraj Fellegi) sme nestrácali čas 
jedením zmrzliny a kukurice, striehli sme. ... 

 
390. Markovič, Milan 

Kremnické gagy, alebo dobrý humor ešte u nás nezahynul / Milan Markovič. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 14, č. 10 (1.10.2005), s. 17. 

 
 hodnotiaci článok – totožný s článkom č. 388 

 
 

391. Kremnické gagy : ohliadnutie za festivalom / [autor] ml, Ján Fakla, Roman Vykysalý. –  
Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 14, č. 10 (1.10.2005), s. 16. 

 
 rozhovor s Jánom Faklom a Romanom Vykysalým 

... Počul som, že posledné Gagy boli označené ako zatiaľ najlepšie, súhlasíte? 
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JF: Áno, možno sa dajú prirovnať k tým úplne prvým ročníkom, ktoré mali podobnú atmosféru. Ale aj 
mnohé ďalšie ročníky boli výborné, len sa už zabudlo. Ale tieto boli zrejme počtom účinkujúcich 
i divákov zrejme „najmohutnejšie“ ... Škoda len, že na festivale sme v hľadisku videli menej 
Kremničanov ako voľakedy. 
RV: Súhlasím. Povedal by som ale, že každé Gagy, ktoré sa uskutočnili, boli najlepšie, pretože boli. 
Tieto posledné by som označil ako najlepšie z najlepších. Naozaj by som povedal, že posledné Gagy 
boli, aj vďaka sponzorom a nadšeným ľuďom, vrchol. Boli omnoho pestrejšie, festival, ktorý sa dal 
porovnať s festivalmi podobného žánru vo svete. 
 
V čom vidíte najväčší prínos pre festival ...? 
JF: Čím ďalej viac osobností a humoristov uznáva, že festival humoru v Kremnici je jedinečný. 
A hádam sa nám podarí presvedčiť aj viacerých Kremničanov, že humor to nie je len taký „humbuk“, 
ale že to, čo pozývame na Gagy je okrem srandy aj hodnotné umenie. 
RV: Istú dobu bol útlm divadiel ako takých. Tým, že sa otvorili hranice, veľa divadelníkov malo veľa 
možností dostať sa do zahraničia, sledovať tvorbu vo svete a zbierať inšpiráciu, ktorú potom preniesli 
do samotného festivalu. Ďalším prínosom pre Gagy bolo to, že o ne začali prejavovať záujem aj 
profesionáli, celebrity, ktoré sa v minulosti na festival dostávali veľmi ťažko. 
 
Diváci mali možnosť vidieť vaše Divadlo v podzemí, aký to bol pocit opäť hrať ... 
JF: Pre mňa to bol obrovský stres, lebo popri organizácii festivalu som sa nevedel dobre skoncentrovať. 
Ale dopadlo to našťastie celkom dobre ... zabudol som len niekoľko replík. 
RV: Predstavenie Sága gagu slovenského sme nehrali 24 rokov. Predstavenie si žiadalo úpravu, 
problém pre mňa bol najmä ten, že som si pamätal pôvodný scenár a mal som problém naučiť sa nové 
repliky. S Janom Faklom sme si povedali, že jediná forma našej záchrany je tá, že situácie, kde sme sa 
mýlili, sme zahrali tak, akože ich hráme, že je to naša prednosť. Predstavenie našťastie vyšlo, bol to 
veľký pocit. ... 

 
392. Hrozná rakovina: Vzala si Lojza! / [autor] (th). – Fotogr. 1. 

In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 99. (29.4.2006), s. 24. 
 
 zomrel Marián Kochanský (1955-2006) – líder skupiny LOJZO 

 
393. Holetz, T. 

Syn o nebohom otcovi: Tak veľmi chcel rakovinu poraziť... : líder skupiny Lojzo Marián 
Kochanský († 50) rok bojoval so zákernou chorobou... / Tomáš Holetz. – Fotogr. 5. 
In: Nový čas Nedeľa. – Roč. 2, č. 17, (30.4.2006), s. 1-3. 
 
 zomrel Marián Kochanský (1955-2006) – líder skupiny LOJZO 
 

394. Samotný, Roman 
Smrť v bolestiach: Marián Kochanský nedovolil kamarátom zo skupiny LOJZO návštevu 
v nemocnici. Nemali vidieť, ako prehráva boj s rakovinou / Roman Samotný. – Fotogr. 6. 
In: Plus 7 dní. ISSN 1210-2040. – Roč. 16, č. 19 (5.5.2006), s. 16-18. 

 
 úmrtie Mariána Kochanského – lídra, speváka a autora väčšiny skladieb skupiny LOJZO 

... Kapelník skupiny LOJZO by čoskoro oslávil 51 rokov. Mal ešte mnoho nápadov a nesplnených snov. 
Pred rokom mu však plány prekazila zákerná choroba. Rakovina žalúdka – znela diagnóza lekárov. 
Celých dvanásť mesiacov obľúbený ľudový muzikant bojoval. Ešte vo februári tohto roku, presne na 
Valentína, zabával divákov z pódia. V marci mal naplánované ďalšie vystúpenia. Musel ich však 
odmietnuť – jeho zdravotný stav sa náhle rapídne zhoršil, 28. apríla Marián Kochanský nakoniec 
chorobe podľahol. 
Lojzo: Kapelu založili spoločne pred 24 rokmi. Čakali ich teda oslavy 25. výročia. Bez Mariána by to 
vraj až tak ďaleko nedotiahli. Bol autorom väčšiny skladieb a lídrom skupiny. „Keby nebolo Mariána, 
nevydržali by sme pokope toľko rokov. Bude nám chýbať,“ znejú slová gitaristu (Jozef Štalmašek). 
Precestovali spolu kus sveta. Majú za sebou nespočetne veľa spoločne prežitých dní. S trochou humoru 
prirovnávajú spoločné fungovanie k manželstvu. Odohrali okolo dvetisíc koncertov a predali takmer 
270 tisíc nosičov. O budúcnosti kapely je vraj ešte priskoro hovoriť. „Myslím, že to bez Mariána 
nepôjde. Bol výnimočná osobnosť, nedá sa nahradiť. Nebolo by rozumné spraviť niečo podobné, ako 
urobil Senzus, teda angažovať nového speváka. Pre nás to nikdy nebolo zamestnanie, ale hobby, 
ktorému sme sa venovali takmer každý víkend,“ vysvetľuje Štalmašek. Marián Kochanský však nebol 
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prvý z kapely, ktorý navždy odišiel. V roku 2001 opustil kamarátov a rodinu, rovnako pre zdravotné 
problémy, Ján Brzáč. ... 

 
395. Mikláš, Dodo 

Odkaz na rozlúčku: ...že nám je ľúto, za tvojím smiechom... : posledné zbohom Mariánovi 
Kochanskému († 50) / Dodo Mikláš. – Fotogr. 7. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 104 (6.5.2006), s. 2 – 3. 
 

 úmrtie Mariána Kochanského 
 

396. Mikláš, Dodo 
  S Mariánom zomrel aj LOJZO / Dodo Mikláš. – Fotogr. 2. 
  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 107 (11.5.2006), s. 28. 
 

 ako bude pokračovať skupina LOJZO bez Mariána Kochanského 
... „Zatiaľ neuvažujeme nad tým, že by sme pokračovali bez Mariána. Z jeho smrti sme veľmi smutní 
a sú to pre nás ťažké chvíle,“ hovorí lojzácky huslista Jozef Ciller. Nevylučuje však, že časom, keď 
všetko prebolí, sa kapela dá opäť dohromady. No Marián Kochanský zostane pre ňu navždy 
nenahraditeľný. Veď bol jej lídrom, spevákom i autorom väčšiny skladieb. ... 

 
397. Macháčková, Monika 

Odišiel hudobný klaun / Monika Macháčková. – Fotogr. 5. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 56, č. 20 (15.5.2006), s. 100-102. 

 rozhovor s Jozefom Cillerom, zvaným Očo (huslista v skupine LOJZO) + Marián 
Kochanský očami svojich známych 

... Oslovili sme aj niektorých, čo mali to šťastie, že boli v jeho blízkosti. 
JOŽO RÁŽ, líder kapely Elán: 
„Najkrajší zážitok s Marošom bolo nahrávanie jeho piesne Že mi je ľúto, ktorú sme spolu  

vyprodukovali.“ 
 JURAJ SOVIAR, publicista a textár: 

 „Nikdy som ho nevidel nahnevaného, a ak sa aj niečo stalo, nebúchal do stola, do piatich minút  
každú nepríjemnosť obrátil na žart ...“ 

Bývalí kolegovia z domova dôchodcov (VIERA JÁNOŠOVÁ, ALENA JURKOVIČOVÁ, 
MÁRIA HRÁDELOVÁ, ANTON DARÁŠ, LADISLAV HRUŠKA): 

„Bol to fantastický človek a vynikajúci šéf. Prísny, ale spravodlivý. Mali ho radi zamestnanci, 
ale aj starčekovia. Vymýšľal pre nich zaujímavé akcie, aby sa tu cítili dobre ...“ 

JÁN FAKLA, riaditeľ festivalu Kremnické gagy, člen Kremnického divadla v podzemí: 
„Prežili sme spolu veľmi veľa. Skupina LOJZO a Kremnické divadlo v podzemí spolu často 

hrali, medzi členmi oboch súborov boli veľmi silné väzby. Dokonca pred rokmi sme sa na Kremnických 
gagoch ‚zosobášili‘. Maroš bol človek, ktorý robil všetko na sto percent, vždy sa vedel rozdať. Za tie 
dlhé roky som ho nikdy nevidel smutného, nahnevaného áno, keď sa práca nedarila. Bol pre mňa 
veľkou, nenahraditeľnou osobnosťou, bol to hudobný klaun.“ ... 

 
398. Mikláš, Dodo 

LOJZO vznikol iba zo žartu : Lojzo s Mariánom a bez neho – seriál – 1. časť / Dodo Mikláš. – 
Fotogr. 2. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 115 (20.5.2006), s. 19. 
 

 na začiatky skupiny LOJZO spomínajú Jozef Štalmašek a Jozef Ciller 
  ... História jednej z najúspešnejších skupín slovenskej hudobnej scény sa začala písať v roku 1982. 

„S Mariánom sme fidlikali už na vysokej škole. Keď vyhlásili spevácku súťaž, rozhodli sme sa 
prihlásiť. Bolo to v jednom školskom klube a nemali sme ani názov. Obe súťažné pesničky i názov 
kapely sme pomenovali LOJZO (Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva). Všetko, čo sme 
hrali, bolo LOJZO. A prečo nie? Tak nám to prischlo,“ spomína na prvé kroky kapely Jozef Štalmašek, 
ktorý spolu s Kochanským študoval na Vysokej škole.  

Zakrátko sa LOJZOvci spojili so skupinou Slovlik Boys a LOJZO dostal novú tvár. Formácia 
začínala v zložení Marián Kochanský, Jozef Štalmašek, Jozef Ciller, Ján Brzáč, František 
Mikurčík a Tomáš Fabor a o tri roky neskôr pribudol ešte Miroslav Lukáčik. „Každý z nás robil 
niečo iné. Marián pesničky a my zo Slovlik Boys zase úbor, v ktorom sme vystupovali. Vyčítali nám, že 
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hanobíme robotnícku triedu,“ spomína Ciller. Štýl hudby, ktorý bol dielom Kochanského, síce nemal so 
serióznym umením veľa spoločné, zato však zabával ľudí na celom Slovensku. „Bola to Marošova idea 
a chcel to robiť v takomto duchu. Nám sa to páčilo, a preto sme nemienili nič iné hrať. Chceli sme sa 
zabávať aj my. Naša hudba sa v tom čase nikde nehrávala,“ pochvaľuje si know-how Ciller. ... 

 
399. Mikláš, Dodo 

LOJZO: Prerazili sme v Čechách. Nie každý muzikant je LOJZO, nie každý LOJZO  
je muzikant : LOJZO s Mariánom a bez neho – seriál – 3. časť / Dodo Mikáš. – Fotogr. 1. 

  In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 116 (22.5.2006), s. 24. 
 

 hovorí Tomáš Fabor 
 ... Zrejme málokto vie, že kapela LOJZO si našla svojich verných najskôr v susedných Čechách a až 
potom prerazila na domácej scéne. Úspešnú éru Ľudového orchestra jednoduchej zábavy obyvateľstva 
odštartoval český festival Porta v Plzni, kde sa stali miláčikmi publika. Vďaka nemu v časoch 
najväčšej slávy v 80. rokoch odohrali ročne vyše 130 koncertov. 

„Pozvali nás na festival Porta do Plzne a videlo nás tam 15-20 tisíc ľudí. U nás folkové hnutia 
nebolo zabehnuté, v Čechách malo väčšie zázemie. Tých ľudí to bralo. Bolo to pre nich niečo nové, veď 
prišli nejakí blázni v teplákoch a baretkách a spievali veselé pesničky,“ spomína na začiatky kapely 
Tomáš Fabor. Fanúšikov v Čechách oslovilo najmä to, že LOJZOvci boli originálni. „To všetko vďaka 
Marošovým nápadom. Nikdy sme nestavali na bezchybný hudobný prednes. Boli sme kapela a dobrými 
a vtipnými textami a hlavne skvelá partia. Raz jeden hudobný konzervatívny kritik povedal, že nie každý 
muzikant je LOJZO a nie každý LOJZO je muzikant,“ s úsmevom loví v pamäti Fabor.  

Festival Porta bol zároveň súťažou, na ktorej sa mohli zúčastniť len české kapely 
a LOJZOvcov pozvali len ako hostí. Stali sa z nich miláčikovia publika a zúčastnili sa na piatich 
ročníkoch za sebou, čo sa len málokomu podarilo. Vtedy sa kapela dostala do povedomia natoľko, že 
nahrala svoju prvú platňu a stala sa známou aj doma na Slovensku. ... 

 
400. Mikláš, Dodo 

LOJZO: Nechceli sme byť profesionáli: LOJZO s Mariánom a bez neho – seriál – 4. časť / 
Dodo Miláš. – Fotogr. 1. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 117 (23.5.2006), s. 16. 

 
 skupina LOJZO 

 ... Napriek úspechu, ktorý kapela LOJZO zažívala na každom kroku, jej členovia nikdy ani len 
nepremýšľali nad tým, že by sa vydali na profesionálnu dráhu. Všetci sa venovali vlastnej profesii 
a prípadný prestup na takúto dráhu považovali za možnú cestu do záhuby. ... 

 
401. Mikláš, Dodo 

Ja som Toreador Karol : Kochanského kamarát zo základnej vojenskej služby Karol Janotík :: 
LOJZO s Mariánom a bez neho – seriál – 5. časť / Dodo Mikláš. – Fotogr. 2. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 118 (24.5.2006), s. 28. 

 
 spomína Karol Janotík – kamarát Mariána Kochanského 

 
402. Mikláš, Dodo 

LOJZO: Mali sme si ho zapamätať veselého! : Kochanský posledný mesiac prestal s kapelou 
komunikovať / Dodo Mikláš. – Fotogr. 1 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 119 (25.5.2006), s. 22. 

 
 lojzovci Jozef Ciller a Tomáš Fabor o Mariánovi Kochanskom 

 
403. Mikláš, Dodo 

LOJZO: Marián, naposledy ti zahráme! : LOJZO s Mariánom a bez neho – seriál - 7. časť / 
Dodo Mikláš. – Fotogr. 2. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 120 (26.5.2006), s. 19. 

 
 o chystanom spomienkovom koncerte na počesť Mariána Kochanského 

 
404. Myslíme na teba... : hudobníci Mariánovi Kochanskému († 50) / [autor](dom).  

– Fotogr. 2 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 146 (26.6.2006), s. 19. 
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 o koncerte, ktorý sa uskutoční na počesť Mariána Kochanského vo štvrtok – 29.6.2006 

... Nedávno zosnulý líder kapely LOJZO Marián Kochanský ... má v nebi dôvod na úsmev. Jeho 
priatelia a kolegovia z hudobnej brandže naňho nezabudli a pripravili spomienkový koncert na jeho 
počesť ... 

 
405. Mikláš, Dodo  

Hudobníkovi priatelia: Veľmi nám chýbaš, Maroš!: Koncert na počesť Mariána Kochanského 
(+50) bol veselou spomienkou. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 151 (1.7.2006), s. 22. 

 
 o priebehu spomienkového koncertu venovanému Mariánovi Kochanskému 

... Zlatým klincom večera však bolo vystúpenie Kochanského dcéry Denisy (16), ktorá si zaspievala 
dueto s Mekym Žbirkom ... 

 
ROZLÚČKA s Marianom Kochanským 

Odišiel hudobný klaun. 

Veselý, úprimný, priamy. Na pódiu, na ulici, všade. 

Pre iných veselý chlapík, pre nás skvelý priateľ a náš životný štýl. 

Tvorivý a odviazaný živel, jedinečný muzikant. 

Kremnické gagy boli takmer jeho druhým domovom. 

Od roku 1983. A potom ešte jedenásťkrát. 

Rozdával seba a tešil stovky, tisíce mladých, starých, detí a ich deti. 

Ten smiešny, ale pre nás tak vzácny klaun Lojzo už do Kremnice nepríde. 

A určite by tak rád ... veď starobylým mestom sa stále ozývajú jeho pesničky. 

 

Na Maroša Kochanského nikdy nezabudneme 

Ani teraz, ani tento rok, ani potom ... je v nás! 

 

Tóno Brčka, Jano Fakla, Laco Schmidt a Roman Vykysalý 

Kremnické divadlo v podzemí 

 

Bratislava 5. mája 2006 
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Janko Schuster (1957-2004) pri písaní festivalového Gagáčika – s Julom Katinom, bývalým riaditeľom 
OOS v Žiari nad Hronom – v Tlačovom stredisku 

In: Sme na 25. festivale humoru. – (26.-28.8.2005), s. 6. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stano Radič (1955-2005) 
In: Sme na 24. festivale humoru. – (27.-28.8.2004), s. 1. 
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 Dvaja „gagoholici“ – Stano Radič (1955-2005)a Jaro Filip (1949-2000) – v nebi –  
podľa Jozefa Gertli-Danglára (laureát Zlatého gunára v roku 2004) 

In: SME na 25. festivale humoru v Kremnici. (26.8.2005), s. 4. 
 
 

 
 

Marián Kochanský (1955-2006) –  
fotografiu poskytol Ján Fakla a jej autor je Jozef Uhliarik 
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Ročník XXVI. 

130* pozn. zost. 

Termín:     25. august 2006 (piatok) – 27. august 2006 (nedeľa) 

Prezident AHS:    Stanislav Štepka 

Akademici (členovia AHS):  
Ľubomír Belák –    zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov 
Jaroslava Čajková –    recitátori 
Alexander Gerič –    kúzelníci a iluzionisti 
Peter Janků –     pesničkári 
Tomáš Janovic –    literáti a epigramatici 
Milan Markovič –    improvizácie trojčlenných družstiev 
Jozef Mokoš –     bábkové inscenácie a predstavenia pre deti 
Oľga Panovová –    pohybové predstavenia 
Rasťo Piško –     zvukové záznamy diel a výkonov 
Iveta Radičová –    Cena Stana Radiča za objav roka 
Roman Slanina –    kabaretné a pouličné predstavenia 
Vladimír Štefko –    divadelné inscenácie 
Jozef Tarkay –     hudobné predstavenia 
Ján Valter –     karikaturisti 
Roman Vykysalý –    Trafená hus – najväčšia trápnosť, absurdita/gýč roka 
 

Osobnosti z http://archiv.gagy.sk/:  
 
Darina Abrahámová –  šéfdramaturgička činohry SND – ako nová hlavná dramaturgička festivalu sa  

s nadšením ujala funkcie 
Anton Anderle –  ľudový bábkár z Radvane – laureát Zlatého gunára ´04 zabával pri udeľovaní Zlatých  

gunárov ´06 
Katarína Aulitisová –  bábkoherečka (z dvojice ELA&HOP) – s partnerom Ľubomírom Piktorom zahrali  

pre deti i dospelých rozprávku 
Eva Babitzová –  riaditeľka rádia Expres + Iveta Radičová – poslankyňa NR SR festival významne  

podporili a osobne odovzdávali Zlatého gunára za objav roka 
Tomasz Broda –  karikaturista z Poľska – z odpadu tvoril svetové celebrity (princ Charles, Elton  

John...atd.) 
Jaroslava Čajková –  metodička NOC a členka AHS – spolumoderovala literárno-hudobný program 
Ivan Čillík –   fotograf z Kremnice – monitoroval festival a dopĺňal archív zaujímavými zábermi 
Michaela Doláková –  mímka z Česka – zahrala etudy z nášho života „s nadhledem“ 
Roman Féder –   kapelník Funny Fellows – s kolegami vytváral pozitívnu atmosféru festivalu 
Ľubomír Feldek –  básnik, spisovateľ, prekladateľ – hosťoval v talk show 
Oľga Feldeková – humoristka – hosťovala v talk show a prevzala Zlatého gunára pre 7 s.r.o. 
Katarína Feldeková –  speváčka – spievala šansóny v talk show 
Kornel Földvári –  spisovateľ + Tomáš Janovic – aforista, člen AHS – účinkovali, preberali i  

odovzdávali ocenenia 
Marián Geišberg –  herec a pesničkár – spieval vo vlastnom programe aj so svojim synom  
Peter Glocko, ml. –  redaktor, spisovateľ – účinkoval v literárnom programe a prevzal Zlatého gunára 
Zuzana Haasová – speváčka – vytvárala pohodu na nedeľnom rodinnom pikniku so skupinou Funny  

Fellows  
Vladimír Hajdu –  herec – s Annou Šiškovou predviedol trojhodinový herecký koncert 
Rudolf Chmel –   bývalý minister kultúry SR – prevzal Medailu humoristov za  podporu festivalu 
Pavel Jakubec –  karikaturista – prevzal cenu SME a nakreslil Jana Valtera 
Branislav Jobus –  spevák a muzikant – predviedol vlastnú hudobnú i slovnú recesiu s kapelou Vrbovskí  

víťazi 
                                                
130* – pozn. zost. – v ročníkoch 26.-30. nezrovnalosti upresňoval a naprával Ján Fakla 
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Miroslav Kasprzyk –  mím – ukázal deťom a ich rodičom aký vie byť „zlý kráľ“ 
Csongor Kassai –  herec a spevák – účinkoval v predstaveniach Radošinského naivného divadla  
Anna Kubalová –  manželka nestora slovenskej karikatúry Viktora Kubala – odhaľovala manželov nos  

a besedovala o jeho tvorbe 
Vladimír Kulíšek –  mím – učil pantomímu deti i dospelých 
Peter Lipa –  spevák – spieval Lasicove texty so svojou kapelou 
Milan Markovič –  herec, moderátor, člen AHS – moderoval besedu o Viktorovi Kubalovi a Pohár  

improvizácie 
Csaba Méhes –   mím z Maďarska – zabával sólovou pantomímou 
Jozef Mikuš + Mikuláš Dzurinda – poslanci NR SR – festival podporili a zabávali sa 
Jozef Mokoš –   profesor VŠMU, člen AHS – hodnotil a odovzdával Zlatého gunára 
Mária Nedomová –  herečka a speváčka – účinkovala v programoch Radošinského naivného divadla 
Adrián Ohrádka –  klaun – moderoval, hral pre deti i dospelých a „zabezpečoval ochranu“ 
Oľga Panovová –  členka SAV a AHS – hodnotila a odovzdávala 
Ľubomír Piktor –  bábkoherec – hral a prevzal Zlatého gunára 
Rastislav Piško –  humorista, člen AHS moderoval tólk šou a odovzdával Zlatého gunára  
Petra Polnišová –  herečka – prevzala Zlatého gunára „za objav roka“ 
Ivan Popovič –  karikaturista – vystavoval a inšpiroval (seba i druhých) 
Iveta Radičová, Eva Filipová, Viera Satinská – manželky nebohých humoristov prevzali Medaily za záchranu  

humoru a Kremnických gagov 
Ján Riapoš –  paraolympionik – festival podporil a tešil sa z jeho atmosféry 
Miroslav Rónai – medailér + Roman Vykysalý – umelecký kováč, člen AHS – pripravili a odovzdávali  

Medailu humoristov 
Anna Šišková –   herečka s Vladimírom Hajdu predviedla trojhodinový herecký koncert 
Stanislav Štepka –  autor, herec a režisér – hral, spieval, prezidentoval, odovzdával i prijímal ocenenia 
Ján Štrasser –   básnik, spisovateľ – účinkoval v literárnom programe 
Ján Valter –   karikaturista, člen AHS – výstavu, hodnotil a odovzdával Zlatého gunára 
Drahomír Zobek –  autor slovenských mincí, medailér – navrhol plastiku tváre Viktora Kubala 
 

 
Slogan: „VÁŽIME SI HUMOR“ = slogan pre 26. ročník gagov 
 
... – Leitmotívom tohtoročných Gagov je slogan VÁŽIME SI HUMOR a logo Svetozára Mydla  
to jednoznačne naznačuje. Aký je tvoj postoj k humoru? 
 To, že si ho vážim, dokazujem (a nielen ja) už dvadsaťšesť rokov. A dúfam, že si to budeme dokazovať 
ešte dlho... Okrem toho si vážim i všetkých, ktorí humor robia. Prežili a prešli za obdobie svojej tvorby rôznymi 
peripetiami, pretože humor mal vždy cestu tŕnistú a kto robil humor, mal väčšinou problémy. 
Pritom je pravdou to staré známe, že humor je vážna vec. Preto si vážime všetkých účastníkov festivalu, 
návštevníkov, novinárov. A keď bude možnosť, budeme si ich vážiť i fyzicky. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2006e. Vážime si humor : s Romanom Vykysalým o leitmotíve KG’06  
a inom... In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v 
Kremnici, 2006, s.7. 

 

Novinky: 
 
– smutná novinka – v Uličke slávnych nosov pribudli dva nové nosy – nos Viktora Kubala st. (1923-1997) – 
autor reliéfu: Drahomír Zobek + nos Mariána Kochanského (1955-2006) – autor reliéfu: Roman Lugár 
 
...  hovorí Fakla. 
A výber dvoch osobností, podoby nosov ktorých pribudnú v Kremnici, zdôvodňuje takto: 
„Na Viktora Kubala sme mysleli už viac rokov. Bol rektorom Akadémie humoru na prvom ročníku gagov, veľmi 
podporoval festival. A okrem toho, karikatúra akoby v poslednom čase zostala zaznávaná. Chceme ju podporiť  
s týmto veľkým majstrom disciplíny,“ hovorí riaditeľ festivalu. „A Marián Kochanský sa zúčastnil na gagoch 
jedenásť ráz. Tiež nám držal palce. Preto umiestnime vyobrazenie jeho nosa,“ dodáva. ... 
 
 FELLEGI, Juraj. 2006. Kremnické gagy otvorí Kubalov nos. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2006,  

roč. 16, č. 195, s. 29. 
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– Gagy získali nový prívlastok – „STREDOEURÓPSKY“ FESTIVAL HUMORU A SATIRY“ –  
na návrh Pavla Kelleyho sa festival rozšíril o hostí z krajín Vyšegrádskej štvorky a stal sa Stredoeurópskym 
Festivalom humoru a satiry – po prvý raz sa na Gagoch zúčastnili zahraniční umelci – Festival nadviazal 
spoluprácu s kultúrnymi inštitútmi z Českej republiky, Poľska a Maďarska  
 
... Novinkou bude medzinárodný charakter festivalu – na gagoch sa zúčastnia umelci z krajín V4. ... 
  

Dramaturgičkou gagov sa po Radičovi stala Abrahámová. 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006,  
roč. 15, č. 112, s. 26. 

 
... V poradí 26. ročník festivalu humoru a satiry, trojdňový maratón humoristických produkcií, dostane po prvý 
raz stredoeurópsky nádych. Predstavia sa nielen českí umelci, ktorí doteraz nevynechali takmer ani jeden ročník, 
ale aj hostia z ostatných krajín vyšehradského štvorlístka. ... 
 

Radičová, Satinská a Filipová si prevezmú Medailu humoristov. 2006. In Kremnické gagy [online]. 
2006 [cit. 2009-10-22]. Dostupné na internete: 
< http://archiv.gagy.sk/> 

 
– nové logo Kremnických gagov = kilovec Gunár – autor: Svetozár Mydlo – karikaturista a ilustrátor 
Radošinského naivného divadla, kilovec môže evokovať niekoľko významových variácií – napr. môže byť 
mernou jednotkou smiechu, alebo – že Gagy už majú svoju váhu, ďalej – že humor je vážna vec 
 
... Prípravu festivalu odštartovali s novým logom, ktorým je kilovec Gunár. Jeho autorom je karikaturista  
a ilustrátor Radošinského naivného divadla Svetozár Mydlo.„Je to možno budúca merná jednotka smiechu, ale 
logo má viac významov. Gunár je už roky symbolom gagov a ako kilovec môže znamenať zaujímavé slovné 
hračky. Napríklad, že gagy už majú svoju váhu, prípadne, že humor je vážna vec,“ dodáva Fakla. ... 
  
 Dramaturgičkou gagov sa po Radičovi stala Abrahámová. 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006,  

roč. 15, č. 112, s. 26. 
  
– strieborná medaila humoristov s portrétmi Júliusa Satinského, Jara Filipa a Stana Radiča a s logom 
festivalu – autor: Miroslav Rónai – kremnický medailér – organizátori ju venovali 31 osobnostiam za záchranu 
humoru a festivalu – okrem iných aj manželkám zosnulých osobností slovenského humoru Ivete Radičovej, 
Viere Satinskej a Eve Filipovej  
 
... Festivalovou novinkou, s ktorou prichádza 26. ročník Kremnických gagov, je medaila humoristov  
s portrétmi Júliusa Satinského, Jara Filipa a Stana Radiča. Striebornú plaketu z dielne kremnického 
medailéra Miroslava Rónaia odovzdajú organizátori 32 osobnostiam [* odovzdali ju 31 osobnostiam] za 
záchranu humoru a vlastného festivalu. ... 
  
 FELLEGI, Juraj. 2006. Kremnické gagy otvorí Kubalov nos. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2006,  

roč. 16, č. 195, s. 29. 
 
... Medaila humoristov z čistého striebra s logom festivalu i podobizňami Jara Filipa, Júliusa Satinského  
a Stana Radiča sa bude udeľovať 32 osobnostiam za ich zásluhy o humor i kremnický festival. Na otvorenie 
majú prísť všetky tri manželky medailových humoristov. ... 
 

Opäť sa ide raziť dobrý humor : začínajú sa Kremnické gagy, kde udelia aj medaily za zásluhy, Zlatých 
gunárov i Trafenú hus. 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 196, s. 22. 
 

... Nežné polovičky zosnulých osobností slovenského humoru Iveta Radičová, Viera Satinská a Eva Filipová 
si v piatok prevezmú z rúk organizátorov festivalu Kremnické gagy striebornú Medailu humoristov. 
Medailu vo veľkosti toliara dostane ďalších 29 osobností, ktoré sa pričinili „za záchranu humoru a/alebo 
dlhoročnú podporu festivalu humoru a satiry Kremnické gagy“. ... 

 
Radičová, Satinská a Filipová si prevezmú Medailu humoristov. 2006. In Kremnické gagy [online]. 
2006 [cit. 2009-10-22]. Dostupné na internete: 
< http://archiv.gagy.sk/> 
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– starý dobrý Festivalový klub Labyrint bol obnovený a k dispozícii Gagom  
 
... Festival humoru a satiry Kremnické gagy sa po dlhých rokoch vrátil tam, odkiaľ vyšiel – do obnoveného 
podzemného klubu Labyrint. Vznikol tam ako malý festivalík s neistou budúcnosťou, aby už o rok neskôr 
dokázal životaschopnosť. ... Klub Labyrint bol zatvorený šestnásť rokov, no teraz sa do neho vrátili komorné 
programy festivalu. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2006. Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica sa počas 26. ročníka Kremnických 
gagov stala opäť na tri dni hlavným mestom humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 199,  
s. 11. 

 
– zahraniční pozorovatelia na festivale 
 
... Po prvýkrát sa festivalu zúčastnia i pozorovatelia zo zahraničia. Dvojice z Rakúska, Francúzska a Anglicka 
prejavili záujem o organizáciu i produkciu Kremnických gagov. Ide o významné osobnosti ... Na festival ich 
pozvali organizátori festivalu s perspektívou budúcej spolupráce a výmeny umelcov medzi festivalmi a krajinami 
Európskej únie. ... 
 
 FAKLA, Ján. 2006. Zahraniční pozorovatelia na festivale. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15,  

č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 7. 
 
– novinkou bolo aj verejné gastronomické podujatie – Veselý rodinný piknik, na ktorom nám majstri sveta vo 
varení a jedení halušiek z Banskej Bystrice ukázali, ako sa to robí + v gastrozóne sa podával maďarský guláš, 
poľský boršč a česká kapustnica  
 
– novinku tohto ročníka bola aj dražba čistého papiera na výstave karikatúr – vtipnou absurditou tejto 
myšlienky bolo vydražiť čistý výkres, ktorý napokon originálne pokreslili vystavujúci výtvarníci na voľnú alebo 
objednanú tému jeho majiteľa 
 

Top produkcie: 
 
– Deja vu (Maďarsko) – koncert jazzovej kapely – účinkujúci: András Vajda – spev, Tibor Kanik – gitara, 
József Konrád – gitara, Sándor Strieženec – bicie, András Kotiers – saxofón – (Hudobná scéna – Fontána, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Csaba Méhes (Maďarsko) – Kvinteto pstruh, alebo Hluchý rybár a more – pantomíma – (Mestské kultúrne 
stredisko, Križkova ulica – v piatok – aj pre deti) 
 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava – Desatoro – desať javiskových poviedkových príbehov  
s pesničkami – autor: Stanislav Štepka, réžia: Ondrej Spišák – (Ne-kino, Križkova ulica – v piatok) 
 
 ... Stanislav Štepka: Už vari desať rokov s nesmiernou pasiou počúvam, ale i zapisujem si autentické 
príbehy, ktoré ma nedávno inšpirovali k napísaniu mojej prvej knižky poviedok. V procese vnímania sa však 
stalo, že desať poviedok z chystaného cyklu sa zrazu začalo až priveľmi podobať desiatim Božím prikázaniam. 
A vtedy tuším v režisérovi Ondrejovi Spišákovi skrsol nápad – vytvoriť z poviedok ANJEL, SLOVENSKÁ 
RODNÁ DEDINA, TO JE LÁSKA, PUPÁKOVCI, JEDINÉ RIEŠENIE, BÁSNIK LOJZO, PÁR POZNÁMOK NA 
OKRAJ VILOVHO ŽIVOTA, EMA MÁ MAMU A MAMA MÁ EMU, NOC PO PREMIÉRE A PO VOĽBÁCH 
desať samostatných javiskových príbehov – DESATORO, ktoré by nielen prvoplánovo ilustrovalo spomínaný 
základný a zásadný morálny kódex ľudstva, ale by aj nementorsky a s humorom hovorilo o tom čo žijeme, ako 
nechceme, ale najmä ako chceme žiť. Všetkých desať javiskových poviedok, ako som už povedal, má základ  
v autentickom zážitku, niekedy až neuveriteľnom, inokedy bizarnom, no vždy skrz-naskrz ľudskom, dotvorenom 
literárnou fantáziou. A tak po prvý raz vo svojej histórii Radošinské naivné divadlo inscenovalo poviedky. ... 

 
Radošinci pripomenú Desať prikázaní. 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197.  
[Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 4. 

 
– Jeden z tých, čo neodídu – stretnutie s karikaturistom Viktorom Kubalom – talk show Milana Markoviča  
s jeho hosťami a projekciou filmu o Viktorovi Kubalovi – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie –  
v piatok) 
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– Teatro Tatro – Nitra – Prorok Ilja – medzinárodný divadelný projekt – nepravdepodobná história podľa 
Tadeusza Słobodzianeka, preklad: Ľubomír Feldek, réžia: Ondrej Spišák, hlavnú úlohu stvárnil: Lukáš 
Latinák – (Šapitó Teatro Tatro, Zámocké námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
... Prorok Ilja je v hre obyvateľmi považovaný za nového Krista, ktorý sa vrátil na zem. Skupina dedinčanov sa 
rozhodne ukrižovať ho, lebo veria, že spasia zem i seba samých. Hra je zasadená do reálií pohraničia a provincie 
a rozmer získava vďaka nadviazaniu na morálne hodnoty spoločné rôznym tradíciám a vyznaniam a tiež 
zdôraznením dramatických konfliktov vyrastajúcich zo základných protikladov dobra a zla, pravdy a nepravdy, 
svätosti a hriechu. Hlavnú rolu, proroka Ilju stvárnil s brilantným nadhľadom Lukáš Latinák. ... Inscenácia 
dostala na festivale Nová dráma v Bratislave v máji tohto roka CENU BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA a hlavnú 
cenu „Zlomená závora“ na festivale Bez hraníc v Českom Těšíne. ...   
 
 SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2006d. Prorok Ilja, mystický príbeh o ľudskom fanatizme. In Sme.  

ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 4. 
 
– Mitch & Mitch – koncert veselej country skupiny z Poľska – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 
... jazzová kapela z Poľska MITCH & MITCH, ktorá úmyselne hrá „zlé country“. Miestami však tak zrýchlia 
alebo zahrajú také sólo, pri ktorom by aj Šeban alebo Rozsa ostali pozerať so spadnutými sánkami. V Poľsku sú 
to uznávaní džezmani, každý z nich má vlastnú kapelu. Skupinu MITCH & MITCH chápu poľskí kritici ako 
veľkú recesiu, no veľa ľudí ich uznáva aj ako kvalitnú country skupinu. ... 
 

TARKAY, Dodo. 2006. Hudobné lahôdky Kg’06 – české, slovenské, poľské kapely. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 
– Anna Šišková a Vladimír Hajdu & Divadlo Astorka – Bratislava – Odchody vlakov – autor: Brian Frayn, 
réžia: Petr Zelenka – (Ne-kino, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Slávny český režisér a scenárista Petr Zelenka, ... vytvoril spomínanú komédiu pre sedem hercov,  
v bratislavskej verzii to musia stihnúť dvaja „nešťastníci“. Ide o dvoch unavených a zmätených ľudí s neistou 
budúcnosťou. Kontrolujú odchody vlakov, odlety lietadiel, dabujú zahraničné filmy, otvárajú benzínové pumpy. 
Okrem toho sa občas stretnú v jednej podivnej divadelnej hre „Číňania“... V hre, kde boli pôvodne siedmi, sú po 
čase traja a dnes nastal deň, keď na všetko musia stačiť dvaja. Pokus zvládnuť situáciu končí rozpadom 
predstavenia a všetkých, už aj tak vratkých vzťahov... Šišková a Hajdu s bravúrou zvládajú vtipné situácie, 
nečakané prekvapenia a množstvo prezliekaní. ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2006a. Nenechajte si ujsť Odchody vlakov z Astorky. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 5. 

 
– Lipa spieva Lasicu – koncert Petra Lipu so skupinou – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v sobotu) 
 
– Divadelní soubor Čtyřlístek ING Kolektiv – Frýdek-Místek (Česko) – víťaz národnej prehliadky ČR, 
účastník Jiráskovho Hronova – Imperium vrací uhlo – futuristická autorská jednoaktovka – (Mestské kultúrne 
stredisko, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Píše se rok 2007. Před 6 měsíci oznámila skupina KARBON INVEST a vedení Ostravsko-karvinských dolů 
vyčerpání všech zásob uhlí v revíru. ... 
 

Imperium vrací uhlo – vízia našej budúcnosti...? 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. 
[Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 
– Divadlo PIKI – Pezinok (ELA & HOP) – Kamoš obor – autor: Roald Dahl, preklad: Henrich Chládek, réžia: 
Katka Aulitisová, Ľubo Piktor – (Ne-kino, Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti)  
 
– O(n)ly van vomen šou alebo Rodina, základ spoločnosti – talk show Rasťa Piška s hosťami: Oľgou, Katkou 
a Ľubomírom Feldekovcami – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
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– Radošinské naivné divadlo – Bratislava – Povieme to pesničkou alebo Štedrý divadelný večer – autor a réžia: 
Stanislav Štepka – prierez najlepšou piesňovou tvorbou J. Melkoviča a jeho pokračovateľa Petra 
Mankoveckého s textami Stanislava Štepku od roku 1963 až po piesne súčasnej hry Desatoro – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Tentokrát sa herci a speváci [* RND] predstavia netradičnejšie. V deväťdesiat minútovom pesničkovom 
recitáli z vlastnej tvorivej dielne. 
 Neoddeliteľnou súčasťou divadelnej tvorby a jedným z poznávacích znakov poetiky tohto divadla – 
okrem humoru a vône človečiny – sú piesne. Od prvej hry Nemé tváre, sprevádzajú všetky komédie Stanislava 
Štepku divadelné piesne. Mnohé sa stali doslova hitmi a preslávili svojich autorov a interpretov. K výrazným 
skladateľom v jednotlivých obdobiach divadla patrili Milan Markovič, Jiří Stivín a najmä Ján Melkovič. ... 
  V hudobno-slovnom programe „Povieme to pesničkou“ si festivalový divák vypočuje prierez najlepšou 
piesňovou tvorbou J. Melkoviča a jeho pokračovateľa Petra Mankoveckého s textami Stanislava Štepku od 
roku 1963 až po piesne súčasnej hry Desatoro, ktoré sa zrodili v roku 2006. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2006c. Povieme to pesničkou alebo Štedrý divadelný večer. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 4. 

 
– TOP Zlatý gunár + Trafená hus – moderátori: Ján Fakla a Roman Vykysalý – vyhlásenie laureátov 
Akadémie humoru Slovenska pre rok 2006 + hosť: Anton Anderle a ďalší – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Odovzdávanie ocenení Zlatý gunár aj Trafená hus bude moderovať v sobotu o 22. hodine riaditeľ festivalu 
Ján Fakla a jeho hovorca Roman Vykysalý. Ocenenia v štrnástich kategóriách udeľuje Akadémia humoru, cena 
Trafená hus putuje od minulého roka najväčšej trápnosti, absurdite či gýču uplynulých 365 dní. ...  
 
 FELLEGI, Juraj. 2006. Kremnické gagy otvorí Kubalov nos. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2006,  

roč. 16, č. 195, s. 29. 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 

Produkcie nominované na ocenenie slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR na Festivale humoru 
KREMNICKÉ GAGY 2006 podľa žánrov a kategórií + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY   AKADEMICI 
 
DIVADELNÉ INSCENÁCIE 

Akademik: Vladimír Štefko  
– Paradajs pikčr – Banská Štiavnica: Vtedy na záchode 
– Divadelný súbor – Dubové: Komédia o Lazarovi  
– Teatro Tatro – Nitra: Prorok Ilja = laureát 
  
HUDOBNÉ PREDSTAVENIA  

Akademik: Jozef Tarkay 
– Ska 2 tonics – Bratislava 
– Orchester nového primitivizmu – Banská Bystrica 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové = laureát 
– Karpatské chrbáty – Bratislava 
– HT – Žilina 
– Hudba z Marsu – Trnava 
– Vetroplach – Bratislava 
 
KABARETNÉ + POULIČNÉ PREDSTAVENIA 

Akademik: Roman Slanina 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava: Desatoro = laureát 
– Malé estrádne divadlo Femina – Dolný Kubín: Naša malá akadémia 
– Divadlo Panika – Banská Štiavnica: Juggling Street Story 
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POHYBOVÉ PREDSTAVENIA 
Akademička: Oľga Panovová 

– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš: Ezop / Sardinky 
– Teatro Pimprlo – Žilina: Róza a Imro = laureát 
– Divadelný súbor DIKO nepočujúcich – Bratislava: Pán Fazuľa + etudy Na pláži, V kostole, V kine  
 
BÁBKOVÉ INSCENÁCIE + PREDSTAVENIA PRE DETI 

Akademik: Jozef Mokoš  
– Divadlo PIKI – Pezinok: Kamoš obor = laureát 
– Katedra bábkarskej tvorby VŠMU – Bratislava: Gašparkove príhody 
– Didero (Divadlo detských rozprávok) – Kysucké Nové Mesto: Kuboviny 
– Konzervatórium – Bratislava: Sen o perníkovej chalúpke 
 
IMPROVIZÁCIE (TROJČLENNÝCH DRUŽSTIEV) 

Akademik: Milan Markovič  
– Divadelný súbor Panika – Banská Štiavnica 
– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = laureát 
– CASSANOVA spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
– DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
– Divadlo ASI – Šaľa 
– Zaváraniny – Konzervatórium Banská Bystrica 
– Divadlo Korbáč – Myjava 
– Márna snaha – Bratislava  
 
KARIKATURISTI 

Akademik: Ján Valter  
– Dana Zacharová  
– Pavel Jakubec 
– Ivan Popovič 
– Dušan Polakovič = laureát 
– Jozef BabuSCHEK = laureát – za celoživotnú srandu a významné obohatenie kresleného humoru 
– Kazo Kanala 
– Natália Murat-Oravcová 
 
– Vydavateľstvo L.C.A. za dve knihy o karikatúre (pozri kategóriu Literáti a epigramatici) 
 
KÚZELNÍCI + ILUZIONISTI 

Akademik: Alexander Gerič 
– ADDAMS – Šamorín: Mystery Show (kúzla, fire show, levitácia) = laureát 
 
LITERÁTI + EPIGRAMATICI 

Akademik: Tomáš Janovic 
– Vlado Bednár – Peter Glocko ml.: Výber I + II – Zlatý fond slovenskej literatúry, Slovenský Tatran 2005 = 
laureáti 
– Kornel Földvári: Päťadvadsať, L.C.A. 2005 + O karikatúre, L.C.A. 2006 
– Pavel Vilikovský: Silberputzen, PT Albert Marenčin 2006 
– Ján Štrasser – Milan Lasica: Lenže ja som iba komik, FORZA 2005 
– Stanislav Štepka: Desatoro (a zopár navyše), Ikar 2006 
– Dušan Taragel: Vražda ako spoločenská udalosť, L.C.A. 2006 
– Milan Lechan: Slovo robí muža, Matica slovenská 2005 
 
PESNIČKÁRI 

Akademik: Peter Janků 
– Edo Klena – Prešov 
– Stano Kálman – Bratislava – tvarohový gunár za „superstárovskú jednorázovku“ 
– Robo Hulej – Nižná na Orave = laureát 
 
RECITÁTORI 

 Akademička: Jaroslava Čajková  
– Pavol Náther – Bratislava 
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– Barbora Jurinová – Bratislava = laureát 
– Eva Kášová – Prešov 
– Jana Vidová – Adamovské Kochanovce 
– Zuzana Gacíková – Čadca 
– Paulína Labudová – Dolný Kubín 
– Eva Fajčíková – Šahy 
– Dominika Gjerová – Žilina 
 
ZVUKOVÉ ZÁZNAMY DIEL A VÝKONOV 

Akademik: Rasťo Piško 
– Slovenský rozhlas – Rádio Devín – Bratislava: Kýchanie mozgu – talk show M. Grebáča s M. Hattalom 
– Slovenský rozhlas – Bratislava: Túto hudbu mám rád – talk show Vlada Franca s Ľ. Jankovičom = laureát 
– Fun Rádio – Bratislava: Kokoriko – ranné vysielanie Miňa Urbaníka a spol. s originálnymi namotávkami 
 
ZVUKOVO-OBRAZOVÉ ZÁZNAMY DIEL A VÝKONOV 

Akademik: Ľubomír Belák 
– Nadácia pre deti Slovenska: Hodina deťom – séria propagačných klipov 
– RND a TV Markíza: Osobná chyba – televízna poviedka 
– Marta Ferencová, VŠMU – Bratislava: Oni nie sú tvoj muž – televízna poviedka = laureát 
– Kollar film: Prirodzená smrť – televízna crazy komédia 
– TV Markíza: SEDEM s.r.o. – televízna talk show = laureát 
– Akadémia umení – Banská Bystrica: Svetielko – študentský film   
  
O S O B I T N É   O C E N E N I A: 
 
CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA  

Akademička: Iveta Radičová 
– Karol D. Horváth I., II. – knižné debuty rovnomenného autora 
– OZ Arabeska & Divadlo A. Bagara – Nitra: Z rozprávky do rozprávky – projekt pre mentálne postihnuté deti 
– Petra Polnišová – originálny herecký i autorský prejav = laureát 
 
TRAFENÁ HUS – NAJVÄČŠIA TRÁPNOSŤ, ABSURDITA/GÝČ ROKA   

Akademik: Roman Vykysalý 
– Milan Čič, vedúci kancelárie prezidenta SR za výrok „...Slovenská socialistická republika...“ v roku 2006 = 
laureát 
– Nový čas – za dvojstranu denníka uverejnenú dňa 27.1.2006 po leteckom nešťastí slovenského vojenského 
lietadla v Maďarsku s inzerátom na zľavnené letenky 
– No Name – najnovšie pôvodné texty populárnej skupiny 
– TV Markíza – Nevesta pre milionára 
– TV JOJ – Vyvolení II., Box 
– Richard Rybníček – za demontáž verejnoprávnosti Slovenskej televízie = laureát 
 
– nominácie schválila Nominačná komisia Akadémie humoru Slovenska pod vedením Dariny Abrahámovej, 
zaznamenali: Ján Fakla, Pavol Kelley 
  
– laureátov zaznamenali: Darina Abrahámová, Ján Fakla 
 
TOP Pohár improvizácie = súťaž trojčlenných družstiev na danú tému – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 

Divadelné súbory: 
 
– Celkom malé divadlo – Levice (laureát ZG´05) – Návšteva mladej dámy – komédia – autor: Zdeněk 
Podskalský, réžia: Edo Šebian – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – v piatok) 
 
– Malé estrádne divadlo Femina – Dolný Kubín – Naša malá akadémia – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
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– Strana progresívnej recesie – Nový Jičín (Česko) – Obrazy z dějin národů českého a slovenského – (Ulička 
slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu – dva razy) 
 
– Divadlo Československo (Česko) – Loutková krása a sestry medvědi – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... „Vybrať najzaujímavejšie spomedzi šesťdesiatich produkcií v programe je ťažké. Aj predstavení, ktoré 
označujeme ako TOP, je desať,“ chváli sa riaditeľ festivalu Ján Fakla. Sám sa najviac teší na predstavenie 
Loutková krása a sestry medvědi českého divadla Československo. „Je to vynikajúce recesistické predstavenie. 
Pre mňa bonbónik na prehliadke. Odporúčam každému,“ hovorí. ... 
  
 FELLEGI, Juraj. 2006. Kremnické gagy otvorí Kubalov nos. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2006,  

roč. 16, č. 195, s. 29. 
 
– Divadelný súbor Lunetrdlo – Partizánska Ľupča – Poetický labyrint – spomienka na roky osemdesiate, 
študentské brigády a veci s tým spojené, scenár a réžia: Jaroslav Janíček – (Šapitó Teatro Tatro, Zámocké 
námestie – v sobotu) 
 
– JW producentská spoločnosť s.r.o. – Bratislava – Piano revue – kabaret podľa tradícií Osvobozeného 
divadla Voskovca a Wericha s pesničkami a hudbou Jaroslava Ježka, scenár a réžia: Jakub Nvota a Kamil 
Žiška – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Roku 2001 som si uvedomil, že sa blíži výročie narodenia Voskovca a Wericha. Humor tohto typu mi je 
blízky od detstva a hoci som už nevyrastal priamo na V+W, boli tu ich duchovní dedičia ako Šlitr a Suchý, 
Lasica a Satinský a napokon aj Šimek a Grosmann. V osemdesiatych rokoch som sa prostredníctvom Jana 
Wericha vrátil k V+W ako k dvojici a navyše som sa dozvedel, že jedinečný skladateľ Jaroslav Ježek, ich 
neodmysliteľný partner, mal úzke kontakty so Slovenskom a Slovákmi. Dosť na to, aby sme demonštrovali 
československú platnosť ich odkazu. Podarilo sa mi dať dokopy pár ľudí, čo cítili rovnako, a – čo je azda 
najdôležitejšie – našli sme podporu u vtedajšieho ministra kultúry, v Štúdiu L+S, v Slovenskom národnom 
divadle, v Českom centre, ale aj na Veľvyslanectve USA (Ježek za vojny v Spojených štátoch zomrel a Jiří 
Voskovec tam našiel v emigrácii domov). 
 A tak šťastnou zhodou okolností inscenácia PIANO REVUE, kolektívne dielo, uzrela svetlo sveta. Na 
tohtoročných Kremnických gagoch ju uviedol s úspechom súbor Túlavé divadlo. Vynikajúce texty z pera 
Jakuba Nvotu a Kamila Žišku bavili obecenstvo napriek tomu, že sa hralo v menších priestoroch ako zvyčajne 
– Jozef Ciller sa tomu vedel svojou scénou prispôsobiť. ... 
 Hra vychádza z dnešných spoločenských podmienok a prináša mladý humor, určený rovesníkom 
autorov, ale aj odchovancom humoru Voskovca a Wericha. Je totiž dadaisticko-surrealistická a v dejových 
reáliách nájde divák priame odkazy na hry V+W z čias Osvobozeného divadla. Vtipné repliky dvojice komikov, 
ktorí sa vyberú do histórie aby zistili, ako je to s ľudstvom v jeho vývoji, ako je to s humorom, s jeho tvorcami, 
ako je to s diktatúrou a jej nástupom a ako to bolo, či je, s nádejou. 
 Hra vznikla v roku 2005, keď sme si pripomenuli sto rokov od narodenia dvojice V+W, ale je aj holdom 
k storočnici Jaroslava Ježka (25. septembra 1906). Znejú tu jeho slávne pesničky s textami V+W, ... Ježkovu 
hudbu výborne aranžoval Juraj Bartoš, ktorý pesničky nahral s orchestrom Bratislava Hot Serenaders. 
 Hercom, čo aj tancujú a spievajú dal režisér J. Nvota (v kostýmoch Nataše Janíkovej) poriadne zabrať. 
Dávajú do každého predstavenia dušu a nadšenie. ... 
     JURAJ WEISS, producent PIANO REVUE 
 

WEISS, Juraj. 2006. Skutočne československá Piano Revue : predstavenie venované spomienke na 
Voskovca, Wericha a Ježka. In Mosty : česko-slovenský týždenník. ISSN 1335-6135, 2006, roč. 15,  
č. 19, s. 8. 

 
– Divadelný súbor D-EFEKT – Dubové – Komédia o boháčovi a Lazarovi – renesančná komédia, autori: 
Pavol Kyrmezer, Jozef Mokoš, réžia: Pavlína Musilová a Dušan Musil – (Ne-kino, Križkova ulica – v sobotu) 
 

Pantomíma: 
 
– Michaela Doláková – HAMU – Praha (Česko) – 5 x s nadhledem – autorské pantomimické paródie na život – 
(Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – v piatok) 
 



 

 - 241 - 

– Fortissimo (Vlado Kulíšek) – Škola (mimo) hrou – pantomíma pre staršie deti i dospelých – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok – aj pre deti) 
 
– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Ezop + Sardinky – dlhšia a krátka pantomíma – (Nádvorie Vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok – aj pre deti) 
 
– Divadelný súbor DIKO (Divadlo Koceľova) nepočujúcich – Bratislava – Mr. Fazuľa, Zázračný kufor, 
Námesačník – pantomimické etudy, autor a účinkujúci: Jozef Rigo a ďalší – (Mestské kultúrne stredisko, 
Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
... Vzniklo na jeseň roku 2002 v krúžku pantomímy a pohybového divadla ako prvý amatérsky súbor 
nepočujúcich študentov pri SOU, OU, U a DM pre sluchovo postihnutú mládež na Koceľovej ulici v Bratislave. 
Vedomosti a skúsenosti lídra divadla Jozefa Riga z predchádzajúceho pôsobenia u profesora Milana Sládka  
v divadle Aréna i ako študenta na JAMU „Výchovná dramatika pre Nepočujúcich“ priniesli súboru DIKO 
(Divadlo Koceľova) množstvo ocenení na rôznych prehliadkach a festivaloch. V divadle je 13 členov, z ktorých 
šiesti predvedú na Gagoch svoje klauniády ZÁZRAČNÝ KUFOR, NÁMESAČNÍK a MR. FAZUĽA. ... 
  

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2006b. Nepočujúce divadlo DIKO na Gagoch. In Sme. ISSN 1335-440X, 
2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 

Hudba: 
 
– Ska 2 tonics – Bratislava – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Orchester nového primitivizmu – Banská Bystrica – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Jednofázové kvasenie – Bratislava – koncert folkovej formácie z Bratislavy – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Mitch & Mitch (Poľsko) – koncert veselej country skupiny – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 
– FOLK-PARÁDA – spoločný koncert folkových pesničkárov: Robo Hulej – Nižná, Stano Kálman – Tlmače-
Lipník, Peter Janků – Budmerice – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Vetroplach – Bratislava – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Marián Geišberg & syn – autorský pesničkový recitál – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové – koncert skupiny – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Karpatské chrbáty – Bratislava – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
– HT – Žilina – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... mnohých zaujme kultová kapela HT zo Žiliny, ktorá má veľa svojich fanúšikov a ich CD sa predáva vo 
veľkom. Majú nového gitaristu, ktorý bude mať na Gagoch premiéru, lebo starý gitarista hrá s Davidom 
Kollerom, takže nemá čas... ... 
 

TARKAY, Dodo. 2006. Hudobné lahôdky Kg’06 – české, slovenské, poľské kapely. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 
– Hudba z Marsu – Trnava – koncert kapely – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– 100°C – Mariánské Lázně (Česko) – koncert skupiny – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
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... Prvou TOP kapelou festivalu, ktorá určite zohreje publikum je skupina 100°C z Mariánských Lázní. Kapela, 
ktorá vyhrala v roku 2004 českú Coca cola pop star a hrala aj na turné pred SUPPORT LESBIENS. Presvedčila 
ľudí natoľko, že ku koncu turné, vďaka chýru, ktorý o nich šiel, mala väčší úspech ako hlavný program. Neskôr 
zožala úspech všade, kam prišla. Aj na festivaloch Pohoda a Hodokvas predviedla vynikajúce koncerty. Na 
Kremnických gagoch 2006 bude mať na strednom Slovensku premiéru. ... 
 

TARKAY, Dodo. 2006. Hudobné lahôdky Kg’06 – české, slovenské, poľské kapely. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 
– Karpina – Bratislava – koncert kapely s projekciou – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
... Druhým hitom a súčasne vrcholom festivalu je KARPINA, kapela, ktorá hrá asi trikrát do roka a na každý 
koncert sa svedomito pripravuje. K hudbe pridáva aj vlastnú videoprodukciu, preto nehrá po kluboch, lebo 99 % 
klubov by im nezabezpečilo technické požiadavky. Ich najväčší hit NAJVÄČŠIA DIERA JE PRIEVIDZA dlho 
koloval po internete. Pre svojskosť a kontroverznosť ho nikdy nehrali radi, ale koncerty majú vždy vypredané. ... 
 

TARKAY, Dodo. 2006. Hudobné lahôdky Kg’06 – české, slovenské, poľské kapely. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 197. [Príl.] Sme na 26. festivale humoru v Kremnici, 2006, s. 6. 

 
– Puding pani Elvisovej – Bratislava – koncert skupiny – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie) 
 
– Funny Fellows a Zuzana Haasová – Pezinok – koncert „old time band“ – (Hudobná scéna – Fontána, 
Štefánikovo námestie) 
 
– TAJF – Kremnica – koncert folkovej skupiny – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie) 
 

Audio + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Projekcie nominovaných audio produkcií na cenu Zlatý gunár – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo 
námestie – v piatok): 
– Slovenský rozhlas Bratislava – Kýchanie mozgu, Túto hudbu mám rád + Fun Rádio Bratislava – Kokorikó  
 
– Projekcia nominovanej audiovizuálnej produkcie na cenu Zlatý gunár – (Ne-kino, Križkova ulica – v sobotu): 
– Kollar film Bratislava – Prirodzená smrť – crazy komédia, scenár a réžia: Michal Krajňák  
 
– Projekcie nominovaných audiovizuálnych produkcií na cenu Zlatý gunár – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti): 
– Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom – séria propagačných klipov – scenár a réžia: Juraj Johanides;  
– Osobná chyba – televízna poviedka – scenár: Stanislav Štepka – réžia: Juraj Štepka 
– VŠMU – Bratislava – Oni nie sú tvoj muž – televízna poviedka – scenár a réžia: Marta Ferencová 
– cyklická televízna talk show TV Markíza – 7 S.R.O.  
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy boli verejnosti sprístupnené od 21.8.-18. 9. 2006 v NBS-Múzeu mincí a medailí na Štefánikovom 
námestí, 33/40 
 
– Karikaturisti & autorská výstava Svetozár Mydlo = vernisáž výstavy nominovaných karikaturistov na cenu 
Zlatý gunár + dražba čistého papiera  
 
– nominovaní karikaturisti: 
Dana Zacharová, Dušan Polakovič, Pavel Jakubec, Ivan Popovič, Natália Murat-Oravcová – (Galéria NBS 
– Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Výstava karikaturistov nominovaných na cenu Zlatý gunár: Dana Zacharová, Dušan Polakovič, Pavel 
Jakubec, Ivan Popovič, Natália Murat-Oravcová 
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– Svetozár Mydlo (autor nového loga festivalu KG) – autorská výstava – (NBS – Múzeum mincí a medailí, 
Štefánikovo námestie, 33/40) 
 
– Viktor Kubal – symbolická výstava in memoriam – (NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie, 
33/40) 
 
– Hudba v krivom zrkadle – spoločná výstava karikaturistov krajín V4 – (NBS – Múzeum mincí a medailí, 
Štefánikovo námestie, 33/40):  
 
Maďarsko:  Joe Békési, Gergely Bacsa, Antal-Tónió Tóth, Béla Rák, Bene Erzsébet Marabu, László 

Dluhopolszky, János Herman, Károly Lehoczki, János Fábry, György Bodola 
Česko:  Vladimír Kuba, Josef Blecha, Roman Kubec, Jan Tomaschoff, Roman Jurkas 
Poľsko:  Michal Graczyk, Henryk Cebula, Jacek Frackiewicz, Darius Pietrzak, Victor Czura, 

Wieslaw Lipecki, Tadeusz Krotos, Wieslaw B. Boltryk, Andrzej Adamowicz, Miroslav 
Krziskow, Andrzej Rzepkowski 

Slovensko:  Dušan Polakovič, Ivan Kováčik, Simon Matrka, Ľubomír Kotrha, Ivan Popovič, Ladislav 
Berger, Oliver Solga 

 

Literatúra : 
 
– Autogramiáda I – spojená s predajom kníh nominovaných autorov a vydavateľstiev – Peter Glocko ml., 
Kornel Földvári, Ján Štrasser, Dušan Taragel, Milan Lechan, Albert Marenčin a ďalší – (čitáreň Knižnice 
Jána Kollára – v piatok) 
 
– Autogramiáda II – spojená s predajom kníh nominovaných autorov – Stano Štepka, Ján Štrasser, Peter 
Glocko ml. a iní – (čitáreň Knižnice Jána Kollára – v sobotu) 
 
– Živý dôkaz – total brutal live literárna skupina vydavateľa Kolomana Kertésza Bagalu – (Festivalový klub 
Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Pesničkári + Recitátori + Literáti: 
 
– Vážime si humor – nominovaní recitátori, pesničkári a literáti (vydavatelia) na cenu Zlatý gunár v 
komponovanom programe, uvádzali členovia AHS: Jaroslava Čajková, Peter Janků a Tomáš Janovic, hostia: 
Kornel Földvári, Peter Glocko ml., Roman Balušík a ďalší – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 

Pre deti: 
 
– Fortissimo (Vlado Kulíšek) – Škola (mimo) hrou – pantomíma pre staršie deti i dospelých – (Nádvorie 
Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Csaba Méhes (Maďarsko) – Kvinteto pstruh, alebo Hluchý rybár a more – pantomíma – (Mestské kultúrne 
stredisko, Križkova ulica – v piatok) 
 
– Detský divadelný súbor Minetrdlo – Partizánska Ľupča – Z liptovskej truhlice alebo Polohy absurdity – 
scenár a réžia: Jaroslav Janíček – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Ezop + Sardinky – dlhšia a krátka pantomíma – (Nádvorie Vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– ADDAMS Production – Šamorín – Mystery Show – kúzla, ohne, levitácia – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Projekcie nominovaných audiovizuálnych produkcií na cenu Zlatý gunár – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti): 
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Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom – séria propagačných klipov, scenár a réžia: Juraj Johanides ; 
Osobná chyba – televízna poviedka, scenár: Stanislav Štepka, réžia: Juraj Štepka; VŠMU – Bratislava – Oni 
nie sú tvoj muž – televízna poviedka, scenár a réžia: Marta Ferencová; cyklická televízna talk show  
TV Markíza – 7 S.R.O.  
 
– Detský divadelný súbor DIDERO (Divadlo detských rozprávok) – Kysucké Nové Mesto – Kuboviny – 
detské ľudové divadielko, scenár a réžia: Pavol Zátek a kolektív – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – 
v sobotu) 
 
– Teatro Pimprlo – Žilina – Róza a Imro – hudobno-divadelná klauniáda bez jazykovej bariéry, scenár a réžia, 
účinkujúci: Renáta Repková a Ján Demko – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
– Katedra bábkarskej tvorby VŠMU – Bratislava – Gašparkove príhody – študentské predstavenie – (Mestské 
kultúrne stredisko, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– ADDAMS production – Šamorín – Maskuzani – najvyššie nechodúľové bábky, autorské interaktívne pouličné 
divadlo – (Štefánikovo námestie – v sobotu, aj v nedeľu) 
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš – Zlý kráľ – autorské predstavenie pre deti – (Šapitó Teatro Tatro, 
Zámocké námestie – v sobotu) 
 
– Divadelný súbor DIKO nepočujúcich – Bratislava – Mr. Fazuľa, Zázračný kufor, Námesačník – 
pantomimické etudy, autor a účinkujúci: Jozef Rigo a ďalší – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica –  
v sobotu) 
 
– Divadlo Panika pri ZUŠ – Banská Štiavnica – Juggling Street Story – pouličné predstavenie, scenár a réžia: 
Soňa Lužinová – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu + Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo 
námestie – v nedeľu) 
 
– Adrián Ohrádka SBZ – Bánov – Taký normálny klaun - Adyno – klauniáda pre deti a rodičov – (Ulička 
slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu) 
 
– Divadlo PIKI – Pezinok (ELA & HOP) – Kamoš obor – (Ne-kino, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – Patrola 
 

Iné podujatia: 
 
– Otvorenie festivalu – odhalenie plastiky Viktora Kubala, autor plastiky: Drahomír Zobek – (Ulička 
slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
... Plastika Viktora Kubala vyšla z autorskej dielne Drahomíra Zobeka a okrem typického nosa karikaturistu  
s neodmysliteľnými fúzikmi sa sem zmestila aj jeho najobľúbenejšia kreslená postavička zbojník Jurko. … 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2006. Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica sa počas 26. ročníka Kremnických 
gagov stala opäť na tri dni hlavným mestom humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 199,  
s. 11. 

 
– JAM-GAG-SESSION – pre účastníkov a hostí – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v noci  
z piatka do soboty + v noci zo soboty do nedele)  
 
– Pocta kamarátovi – odhalenie plastiky Mariána Kochanského, autor plastiky: Roman Lugár – (Ulička 
slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu) 

 
... Roman Lugár sa zas pri Mariánovi Kochanskom pohral nielen s nosom, no zmestil sem aj neodmysliteľnú 
baretku a dva predné zúbky. … 
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FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2006. Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica sa počas 26. ročníka Kremnických 
gagov stala opäť na tri dni hlavným mestom humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 199,  
s. 11. 

 
– Vedecká konferencia o gýči – prednosy renovovaných autorov – (Šapitó Teatro Tatro, Zámocké námestie –  
v sobotu) 
 
... Opäť sa uskutoční Vedecká konferencia o gýči. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2006. Kremnické gagy otvorí Kubalov nos. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2006,  
roč. 16, č. 195, s. 29. 

 
... O gýči sa hovorilo naozaj vážne. Na medzinárodnom sympóziu odzneli aj také závažné témy ako metódy 
identifikácie gýča u starých Slovanov, gýč ako počuješ či odborný výklad o gýčolytiáze – čoraz rozšírenejšom 
civilizačnom ochorení. ...  
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2006. Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica sa počas 26. ročníka Kremnických 
gagov stala opäť na tri dni hlavným mestom humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, č. 199,  
s. 11. 

 
– Veselý rodinný piknik – gastronomické nedeľné popoludnie na tráve z prinesených/ kúpených dobrôt, 
moderátori: Roman Slanina a Noro Antalík – (Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie – v nedeľu – 
piknik trval celé popoludnie – piknikujúcich bavili aj nižšie uvedené akcie) 
 
– ADDAMS production – Šamorín – Maskuzani – interaktívne pouličné divadlo – (Štefánikovo námestie –  
aj pre deti) 
 
– Majstri sveta vo varení a jedení halušiek – Banská Bystrica – (IM Mineral, Štefánikovo námestie)  
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica – PATROLA – (Hudobná scéna – Fontána, 
Štefánikovo námestie – aj pre deti) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– TOP Pohár improvizácie = súťaž trojčlenných družstiev na danú tému – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– moderátor:   Milan Markovič 
– súťažili:   Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = víťaz 
   CASSANOVA spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
   Divadlo ASI – Šaľa 
   DS Panika – Banská Štiavnica 
   Zaváraniny – Konzervatórium Banská Bystrica 
   DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
   Divadlo Korbáč – Myjava 
   Márna snaha – Bratislava  
 
– TOP hosť TOP Pohára v improvizácii = Česká improvizační liga – exhibičný zápas špičkových družstiev  
 
... Historie zápasů v improvizaci spadá do konce 70. let, kdy se ve frankofonním Quebecu konali první 
improvizační zápasy. Jejich zakladatelé se nechali inspirovat ledním hokejem a převzali některá jeho specifika: 
dva týmy herců, hlavního rozhodčího a jeho dva pomocníky, píšťalku a přesná pravidla. Nejde o vzájemnou 
rivalitu, ale o společné vytvoření improvizovaného příběhu. Herci se vzájemně respektují, protože hrají spolu  
a ne proti sobě. Improvizační skupiny zastřešuje: Česká improvizační liga. ... 

 
Zápasy v divadelní improvizaci : informačný leták o Českej improvizačnej lige. s.1. 
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Sprievodné akcie:  
 
– Swing Q – Banská Bystrica – hudobné bloky – (IM Mineral, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Krst medaily humoristov Júliusa Satinského, Stana Radiča a Jara Filipa – (Mestský úrad Kremnica –  
v piatok)  
 
– Múzeum Gýča – predbežná provizórna expozícia – (Kollárova ulica – v Uličke slávnych nosov – v piatok – 
v sobotu – aj v nedeľu) 
 
– Veštiareň – (Kollárova ulica – v piatok – v sobotu – aj v nedeľu) 
 
– Razenie mincí s logom KG´06 – (Ulička nosov, Kollárova ulica – v piatok – v sobotu – aj v nedeľu) 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok – hudobné bloky pre dobrú atmosféru festivalu – (IM Mineral, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Interaktívne pouličné divadlo ADDAMS production – Maskuzani – Šamorín – (Štefánikovo námestie –  
v sobotu, aj v nedeľu – aj pre deti) 
 
– Tomasz Broda – Poľsko – výroba 3D veselých koláží zo smetí „live“ – (v sobotu v Medzibrání, v nedeľu na 
Nádvorí Vinotéky Biely bocian) 
 

Kúzelníci + Iluzionisti: 
 
– ADDAMS Production – Šamorín – Mystery Show – kúzla, ohne, levitácia – (Nádvorie Vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v piatok – aj pre deti) 

 

Počasie:  
 
– 131* V prvý deň bolo zamračené, pršal jemný dážď, aj cez otvorenie v Uličke nosov pri odhaľovaní nosa 
Viktora Kubala. Večer sa to utíšilo a v sobotu a nedeľu bolo nádherne.  
 

Dejiská (scény): 
 
– Čitáreň Knižnice J. Kollára, Štefánikovo námestie  
– Festivalový klub Labyrint (klub Labyrint), Štefánikovo námestie 
– Galéria NBS - Múzea mincí a medailí, Štefánikovo námestie 
– Hudobná scéna – Fontána, Štefánikovo námestie 
– IM Mineral, Štefánikovo námestie  
– Medzibránie 
– Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica 
– Múzeum Gýča (v Bellovom dome), Štefánikovo námestie  
– Nádvorie Vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie 
– Ne-kino, Križkova ulica 
– Šapitó Teatro Tatro, Zámocké námestie 
– Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica 

 

Usporiadatelia + Partneri + Sponzori  z http://archiv.gagy.sk/: 
 
Hlavní usporiadatelia: 
 
– mesto Kremnica 

                                                
131 * – pozn. zost. – správu o počasí doplnil Ján Fakla 
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– NEO – nezisková organizácia, Bratislava 
– G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., Banská Bystrica 
– Spolok Klub mladých Labyrint – OZ, Kremnica 
– Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom 
– Múzeum Gýča – občianske združenie, Kremnica 
 
Spoluusporiadatelia: 
 
– Múzeum mincí a medailí, Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára, Kremnica 
– Spolok Cremnicium, Kremnica 
– Centrum voľného času Cvrček, Kremnica 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Darina Abrahámová (hlavná dramaturgička), Ján Fakla (riaditeľ festivalu), Pavol Kelley (producent 
festivalu), Miroslav Marko (vedúci technickej produkcie), Jozef Tarkay (hudobný dramaturg), Tamara 
Vykysalá (vedúca umeleckej produkcie), Roman Vykysalý (hovorca festivalu), Helena Žňavová (vedúca 
programovej produkcie) 
 
... Hlavnou dramaturgičkou festivalu humoru a satiry Kremnické gagy sa stala šéfdramaturgička SND a herečka 
Radošinského naivného divadla Darina Abrahámová. Po úmrtí Stana Radiča bol tento post minulý rok 
neobsadený a gagisti dlho zvažovali, kto by ho dokázal zastúpiť. Ako nám povedal riaditeľ organizačného 
výboru gagov Ján Fakla, vzhľadom na množstvo aktivít sa Darina Abrahámová naplno zapojí do dramaturgie 
festivalu až do budúceho ročníka. ... 
  

Dramaturgičkou gagov sa po Radičovi stala Abrahámová. 2006. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006,  
roč. 15, č. 112, s. 26. 

 
S príspevkom: 
 
– Ministerstva kultúry SR a bývalého predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu 
 
Hlavní partneri: 
 
– ECO-INVESTMENT, spol. s r.o., Bratislava 
– Nadácia SPP, Bratislava 
 
Závažný partner: 
 
– GROTTO, a.s., Bratislava 
 
Hlavní mediálni partneri: 
 
– Rádio Expres, Bratislava 
– TV Markíza, Bratislava 
– Denník SME, Bratislava 
 
Reklamný partner: 
 
– Reklamná agentúra Enterprise, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
 
Regionálni partneri: 
 
– Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom 
– native, s.r.o., Trenčín 
– Kooperativa poisťovňa a.s., Banská Bystrica 
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Miestni partneri: 
 
– ELBA, Kremnica 
– Vinotéka Biely bocian – Martin Varhaňovský, Kremnica 
– Bazokov – umelecké kováčstvo, Kremnica 
– IM Mineral, Kremnica 
 
Sponzor Zlatého gunára: 
 
– Poľovnícka reštaurácia SILVANUS, Kremnica 
 
Mediálni partneri: 
 
– TVA, Bratislava 
– ATLAS.SK, Bratislava 
– SITA, Bratislava 
– NOTA BENE, Bratislava 
– .TÝŽDEŇ, Bratislava 
– STV-text, Bratislava 
– KAM DO MESTA, Bratislava 
– Store-media, Banská Bystrica 
– AZTV, Banská Bystrica 
– ATV, Žiar nad Hronom 
– TV, Prievidza 
– TV, Turiec Martin 
 
Zahraniční partneri: 
 
– Česká improvizační liga, Praha 
– Poľský inštitút, Bratislava 
– Kultúrny inštitút Maďarskej republiky 

 
Články: 
132* pozn. zost. 
 

406. Vykysalý, Roman  
 Múzeum Gýča hľadá... / Roman Vykysalý. – Obr. 1. 
 In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 5 (3.5.2006), s. 10. 

 
 o skriniach (policiach, vitrínach ap. ...) pre Múzeum Gýča 

 
407. Dramaturgičkou gagov sa po Radičovi stala Abrahámová / [autor] (eta). 

 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 112 (17.5.2006), s. 26. 
 

 článok o novinkách na 26. gagoch – informuje Ján Fakla 
 

408. Dramaturgiu gagov prevzala po Radičovi Darina Abrahámová / [autor] (eta). 
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 13/47, č. 20 
(23.5.2006), s. 5. 

 
 článok totožný s predchádzajúcim 

 
409. Slávne nosy možno vidieť iba z diaľky, zmenia to kamery / [autor] (eta). – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 13/47, č. 20 
(23.5.2006), s. 5. 

 
                                                
132 * – pozn. zost. – v  prílohe Sme na 26. festivale humoru autorstvo svojich článkov označila Katarína Schmidtová a 
autorov ostatných článkov označil Ján Fakla 
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 článok o Uličke slávnych nosov a „slávnych nosoch“ v nej sa nachádzajúcich – 
informácie Romana Vykysalého 

... Ulička slávnyh nosov začala písať svoju históriu pred dvoma rokmi na festivale humoru a satiry 
Kremnické gagy. Myšlienka, že humoristov najlepšie vystihuje práve nos, vznikla v hlave vtedajšieho 
hlavného dramaturga festivalu Stana Radiča. Dnes má v uličke nos už aj on. Susedí s nosmi Júliusa 
Satinského a Jara Filipa. ... 

 
410. Mikláš, Dodo 

 Hudobníkovi priatelia: Veľmi nám chýbaš, Maroš : koncert na počesť Mariána  Kochanského  
(+50) bol veselou spomienkou / Dodo Mikláš. – Fotogr. 4. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 151 (1.7.2006), s. 22. 

 
 spomienkové podujatie venované Mariánovi Kochanskému 

 
411. Aj gýče za tisíce sa u nás predávajú dobre / [autor] (eta). – Fotogr. 1. 

 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 176 (1.8.2006), s. 5. 
 

 o gýči a Múzeu Gýča v Kremnici 
 

412. Na gagoch pribudnú nosy Kubala a Kochanského / [autor] (tasr).  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 183 (9.8.2006), s. 18. 

 
 o nosoch Kubala a Kochanského – porozprával Roman Vykysalý 

... Prípravy na toto ojedinelé podujatie vrcholia. Inštalácia nosov slávnych humoristov patrí medzi 
novšie aktivity podujatia. „Títo ľudia počas svojho života do všetkého vždy pchali svoj nos, a preto sme 
tento orgán vybrali ako ich symbol,“ povedal jeden z organizátorov Roman Vykysalý. 
 Cieľom podľa neho je vytvoriť nevšednú galériu týchto umelcov, ktorá by bola aj Miestom na 
pietnu spomienku. Ľudia tam budú môcť prísť zapáliť sviečku a uctiť si ich pamiatku minútou smiechu. 
Ak by tam mal niekto plakať, tak jedine od smiechu. Prvý nos v Uličke slávnych nosov patrí Julovi 
Satinskému ... 

 
413. Nos v Kremnici. – Fotogr. 1. 

In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 16, č. 184 (10.8.2006), s. 18. 
 

 v Uličke slávnych nosov pribudne plastika nosa Mariána Kochanského – vytvoril ju 
Roman Lugár 

 
414. Fakla, Ján  

 Krátka história Akadémie humoru Slovenska / Ján Fakla. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006). – [Príl.] Karikatúra 2006. – S. 2. 

 
 rozsiahly článok o vzniku Akadémie humoru Slovenska 

... Nápad založiť serióznu a vážnu ustanovizeň, ktorá by monitorovala úroveň slovenského humoru 
nachádzajúceho sa v rôznych žánroch, vznikla v hlave humoristu Stana Radiča, ktorý si už dávnejšie 
uvedomoval, že... „Kremnické gagy si zasluhujú veľkorysejší priestor“. ... Akadémia humoru Slovenska 
začala naplno fungovať (*2003) = hodnotiť, porovnávať, navrhovať dramaturgiu jediného festivalu 
humoru a satiry na Slovensku pozvania na Kremnické gagy. Členmi AHS sa už od začiatku stali také 
osobnosti ako Tomáš Janovic, Milan Markovič, Elena Vacvalová, Jozef Mokoš, Alexander Gerič, 
Dušan Valúch, Oleg Dlouhý, Ivan Kováč, Martin Ciel, Marian Jaslovský, Ján Valter, Juraj 
Johanides, Peter Kováč, Fedor Vico, Miroslav Kasprzyk, Roman Vykysalý a Marián Kochanský. 
Každý z nich mal na starosti svoju kategóriu a pravidlá „súťaže“ určoval Štatút. Prácu „akademikov“ 
koordinoval výkonný predseda nominačnej komisie Stano Radič. Prvým prezidentom AHS sa stal 
Milan Lasica, ... O rok neskôr, keď sa počet kategórií v AHS mierne zredukoval (z 20 na 15), 
akadémiu svojimi nápadmi a postrehmi obohatili noví členovia: Vladimír Štefko, Ľubomír Belák, 
Marián Čekovský, Oľga Panovová, Peter Janků a Andrej Zmeček. Zosnulého Stana Radiča 
nahradila a aj v súčasnosti navrhuje cenu za „objav roka“ Iveta Radičová. Prezidentom sa stal 
Stanislav Štepka, ... V sezóne 2005/06 vystriedali „zaneprázdnených akademikov“ v AHS Jaroslava 
Čajková, Roman Slanina, Dodo Tarkay a Rasťo Piško. Vývojom prešiel aj štatút AHS. ... 
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415. Kremnické gagy.  
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY – ISSN 1337-5695. – Roč. 13/47, č. 33 
(22.8.2006), s. 6. 

 
 program KG’06 

 
416. Markovič, Milan  

 Viktor Kubal / Milan Markovič. – Fotogr. 4, obr. 23. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006). – [Príl.] Karikatúra 2006. – S. 6-7.  

 
 vyznanie a uznanie Milana Markoviča Viktorovi Kubalovi + 23 karikatúr Viktora 

Kubala 
... Viktor KUBAL. Človek jednoducho múdry a múdro jednoduchý. Raz by som chcel byť ako on: Dožiť 
sa požehnaného veku, zanechať po sebe tak veľa krásneho, múdreho a užitočného a pritom nemať v 
očiach a duši nič iné, len hromadu tých najsmiešnejších chlapčenských huncútstiev. ... 

 
417. Radošinci na Kremnických gagoch. – Záznam urobený 22.10.2009.  

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (22.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 tohtoročný prezident AHS Stanislav Štepka hovorí o plánoch RND a o vzťahu ku gagom 

... Na festivale humoru a satiry Kremnické gagy uvedie Radošinské naivné divadlo predstavenie 
Desatoro. Radošinci sa v súčasnosti pripravujú na jeho pokračovanie – Sedem hlavných hriechov. „Na 
budúci rok by malo voľnú trilógiu zavŕšiť Stvorenie sveta,“ prezradil plány Radošinského naivného 
divadla prezident Akadémie humoru Slovenska Stanislav Štepka. 
Pri zrode festivalu Kremnické gagy mal Štepka zlý dojem. „V duchu sme si hovorili – nečakaj ma už 
nikdy,“ povedal. Pri posledných návštevách si však poopravil mienku. Na tento ročník sa teší, ale je mu 
ľúto, že do Kremnice chodí málo dramaturgov, ktorí by mali možnosť objaviť nové talenty. 

Stanislav Štepka chodí na Kremnické gagy rád, pretože tam stretáva ľudí, ktorí prichádzajú  
s cieľom, aby im bolo fajn. „Aby tam stretli podobných krásnych bláznov ako sú oni,“ dodal. Myslí si, 
že vyhľadávanie negatívnej energie sa stalo u Slovákov zlozvykom. „Vo svete ľudia urobia všetko 
preto, aby boli úspešní a to všetko robia s úsmevom na tvári,“ tvrdí Štepka. On si však dôvod na smiech 
vždy nájde, pričom hovorí, že „Smiech je dobrý priateľ človeka, dobrý sluha a hádam aj dobrý pán“. ... 

 
418. Stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy : 26. ročník, 25.-27. august  

Kremnica. 
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. –  

S. 23-24. 
 

 program KG’06 
 

419. Valter, Jano  
 Danka Zacharová / Jano Valter. – Obr. 8.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 20. 

 
 Jano Valter o Danke Zacharovej + 8 karikatúr Danky Zacharovej 

... – dáma karikatúry. Aj keď Dankina doména nie je len karikatúra. Možno ju stretnúť na stránkach 
kníh ako ilustrátorku, na stránkach nemnohých publikujúcich periodík ako karikaturistku a ... aj ako 
pedagogičku. S láskou vtláča do detských duší porozumenie k výtvarnému umeniu. ... 

 
420. Valter, Jano  

 Dušan Polakovič / Jano Valter. – Obr. 7.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 16. 

 
 Jano Valter o Dušanovi Polakovičovi + 7 karikatúr Dušana Polakoviča 

... Narodený v roku 1950 v Bratislave. Akademický maliar, ilustrátor, grafik a autor satirických kresieb. 
Človek naplno upísaný výtvarnému umeniu bez odbočiek a chvíľkových výletov do iného sveta. 
Precízny v kresbe, precízny v myšlienke a precízny aj v humore. Vari nie je obrazu, či kresby, v ktorej 
by nebola aspoň štipka veselosti ... 
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421. Valter, Jano  
 Ivan Popovič / Jano Valter. – Obr. 6. 
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 17. 

 
 Jano Valter o Ivanovi Popovičovi + 6 karikatúr Ivana Popoviča 

... Narodený v roku 1944. ... Je karikaturista, výtvarník, filmár, spisovateľ, scenárista, animátor  
a režisér. Výpočet jeho úspechov je široký a pestrý. ... karikaturista, ktorý svojou jemnou a jednoduchou 
linkou dokáže vyjadriť naozaj všetko, čo potrebuje. Poetiku, humor, erotiku. ... 

 
422. Valter, Jano 

 Jano Valter / [Jano Valter]. – Obr. 7.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 22. 

 
 Jano Valter o Janovi Valterovi + 7 jeho karikatúr 

... Narodený v roku 1959. Výtvarník. Karikaturista. Kreatívec. Pedagóg. O sebe radšej nepíšem, ale 
priznávam sa, že kreslenie a maľovanie ma baví. ... 

 
423. Valter, Jano  

 Kto získa Zlatého gunára 2006? / Jano Valter. – Obr. 5. 
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 21. 

 
 o karikaturistoch a karikatúre na Slovenských/Kremnických gagoch počas celej ich 

existencie + karikatúry z predchádzajúcich ročníkov SG/KG 
... Na stránkach tejto prílohy [* Karikarúra 2006] sa môžete zoznámiť s tvorbou piatich výtvarníkov 
nominovaných na cenu Zlatý gunár za rok 2006: Danky Zacharovej, Natálie Murat-Oravcovej, 
Dušana Polakoviča, Ivana Popoviča a Pavla Jakubca.  
 Karikatúra sa stala pevnou súčasťou Kremnických gagov už od prvého ročníka v roku 1981. ... 
So vznikom podujatia sa zrodila aj Akadémia humoru a satiry. Jej prvým rektorom sa stal Viktor 
Kubal – legenda slovenskej karikatúry. Počas celej histórie tejto imaginárnej ustanovizne sa na jej čele 
vystriedali okrem iných títo karikaturisti: Viktor Kubal (1981), Milan Vavro a Ivan Popovič (1982), 
Marián Vanek a Fedor Vico (1990), Jozef Vydrnák (1994), Ján Schuster (2001). ...Takmer každý 
rok sa v rôznych priestoroch v centre Kremnice striedali karikaturisti zvučných mien (okrem roku 2001 
a 2003, keď z rôznych príčin výstavy absentovali): Viktor Kubal, P. M. Kubiš, Ivan Popovič, Milan 
Vavro, Fedor Vico, Igor Lackovič, Fero Mráz, Ernest Svrček, Bohuš Pernecký, Miroslav Barták, 
Jan Hrubý, Vilo Živický, Olinka Pazerini, Laco Torma, Dušan Polakovič, Jano Valter, Jožko 
Vydrnák, Ľubo Juhás, Ivan Kováčik, Ján Schuster, Štefan Baňas, Robo Vaněk, Jirko Novák, 
Laco Belica, Jan Tomaschoff, Peter Kľúčik, Kazo Kanala, Marián Bachratý, Ľubo Kotrha, Jozef 
Gertli-Danglár, Peter Michalec + Dušan Drobný ... Patrí sem aj vrelá spomienka na Janka 
Schustera, ktorý bol dlhé roky dobrou dušou slovenskej karikatúry v Kremnici. V rokoch 1993 až do 
roku 1998 bola organizovaná súťaž Klaun (1-5), na ktorej boli ocenení viacerí autori karikatúr. ... 

 
424. Valter, Jano  

 Natália Murat-Oravcová / Jano Valter. – Obr. 6.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 18. 

 
 Jano Valter o Natálii Murat-Oravcovej + 6 karikatúr Natálie Murat-Oravcovej 

... S úsmevom sa narodila v roku 1961. Je multidisciplinárna. Toto hrozné slovo však hovorí iba o tom, 
že Natália sa vyjadruje obrazom kresleným, obrazom fotografickým a slovom. Na vydanie má 
pripravených niekoľko kníh... Dávnejšie jej vyšla knižka „Z jazzu na Jazz“ a koncom roka 2005 kniha 
„Presýpacie hodiny“. Jej vlastným heslom je „ZDRAVÝM UMENÍM ZA VESELŠIE STAVY MYSLE!“  
a ideálom „KRÁSA – LÁSKA – SLOBODA“. ... 

 
425. Valter, Jano  

 Pavel Jakubec / Jano Valter. – Obr. 8.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 19. 

 
 Jano Valter o Pavlovi Jakubcovi + 8 karikatúr Pavla Jakubca 

... Narodený v roku 1964 a publikujúci od roku 1982. Kresliar, ktorý ovláda tú pravú novinovú kresbu. 
Vie glosovať politickú a spoločenskú situáciu a súčasne je jeden z mála portrétnych karikaturistov, ... 
ktorí to vedia. ... 
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426. Valter, Jano  

 Shooty / Jano Valter. – Obr. 22. 
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 3-5. 

 
 Jano Valter o Shootym – Martinovi Šútovcovi + 22 karikatúr Shootyho 

... Vlastným menom Martin Šútovec a vlastným rokom zrodu 1973. Od roku 2002 pravidelne kresebne 
komentuje udalosti v denníku Sme. V roku 2005 bol nominovaný ako objav roka v oblasti karikatúry. ... 
Shooty je kresebne zrejúci autor s karikatúrnym pohľadom na politiku a spoločnosť. ... 

 
427. Valter, Jano  

 Svetozár Mydlo / Jano Valter. – Obr. 23.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. – S. 9-10. 

 
 Jano Valter o Svetozárovi Mydlovi + 23 karikatúr Svetozára Mydla 

... Výtvarník, karikaturista a ilustrátor Svetozár Mydlo. Muž mnohých daností. Jeho karikatúry majú 
ľudský rozmer s peknou dávkou hravej filozofie. Graficky a ilustrátorsky je úplne zrelý ( a vôbec nie 
prezretý, ako sa to niektorým ilustrátorom stáva) výtvarník s milou a otvorenou dušou. ... je dlhoročným 
výtvarným spolupracovníkom Radošinského naivného divadla ... jeho návrh loga pre festival 
Kremnické gagy zaujal na prvý pohľad. Svetozár bez zaváhania vstúpil do filozofie gagov  
a svojim návrhom suverénne naskočil na rozbehnutý vlak festivalu ... 

 
428. Valter, Jano  

V4 : V4 – Poľsko, V4 – Maďarsko, V4 – Česko, V4 – Slovensko / Jano Valter. – Obr. 32.  
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 194 (22.8.2006) – [Príl.] Karikatúra  2006. –  

S. 11-14. 
 

 Jano Valter informuje o výstave karikaturistov krajín V4 
 

429. Fellegi, Juraj  
 Kremnické gagy otvorí Kubalov nos / Juraj Fellegi.  

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 16, č. 195 (23.8.2006), s. 29. 
 

 o programoch KG’06 informuje Ján Fakla 
 

430. Radičová, Satinská a Filipová si prevezmú Medailu humoristov. – Záznam urobený  
22.10.2009.  
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (23.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 informácie o novinke tohto ročníka – medaile z dielne Miroslava Rónaia (kremnický 

medailér) + medzinárodnom charaktere festivalu + info o programoch KG’06 
 

431. Dobrá nálada na Kremnických gagoch. – Fotogr. 2. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051.  – Roč. 16, č. 196 (24.8.2006), s. 30. 

 
 užitočné informácie o Kremnici a „jej“ gagoch 

 
432. Opäť sa ide raziť dobrý humor : začínajú sa Kremnické gagy, kde udelia aj  

 medaily za zásluhy, Zlatých gunárov i Trafenú hus / [autor] (zu). – Fotogr. 1. 
 In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 196 (24.8.2006), s. 22. 

 
 vyjadrenia Petra Janků, Romana Vykysalého a Milana Markoviča o KG + informácie 

o nastávajúcich KG’06 
... Pre jedného z pätnástich festivalových akademikov, pesničkára Petra Janků sú gagy kultovým 
podujatím, na ktorom participuje už od roku 1992. ... Podľa ... Romana Vykysalého gýč už začína byť 
umením. „Pýtajú sa nás často, kde sa končí umenie a kde začína gýč. My otvárame ľuďom oči, kde sa 
dá gýč nájsť,“ dodáva Roman ... Pre Markoviča je na celom festivale najpríjemnejšie to, ako sa doň 
darí zatiahnuť celú Kremnicu. ... 
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433. Abrahámová, Darina 
 Čo nového...? / Darina Abrahámová. – Fotogr. 1. 
 In: Stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy, 25.-27. august 2006, 26. ročník :  

programový bulletin. – nestr. 
 

 o Gagoch hovorí hlavná dramaturgička KG’06 Darina Abrahámová 
 

434. Abrahámová, Darina  
 Milí moji nerodáci ... / Darina Abrahámová. – Fotogr. 1. 

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 1. 

 
 príhovor Dariny Abrahámovej ku „gágajúcej“ Kremnici 

... Takže, milá Kremnica aj s tvojimi preslávenými Gagmi, máš ma tu. Síce nevernú, lebo som ťa dlho 
obchádzala, ale za to všetko, čo som na poli humoru zasiala, poorala, zorala, i si zobrala  
(u Radošincov, v činohre SND, v GUnaGU...), nech mi je poľahčujúcou okolnosťou a vstupným vízom. 
Vízom do slobodnej krajiny bujarej dedinskej veselice, spoluzdieľanej spoločenskej zábavy, 
intelektuálneho obžerstva vzdelanej irónie, či bezstarostne drzej satiry. ... 

 
435. Brčka, Tóno 

 Rozlúčka s Mariánom Kochanským / Tóno Brčka, Jano Fakla, Laco Schmidt, Roman  
Vykysalý. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2. 

 
 slová na rozlúčku s Marošom Kochanským od Tóna Brčku, Jana Faklu, Laca 

Schmidta a Romana Vykysalého z Kremnického divadla v podzemí – celý text sa 
nachádza v XXV. ročníku Gagov na s. 229 

...  poviete si, boli výborní, no život ide ďalej, prídu iní. Lojzovcov však s Kremnicou nespájalo 
len puto festivalu. V starobylom meste sa zasnúbili s Divadlom v podzemí, vymenili si zásnubné 
štamperlíky a svoje ÁNO si povedali pred oddávajúcim Milanom Markovičom133*. ... Takže Divadlo 
v podzemí sa stalo „smutnou vdovou“... 

 
436. Fakla, Ján 

Zahraniční pozorovatelia na festivale / [Ján Fakla]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 7. 

 
 účasť zahraničných pozorovateľov z Francúzska a Anglicka na Gagoch 

 
437. Glocková, Barbora  

Kremnica je nad zlato / Barbora Glocková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 7. 

 
 Občianske združenie Kremnica nad zlato na Kremnických gagoch 

 
438. Horváth, Karol D.  

Máme Živý dôkaz, že literatúra na Gagy patrí / Karol D. Horváth. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 5. 

 
 literatúra na Gagoch 

 
439. Impérium vrací uhlo – vízia našej budúcnosti...? – Fotogr. 1.  

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 

                                                
133* – pozn. zost. – bližšie o tomto akte v V. ročníku Gagov 
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 navnadenie na predstavenie hostí z Česka – Divadelního souboru Čtyřlístek ING 
Kolektiv z Frýdku-Místku 

 
440. Kelley, Palo  

Vážený humor ... / Palo Kelley. – Fotogr. 1.   
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 1. 

 
 slová Pavla Kelleyho – hlavného dramaturga KG’06 

... Slovenská republika sa stala predsedajúcou krajinou Vyšegrádskej štvorky – V4. 
Napriek tomu, že International Visegrad Fund bol štedrý k iným, Hlavný Organizačný Tím – HOT 
Kremnických gagov neváhal a s chladnou hlavou napísal svojim susedným partnerom slušný, ale 
závažný list (...akých chodia po svete tisíce...) a stredoeurópsky kultúrny metabolizmus začal pracovať. 
Koniec leta v hlavnom meste humoru – v Kremnici bude teda nielen dobrý, ale aj veselý – v znamení 
„H4!“ .Tri dni sa spolu s inteligentným publikom budú zabávať aj maďarskí, poľskí, českí a slovenskí 
umelci z rôznych žánrov, ich spoločným znakom bude dobrý, vážený humor. O tom, že humor nepozná 
hranice a úsmev netreba prekladať do cudzieho jazyka sa presvedčíme tento víkend – v „našom“ strede 
Európy. 

Palo Kelley, 
producent festivalu Kg’06 ... 

 
441. Kelley, Pavol 

Radič počasia / [Pavol Kelley]. – Obr. 1  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 3. 

 
 o pripravovanom spomienkovom CD Stana Radiča 

 
442. Kremnické gagy odštartovali odhalením plastiky Viktora Kubala. – Záznam urobený  

22.10.2009.  
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (25.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 rozsiahly článok o naj programoch a naj osobnostiach na KG’06 

... Odhalením plastiky Viktora Kubala v Uličke dlhých nosov v Kremnici dnes po 16. hodine 
odštartoval 26. ročník festivalu humoru a satiry Kremnické Gagy. 

Organizátori festivalu pripravili pre divákov viac ako 60 produkcií zo všetkých žánrov humoru 
od divadiel, cez pantomímu, hudobné produkcie, literatúru až po kreslenú satiru vrátane množstva 
sprievodných akcií. 

Festival má tohto roku široké medzinárodné zastúpenie a so zahraničnými umelcami sa diváci 
stretnú už podvečer, keď vystúpia mímovia Michaela Doláková z Prahy a Csaba Méhes z Maďarska. 
V komunikáciou nebude mať problémy ani maďarská džezová kapela DEJA VU či poľská veselá 
hudobná skupina Mitch & Mitch. Piatkový večer vyvrcholí v šapitó Teatro Tatro medzinárodným 
divadelným projektom Prorok Ilja. 

V sobotu predstavia zahraniční umelci aj Obrazy z dejín národa českého a slovenského, 
bábkové predstavenie Loutková krása a sestry medvědi, recesiu Imperium vrací uhlo a hitovú kapelu 
101 Stupňov Celzia [* správne 100°C ]z Mariánskych Lázní. Najlepší karikaturisti sa predstavia na 
výstave kresleného humoru Hudba v krivom zrkadle. ...  
Kvalitnú infúziu humoru s láskou a nadšením podajú slovenské celebrity Anna Šišková a Ady Hajdu, 
Radošinské naivné divadlo, Milan Markovič, Peter Lipa, Marián Geišberg a syn, Rasťo Piško, 
Oľga, Katka a Ľubomír Feldekovci, Tomáš Janovic, Kornel Földvári, Ján Štrasser, Peter Janků  
a ďalšie osobnosti. Nebude chýbať ani obľúbený Miro Kasprzyk, Vlado Kulíšek, Adrián Ohrádka, 
Roman Slanina, Noro Antalík, pesničkári či literáti zo skupiny Živý Dôkaz a množstvo menej 
známych, ale výborných humoristov. 
V sobotu večer bude vyhlásenie laureátov Akadémie humoru Slovenska za najlepšie výkony a diela 
vytvorené v sezóne 2005/06. Zlatého gunára, Trafenú hus či osobitné ocenenie Cenu Stana Radiča 
za objav roka získa možno až dvadsať slovenských humoristov a satirikov. Festival vyvrcholí v nedeľu 
obľúbeným Pohárom improvizácie s exhibíciou partnerskej Českej improligy. ... 

 
 



 

 - 255 - 

443. Nárožný, Miroslav 
Znovuotvorený Klub mladých Labyrint, atraktívny priestor Kg’06 / Miroslav Nárožný. – 
Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 1. 

 
 Miroslav Nárožný (vtedy primátor mesta Kremnica) hovorí o Festivalovom klube 

mladých Labyrint 
... O príčinách jeho zatvorenia, dlhých rokoch „státia“ a opätovného sprevádzkovania hovorí primátor 
mesta Kremnica: 
 „Klub mladých Labyrint bol zatvorený už v roku 1990. Dôvody? Najprv nebol prevádzkovateľ, 
potom sa zistilo, že nie je funkčná kanalizácia a ani elektroinštalácia nevyhovuje norme. V roku 1993 
bola vypracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie. Našiel sa investor, ktorý však 
rekonštrukciu nedokončil. ... v roku 2002 sa začalo pracovať na doplnení projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie, ktorá bola schválená v roku 2004, kedy sa uskutočnila aj verejná súťaž na dodávateľa 
stavby. 
 Klub mladých Labyrint sa opravoval preto, aby slúžil verejnosti. ... Priestor klubu prenajalo 
mesto Kremnica OZ Klub mladých Labyrint, ktoré bude jeho novým prevádzkovateľom a som 
presvedčený, že mladí ľudia tu nájdu dostatok príležitostí na využitie svojho voľného času.“ ... 

 
444. Nominácie na ceny Zlatý gunár a Trafená hus – Kremnické gagy 2006.  

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 3. 

 
 všetci nominovaní na „gagovské“ ocenenia (Zlatý gunár, Trafená hus a Cena Stana 

Radiča) pekne spolu 
 

445. Radošinci pripomenú Desať prikázaní – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 4. 

  
 Stanislav Štepka o predstavení Desatoro 

 
446. Schmidtová, Katarína 

Aj Ľudo Tatran vidí... / [Katarína Schmidtová]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2. 

 
 spomienka na Ľuda Tatrana – „zlaté srdce festivalu a jeho maskota a propagátora, 

vedúceho tlačového strediska Gagov“ (slová Romana Vykysalého) – v roku 2006 by mal 
80 rokov 

... Koľko osobností slovenského humoru, ktoré sa podieľali na Gagoch, nás z neba, či inej dimenzie 
pozoruje...? ... Azda najdlhšie nás má pod kontrolou Ľudo Tatran. Na tohtoročnom festivale by mal 80 
rokov. Čo mal tento Kremničan spoločné s Gagmi? Nuž azda všetko, čo sa týka ich propagácie. „Ľudo 
bol zlatým srdcom festivalu, bol maskotom... Úžasne pracovitý, nadšený pre myšlienku, milujúci humor. 
Fandil všetkým, ktorí sa v časoch totality nebáli jazykom satiry vysloviť to, čo iní považovali za tabu.“  
A mne vždy zdôrazňoval: „Pravda sa dá povedať mnohými spôsobmi. Ak si presvedčený, že ju máš, 
nikdy sa neboj vyjsť s ňou na svetlo,“ spomína si na Ľuda Tatrana Roman Vykysalý ... 
Ľudo Tatran sa narodil ... presne na Štedrý deň. Možno preto mu sudičky naložili do vienka toľko 
štedrosti. ... Na Kremnických gagoch redigoval bulletin Gagáčik a nonstop viedol tlačové stredisko 
festivalu. „Tak rád by som niekedy videl všetky predstavenia, musí to byť úžasné, veď ich atmosféra 
presakuje i do kancelárie, kde sedím a píšem.“ – „Takto si raz predo mnou s úsmevom povzdychol,“ 
hovorí Roman Vykysalý. ... 

 
447. Schmidtová, Katarína 

 Česká a maďarská pantomíma na Gagoch / [Katarína Schmidtová]. – Fotogr. 2.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 5. 

 
 informácie o pantomimických predstaveniach mladých účastníkov – hostí z Česka  
a Maďarska 
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448. Schmidtová, Katarína 
Do spoločnosti humoristov pribudne aj nos M. Kochanského / [Katarína Schmidtová].  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2. 

 
 nos Mariána Kochanského v Uličke slávnych nosov 

... Tak, v Uličke už máme päť nosov. Je to síce pekne rozrastajúce sa „múzeum“, Bože, ale nie až tak 
rýchlo, dobre...? ...  

 
449. Schmidtová, Katarína 

Ján Schuster – sprostredkovateľ výstav karikaturistov na Gagoch / [Katarína Schmidtová]. – 
Obr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2. 

 
 spomínanie na Jána Schustera – Gagom sa venoval od ich prvých rokov až do roku 2003, 

pracoval v tlačovom stredisku, „bdel“ nad karikaturistami a karikatúrou na Gagoch, v roku 
2001 sa stal jediným „e-rektorom“ Univerzity humoru a satiry 

... Od počiatkov Kremnických gagov až do roku 2003 sa s plným nasadením venoval festivalu, 
tlačovému centru a samotným karikaturistom PhDr. Ján Schuster. V roku 2001 bol „e-rektorom“ 
imaginárnej Univerzity humoru a satiry ... jeho kreslený humor a epigramy sú nadčasové ... 

 
450. Schmidtová, Katarína  

Karikaturisti V4 vystavujú na Gagoch / [Katarína Schmidtová]. – Fotogr. 1,  
obr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 
 pozvanie na prvú medzinárodnú výstavu karikatúry s názvom Hudba v krivom zrkadle, 

ktorú zorganizoval Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave 
 

451. Schmidtová, Katarína 
Každú hodinu začína veselé predstavenie pre deti / [Katarína Schmidtová]. – Fotogr. 2.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 4. 

 
 milé deti (na veku nezáleží ) – niečo pre VÁS 

... Kremnické gagy sú festivalom pre rodiny s deťmi. V piatok päť a v sobotu celkom desať predstavení 
je vhodných pre deti, ... a ďalšie atrakcie v rámci nedeľňajšieho veselého Pikniku na tráve ... 

 
452. Schmidtová, Katarína 

Medaila humoristov / [Katarína Schmidtová]. – Fotogr. 2.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 3. 

 
 z medaily Miroslava Rónaia sa na nás usmieva trojlístok humoristov – RADIČ + 

SATINSKÝ + FILIP 
 

453. Schmidtová, Katarína 
Na Gagoch mnoho sprievodných akcií a viac ako 50 % produkcií zadarmo! / [Katarína 
Schmidtová, Ján Fakla]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 
 o mnohých, mnohých sprievodných akciách 
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454. Schmidtová, Katarína 
Nenechajte si ujsť Odchody vlakov z Astorky / [Katarína Schmidtová]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 5. 

 
 informácie o TOP predstavení 

 
455. Schmidtová, Katarína 

Nenechajte si ujsť recitály, kabarety či talk show / [Katarína Schmidtová]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 
 informatívny článok 

 
456. Schmidtová, Katarína 

Nepočujúce divadlo DIKO na Gagoch / [Katarína Schmidtová]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 
 o divadelnom súbore DIKO z Bratislavy 

 
457. Schmidtová, Katarína 

Poliak Tomasz Broda vyrobí na Gagoch „3D karikatúry“ zo smetí / [Katarína Schmidtová]. – 
Fotogr. 1, obr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 5. 

 
 veselé „recyklovanie“ plastového odpadu Tomaszom Brodom z Wroclavi 

... Absolvent Vyššej školy plastových objektov a laureát niekoľkých medzinárodných cien – 
karikaturista Tomasz Broda ... vyrobí pred divákmi zaujímavé a veselé plastiky – hračky. … na 
Nádvorie vinotéky Biely bocian treba priniesť akýkoľvek plastový odpad a potom sa len čudovať, čo sa 
z neho dá veselé vykúzliť... 

 
458. Schmidtová, Katarína 

Povieme to pesničkou alebo Štedrý divadelný večer / [Katarína Schmidtová]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S.  4. 

 
 Radošinci ponúkajú svoje divadelné piesne 

 
459. Schmidtová, Katarína 

Prorok Ilja, mystický príbeh o ľudskom fanatizme / [Katarína Schmidtová]. 
– Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 4. 

 
 informácie o predstavení a úspechoch divadla Teatro Tatro z Nitry 

 
460. Schmidtová, Katarína 

V Uličke slávnych nosov robí Kubalovi spoločnosť zbojník Jurko / [Katarína Schmidtová]. – 
Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2.  

 
 Drahomír Zobek (kremnický výtvarník – autor reliéfu Kubalovho nosa a Zboníka Jurka) 

o Viktorovi Kubalovi 
... Vedľa čuchových orgánov Satinského, Filipa a Radiča, sa bude nadychovať kremnického 
subalpínskeho vzduchu Viktor Kubal. Na to, aby neutrpel kyslíkový šok, dohliadne zbojník Jurko, 
Kubalova postavička z rovnomenného animovaného filmu. Viac o myšlienke, a vlastnom pohľade na 
nestora slovenského kresleného humoru a animovaného filmu, povedal autor plastiky D. Zobek: 
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„Osobne som, žiaľ, tohto vzácneho človeka nepoznal. Kubalovu tvorbu si veľmi vážim a považujem ho 
za „nosnú osobnosť“ kresleného humoru na Slovensku. Plastiku som doplnil jeho vlastnou animovanou 
postavičkou kvôli tomu, že som do svojho diela chcel dostať aj jeho pohľad, ktorý je tak trochu úkosom, 
skúmavý a láskavý zároveň. A prečo práve zbojník Jurko? Lebo je to už vyššie poschodie Kubalovej 
tvorby, na ktoré sa mu podarilo vystúpiť, čo sa nepodarí každému. Tak preto Jurko. Nemohol som 
ináč.“ ... 

 
461. Schmidtová, Katarína  

Vážime si humor : s Romanom Vykysalým o leitmotíve Kg’06 a inom... / [zhovárala sa] 
Katarína Schmidtová. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 7. 

 
 rozhovor s Romanom Vykysalým – Roman filozofuje o humore, odhalí kúsok zo svojho 

súkromia, spomína na Ondra Kajana, informuje aj o stave humoru v Kremnici a 
súčasnom dianí v kremnických „divadelných kruhoch“ a optimistická vízia nakoniec  

...– Obráťme sa na Kremničanov. Je v nich dostatočná dávka humoru? Môžeš menovať aspoň 
niektoré postavičky, ktoré vám svojským humorom prirástli k srdcu? 
 Tieto postavičky by som ani nezaraďoval k humoru, no sú zvláštne svojím prejavom a tvoria 
kolorit každého mesta. Ku Kremnici rozhodne patrí Mimo Šalát, Štefi z blízkych Krahúľ a rozhodne 
Ondrík Kajan. Všetci mali humor, ktorý rozhodne patrí ku Kremnici. Ondro Kajan nás už v začiatkoch 
Gagov veľmi podporoval, bol nadšený myšlienkou festivalu a natoľko si ho vážil, že na každý ročník 
prišiel v inom oblečení. Raz ako vojak, inokedy ako čo ja viem... stručne – obliekol sa adekvátne tomu-
ktorému ročníku Gagov. Jednoducho povedané, išiel s dobou! Tešil sa z každej akcie nášho Divadla  
v podzemí, ktoré pravidelne navštevoval, z toho, že v Kremnici vzniklo niečo také ako festival humoru. 
Mal zvláštny zmysel pre nezmysel. Mal na humor nos. Zaiskril. V Kremnici je mnoho ľudí, ktorí majú 
zmysel pre humor, no „zaiskria“ raz dvakrát v roku pri istých príležitostiach. Kremnica je dosť 
konzervatívna v ponímaní humoru... Humor je tu braný ako nenormálny (česť výnimkám), no humor je 
taký normálny ako smiech a plač. Jazýčky váh H a S by sa mali, a verím, že sa stretnú. Ak sa človek vie 
povzniesť cez plač a slzy, je to veľká vec. 
 – Nie je Ti ľúto, že v Kremnici vládne humor viac-menej len počas Gagov? 
 Žiaľ, je mi to veľmi ľúto. Aby humor nevládol mestom len počas festivalových dní, o to sa 
staráme stálou (hoci len provizórnou) expozíciou Múzea Gýča. Tu mienime organizovať rôzne recesné 
akcie, ako – slávnostné akadémie k VOSR, či iným bývalým povinným „slávnostiam“. Chceme, aby 
Múzeum Gýča bolo celoročným centrom humoru. 
 – A čo divadelné súbory? Majú možnosť vzniknúť alebo si na kremnické Divadlo  
v podzemí môžeme s nostalgiou len spomínať? 
 V súčasnosti mesto dalo financie a podporu na vznik divadelného zoskupenia, v ktorom som aj 
ja, no stala sa taká zvláštna vec. V divadle je viac žien (asi 12) ako mužov. Muži sme traja. No,  
a povedzte mi, ktorá zo žien, hoci i v paródii či groteske, chce hrať tú „druhú“ – hlúpu, tučnú škaredú? 
Je to ako Laurel a Hardy. No, rozseknite tento uzol! Rozhodne nechcem podceňovať ich talent a chuť, 
uvidíme. ... 
 

462. Stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy, 26. ročník, 25.-27.  
august, Kremnica program festivalu.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 8. 

 
 program Gagov 2006 

 
463. Štepka, Stanislav  

Nezabudnite na Katku Kolníkovú : (odkaz Radošinského naivného divadla) / Stanislav Štepka. 
– Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 2. 

 
 spomínanie na pani Katarínu Kolníkovú (herečka RND, 1921-2006) – účastníčku 

Kremnických gagov – prostredníctvom úryvku z jej vystúpenia, ktoré napísal Stano 
Štepka 

... Autor: Stanislav Štepka, v RND interpretovala Katarína Kolníková 
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Vážené prítomne luctvo! 
Povedzme si to prámo. Človek dokáže skoro šecko. 
Urobit dýru do sveta aj do ozónu. 
Urobit si pekný dom, ale aj peknú hanbu. 
Vyzýrat jak pekný hrdina, ale nyjekedy aj ako pekný idiot. 
Nyjekedy dokáže byt na svete aj sto rokov, ale ani tri minúty pod vodú. 
Dokáže obstojne hrát na klavíri a na nervy, skákat do reči a aj o tyči. 
A tuším vácej myslet na budúce generácie počítačov, ako maturantov. 
Ale človek by si nemal toho až tolko namýšlat, lebo je len človek. 
Ani pri najlepšej vole nedokáže preletet v petmetrovej výške z Námestá hraničárov na  
Šancovú ulicu. A to ani za ideálnych poveternostných podmínek. 
Nedokáže vonat jako lipa ani tak jako topol sa rozmnožuvat po vetre. 
To dokáže len božá príroda. 
A preto by si mal človek celkom skromne povedat: 
– Ešte tak mnoho toho nevím. A preto sa budem na svete radšej vácej čuduvat jako svet  
menit. Lebo pri čuduvaní nekapú stromy, nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah. – 
A všetko je na svojom míste, tak jako má byt. 
Tak, jako ked je na jar naozaj jar, v lete, ked je leto, na jabloni jabĺčko, na človekovi hlava 
a v človekovi srdco. ... 

 
464. Tarkay, Dodo  

Hudobné lahôdky Kg’06 – české, slovenské, poľské kapely / Dodo Tarkay.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 197 (25.8.2006). – [Príl.] Sme na 26. festivale 
humoru v Kremnici. – S. 6. 

 
 článok o hudobných produkciách 

 
465. Kremnické gagy pokračujú záplavou humoru a satiry. – Záznam urobený  

22.10.2009.  
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (26.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 článok o produkciách druhého dňa 26. ročníka Gagov 

 
... V starobylej Kremnici vládne príjemná festivalová atmosféra. Množstvo návštevníkov si vychutnáva 
slnečný deň na Štefánikovom námestí, kde sa medzi nimi prelínajú pouliční umelci, žongléri a viac či 
menej známi speváci. ... 

 
466. Tento rok prišlo do Kremnice zhruba 10 000 návštevníkov. – Záznam urobený  

22.10.2009. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (27.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 Ján Fakla informuje – vyhodnocuje + informácie o Pohári improvizácie + 

„gagovských“ oceneniach – o Zlatom Gunárovi, Trafenej husi a Cene Stana Radiča 
... Festival Kremnická gagy, ktorého 26. ročník sa dnes skončil, pritiahol počas troch dní zhruba 10 tisíc 
návštevníkov. Podľa jeho riaditeľa Jána Faklu sa dramaturgicky opäť o krok posunul  
k medzinárodnému festivalu otvorenému pre rodiny. „Okrem účinkujúcich zo Slovenska a susedných 
krajín sa na gagoch zúčastnili aj pozorovatelia z Francúzska a Británie, od ktorých už máme tipy na 
predstavenia zo zahraničia,“ povedal Fakla. Vyše polovica predstavení na festivale bola zadarmo. 
Bohatý bol aj program pre deti. 
 
Podľa Faklu je však 10 tisícová návštevnosť pre Kremnicu na hranici únosnosti. Ubytovacie kapacity  
v meste sú zatiaľ nedostačujúce. „Pre budúcnosť preto uvažujeme o zriaďovaní stanovej dedinky ako aj 
o predĺžení festivalu na štyri dni,“ uviedol Fakla. Hlavným bodom dnešného záverečného festivalového 
dňa bol už 21. ročník obľúbeného Pohára improvizácie – súťaže trojčlenných družstiev v pohotovom 
divadelnom stvárnení vyžrebovanej témy. Tento rok bolo najúspešnejšie a cenu Zlatý gunár získalo 
Štúdio Kasprzyk z Liptovského Mikuláša. Ďalších Zlatých gunárov rozdelili členovia Akadémie 
humoru Slovenska v 12 kategóriách od karikatúr, cez hudobné predstavenia až po divadelné 
inscenácie. Akademici udelili aj Cenu Stana Radiča za objav roka, ktorú získala herečka Petra 
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Polnišová. Cena Trafená hus za najväčšiu trápnosť, absurditu alebo gýč roka sa tento rok ušla 
vedúcemu prezidentskej kancelárie Milanovi Čičovi za kúzlo nechceného, ktoré sa mu podarilo pri 
výroku „slovenská socialistická republika“ a Richardovi Rybníčkovi s krízovým manažmentom za 
schopnosť prezentovať krízu verejnoprávnosti STV ako úspech. ... 

 
467. Trafenú hus na Kremnických gagoch získal Rybníček a krízový manažment  

STV. – Záznam urobený 22.10.2009. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (27.8.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 článok podrobne informuje o ocenených Zlatým gunárom, Trafenou husou a Cenou 

Stana Radiča 
 

468. Fajčíková, Kveta  
Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica sa počas 26. ročníka Kremnických gagov stala opäť na 
tri dni hlavným mestom humoru / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 199 (28.8.2006), s. 11. 

 
 podrobný informujúci a hodnotiaci článok o celom priebehu 26. ročníka KG’06 

...  Festival humoru a satiry Kremnické gagy ... dokázal životaschopnosť. Nielenže prežil, ale  
z roka na rok ukazuje, že kvalitný humor má na Slovensku ešte miesto. Hoci prešiel podľa hlavnej 
dramaturgičky gagov Dariny Abrahámovej v posledných rokoch mediálnym výpredajom, „roduverní 
humoristi“ mu zahynúť nedali. 

Bez nosov smiech nejde 
Klub Labyrint bol zatvorený šestnásť rokov, no teraz sa do neho vrátili komorné programy 

festivalu. Popri ňom veľké festivalové scény zaplnili mesto a starali sa o smiech a pohodu počas troch 
festivalových dní. 

V Uličke slávnych nosov pribudli k Satinskému, Filipovi a Radičovi aj Viktor Kubal starší 
spoločne s Mariánom Kochanským zo skupiny Lojzo. Hoci sa pôvodne uvažovalo o tom, že do uličky 
slávnych nosov budú postupne zaraďovať iné telesné partie, nakoniec si nos presadil bývalý hlavný 
dramaturg gagov Stano Radič. Bez nosa je vraj dobrý humorista stratený. ... 

Humor bolo v Kremnici cítiť z každého kúta. Divadelníci, hudobníci a literáti sa starali  
o pouličný aj scénický humor a dostať sa na niektoré predstavenia si vyžadovalo hrdinského ducha. 
Napríklad na Radošinské naivné divadlo bola taká tlačenica, že niektorí to radšej vzdali. 

Pred organizátormi stojí neľahká úloha – ako dať do súladu rastúci záujem o festival  
s kremnickými priestormi. Našťastie, výber programov bol široký, a kto sa nedostal na jeden, mal  
k dispozícii mnoho ďalších. 

Trafená hus Rybníčkovi 
... Vo vážnom duchu ukončili aj „srandovný školský rok“. Podľa prezidenta Akadémie humoru 
Slovenska Stanislava Štepku sa jednotliví akademici pri rozdeľovaní Zlatých gunárov, ale aj anticeny 
– Trafenej husi poriadne zapotili. 

O obdobu hollywoodskej Zlatej maliny bol tvrdý boj, no nakoniec z neho víťazne vyšiel 
Richard Rybníček za demontáž verejnoprávnej televízie. „Tiež za to, že krízu televízie dokázal 
prezentovať ako jej úspech,“ potvrdil riaditeľ festivalu Ján Fakla. 

Skutočných ocenení – Zlatých gunárov sa našťastie udelilo viac, rozhodovali o nich  
v pätnástich kategóriách. Z divadelných inscenácií ich získalo Teatro Tatro za Proroka Ilju, Desatoro 
od radošincov ocenili v kategórii kabaretných a pouličných predstavení, medzi karikaturistami zvíťazil 
Dušan Polakovič a čitatelia SME dali svoje hlasy zas Pavlovi Jakubcovi. Cenu Stana Radiča za 
objav roka si z rúk Ivety Radičovej prevzala Petra Polnišová. 

Vzhľadom na to, že aj láska k humoru by mala ísť cez žalúdok, vydarené trojdnie zavŕšil 
„srandovný“ piknik. Tým, ktorí mali chuť dozvedieť sa, ako je to s ich zmyslom pre humor, stačilo 
vystáť dlhý rad pre veštiarňou. Veštili v nej zdravo, lacno a chutne. ... 

 
469. Fellegi, Juraj  

Humor nie je k s troma bodkami / Juraj Fellegi. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 16, č. 199 (28.8.2006), s. 15. 

 
 rozsiahly článok o zaujímavostiach KG’06 + prehľadná tabuľka s ocenenými Zlatým 

gunárom, Trafenou husou a Cenou Stana Radiča 
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...  „My nie sme realisti,“ znie v predstavení Piano Revue. „My sme Slováci," pokračuje kabaret 
podľa Osvobozeného divadla Voskovca a Wericha. V bratislavskom Štúdiu L + S ho pripravili Jakub 
Nvota a Kamil Žiška.  

Uviedli ho aj v sobotu na 26. ročníku Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické 
gagy. V publiku boli väčšinou Slováci. A smiali sa. Na to cez víkend do Kremnice prišli.  

Prechádzali sa po maličkom centre, stúpali po trávniku pri fontáne, kde hrala hudba, 
zastavovali sa v Uličke slávnych nosov. V piatok sa v nej prehliadka začala odhalením čuchového 
orgánu nestora slovenskej karikatúry Viktora Kubala. A pribudol aj portrét s charakteristickým 
úsmevom Mariána Kochanského zo skupiny Lojzo.  
Obe plastiky sú vydarenejšie ako tie Jara Filipa, Stana Radiča či Júliusa Satinského. Tie odhalili  
v minulých rokoch. 

V programe Gagov už dlho vystupujú najmä divadlá a divadelníci. Napospol takí, ktorých 
neočkovali proti humoru. Gagy sú však ešte viac stretnutím mnohých priateľov, ktorí proti takému 
očkovaniu dlhé roky bojujú. A nemusia žiť práve na vysvietenej scéne. Tomáš Janovic či Kornel 
Földvári, dobrí karikaturisti aj zábavní hudobníci si na cestu svietia sami. 

Predsedom Akadémie humoru, ktorá rozhoduje o najúspešnejších humoristoch uplynulého 
roka, je Stanislav Štepka. V sobotu po zotmení gratuloval pred publikom všetkým novým nositeľom 
ocenenia Zlatý gunár.  

A takmer jediný, ktorý si neprišiel prevziať cenu, bol Richard Rybníček. Pravda, v silnej 
konkurencii, kde žiarila aj skupina No Name a texty jej piesní, získal Rybníček Trafenú hus. Ocenenie 
za najväčšiu trápnosť roka.  

„Richardovi Rybníčkovi a manažmentu Slovenskej televízie za schopnosť prezentovať krízu 
verejnoprávnosti ako úspech,“ znie zdôvodnenie Akadémie.  

Hoci sa Kremnické gagy tentoraz končili Veselým rodinným piknikom – gastronomickým 
posedením na (pošliapanej) tráve, uzavrieť ich zvykne Pohár improvizácie. Aj jeho 21. ročník 
moderoval Milan Markovič v bielej košeli s čiernym motýlikom. „Minule tu rozsýpali múku. Dnes ma 
nezaskočia,“ vysvetľoval Markovič. A nakoniec sa postavil aj na spoločnú fotografiu víťaznej trojice zo 
Štúdia Kaspryzk.  
Tiež boli v bielom. 

„Julko, poď sem a povedz nám nejakú k...,“ spomínal v sobotu Tomáš Janovic, ako raz prišiel 
s Júliusom Satinským do akéhosi baru. „Som veľmi rád, že moderný slovenský humor nie je k s troma 
bodkami,“ uzavrel svoju krátku reč. ... 

 
470. Fajčíková, Kveta 

Gagy sa ocitli opäť v Labyrinte / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 3.  
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY – ISSN 1337-5695. – Roč. 13/47, č. 34 
(30.8.2006), s. 7. 

 
 článok totožný s článkom Humor a gýč sú vážne veci... 

 
471. Zagágala trafená hus. – Fotogr. 1. 

In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 56, č. 36 (4.9.2006), s. 6. 
 

 Richard Rybníček a Milan Čič = ocenení Trafenou husou 
 

472. Opoldusová, Jena 
Karikatúra je záľuba, ktorá neuživí / Jena Opldusová, Kazo Kanala. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 16, č. 205 (6.9.2006), s. 24. 

 
 rozhovor s jubilantom Kazom Kanalom – tiež tohtoročným účastníkom KG +  

o karikatúre ako takej 
... Viac ako jeden a pol roka pracoval výtvarník Kazo Kanala na knihe karikatúr a textov o tomto 
žánri s názvom 100+1 ... PRIATEĽOV. Vyšla nedávno ako neplánovaný darček k jeho šesťdesiatke. 

Predstavujete tvorbu viac ako stovky iných karikaturistov. Mohli ste však len seba. 
 Mám byť lakonický? Vážim si aj ich tvorbu. Okrem toho sú to moji priatelia, ako hovorí názov. 
A mám pocit, že takýchto kníh u nás nikdy nie je dosť. Napríklad vo Francúzsku vychádzajú monografie 
a publikácie venované karikaturistom a karikatúram ako na bežiacom páse. Navyše, u nás nevychádza 
ani poriadny časopis!  

Okrem slovenských karikaturistov ste dali priestor aj kolegom z Čiech, Poľska  
a Maďarska. 
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 Tvorba mojich/našich priateľov nám bola blízka už za totality. Szpilki, Dikobraz, ba i Ludas 
Matyi mali kratšie uzdy ako slovenský Roháč. Priam sme im to vtedy závideli. 

Nemáte dosť karikatúr na svoju vlastnú knižku? 
 Kresieb mám na niekoľko kníh. Moje čiary však pre mňa rýchlo starnú. Vlastné diela ma 
zaujímajú, pokiaľ ich tvorím. Mám toľko nápadov, že ich nestíham kresliť a vracať sa k starým nie je 
pre mňa zaujímavé. Ani na to nie je čas. ... 

 
473. Weiss, Juraj  

Skutočne československá Piano Revue : predstavenie venované spomienke na Voskovca, 
Wericha a Ježka / Juraj Weiss. – Fotogr. 1.   
In: Mosty : česko-slovenský týždenník. – ISSN 1335-6135. – Roč. 15, č. 19 (12.9.2006), s. 8. 

 
 producent Piano revue Juraj Weiss o tomto predstavení 

 
474. Cabadaj, Peter  

Zbojník Jurko : (uplynulo 30 rokov od nakrútenia nášho prvého celovečerného kresleného 
filmu) / Peter Cabadaj. – Fotogr. 1, obr. 2.  
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 17, č. 24 (28.11.2006), s. 8.  

 
 článok o tom, ako sa na premietacie plátno – prostredníctvom Viktora Kubala (1923-

1997) – dostal Zbojník Jurko 
...  Zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu Viktor Kubal (1923-1997) dlhé roky 
nosil v hlave nápad stvoriť kresleného Jánošíka. V mladosti sa často zdržiaval v Terchovej, kde bolo 
vtedy (30. roky minulého storočia) cítiť legendárneho zbojníka takmer na každom kroku. Možno teda 
oprávnene usudzovať, že si do svojho veľkého sveta dospelosti odniesol z detstva i veľkú tému. 
Jánošíka! Bytosť, s ktorou sa roky rokúce v mysli pohrával, s ktorou decénia vo svojej bujarej fantázii 
koketoval a ktorú takmer po celý život túžil zvečniť umením jemu najbližším – animovaným filmom. ... 
V čase realizácie svojho „zbojníckeho projektu“ mal Viktor Kubal za sebou celý rad úspešných diel. ... 
 „Zbojníka Jurka som si vôbec nemusel vymýšľať. To bola moja srdcová téma. Veď už  svoj prvý 
film som chcel nakrútiť o Jánošíkovi... Robil som ho dva a pol roka, alebo koľko. To nie je podstatné. 
Vždy si nakreslím záber, očíslujem ho, napíšem si, koľko bude mať metrov, koľko obrázkov. Tak píšem, 
píšem a zrazu zistím, že už mám pol hodiny... Tak som nakreslil asi 45 tisíc obrázkov a ďalších 600 pre 
pozadie. A medzi tým týždeň, čo týždeň cesty do Terchovej, aby som si naskicoval potok, alebo strom  či 
skalu, aby to bolo vskutku terchovské.“ (V. Kubal, 1988). 
 Scenárista a režisér v jednej osobe Viktor Kubal využil pri realizácii svojho filmu početné 
rozprávkové námety, ktoré na jánošíkovskú legendu nadväzujú, respektíve ju rozvíjajú. A hoci film 
postavil aj na silných sociálnych motívoch, premietol ich cez optiku zhovievavého humoristu. ... 
 Pre budúce generácie ostane Kubalov Zbojník Jurko jedinečným, neopakovateľným 
osobnostným pohľadom na legendu, ktorú si tvorca vo svojom vnútri starostlivo strážil, ktorú takto 
videl, cítil a ktorú práve v takejto podobe chcel odovzdať ďalej. Pretlmočil vlastné vnímanie 
jánošíkovského fenoménu do pozoruhodného originálneho umeleckého diela, ktoré citlivým 
zvýraznením národnej hrdosti, ľudským nadhľadom a lyrickým romantizmom zaujalo množstvo 
slovenských i zahraničných divákov. V našej pamäti ostane hádam navždy zapísaná jedna z posledných 
sekvencií filmu, keď namiesto Jurka obesili atrapu zo slamy. „Náhradu“, ktorú s plnými nohavicami 
strachu pred trestom za zbojníkov útek zhotovila jeho popravčia čata... Tento záver originálnou formou 
korešponduje s ľudovou tradíciou, podľa ktorej „meno Jánošíka nikdy nezahynie“. A citlivý umelec si 
veľmi dobre uvedomoval, že keď nemôže zahynúť legenda, ako potom môže byť v jeho filme 
popravený jej reprezentant, jej stelesnenie! ... 
 Od momentu svojej premiéry začal žiť prvý slovenský dlhometrážny kreslený film Zbojník 
Jurko svojím vlastným životom. Stretol sa s nadšeným ohlasom doma aj v zahraničí a odniesol si 
niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení... V roku 2000 bol Zbojník Jurko vyhlásený za najlepší 
slovenský animovaný film všetkých čias! ... 
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Ročník XXVII. 
Termín:     23. august 2007 (štvrtok) – 26. august 2007 (nedeľa) 

Prezident AHS:   Milan Markovič 
 
Výkonná predsedníčka nominačnej komisie AHS  
Festivalu kremnické gagy: Darina Abrahámová 
 
Akademici (členovia AHS) podľa http://archiv.gagy.sk/:  
 
Ľubomír Belák –  zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky 
Kornel Földvári –  čestný člen (od 25.8.2007) 
Peter Janků –  hudobné produkcie (všetky žánre) 
Tomáš Janovic –  literárne a žurnalistické diela 
Peter Kováč –   divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie 
Jakub Nvota –   pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla a ilúzie, sochy...) a improvizácie 
Daniela Pápayová –  produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.) a umelecký prednes 
Iveta Radičová –  Cena Stana Radiča za objav roka 
Ján Valter –   karikatúry, fotografie a iné výtvarné diela 
Roman Vykysalý –  Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane 
 

Osobnosti podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 
Michael Aufenfehn –  herec – klaun z nemeckej dvojice Habbe et Meik – exceloval v predstavení The Best  

ako živá bábka vo viacerých maskách a príbehoch 
Zuzana Balážová –  primátorka mesta Kremnica – otvorila, hosťovala, sledovala „čo stíhala“ i zatvorila 

festival 
Jánoš Bán –  populárny divadelný a filmový herec z Maďarska – nečakaná návšteva s divadlom 

Holyagcirkusz Budapešť 
Adela Banášová –  moderátorka Fun-radia a iných produkcií – čítala zo svojej knižky a prevzala Zlatého 

gunára za autorskú literárnu tvorbu 
Róbert Bartoš – líder orchestra Bratislava Hot Serenaders – hral i sóloval počas koncertu  

i galavečera 
Peter Batthyany –  herec nielen v Maf-Story – ako jeden z dvojice bodyguardov osobne chránil prezidenta 

AHS Milana Markoviča  
Ľubomír Belák –  člen Akadémie humoru Slovenska – hodnotil, moderoval a odovzdával Zlatých 

gunárov 
Oľga Belešová –  autorka a herečka divadla GUnaGU – zahrala sa na Johna Lennona, moderovala 

galavečer ako „ukradnutá nevesta“ 
Mojmír Caban –  herec Radošinského naivného divadla – účinkoval a spieval v predstaveniach RND 
Carmelo Cacciato –  klaun, mím, herec pôvodom zo Sardínie – tri dni kúzlil – zabával stovky detí  

i dospelých  
Matej „Sajfa“ Cifra –  moderátor Fun-radia – čítal zo svojej knižky a prevzal Zlatého gunára za autorskú  

literárnu tvorbu  
Jozef Ciller –  člen skupiny LOJZO – hral a zabával na koncerte legendárnej skupiny  
Fando Cmar –   člen skupiny Mloci – hral a robil šou spolu so svojimi kolegami 
Igor Demčák a Pavol Petrenka – kameramani STV – nakrúcali dokumentárny film o festivale 
Michal Dibarbora –  syn slávneho slovenského komika – hosťoval v programe venovanom jeho otcovi 
Mikuláš Dzurinda –  dvojnásobný ex-premiér Slovenskej republiky – nevynechal svoju obľúbenú ak  
Hartmut Ehrenfeld –  herec – klaun z nemeckej dvojice Habbe et Meik – exceloval v predstavení The Best  

ako živá bábka vo viacerých maskách a príbehoch 
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Tomáš Fabor –  člen skupiny LOJZO – hral na koncerte legendárnej skupiny a rozmýšľal o svojich 
povinnostiach 

Kristína Farkašová –  herečka Radošinského naivného divadla – účinkovala v programoch RND  
a „prepudrovala“ odhalený nos K. Kolníkovej 

Kornel Földvári –  spisovateľ a jubilant, čestný člen AHS – prijímal gratulácie, gratuloval, s priateľmi si  
vychutnával atmosféru festivalu  

Mišo Gima –  člen skupiny Mloci – hral a robil šou spolu so svojimi kolegami 
Zojco Havadej – líder skupiny Mloci – hral a robil šou spolu so svojimi kolegami 
Jozef „Karči“ Höger –  sochár z Kremnice – navrhol i vymodeloval nosy Kataríny Kolníkovej a Jána  

Melkoviča 
Karol D. Horváth –  redaktor SRo a spisovateľ – čítal zo svojej knižky a prevzal Zlatého gunára  

za autorskú literárnu tvorbu 
Peter Janků –  spevák a člen Akadémie humoru Slovenska – spieval, dražil, hodnotil, zabával  

a odovzdával ceny 
Tomáš Janovic –  spisovateľ, jubilant, člen Akadémie humoru Slovenska – prijímal gratulácie, hodnotil,  

odovzdával ceny a s priateľmi vychutnával atmosféru festivalu 
Daniela Kapitáňová –  spisovateľka a publicistka – sledovala, gratulovala a s priateľmi vychutnávala  

atmosféru festivalu 
Miroslav Kasprzyk –  autorský herec, mím a otec Štúdia Kasprzyk – hral, sledoval, bavil sa a tradične  

dobromyseľne kritizoval 
Csongor Kassai –  herec Radošinského naivného divadla – účinkoval v programoch RND 
Vlado Kavulič –  člen skupiny Mloci – hral a robil šou spolu so svojimi kolegami 
Eva Kelley –  riaditeľka neziskovej organizácie S.P.A.C.E. – asistovala manželovi a snažila sa 

stihnúť všetky dobré programy 
Bohuš Konečný –  člen skupiny Mloci – hral a robil šou spolu so svojimi kolegami 
Dušan Krnáč –   scénograf, designer, grafik – vychutnával si špičkové divadelné produkcie a rozhovory  

  s priateľmi a známymi 
Milan Lasica –   autor, herec, režisér, ex-prezident Akadémie humoru Slovenska 

– besedoval, spieval a získal Zlatého gunára za autorskú publicistickú tvorbu 
Silvester Lavrík –  šéfredaktor SRo a spisovateľ – čítal zo svojej knižky a prevzal Zlatého  

gunára za autorskú literárnu tvorbu 
Miroslav Lukáčik –  člen skupiny LOJZO – hral a zabával na koncerte legendárnej skupiny 
Lorenzo Manetti –  hudobník a klaun zo švajčiarskej dvojice Thomas & Lorenzo – exceloval  

v predstavení plnom virtuóznej muziky a gagov 
Milan Markovič –  autor, herec, režisér, prezident Akadémie humoru Slovenska – najvyťaženejší  

umelec i „funkcionár“ na festivale všetko „stíhal“, pritom nestratil dobrú náladu 
Kamil Mikulčík –  autor, muzikant, herec Radošinského naivného divadla – účinkoval v programoch 

RND i v „špeciáli“ pre Tomáša Janovica 
František Mikurčík –  člen skupiny LOJZO – hral a spieval na koncerte legendárnej skupiny 
Emília Müllerová –  poslankyňa NR SR z Kremnice – zabezpečila účasť predsedu NR SR na otvorení 

festivalu a reprezentovala 
Miroslav Nárožný –  ex-primátor mesta Kremnica – zabával sa a sledoval festival, ktorý dlhé roky 

podporoval 
Maruška Nedomová –  speváčka a herečka Radošinského naivného divadla – účinkovala v programoch  

RND 
Pavol Paška –  predseda Národnej rady Slovenskej republiky – zúčastnil sa otvorenia festivalu  

a zabával sa na predstavení švajčiarskych umelcov  
Bobo Pernecký –  karikaturista – po 20-tych rokoch na festivale opäť vystavoval a spolu s manželkou 

tešil z pobytu na Gagoch 
Rasťo Piško –  autor, herec, moderátor – prišiel, aj keď neúčinkoval, zabával sa i ostatných okolo 

seba 
Iveta Radičová –  poslankyňa NR SR a členka Akadémie humoru Slovenska – štyri dni rozdávala 

pohodu a optimizmus, hodnotila a odovzdávala Cenu Stana Radiča  
Števo Richtárech –  herec – účinkoval v špeciálnom programe venovanom Tomášovi Janovicovi 
Masahiko Shiraki –  japonský novinár, autor a herec divadla GUnaGU – zahral sa na Yoko Ono a na 

„žiarlivého manžela“ moderátorky Oľgy Belešovej 
Lujza Schrameková –  speváčka a herečka Radošinského naivného divadla – účinkovala v programoch  

RND i v „špeciáli“ pre Tomáša Janovica 
Roman Slanina –  autor, herec, moderátor – ako jeden z dvojice bodyguardov vlastným telom chránil 

prezidenta AHS Milana Markoviča 
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Jozef Štalmašek –  člen skupiny LOJZO – hral a spieval na koncerte legendárnej skupiny 
Stanislav Štepka –  autor, herec, režisér RND, ex-prezident Akadémie humoru Slovenska – účinkoval  

v programoch RND a odhaľoval nosy Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča 
Lucia Šusteková –  speváčka skupiny 100 múch – spievala a zabávala na koncerte 
Dušan Trančík –  filmový a televízny režisér – navštevoval programy a prevzal Zlatého gunára za svoj 

najnovší film Zima kúzelníkov 
Thomas Usteri –  hudobník a klaun zo švajčiarskej dvojice Thomas & Lorenzo – exceloval  

v predstavení plnom virtuóznej muziky a gagov 
Ján Valter –  vysokoškolský profesor a člen Akadémie humoru Slovenska – otváral výstavy, 

hodnotil, moderoval Improkarikatúru a odovzdával ceny Zlatý gunár 
Martin a Martinko Varhaňovskí – otec a syn z Kremnice – popri obetavej obsluhe vo vinotéke Biely bocian sa  

pozreli aj na otvorenie a niektoré produkcie 
Maroš Veselý –  nový člen skupiny LOJZO – hral a spieval na koncerte legendárnej skupiny v úlohe 

lídra kapely 
Marcela Vilhanová –  speváčka a muzikantka skupiny 100 múch – spievala a hrala na  

saxofón a harmoniku na koncerte, preberala cenu Zlatý gunár 
Pavel Vilikovský –  spisovateľ a publicista – sledoval, gratuloval a s priateľmi si vychutnával atmosféru 

festivalu 

 
Slogan:   „SRANDA VÍŤAZÍ“ = slogan pre 27. ročník Gagov 
 
... „Sranda víťazí“ – s týmto sloganom vyráža festival humoru Kremnické gagy už do svojho 27. ročníka. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2007b. V Kremnici bude víťaziť sranda. In Sme. ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, 
č. 195. [Príl.] Kultúra, 2007, s. 21. 

 

Novinky:  
 
– smutná novinka – v Uličke slávnych nosov pribudli nosy Kataríny Kolníkovej (1921-2006) a Jána 
Melkoviča (1939-2004) 
 
... Ona – láskavá ochotníčka, on – bohémsky skladateľ. Obaja sú nezabudnuteľnými Radošincami. Aj vďaka nim 
Radošinské naivné divadlo voňalo človečinou. Katka Kolníková si získavala priaznivcov, pretože hrávala 
srdcom. Účinkovala v takmer všetkých inscenáciách Stanislava Štepku. Bola Matkou v Jááánošíííkovi, Starou 
matkou v Človečine, Zelinárkou v Rozprávke, Poštárkou v Slovenskom tangu či Kuchárkou v Pavilóne B. 
Dobrácky úsmev rozdáva v nebi od mája minulého roka. Ján Melkovič rozumel notám, pre divadlo 
skomponoval geniálne pesničky. Hudbu napísal pre predstavenia Nevesta predaná Kubovi, Vygumuj a napíš, 
Kam to chodíme, Ako sme sa hľadali, Kronika komika či Generál. Život si vychutnával ako pravý bohém. S 
pozemským životom sa rozlúčil v roku 2004. Stanislav Štepka mal „dobrý nos“ na oboch. Do Uličky slávnych 
nosov tento rok pribudnú ich podobizne. Autorom umeleckých reliéfov je kremnický výtvarník Jozef „Karči“ 
Höger, ktorý navrhol a vymodeloval aj prvý nos – Jula Satinského. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2007c. Odhalia nosy Radošincov – Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča.  
In Sme. ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 189. [Príl.] Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival 
humoru a satiry, 27. ročník, 2007, s. 2. 

 
... A typické črty festivalu sa nemenia. Aj tento rok, ako pravidelne od roku 2004, zanechá po sebe prehliadka 
stopu napríklad v Uličke slávnych nosov. Tento rok pribudnú na nádvorí Múzea Gýču umelecké reliéfy tvárí 
Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča. Dve postavy Radošinského naivného divadla rozšíria galériu 
nositeľov humoru na Slovensku.  

V jednom zo zákutí Kremnice sú zatiaľ inštalované plastiky, ktoré pripomínajú Júliusa Satinského,  
Jara Filipa, Viktora Kubala, Mariána Kochanského a Stana Radiča. Práve Radič navrhol spomínať cez 
nosy, lebo podľa neho musí mať dobrý humorista dobrý nos. 

„Katarínu Kolníkovú a Jána Melkoviča sme vybrali preto, že si ich ceníme ako výrazné osobnosti, ktoré  
zanechali stopu v humore na Slovensku. A, samozrejme, je nám za nimi ľúto,“ vysvetľuje Ján Fakla. „Na budúci 
rok uvažujeme pridať reliéf Františka Dibarboru. Často sa naňho zabúda, ale už tento rok ho predstavia Milan 
Markovič s Milanom Lasicom v audiovizuálnej talkšou,“ dopĺňa. ... 
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FELLEGI, Juraj. 2007b. Nad gagmi zaveje: Sranda víťazí. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, 
č. 191. [Príl.] Kumšt, 2007, s. 3. 

 
... Napudrovaný nos Katky Kolníkovej 

 
K Satinskému, Radičovi, Kochanskému, Filipovi a Kubalovi pribudli do Uličky slávnych nosov 

ďalšie dve osobnosti zo sveta humoru. Voľba padla na Radošincov Katarínu Kolníkovú a Jána Melkoviča, so 
stvárnením ich nosov sa pohral kremnický výtvarník Jozef Karči Höger. Zatiaľ čo typický nos Jána Melkoviča 
mu išiel ako po masle, s malým noštekom Kataríny Kolníkovej sa poriadne natrápil. 

„Prelúskal som stovky fotografií, takmer dokončenú prácu som štyrikrát zhodil, podarila sa mi až na 
piaty krát. Nechcel som ublížiť osobnosti, ktorú si mimoriadne vážim. Lebo pánu Bohu sa podarili iba štyri veci 
– jar, kone a Katka Kolníková,“ [* ale to sú tri veci, Karči ] tvrdí Karči Höger. 

Nechýbala celá radošinská rodina, ktorá poslala svojim bývalým kolegom do neba pesničku Chýbaš mi 
stále viac. 

„Katka milovala, keď jej pred predstavením kolegyne pudrovali nos,“ uviedol Stanislav Štepka. Milý 
obrad si neodpustili ani na teraz a nos herečky prepudrovali zrejme naposledy. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2007a. Kremnica štyri dni závislá na humore : do Uličky slávnych nosov pribudli 
Katarína Kolníková a Ján Melkovič. In Sme. ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 198, s. 14. 

 
– účasť účinkujúcich z – Česka, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Švajčiarska  
 
– nový Koncept pre roky 2007-2009 KREMNICKÝCH GAGOV – Stredoeurópskeho festivalu humoru 
a satiry (http://archiv.gagy.sk/) 
 
– po prvýkrát sa otvorenie festivalu konalo na Mestskom hrade a nad ním po prvý raz zaviala vlajka prezidenta 
Akadémie humoru Slovenska – so sloganom Milana Markoviča „Sranda víťazí“ – Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška 
 
... Nad kremnickým hradom prvý raz zaveje vlajka prezidenta Akadémie humoru Slovenska – s heslom „Sranda 
víťazí“ – a prezident sa rozloží na hrade. Milan Markovič je vo funkcii na prehliadke prvý raz. A pošťastí sa mu 
aj o rok, keďže volebné obdobie je dvojročné. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2007b. Nad gagmi zaveje: Sranda víťazí. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, 
č. 191. [Príl.] Kumšt, 2007, s. 3. 

 
– po prvý raz sa na festivale uskutočnila súťaž v improvizácii karikaturistov – Improkarikatúra – stalo sa tak na 
podnet Jána Valtera – úlohou karikaturistov bolo do piatich minút nakresliť vtipný obrázok na vylosované 
námety 
 
– na Štefánikovom námestí bola odhalená replika prestížnej ceny Zlatý gunár, ktorú môžu návštevníci mesta 
obdivovať aj vo všedné dni, pretože sa stane trvalou atrakciou 
 
... Ako agentúru SITA informoval riaditeľ festivalu Ján Fakla, na Štefánikovom námestí odhalia repliku 
prestížnej ceny Zlatý gunár, ktorú budú môcť obdivovať návštevníci mesta aj po skončení festivalu, pretože sa 
stane trvalou atrakciou. ... 
 

Na Kremnických gagoch vztýčia prezidentskú vlajku humoristov : dnes sa začína Stredoeurópsky 
festival humoru a satiry. 2007. In Kremnické gagy [online]. 2007 [cit. 2010-03-24].  
Dostupné na internete:  
<http://archiv.gagy.sk/> 

 

Zaujímavosti:  
 
– Gagy 2007 až štvordňové  
 
– Slovenská televízia pripravila na námet Pavla Kelleyho a podľa scenára Jána Faklu dokumentárny film 
„Sranda víťazí“   
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– v tomto ročníku Gagov bola nadviazaná spolupráca s poľským festivalom kabaretu PAKA v Krakowe 
 
– Gagy podporil švajčiarsky fond Pro Helvetia a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko 
 
– v tomto ročníku boli všetci nominanti v kategórii Literatúra ocenení Zlatým gunárom  
 
... Akademik Tomáš Janovic musel zase vysvetliť, prečo zúročili nominácie v kategórii Literárne a žurnalistické 
diela - literatúra všetci nominovaní. „V atletike sa to stať nemôže, v literatúre pretrhlo cieľovú pásku všetkých 
sedem naraz,“ povedal.  

A Janovic dostal Zlatého gunára k narodeninám. „Za vytrvalý a napriek tomu nespochybniteľný prínos  
slovenskému humoru,“ sprevádzal Milan Markovič tepanú plastiku do rúk aforistu. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2007a. Aj za vytrvalosť ocenili Janovica Kremnické gagy. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, č. 198, s. 17. 

 

Top produkcie: 
 
– Otvorenie festivalu  – slávnostné vztýčenie vlajky prezidenta Akadémie humoru Slovenska – (Areál 
Mestského hradu – vo štvrtok) + odhalenie a osadenie repliky prestížnej ceny Zlatý gunár vo výklenku domu  
č. 34/42 – (Štefánikovo námestie – vo štvrtok)  
 
– Teatro del Chiodo – Thomas & Lorenzo – Luzern (Švajčiarsko) – Smoking Chopin – koncert dvoch veľmi 
dobrých klasických hudobníkov s nečakaným zmyslom pre humor. Ich výstupy pripravili svetoví cirkusoví 
klauni Dimitri, Marchetti, choreograf Mattis a viacerí režiséri. Úžasná dvojica, ktorá hosťuje v celej Európe  
a práve sa vrátila z festivalu “off” v Avignone – (Kino Akropola, Križkova ulica – vo štvrtok – aj v piatok) 
 
... Švajčiarski hudobníci Thomas & Lorenzo z Teatro del Chiodo hrajú veľmi slušne klasickú hudbu, neberú ju 
však priveľmi vážne. Na koncerte šarmantného Lorenza a zábavného huslistu Thomasa nechýba zmysel pre 
humor, pretože milujú smiech. Vystúpenie tejto hudobnej dvojice pripravili svetoví cirkusoví klauni Dimitri, 
Marchetti, choreograf 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 osobitný muzikálovo-komický štýl. Na každom vystúpení sa 
snažia o to, aby situačná komika bola zmiešaná so smiechom publika. ... 
 

FAKLA, Ján. 2007. Veselá dvojica Thomas & Lorenzo odohrá „koncert vážnej hudby“ (CH). In Sme. 
ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 189. [Príl.] Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival humoru  
a satiry, 27. ročník, 2007, s. 5. 

 
– Nosy humoristov – slávnostné odhalenie umeleckých reliéfov tvárí Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča  
v Uličke slávnych nosov – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
– Holyagcirkusz – Budapešť (Maďarsko) – Csödcsicserg (Čvirikrach) – zdanlivo náhodné stretnutie 
vynikajúcich orchestrálnych hráčov a sólovej speváčky v neutešenej pozícii bezdomovcov vrcholí impozantným 
koncertným výstupom a hrou na netradičných hudobných nástrojoch – (Kino Akropola, Križkova ulica –  
v piatok) 
 
– CARMELO – Paríž (Francúzsko) – svetový kúzelník, klaun a mím pôvodom zo Sardínie, zábavne  
a s príznačnou talianskou srdečnosťou uvádza vynikajúce iluzionistické čísla pre deti i dospelých – (Nádvorie 
vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu – aj pre deti)  
 
– 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, účinkujúci autori: Oľga Belešová a Masahiko Shiraki, réžia: Viliam Klimáček – 
(Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava – (Slovensko) – Chýbaš mi stále viac – hudobno-slovná, pesničková 
a audiovizuálna spomienka na osobnosti Radošinského naivného divadla Katarínu Kolníkovú a Jána 
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Melkoviča v špeciálne komponovanom programe pre festival Kremnické gagy 2007 – (Nádvorie vinotéky Biely 
bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– 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) – po prvýkrát na návšteve u Slovanov – zaručená zábava pre deti i dospelých – (Kino 
Akropola, Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Milan Markovič, Milan Lasica a Michal Dibarbora – Bratislava (Slovensko) – Jeden z tých čo neodídu: 
Fero Dibarbora – audiovizuálna talk show Milana Markoviča o slávnom slovenskom kráľovi paródií, skečov  
a rozhlasových Silvestrov – o takmer zabudnutom hercovi, spevákovi, športovcovi a najmä všestrannom 
komediantovi – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Kráľom sa môžete stať aj bez korunovácie. Stačí, ak budete v niečom najlepší. Ferovi Dibarborovi išlo 
herectvo. Otec mu nebránil a zo syna napokon vyrástol herec. ... V roku 1987 [* 30 výročie], keď otvárali 
bratislavský Prístavný most, havaroval na kruhovom objazde. O pár dní neskôr v nemocnici prehral boj o život. 

Slováci prišli o svojho kráľa paródií, skečov a rozhlasových Silvestrov. Nemal rád smutné tváre. Aj  
preto si na Jeho kráľovskú výsosť Františka Dibarboru s úsmevom na tvári zaspomínajú Milan Lasica a syn 
Michal Dibarbora v Klube Labyrint. Audiovizuálna talk-show Milana Markoviča, Jeden z tých čo neodídu: 
Fero Dibarbora, bude v sobotu podvečer v Klube Labyrint. ... 

 
MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2007b. Kráľ slovenských paródií Fero Dibarbora. In Sme. ISSN 1335-440X, 
2007, roč. 15, č. 189. [Príl.] Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník, 
2007, s. 2. 
 

– Radošinské naivné divadlo – Bratislava (Slovensko) – Sedem hlavných hriechov – sedem príbehov  
o siedmich hlavných hriechoch, ale aj o mnohých ľudských cnostiach v obyčajných i neobyčajných situáciách, 
autor: Stanislav Štepka, réžia: Juraj Nvota – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– Cirkus Sacra – Praha (Česko) – Čamburína – treskuto-odvrtená burleskno-skákavá karnevalovo-fašiangová 
komédia inšpirovaná commediou ll arte – herci v maskách s radosťou hrajú prastaré komediálne situácie 
okorenené akrobaciami a žonglovaním – autorské predstavenie vo víre Čamburíny, réžia: Slovák Števo Capko – 
pre deti od 6 do 99 rokov – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Milan Lasica & Bratislava Hot Serenaders – koncert jazzového orchestra v autentickom štýle 20.-30.-tych 
rokov 20. storočia – štrnásť vynikajúcich hráčov dopĺňa šarmantné dámske trio Serenaders sisters a vokálny 
sólista – crooner: Miloš Stančík, bandleader: Juraj Bartoš – (Hudobná scéna Pod zámkom, Zámocké námestie 
– v sobotu) 
 
– Zlatý gunár + Trafená hus – vyhlásenie laureátov prestížnych ocenení, hosť: CARMELO – Paríž 
(Francúzsko) – taliansky kúzelník, klaun a mím, moderátorka: Oľga Belešová – (Hudobná scéna Pod zámkom, 
Zámocké námestie – v sobotu) 
 
... Vrcholom – de iure – aj 27. ročníka festivalu humoru a satiry bude vyhlásenie držiteľov ocenení Zlatý gunár 
a Trafená hus za uplynulý rok. O víťazoch rozhodujú členovia Akadémie humoru Slovenska. Kým Zlatý 
gunár je ocenenie za vedomý prínos, Trafená hus poputuje už tretí raz najväčšej trápnosti, absurdite či gýču. 
Ocenenia odovzdajú na scéne pod hradom, hosťom bude kúzelník Carmelo, moderátorkou herečka Oľga 
Belešová. A pred programom vystúpi Milan Lasica s orchestrom Bratislava Hot Serenaders. „Na scénu pod 
hradom si tento raz treba kúpiť vstupenky. Opäť preto, že chceme, aby každý videl, čo chce. A aj preto, aby sa 
festival s účinkujúcimi zo zahraničia neprepadol do strát,“ vysvetľuje Ján Fakla. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2007b. Nad gagmi zaveje: Sranda víťazí. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, 
č. 191. [Príl.] Kumšt, 2007, s. 3. 

 
... Odovzdávanie ocenení Zlatý gunár a Trafená hus za sezónu 2006/2007 stroskotalo na nadbytku trápnosti, 
ktorá sa vydáva za humor. S pribúdajúcim časom a programom naťahujúcim sa do chladnúcej noci prichádzalo 
už len trápenie.  

„Inak - ďakujem pekne,“ povedala vlastným hlasom Oľga Belešová, keď získala Zlatého gunára  
v kategórii divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie za predstavenie John a Yoko divadla GUnaGU. 
Belešová večer moderovala v štýle „pipeniek“, ktorý zvláda bravúrne. ... 
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FELLEGI, Juraj. 2007a. Aj za vytrvalosť ocenili Janovica Kremnické gagy. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, č. 198, s. 17. 

 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://archiv.gagy.sk/: 

 
Produkcie nominované na ocenenie slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR na Festivale humoru 

KREMNICKÉ GAGY 2007 podľa žánrov a kategórií + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY      AKADEMICI 
 
 
DIVADELNÉ INSCENÁCIE + KABARETY + POHYBOVÉ PRODUKCIE 

Akademik: Peter Kováč  
v spolupráci s členmi AP AHS  

Olegom Dlouhým a Jánom  
Faklom (*AP Akademické  

plénum) 
– Divadelný súbor Hľadanie – Tlmače – G. Görgey: Ide pešek okolo 
– Divadlo Commedia – Poprad – Miloš Nikolič, V. Benko: Kováči 
– Prešporské divadlo – Bratislava – I. Blahút, J. Hansman: Konkurz 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava – O. Belešová: John & Yoko = laureát 
– 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 + PRODUKCIE 

Akademik: Peter Janků 
v spolupráci s členmi AP AHS Dušanom 

Valúchom a Jozefom Tarkayom 
a/ pesničkári 
– Ivo „Had“ Weiss – Bratislava = laureát 
– Radko „Radiar“ Tiňo – Zámutov 
– 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 = laureát 
– S.R.O. – Martin 
– How?No!Cuc – Martin 
– Pii Jem & Matelko & Malevil – Modra  
 
POULIČNÉ PRODUKCIE (ŽONGLOVANIE, KÚZLA, ILÚZIE, SOCHY...) + IMPROVIZÁCIE 

Akademik: Jakub Nvota 
v spolupráci s členom AP AHS Jánom Faklom 

a/ pouličné produkcie: 
 
– bez nominácií – takže aj bez laureáta  

 
b/ 3 členné divadelné družstvá 
 
– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = laureát 
– Cassanova – Banská Bystrica 
– Divadlo ASI – Šaľa 
– DS Hľadanie – Tlmače 
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– DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
– DS ETC ZUŠ – Žiar nad Hronom 
– Márna snaha – Bratislava 
– Makovice – Žilina 
 
 
PRODUKCIE PRE DETI (BÁBKOVÉ, DIVADELNÉ, HUDOBNÉ...) + UMELECKÝ PREDNES 

Akademička: 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. Palík: Anička a Barborka sa hrajú na školu 
– Teatro 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 = laureát 
 
b/ umelecký prednes 
 
– Peter Hort – Nová Dubnica – Michail Zoščenko: Aristokratka = laureát 
– 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 

Akademik: Ján Valter 
 
a/ karikatúry  
 
– Peter Homola – Prievidza 
– Bohuš Pernecký – Piešťany 
– Danka Zacharová – Bratislava = laureát 
– Ivan Popovič – Bratislava 
– Alan Lesyk – Bratislava 
 
b/ fotografie 
 
– bez nominácií – takže aj bez laureáta  
 
LITERÁRNE + ŽURNALISTICKÉ DIELA  

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

 
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 = laureát 
– Márius Kopcsay: COOL/TÚRA / príspevky v mesačníku Romboid 
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ZVUKOVÉ A ZVUKOVO-OBRAZOVÉ ZÁZNAMY DIEL A VÝKONOV, INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Akademik: Ľubomír Belák 
 
a/ zvukové diela 
 
– Ľ. Ferenc, M. Markovič, H. Nedvěd: Podvod – cyklická rozhlasová relácia v SRo Bratislava = laureát 
– 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 = laureát 
– 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 – takže aj bez laureáta  
  
– cena za celoživotné dielo: Tomáš Janovic – dostal Zlatého gunára k narodeninám – „Za vytrvalý a napriek 
tomu nespochybniteľný prínos slovenskému humoru,“ (Milan Markovič) 
 
CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA 

Akademička: 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 = laureát 
– Egon Alter (Radoslav Ondřejíček) – za kritiku gýčovej tvorby formou 13 odpovedí pre Igora Timka 
– Adela Banášová, Matej „Sajfa“ Cifra – za spoločné literárne dielo – Veci, o ktorých viete pomerne málo = 
laureáti 
 
TRAFENÁ HUS – CENA ZA NIEČO, NAD ČÍM AJ HUMORISTOM ROZUM ZASTANE 

Akademik: Roman Vykysalý 
 
– neznámy páchateľ za kocúrkovské vymáhanie koncesionárskych poplatkov = laureát 
 
– nominácie schválila Nominačná komisia Akadémie humoru Slovenska pod vedením prezidenta AHS Milana 
Markoviča, zaznamenali: J. Fakla, P. Kelley 
 
– laureátov schválila Akadémia humoru Slovenska v Kremnici 25. augusta 2007, zaznamenali: D. Abrahámová, 
J. Fakla 
 
 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – Gotika (polčas rozpadu) – temná komédia o rozpade vzťahov  
z Bratislavy v roku 2003 – hra Viliama Klimáčka o morálnom chaose, neverách, inceste a cynizme tzv. krízy 
stredného veku, kde sa prvky čiernej komédie striedajú s pasážami cool dialógov, jemnosť s násilím a viac ako  
o láske blúdiace postavy hovoria o sexe – chorá doba, chorí ľudia, chorá láska – (Kino Akropola, Križkova ulica 
– v sobotu) 
 
– Teatr Lalek Banialuka – Bielsko-Biala (Poľsko) – Siała baba mak – klaunéria založená na tradičných 
detských hrách a rýmovačkách ocenená na 12. medzinárodnom bábkarskom festivale v Toruni, postavičky 
známe malým i veľkým deťom napísala: Krystyna Miłobędzka, hudbu zložil: Piotr Nazaruk, dôvtipné  
a nápadité skeče, pulzujúcu divadelnú zábavu pripravil režisér: Jacek Malinowski – (Kino Akropola, Križkova 
ulica – v nedeľu – aj pre deti) 
 
– Pohár improvizácie – 22. ročník súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii na danú tému – (Nádvorie 
vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
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Divadelné súbory: 
 
– Bábkové divadlo – Žilina (Slovensko) – Othello – paródia na známu hru W. Shakespeara formou ľudového 
pouličného divadla pre staršie deti a dospelých, scenár a réžia: Jakub Nvota – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – vo štvrtok – aj pre deti) 
 
– Divadlo SkRAT – Bratislava (Slovensko) – Umri, skap a zdochni..!!! – kolektívny pánsky duševný striptíz 
nielen pre dámy – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Hudobné divadlo – Trenčín (Slovensko) – Don Tichot – dômyselný don Quijote De La Mancha v autorskej 
pantomíme Mira Kasprzyka, hudba: Kamil Žiška – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – 
v piatok) 
 
– Divadlo „A“ & Divadlo Shanti – Prievidza (Slovensko) – Malomeštiakova svadba – divadelná groteska 
víťaza celoslovenskej súťaže alternatívneho divadla, autori: Bertold Brecht, Jozef Krasula, réžia: Jozef 
Krasula – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – v piatok – aj v sobotu)  
 
– Dezorzovo lútkové divadlo – Bratislava (Slovensko) – Desperanduľa – strašlivá dcára či spravodlivá zpláta 
pýchy i márnivej nádharnosti – pre staršie deti, mládež a dospelých, autor: Hubert Krejčí, réžia: Gejza Dezorz 
– (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Divadelný súbor Hľadanie – Tlmače (Slovensko) – Ide pešek okolo... – modelová komédia Gábora Görgeya 
o moci a manipulácii, preklad: Peter Kováč, réžia: Ján Chalupka – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica 
– v sobotu) 
 
– Divadlo Ludus – Bratislava (Slovensko) – Čierno-biele srdce Charlieho Chaplina – smutno-smiešny príbeh  
o tom, ako sa ľudia stretávajú a míňajú, poetická groteska s gagmi, pesničkami a projekciou pre deti i dospelých, 
scenár, hudba a réžia: Kamil Žiška – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu – aj pre deti) 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica (Slovensko) – Drotári za šťastím svetom 
putujú – autorská rozprávka o dvoch drotárskych tovarišoch, ktorí až do Carihradu za šťastím došli, réžia: Ivan 
Belička – (Fontána, Štefánikovo námestie – v nedeľu – aj pre deti) 
 
– Radošinský divadelný súbor HLAVINA (Slovensko) – Pokutové územie – futbalová hra s polčasom, autor  
a réžia: Stanislav Štepka – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 

Pantomimické produkcie: 
 
– Adrián Ohrádka – Bánov (Slovensko) – Klaun kúzelníkom – interaktívne predstavenie skvelého míma pre 
všetky deti – (Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Koncerty pod zámkom = nominované kapely a hostia – (Hudobná scéna, Zámocké námestie – vo štvrtok): 
– Punkreas – Moldava nad Bodvou (Slovensko) – pohoda punk 
– The Red One – Nitra (Slovensko) – funk rock 
– Zóna A – Bratislava (Slovensko) – rock´n roll punk 
 
– Lenka Ferenčíková & band – Kremnica (Slovensko) – koncert mladej talentovanej autorky a speváčky, 
laureátky ocenenia Coca Cola – popstar´07 – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie –  
vo štvrtok) 
 
– Peter Janků – Budmerice (Slovensko) – Počuj folker – koncert pesničkára – (Fontána, Štefánikovo námestie – 
v piatok) 
 
– Koncerty pod zámkom = nominované kapely a hostia – (Hudobná scéna, Zámocké námestie – v piatok): 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové (Slovensko) – etno folk comedy 
– Dorota Nvotová & band – Bratislava (Slovensko) – poetic-punk 
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– Davová psychóza – Bratislava (Slovensko) – metal punk hardcor 
 
– DJ BIBA – Bratislava (Slovensko) – (Hudobná scéna, Zámocké námestie – v piatok) 
 
– Sto múch – Banská Bystrica (Slovensko) – nevídaná alternatíva z Banskej Bystrice – koncert hudobnej 
skupiny – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Funny Fellows – Pezinok (Slovensko) – ranné barkasové blues – (Pešia zóna, Námestie SNP – v sobotu) 
 
– Funny Fellows – Pezinok (Slovensko) – predpoludňajšie hillbili na Barkase – (Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
 
– Radko „Radiar“ Tiňo – Zámutov – (Slovensko) + Ján Kulich Handlová – (Slovensko) – (Nádvorie vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Folk gagy = koncert nominovaných pesničkárov – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
  
– Pathetic Hypermarket Band – Bratislava (Slovensko) – folk-rock – (Fontána, Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
 
– Koncerty pod zámkom = nominované kapely a hostia (Hudobná scéna, Zámocké námestie – v sobotu): 
– Kochanski – Bratislava (Slovensko) – new formacia 
– How?No!Cuc – Martin (Slovensko) – alcoholiday shit´n´roll 
– S.R.O. – Martin (Slovensko) – punk 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) + Juraj Ďurdiak – Bratislava (Slovensko) – 
Pressburger menu – hudobno-kabaretný program z Bratislavy tridsiatych rokov – (Fontána, Štefánikovo 
námestie – v sobotu) 
 
– Mloci – Prešov (Slovensko) – šou hudobno-dobrodružnej kapely so šarišským akcentom – (Nádvorie vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– LOJZO – Bratislava (Slovensko) – koncert ľudového orchestra jednoduchej zábavy obyvateľstva – (Nádvorie 
vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Funny Fellows – Pezinok (Slovensko) – popoludňajší regtime na Barkase – (Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Funny Fellows – Pezinok (Slovensko) – večerné barkasové blues – (Pešia zóna, Námestie SNP – v sobotu) 
 
– Náhodní pocestní – Vrútky (Slovensko) – folk-jazz-blues – (Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Bratislava Hot Serenaders – pokračovanie koncertu – (Hudobná scéna Pod zámkom, Zámocké námestie – 
v sobotu večer po odovzdaní Zlatých gunárov a trafených husí) 
 
– DJ BIBA – Bratislava (Slovensko) – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Páni bratia – Peter Niňaj, Róbert Puškár – Bratislava (Slovensko) – humor v hudbe – (Nádvorie vinotéky 
Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 

Audio + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Premietanie z KG´2004-2006 – videofilmy z minulých ročníkov festivalu – (Námestie SNP, pešia zóna –  
vo štvrtok) 
 
– Projekcia nominovaných rozhlasových diel – (Kino Akropola – kaviareň, Križkova ulica – v piatok):  
– Podvod – cyklická humoristická relácia Ľ. Ferenca, M. Markoviča a H. Nedvěda v Slovenskom rozhlase 
– Pálenica Borisa Filana – cyklická talk show Slovenského rozhlasu 
– Piano revue – adaptácia kabaretu á la V&W v SRo, autori K. Žiška, J. Nvota 
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– Dovi-Dopo – Imre Kutňas telefonuje z Rádia Expres 
 
– Projekcia nominovaných televíznych a filmových diel – (Kino Akropola – kaviareň, Križkova ulica –  
v piatok): 
– Channel X – krátky animovaný film Ivana a Dávida Popovičovcov 
– Pik A Nik – krátka animovaná rozprávka Martina Snopeka a Patrika Pašša ml. 
– Zima kúzelníkov – TV hraný videofilm STV Jozefa Puškáša a Dušana Trančíka 
 
– Projekcia nominovaných rozhlasových programov za prítomnosti tvorcov – (Kino Akropola, kaviareň –  
v sobotu):  
– Podvod – cyklická humoristická relácia Ľ. Ferenca, M. Markoviča a H. Nedvěda v – Slovenskom rozhlase 
– 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 
 
– Projekcia nominovaných televíznych a filmových diel za prítomnosti tvorcov – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu): 
– Channel X – krátky animovaný film Ivana a Dávida Popovičovcov 
– Pik A Nik – krátka animovaná rozprávka Martina Snopeka a Patrika Pašša ml. 
– Zima kúzelníkov – TV hraný videofilm STV Jozefa Puškáša a Dušana Trančíka 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– výstavy prebiehali v čase od 15.8-14.9.2007 v NBS – Múzeu mincí a medailí na Štefánikovom námestí, 33/40 
 
– Kornel Földvári´75 – (vernisáž v piatok) – výstava viacerých autorov – gratulantov k výročiu spisovateľa  
a kritika: 
– Peter Homola – Prievidza (Slovensko)  
– Bohuš Pernecký – Piešťany (Slovensko)  
– Dana Zacharová – Bratislava (Slovensko)  
– Ivan Popovič – Bratislava (Slovensko)  
– Alan Lesyk – Bratislava (Slovensko)  
 
– vyššie uvedení = nominanti na Zlatého gunára v kategórii Karikatúra 
 
– Fotografie víťazov z ankety v denníku SME 
 
– Károly Lehoczki – Budapešť (Maďarsko) – významný autor karikatúr – (vernisáž vo štvrtok) 
 
– Dražba čistého papiera s oneskorenými kresbami prítomných karikaturistov – (v piatok) 
 
– Improkarikatúra – improvizácia v kreslení na zadanú tému, uvádzal: Ján Valter – (NBS – Múzeum mincí  
a medailí, Štefánikovo námestie, 33/40 – v sobotu) 
 
– v Uličke slávnych nosov na Kollárovej ulici – počas tohto ročníka Gagov ste mohli nazrieť do Múzea Gýča – 
(stále predbežná – rozširujúca sa expozícia)  
 

Literatúra  + Literáti + Recitátori: 
 
– Čítací maratón autorov z nominovaných literárnych a žurnalistických diel – (Ulička slávnych nosov, 
Kollárova ulica – v sobotu): 
– 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 
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– Čítací maratón interpretov nominovaných v umeleckom prednese, moderátor: – Dado Nagy 
spoluúčinkujúci: Radko „Radiar“ Tiňo a Ján Kulich – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu):  
– 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 
 
... Knižná prvotina Adely Banášovej a Mateja Sajfu Cifru dostala prvé dve ocenenia. Na tohtoročnom festivale 
humoru a satiry Kremnické gagy sa zaradili medzi Milana Lasicu, Milana Markoviča či Viliama Klimáčka. 
Absurdný humor v podaní ostrieľaných moderátorov sa stretol s veľkým záujmom humoristov. Ich knižka  
s názvom Veci, o ktorých viete pomerne málo sa dokonca uchádzala o hlavnú cenu v kategórii humoristickej 
literatúry. Napokon aj úspešne! Komisia sa totiž rozhodla rozdeliť prvé miesto medzi viacerých autorov. 
Ocenenie si tak budú požičiavať okrem Adely so Sajfom aj Viliam Klimáček, Ján Štrasser, Peter Krištúfek či 
Karol Horváth. „Obaja si vážime najmä osobné uznanie od Ivety Radičovej a Tomáša Janovica,“ povedala 
Adela Banášová, ktorá na slávnosti neskryla trému. „Ľudia sa počas nášho čítania dobre bavili, a to je pre nás 
úspech. To bol správny spôsob, ako naše mladé funradiovské duše povzbudiť,“ dodala. Moderátorská dvojica 
získala aj Cenu Stana Radiča za objav roka. 

Ani tento rok neobišli naprázdno dvaja slávni Milanovia – Lasica a Markovič. Prvý zvíťazil  
v kategórii žurnalistika a druhý za zvukové dielo za cyklickú reláciu s Honzom Nedvědom. ... 

 
KROUPA, Vladimír. 2007. Konkurovali Lasicovi : Adela so Sajfom získali cenný skalp.  
In Kremnické gagy [online]. 2007 [cit. 2010-03-24]. Plus jeden deň. ISSN 1336-9776, 2007, roč. 2.  
Dostupné na internete:  
<http://archiv.gagy.sk/> 

 

Pre deti: 
 
– Bábkovo-výtvarná dielňa – zábavno-náučná hra s predmetmi zameraná na tvorbu bábkového predstavenia pre 
menšie deti bez prítomnosti rodičov – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – vo štvrtok – aj v piatok) 
 
– Bábkové divadlo – Žilina (Slovensko) – Othello – paródia na známu hru W. Shakespeara formou ľudového 
pouličného divadla pre staršie deti a dospelých, scenár a réžia: Jakub Nvota – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – vo štvrtok) 
 
– Detský divadelný súbor pri ZUŠ – Modra (Slovensko) – Ako išlo vajce na vandrovku – deti hrajú bábkovú 
rozprávku deťom i dospelým, scenár a réžia: Zuzana Polonská – (Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Bábkový súbor Materinky pri MsKS a CVČ – Šaľa (Slovensko) – Klauni a kolotoč – veselé cirkusovo-
pouličné divadlo pre malé i väčšie deti, scenár a réžia: Alena Demková – (Ulička slávnych nosov, Kollárova 
ulica – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Študenti Bábkarskej katedry VŠMU – Bratislava (Slovensko) – Neobyčajný týždeň – hravá poetická 
komédia na motívy textu Libuše Friedovej, úprava, scénografia a réžia: Zoja Zupková – (Mestské kultúrne 
stredisko, Križkova ulica – v piatok, aj v sobotu) 
 
– CARMELO – Paríž (Francúzsko) – svetový kúzelník, klaun a mím pôvodom zo Sardínie, zábavne  
a s príznačnou talianskou srdečnosťou uvádza vynikajúce iluzionistické čísla pre deti i dospelých – (Nádvorie 
vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Teatro Neline – Budmerice (Slovensko) – Postrach Samko – mravoučné príbehy tetky Betky, bábkové 
divadlo autorky, režisérky a herečky Petronely Dušovej – (Ulička slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
– 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: Peter Palík – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– Dezorzovo lútkové divadlo – Bratislava (Slovensko) – Desperanduľa – strašlivá dcára či spravodlivá zpláta 
pýchy i márnivej nádharnosti – pre staršie deti, mládež a dospelých, autor: Hubert Krejčí, réžia: Gejza Dezorz 
– (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
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– 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) – po prvýkrát na návšteve u Slovanov – zaručená zábava pre deti i dospelých – (Kino 
Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– Adrián Ohrádka – Bánov (Slovensko) – Klaun kúzelníkom – interaktívne predstavenie skvelého míma pre 
všetky deti – (Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Cirkus Sacra – Praha (Česko) – Čamburína – treskuto-odvrtená burleskno-skákavá karnevalovo-fašiangová 
komédia inšpirovaná Commediou dell arte – herci v maskách s radosťou hrajú prastaré komediálne situácie 
okorenené akrobaciami a žonglovaním – autorské predstavenie vo víre Čamburíny, réžia: Slovák Števo Capko – 
pre deti od 6 do 99 rokov – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Teatr Lalek Banialuka – Bielsko-Biala (Poľsko) – Siała baba mak – klaunéria založená na tradičných 
detských hrách a rýmovačkách ocenená na 12. medzinárodnom bábkarskom festivale v Toruni, postavičky 
známe malým i veľkým deťom napísala: Krystyna Miłobędzka, hudbu zložil: Piotr Nazaruk, dôvtipné  
a nápadité skeče, pulzujúcu divadelnú zábavu pripravil režisér: Jacek Malinowski – (Kino Akropola, Križkova 
ulica – v nedeľu) 
 
– Divadlo Ludus – Bratislava (Slovensko) – Čierno-biele srdce Charlieho Chaplina – smutno-smiešny príbeh  
o tom, ako sa ľudia stretávajú a míňajú, poetická groteska s gagmi, pesničkami a projekciou pre deti i dospelých, 
scenár, hudba, réžia: Kamil Žiška – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 
– Cassanova spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica (Slovensko) – Drotári za šťastím svetom 
putujú – autorská rozprávka o dvoch drotárskych tovarišoch, ktorí až do Carihradu za šťastím došli, réžia: Ivan 
Belička – (Fontána, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 

Iné podujatia: 
 
– Odhalenie repliky prestížnej ceny Zlatý gunár vo výklenku domu č.34/42 na Štefánikovom námestí –  
(vo štvrtok) 
 
– Peter Janků + Imre Kutňas (rádio 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 námestie – v sobotu) 
 
... Povedzte si, čo chcete. Kto sa urazí, nemá zmysel pre humor. S nápadom zorganizovať obdobu 
obľúbeného Hyde parku prišiel pesničkár Peter Janků, ktorému Kremnica prirástla k srdcu počas 
stredoškolských štúdií. Ako člen akadémie humoru Slovenska má na starosti práve hudobné diela, no tento rok 
mu pribudlo aj organizovanie Hydina parku. 
 Názov nie je náhodný, veď celé gagy sa krútia okolo hydiny. Od udeľovania Zlatých gunárov za 
kvalitné počiny v oblasti humoru až po anticenu – Trafenú hus. Aj v logu gagov svieti jeho symbol – kilovec 
gunár. 

„Hydina park bude skvelou príležitosťou, ako povedať všetko, pri čom si v bežnom roku hryzieme do 
jazyka,“ dodal Vykysalý. Zaznieť by tu mali aj „husacince roka“ – najtrápnejšie výroky, k zbieraniu ktorých 
vyzval čitateľov denník SME, ktorý je mediálnym partnerom akcie. ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2007b. V Kremnici bude víťaziť sranda. In Sme. ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, 
č. 195. [Príl.] Kultúra, 2007, s. 21. 

 
– JW producentská spoločnosť. – Bratislava (Slovensko) – Večer pre Tomáša Janovica alebo Piano revue 
Špeciál – kabaretný program gratulantov k okrúhlemu výročiu aforistu a spisovateľa, uvádzali: Kamil Žiška  
a Jakub Nvota, účinkujúci: Kornel Földvári, Milan Lasica, Pavel Vilikovský, Daniela Kapitáňová, Lucia 
Hurajová, Lujza Schrameková, Kamil Mikulčík, Števo Richtárech – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
...  Gratulanti do krajiny Tomášovo 
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Nerozlučná dvojica festivalu Tomáš Janovic a Kornel Földvári oslávili na gagoch svoje životné 
jubileá síce s oneskorením, zato s patričnou dávkou nápadov. Zatiaľ čo Földvári dostal namiesto kytice do daru 
výstavu karikaturistov, kabaretný večer pre Tomáša Janovica sa niesol v duchu netradičných gratulácií kolegov 
od pera. Pavel Vilikovský ich napríklad uplietol z imaginárnych vyznaní svetových autorov. Tak Lev 
Nikolajevič Tolstoj poslal Tomášovi Janovicovi takýto odkaz: „Keby aforizmy Janovica poznala Anna 
Karenina, neskočila by pod vlak, ale vydala sa za Lenina“. 

Originálny tromf vytiahla aj spisovateľka Daniela Kapitáňová, ktorá svet preniesla do iluzórnej 
krajiny Tomášovo, kde obyvatelia od rána do večera čítajú a keď nečítajú, tak o prečítanom diskutujú. Do 
krajiny, kde neexistujú pojmy kardiológia, urológia a diabetológia, ale nahradili ich víno, ženy a spev. A ak 
predsa len príde tá s kosou, prečíta si aforizmy obyvateľov Tomášova. Aby vedela, že je tu niečo, čo prežije. ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2007a. Kremnica štyri dni závislá na humore : do Uličky slávnych nosov pribudli 
Katarína Kolníková a Ján Melkovič. In Sme. – ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 198, s. 14. 

 
... Sedemdesiatku dosiahol Janovic v máji a Kremnické gagy mu v sobotu popoludní venovali Večer pre 
Tomáša Janovica alebo Piano Revue špeciál. Kamil Žiška a Jakub Nvota upravili aj piesne Lasicu, 
Satinského a Filipa, gratulovať pozvali napríklad Danielu Kapitáňovú či Kornela Földváriho. A keď Pavel 
Vilikovský čítal zdravice hoci od Hemingwaya či Hviezdoslava, festivalový Festivalový klub Labyrint burácal 
smiechom aj potleskom. ... 

 
FELLEGI, Juraj. 2007a. Aj za vytrvalosť ocenili Janovica Kremnické gagy. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, č. 198, s. 17. 

 
– Zatvorenie festivalu  – slávnostné stiahnutie vlajky prezidenta Akadémie humoru Slovenska, zatvorenie 
prezidentského stanu, bez prejavov – (Areál Mestského hradu – v nedeľu)  
 

Pohár improvizácie:  
 
– 22. ročník súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii na danú tému – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
hosť:   CARMELO – z Paríža – taliansky kúzelník, klaun a mím 
moderoval:  Milan Markovič  
súťažili:  Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = laureát 

Cassanova – Banská Bystrica 
Divadlo ASI – Šaľa 
DS Hľadanie – Tlmače 
DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
DS ETC ZUŠ – Žiar nad Hronom 
Márna snaha – Bratislava 
Makovice – Žilina 
 

... „Hovorte mi PÍ,“ glosoval Milan Markovič, keď ho súťažiaci v Pohári improvizácie, ktorý prehliadku  
v nedeľu na obed prakticky uzatvára, zapojili do dvojminútovej etudy otázkou: „Aké máš IQ?" Odpoveď 
prezidenta Akadémie humoru Slovenska znela: „3,14.“  

Hoci slabší ako v minulých ročníkoch, Pohár improvizácie opäť prekonal teoretický vrchol 
Kremnických gagov. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2007a. Aj za vytrvalosť ocenili Janovica Kremnické gagy. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2007, roč. 17, č. 198, s. 17. 

 
– po prvý raz sa na festivale uskutočnil aj Pohár improvizácie karikaturistov [* názov Improkarikatúra] – ich 
úlohou bolo do piatich minút nakresliť vtipný obrázok na vylosovaný námet – v tejto disciplíne zvíťazila Dana 
Zacharová 
 

Sprievodné akcie: 
 
– Sweet Little Chicks – Zvolen (Slovensko) – svetoznáme pesničky a melódie z 20.-30. rokov – (IM Mineral, 
Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 



 

 - 278 - 

– Gotická katovna ORDÁL – Ostrava (Česko) – Výklad o životě a práci kata, Lapkové a kati, Všední den 
v katovně – (Medzibránie – v sobotu – aj v nedeľu) 
 
... V Gotickej katovni ORDÁL, ktorá pricestuje z Ostravy, panujú stredoveké časy. Súčasní kati nehodlajú 
skrývať tajomstvá o tom, ako to u nich vyzerá v bežný deň. ... 

 
MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2007a. Ako sa žije v katovni (CZ). In Sme. ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15,  
č. 189. [Príl.] Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník, 2007, s. 6. 

 

Počasie:  
 
– 134* Myslím, že bolo krásne počasie, v sobotu veľmi teplo až 31 stupňov – len večer sa dosť výrazne 
ochladilo, v nedeľu už bolo aj trochu zamračené.  
 

Dejiská (scény) z http://archiv.gagy.sk/:  
 
– Areál Mestského hradu 
– Čitáreň Knižnice Jána Kollára – malá konferenčná miestnosť na prízemí, Štefánikovo námestie 
– Festivalový klub Labyrint – malá podzemná interiérová scéna, festivalový klub, Štefánikovo námestie 
– Fontána – veľká krytá scéna na veľkom námestí situovaná oproti svahu so sedením na lavičkách alebo tráve pri 
fontáne, Štefánikovo námestie 
– Galéria NBS-Múzea mincí a medailí – 3 výstavné miestnosti, Štefánikovo námestie 
– IM Mineral – maličké pouličné kamenné pódium na najfrekventovanejšom mieste festivalu, Štefánikovo 
námestie 
– Kino Akropola – stredná interiérová scéna s širokým javiskom a eleváciou sedadiel, Križkova ulica 
– Medzibránie – vysokofrekventovaný nepravidelný priestor medzi dvoma mestskými bránami  
– Mestské kultúrne stredisko – malá interiérová scéna s javiskom a variabilným hľadiskom na 1. poschodí, 
Križkova ulica 
– Múzeum Gýča – provizórna expozícia v Bellovom dome pri Uličke nosov – Kollárova ulica 
– Nádvorie vinotéky Biely bocian – stredná exteriérová scéna s čiastočným prekrytím, Štefánikovo námestie 
– Pod zámkom – stredne veľký trávnatý priestor pre veľké pódium s hľadiskom alebo väčší stan, Zámocké 
námestie 
– Ulička slávnych nosov – malé nádvorie s reliéfmi nosov zosnulých humoristov na stene, Kollárova ulica 
 

Usporiadatelia + Partneri: 
 
Hlavní usporiadatelia:  
 
– mesto Kremnica 
– NEO – nezisková organizácia Bratislava 
– G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o. B. Bystrica 
– Festivalový klub Labyrint – občianske združenie Kremnica 
– Múzeum Gýča – občianske združenie Kremnica  
 
Spoluusporiadatelia:  
 
– NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára Kremnica 
– Centrum voľného času Cvrček Kremnica  
 
Generálny partner:  
 
– Miesto pre vašu spoločnosť  
 

                                                
134* – pozn. zost. – správu o počasí napísal Ján Fakla 
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Hlavní partneri:  
 
– ECO-INVEST, a.s. Bratislava 
– Nadácia SPP Bratislava  
 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Darina Abrahámová (hlavná dramaturgička), Peter Bu – Slovák žijúci v Paríži (zahraničný spolupracovník 
a skaut festivalu), Ján Fakla (riaditeľ festivalu), Pavol Kelley (producent festivalu), Miroslav Marko (šéf 
výroby a služieb), Tamara Vykysalá (šéfka produkcie festivalu), Roman Vykysalý (režisér festivalu) 
 
Festival podporuje:  
 
– Ministerstvo kultúry SR Bratislava 
– Banskobystrický samosprávny kraj  
 
Závažný partner:  
 
– Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava  
 
Hlavní mediálni partneri:  
 
– Rádio Expres Bratislava 
– Denník SME Bratislava 
– Týždenník Žurnál Bratislava 
– Týždenník Markíza Bratislava 
– Televízia TA3 Bratislava  
 
Reklamný partner:  
 
– Reklamná agentúra Enterprise, spol. s r.o. Banská Bystrica 
 

 
Články: 
 
135* pozn. zost. 

 
475. Akadémia humoru Slovenska : Štatút inštitúcie a súťaže na Festivale humoru a satiry  

Kremnické gagy®. – Záznam urobený 24.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (5.11.2006). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 
 
 Štatút Akadémie humoru Slovenska 

 
... SPONTÁNNY VZNIK A TRVALÝ PRIRODZENÝ ZÁUJEM 
Festival Kremnické gagy (pôvodne Slovenské gagy) vznikol prirodzenou spoločenskou objednávkou 
zdola – z iniciatívy úspešného študentského divadla malých javiskových foriem (Kremnické divadlo  
v podzemí) a záujmu mladých ľudí na pôde miestneho klubu Labyrint. Od začiatku sa na kremnických 
interiérových i exteriérových scénach snažil prezentovať vynikajúcich amatérov i skúsených 
profesionálov. Trend slobodnej umeleckej konfrontácie bez rozdielu pôvodu i spôsobu živobytia 
autorov a interpretov je dnes posilnený snahou o užšie prepojenie umeleckých činov slovenských 
regiónov a kultúrneho centra (Bratislava) v symbolickom strede SR, resp. Európy. Festival si získava 
stále viac priaznivcov z celého Slovenska i Čiech, akciu objavujú aj návštevníci zo zahraničia. 

                                                
135 * – pozn. zost. – v prílohe Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník autorstvo neoznačených 
článkov označil Ján Fakla 
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Trojdňové podujatie, ktoré sa spravidla koná posledný augustový víkend, navštevuje na konci leta cca 
8000 - 10000 divákov prevažne mladej a strednej generácie, veľký záujem prejavujú aj deti s rodičmi. 

 
VHODNÁ POLOHA, PROSTREDIE, ATMOSFÉRA 
Festival Kremnické gagy má ideálne teritoriálne umiestnenie v strede Slovenska a veľmi vhodné 
exteriérové a interiérové prostredie v historickom centre starobylého baníckeho mesta Kremnica, ktoré 
má nezanedbateľný vplyv na pozitívnu atmosféru podujatia. Disponuje viacerými komornými 
i veľkokapacitnými priestormi, ktoré sú vhodné na menšie i veľké scény a pódiá s kapacitou od 100 do 
800 miest na sedenie.  
 
ZAČIATKY, PERIPETIE A PROFESIONALIZÁCIA 
Festival Kremnické gagy prekonal ťažké začiatky, zmeny spoločenského režimu, dlhé obdobia 
nedostatku pochopenia i finančných prostriedkov. V súčasnosti akciu pripravuje stabilný tím hlavných 
organizátorov s profesionálnou dramaturgiou, tvorivou propagáciou a koordinovanou organizáciou 
festivalu. Organizátori nadväzujú spoluprácu aj so zahraničnými partnermi s cieľom začleniť festival  
do európskeho kultúrneho kontextu. 
 
USPORIADATELIA + PARTNERI 
Festival Kremnické gagy organizuje Mesto Kremnica s podporou mestskej samosprávy. Hlavnými 
organizátormi sú aj kultúrne organizácie z Bratislavy (NEO, nezisková organizácia), Banskej Bystrice 
(G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s r.o.) a miestne občianske združenia (Festivalový klub Labyrint  
a Múzeum Gýča). Stabilizoval sa aj okruh významných sponzorov, silných mediálnych partnerov, 
pripájajú sa zahraniční spolupracovníci a inštitúcie. Zlepšujú a rozširujú sa miestne ubytovacie kapacity, 
stravovacie a rekreačné doplnkové služby v historickom centre mesta a blízkom okolí.  
 
AKADÉMIA HUMORU SLOVENSKA A PRESTÍŽNE OCENENIA 
Na festivale Kremnické gagy sa v roku 2004 kreovala nezávislá skupina špičkových odborníkov  
a reprezentatívnych výkonných umelcov z rôznych umeleckých profesií. Pod názvom Akadémia 
humoru Slovenska sleduje, hodnotí a v zmysle svojho Štatútu každoročne oceňuje najlepšie umelecké 
činy v oblasti humoru a satiry za poslednú sezónu prestížnym ocenením ZLATÝ GUNÁR v 15 
kategóriách. Jej dlhodobým cieľom je motivovať a podporovať tvorcov kultivovaného humoru a satiry 
ako dôležitej spoločenskej reflexie ku kvalitnejším a hodnotovo vyspelejším umeleckým dielam  
a výkonom vo všetkých umeleckých žánroch. 
 
FESTIVAL RÔZNYCH ŽÁNROV A KONCENTRÁCIE OSOBNOSTÍ 
Festival Kremnické gagy je prezentáciou najlepšieho humoru a satiry na Slovensku s jasnou 
hodnotovou orientáciou na kvalitu a podporu nových tvorivých, kultúrne vyspelých produkcií pre 
všetky generácie návštevníkov. Festivalová Kremnica je veľmi príjemným miestom konfrontácie 
mladých a neznámych talentov i renomovaných osobností, tvorivou dielňou nových nápadov  
i špecializovaných komponovaných programov, širokým pódiom pre vystúpenia výrazných domácich 
a zahraničných individualít. Na festivale dominujú vynikajúce divadlá, koncerty zábavných  
a pohodových kapiel, výstavy karikatúr, koláží a fotografií. Trvalé miesto majú menšinové žánre, 
netradičné pouličné produkcie a súťaž v improvizácii. 
 
KREMNICA – MEKKA HUMORU A SATIRY 
Festivalové akcie ako napr. Ulička slávnych nosov, Múzeum Gýča, Výstavy karikaturistov a pod. sa 
postupne stávajú trvalou súčasťou života starobylého mesta a jeho turistického ruchu. Mnohé umelecké 
diela a tiež záznamy z jednotlivých ročníkov zostávajú v Kremnici a vytvárajú tradíciu, históriu humoru 
a satiry na Slovensku. S rastúcou návštevnosťou festivalu sa Kremnica stáva „Mekkou humoru“ pre 
stovky účinkujúcich, pre ktorých vystupovať v Kremnici je osobitnou poctou. Festival je aj 
príležitosťou pre odovzdávanie skúseností starších, stále kvalitných humoristov mladým talentovaným 
umelcom. Festivalová dramaturgia sa snaží aj o systematické prepojenie akcie s domácim prostredím 
formou interaktívnych tvorivých dielní pre deti, výstaviek prác študentov a motivujúcim zapájaním 
obyvateľstva do festivalového diania na báze tvorivosti vo sfére humoru a satiry. 

 
FESTIVAL PRE DETI, MLADÝCH I SKÔR NARODENÝCH 
Kremnické gagy sú nielen kultovou záležitosťou pre odborníkov v oblasti humoru a satiry, ale aj 
kultivovanou zábavou – relaxom pre široké masy obyvateľstva. Tradičné sú takmer nonstop produkcie 
pre deti, ktoré lákajú na festival celé rodiny. Mladú generáciu priťahujú kvalitné nekonvenčné hudobné 
skupiny a interpreti, strednú generáciu obľúbené české a slovenské osobnosti a špičkoví zahraniční 
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umelci z krajín V4 a západnej Európy. Starším vyhovuje živá džezová alebo swingová nálada na 
námestiach alebo v uličkách mesta, pouliční umelci, veselé formy občerstvenia i mnohé zábavné  
a sprievodné akcie festivalu.  
 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PLNÝ ZÁŽITKOV, PREKVAPENÍ A ATRAKCIÍ 
27 uskutočnených ročníkov festivalu dokazuje, že podujatie má silnú životaschopnosť a bohatú tradíciu, 
ktorá sa v Kremnici pevne zakorenila v dvoch generáciách domácich priaznivcov a podporovateľov  
z celého Slovenska. Každý ročník je bohatší o nové zážitky, známe i populárne osobnosti, slávne 
dvojice a umelecké skupiny. Festival naberá aj nové cezhraničné rozmery, rozširuje svoju pôsobnosť na 
Strednú Európu a má ambíciu získať umelcov z celej Európskej únie. Dlhodobým cieľom je uskutočniť 
veľký Európsky festival humoru a satiry, ktorý sústredí najlepšie humoristické a satirické produkcie na 
niekoľko dní do Kremnice. ... 

 
476. Dvořáková, Viera  

Kremnica / Viera Dvořáková. – Fotogr. 9. 
In: Krásy Slovenska. – ISSN 0323-0643. – Roč. 84, č. 3-4 (2007), s. 14-21. 

 
 všeobecné informácie o Gagoch 

 
477. Autor ilustrácií Viktor Kubal. – Fotogr. 1. 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 98 (28.4.2007). – [Príl.] Kumšt. – S. 12. 
 

 krátky článok o Viktorovi Kubalovi – prvom rektorovi vtedy Slovenských gagov 
 

478. Jaslovský, Marian 
Akí boli lojzovci / [stranu pripravil] Marian Jaslovský, Ján Fakla, Ján Kuric, Peter Uherčík. – 
Fotogr. 3. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 108 (12.5.2007), s. 26. 

 
 Fakla + Kuric + Uherčík – spomínajú na LOJZA 

 
479. Jaslovský, Marian  

Naše milované gýče / Marian Jaslovský. – Fotogr. 5. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 179 (4.8.2007), s. 20. 

 
 okrem iného – riaditeľ Múzea Gýča – Roman Vykysalý – sprevádza autora článku po 

tejto expozícii, predvádza a predstavuje jednotlivé exponáty s humorom pre neho 
typickým, zároveň sa zamýšľa nad gýčom, ako takým... 

 
... „Videl som kedysi televízny dokument o gýči. Ľudí sa pýtali, či majú doma nejaké gýče a oni, 
samozrejme, zatĺkali, že nie a tak, a potom išli s kamerou k nim a nebolo to celkom tak. Aj tu občas deti 
zakričia – aha, mama, veď toto máme doma – a rodičia sú celí červení,“ hovorí Roman Vykysalý. „Ale 
za gýče sa podľa mňa netreba hanbiť. Aj ja ich mám doma veľa. Sme predsa normálna rodina.“ 
Najlepšie vraj je, že niekedy muzeálne exponáty pribudnú akoby samy od seba, ľudia ich tam dávajú 
potajomky, aby náhodou nevyvolali podozrenie, že by niečo také mohli mať aj doma. ... Sú aj prípady, 
že tu skončili svadobné dary, a to už dva dni po svadbe....  

 
480. Kremnické gagy pozývajú viac komediantov z Európy / [autor] HRT Kg’007. – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 31 (7.8.2007), 
s. 6. 

 
 informatívny článok 

 
481. Fakla, Ján 

Do Kremnice priletí Sto múch (až z Bystrice) / [Ján Fakla]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 

 
 informatívny článok o hudobnej skupine Sto múch z Banskej Bystrice 
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482. Fakla, Ján 
Galaprogram Zlatý gunár bude opäť vyvrcholením festivalu : Akadémia humoru Slovenska 
udelí prestížne ceny humoristov, kandidáti na Trafenú hus ešte pribúdajú / [Ján Fakla]. – 
Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 7. 

 
 možnosť vidieť najlepších z najlepších (účinkujúcich) 

 
483. Fakla, Ján 

Nominácie AHS na Kremnické gagy 2007 : podľa žánrov / kategórií / zaznamenali Ján Fakla, 
Pavol Kelley. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] 
Kremnické gagy : Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 3. 

 
 info o nominovaných účastníkoch Gagov prehľadne 

 
484. Fakla, Ján 

Veselá dvojica Thomas & Lorenzo odohrá „koncert vážnej hudby“ (CH) / [Ján Fakla] –  
Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 švajčiarski hudobníci Thomas a Lorenzo a ich „koncert“ 

 
485. Kelley, Pavol 

Minirozhovor s Martinom Sarvašom : riaditeľom sekcie Umenia na Ministerstve kultúry SR /  
[zhováral sa] Pavol Kelley.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 Martin Sarvaš hovorí o Gagoch 

 
486. Kelley, Pavol 

Na slovíčko, pán Kamenický : alebo Rozhovor s Petrom Kamenickým z Nadácie SPP /  
[zhováral sa Pavol Kelley]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 na otázku odpovedá Peter Kamenický 

 
487. Kremnické gagy opäť plné humoru a satiry. – Fotogr. 8. – Záznam urobený 22.3.2010. 

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Žurnál. – ISSN 1337-219X. – (16.8.2007). – 
Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2007/zurnal_16_8_07_priloha.jpg 
 
 informácie o festivale 

 
488. Markovič, Milan  

Vážení humorne naladení spoluobčania! / Milan Markovič. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 1. 

 
 Dámy a páni, prihovára sa Vám prezident Akadémie humoru Slovenska – Milan 

Markovič! 
 

489. Miháliková, Mária  
Aforizmy jubilantov : zamýšľa sa Tomáš Janovic. Zamýšľa sa Kornel Földvári / otázky 
položili Mária Miháliková a Tomáš Benedikovič.  
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In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 3. 

 
 aforizmy Tomáša Janovica a Kornela Földváriho 

 
490. Miháliková, Mária 

Ako sa žije v katovni (CZ) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 

 
 informácie o predstavení hostí z Ostravy – Gotickej katovni ORDÁL  

 
491. Miháliková, Mária 

Bezdomovci sa premenia na hudobných majstrov (HU) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 o predstavení Čvirikrach z dielne budapeštianskeho Holyagcirkuszu 

 
492. Miháliková, Mária 

Čamburína roztočí zábavu (CZ) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 info o predstavení pražského Cirkusu Sacra 

 
493. Miháliková, Mária 

Čo je nové na gagoch..? : odpovedá producent Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry, 
Palo Kelley / [zhovárala sa Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 7. 

 
 rozhovor poskytol Pavol Kelley – informuje o zaujímavostiach tohto ročníka Gagov a tiež 

o budúcnosti tohto festivalu 
 

494. Miháliková, Mária 
GUnaGU rozpovie príbeh „cudzích“ manželstiev (SK) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 o predstavení divadla GUnaGU s názvom John & Yoko 

 
495. Miháliková, Mária 

Klauniádu s maskami predvedie dvojica Habbe et Meik (D) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 nemecké divadlo Habbe et Meik z Essenu s hrou The Best a ich „slovanská premiéra“  
v Kremnici 

 
496. Miháliková, Mária 

Koncerty pod zámkom sú vlastne pod hradom : punk rock predvedie skupina Punkreas. 
Martinská skupina S. R. O. „ručí“ za kvalitný punk / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 2.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 

 
 info o hudobných skupinách a programoch tohto ročníka – článok podrobnejšie 

predstavuje dve punkové skupiny Punkreas z Moldavy nad Bodvou a S.R.O. z Martina 
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497. Miháliková, Mária 
Kráľ slovenských paródií Fero Dibarbora / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 článok o tom, ako si na Gagoch uctili a pripomenuli herca Františka Dibarboru  

 
498. Miháliková, Mária 

Kremnica žije humorom : rozhovor s RNDr. Zuzanou Balážovou / [zhovárala sa] Mária 
Miháliková. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 1. 

 
 minirozhovor s primátorkou Kremnice Zuzanou Balážovou  

 
499. Miháliková, Mária 

Kúzelník Carmelo s tvárou Bustera Keatona (F) / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 2.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 5. 

 
 o hosťovi z Paríža, pôvodom z Talianska – klaunovi a mímovi – umeleckým menom 

Carmelo 
 

500. Miháliková, Mária 
Malomeštiakova svadba nastaví zrkadlo / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 7. 

 
 informácie o predstavení Divadla A a Divadla Shanti z Prievidze 

 
501. Miháliková, Mária 

Na gagoch aj najlepší umelecký prednes...? / [Mária Miháliková]. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 na Gagoch má svoj priestor aj umelecký prednes 

 
502. Miháliková, Mária 

Na Gagoch dvaja jubilanti / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. –  
S. 1, 2. 

 
 dve jubilujúce osobnosti Gagov – Tomáš Janovic (70) a Kornel Földvári (75) 

... 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 festivaloví „gagisti“ na ich tvorbu. ... 

 
503. Miháliková, Mária 

Na moc a manipuláciu upozorní hra Ide pešek okolo / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 

 
 článok o predstavení divadelného súboru Hľadanie z mesta Tlmače 

 
504. Miháliková, Mária 

Odhalia nosy Radošincov – Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča / [Mária Miháliková]. – 
Fotogr. 2.  
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In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 v Uličke slávnych nosov pribudli nosy Kataríny Kolníkovej (1921-2006) a Jána 

Melkoviča (1939-2004) 
 

505. Miháliková, Mária 
Othellov príbeh trochu naruby / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 príbeh Shakespearovho Othella v podaní Bábkového divadla zo Žiliny 

 
506. Miháliková, Mária 

Predstavenie vznikne až na festivale, účinkujúcich si vymyslia deti / [Mária Miháliková]. – 
Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 4. 

 
 tvorivá dielňa pod vedením študentov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU z Bratislavy 

bola otvorená pre všetky deti, ktoré si tu mohli vytvoriť maňušku a s ňou si zahrať divadlo 
 

507. Miháliková, Mária 
Rozhovor s Ivetou Radičovou / [zhovárala sa] Mária Miháliková. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 3. 

 
 rozhovor poskytla Iveta Radičová – členka AHS 

...  Aké miesto má podľa vás kultivovaný humor prezentovaný na festivale  
Kremnické gagy v slovenskej spoločnosti? 

„Také, ako každý festival: spojiť na jednom mieste, v tom istom čase to najlepšie, 
najzaujímavejšie a nové v danej oblasti. Je to výstava a prehliadka produktov, ktoré rezonujú nielen  
v mediálnej sfére, ale najmä na regionálnej úrovni. Festival ponúka okrem tzv. hlavného prúdu, 
predovšetkým alternatívnu tvorbu pre „fajnšmekrov“. Nevisí nad ním Damoklov meč „píplmetrov“  
a profesionálne súbory sa striedajú s amatérskymi. Síce niekedy by som ich označila práve naopak. 
Gagy majú, samozrejme, svoje špecifikum. Okrem striedania všetkých možných žánrov (hovoreného 
slova, pesničiek, tanca, mimiky, karikatúry, písaného slova) majú spoločného menovateľa: vtip, úsmev, 
humor, satira a niekedy aj zábava.“ ... 

 
508. Miháliková, Mária 

Siała baba mak : rozprávka pre malé i veľké deti na nedeľné predpoludnie (PL) / [Mária 
Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 4. 

 
 divadlo z Poľska – Teatr Lalek Banialuka  

 
509. Miháliková, Mária 

Swing bude robiť dobrú náladu / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 
 
 účinkovanie hudobných formácií Funny Fellows z Pezinka a Sweet Little Chicks  

zo Zvolena na Gagoch 2007 
 

510. Miháliková, Mária 
Tetka Betka bude liečiť malých nezbedníkov / [Mária Miháliková].  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 6. 

 
 predstavenie odborníčky na „detské neduhy“ tetky Betky – Petronely Dušovej – a huncúta 

Samka 
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511. Miháliková, Mária 
Výber ukážky rozhoduje o osude recitátora : rozhovor s recitátorom Pavlom Nátherom  
z Bratislavy / [zhovárala sa] Mária Miháliková. – Fotogr. 1.    
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 2. 

 
 recitátor Pavol Náther z Bratislavy o sebe a recitovaní 

 
512. Piško, Rasťo  

Drahý Stano! / list Stanovi Radičovi napísal Rasťo Piško. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 7. 

 
 Stanovi Radičovi (1955-2005) sa prihovára jeho kamarát z „Horného Výplachu“ Rasťo 

Piško 
 

... „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 zábavy 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? Alebo stále iba toho Jedného? Ak áno, tak ho od nás pozdravuj a povedz mu, 
že ho tu 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 

P.S.: 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 niečo vybaví.“  
 
List Stanovi Radičovi napísal a prečítal Rasťo Piško počas krstu nového 2CD Radič počasia. ... 

 
513. Rešeta, Imrich 

Gagy sú posledný mohykán / Imrich Rešeta, Pavol Kelley. – Fotogr. 2. – Záznam urobený 
22.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Žurnál. – ISSN 1337-219X. – (16.8.2007). – 
Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2007/zurnal_16_8_07.jpg 

 
 na otázky odpovedá producent podujatia Pavol Kelley 

 
514. Stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 27. ročník. – Obr. 1.  

In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 8. 

 
 program KG’07 

 
515. Valter, Jano  

Karikatúra na Kremnických Gagoch 2007 / Jano Valter. – Obr. 5.  
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 189 (16.8.2007). – [Príl.] Kremnické gagy : 
Stredoeurópsky festival humoru a satiry, 27. ročník. – S. 4. 

 
 Jano Valter predstavuje karikaturistov – Danku Zacharovú, Ivana Popoviča, Alana 

Lesyka, Boba Perneckého, Petra Homolu a ich tvorbu 



 

 - 287 - 

516. Dvořáková, Helena  
Mohli by sme sa brať aj vážnejšie / Helena Dvořáková, Darina Abrahámová. – Fotogr. 2. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 191 (18.8.2007). – [Príl.] Pravda sobota. – S. 1, 8. 

 
 rozhovor poskytla hlavná dramaturgička tohto ročníka Darina Abrahámová 

...  Ide s humorom všetko ľahko, alebo ste mali pri príprave Kremnických gagov aj nejaké 
problémy? 
 Problémy padajú najmä na hlavu hlavných organizátorov Janka Faklu a Paľka Kelleyho, ako 
aj ostatných ľudí z festivalového tímu. Pre mňa ako hlavnú dramaturgičku sú to iba radostné zážitky, 
pretože mám vyberať najzaujímavejšie veci z návrhov, ktoré prinesú kolegovia akademici. 
 Ako ste sa dostali k takej zodpovednej úlohe? 

Oslovili ma pred vlaňajším ročníkom. Súviselo to z odchodom Stanka Radiča, ktorý Gagy 
okysličil neskutočným spôsobom a zrazu bolo vákuum. Za všetkým hľadám ženu, neviem, kto ma 
navrhol, ale myslím si, že Ivetka Radičová. V oblasti divadla komédie a humoru nie som úplne 
neznámou a nezorientovanou bytosťou, takže som to pozvanie prijala a rada pokračujem v tom, čo sa po 
Stankovi ťažko kazí. ... Festival je unikátny aj tým, že trvá nepretržite už 27. rok. 
 V lete je plno podobných festivalov – čím sa vyznačujú Gagy? Mohol by sa dostať  
na európsku úroveň? 
  Vlani bol po prvý raz pozvaný Peter Bu, pôvodom zo Slovenska, ktorý celé roky pôsobí ako 
úspešný divadelný manažér v Paríži. Perfektne ovláda celú nemeckú, švajčiarsku, francúzsku  
a taliansku divadelnú oblasť. Výsledky spolupráce s ním sa prejavia už tento rok. V Kremnici uvidíme 
napríklad skvelé produkcie z festivalov v Avignone či v Essene. Mne sa veľmi páči pestrosť tohto 
festivalu – popri profesionálnych produkciách sú tam aj amatérske divadlá či kapely, sú tam detskí 
interpreti, bábkové divadlá, klauniády aj výstavy karikatúr. Tieto prepojenia potvrdzujú, že to je aj 
rodinný typ festivalu s mnohými bezplatnými akciami. Stále viac sa zapájajú miestni obyvatelia,  
v budúcnosti by sme boli radi, keby v priebehu roka žili tvorivo s pripravovanými Gagmi kremnické 
umelecké školy. Každý rok prichádza do Kremnice desaťtisíc návštevníkov a asi tristo účinkujúcich.  
Sú medzi nimi ľudia z najbližších dedín aj z Paríža. Dúfajme, že sa Kremnické gagy stanú známym 
európskym festivalom. 
 Má Kremnica rezervy? Dokáže prijať aj viac hostí? A majú kde herci hrať? 
 Šéf festivalu Janko Fakla hovorí: Dúfajme, že raz nebudeme musieť povedať, že všetko je už 
také dobré, že sa nemá čo zhoršiť. A teraz vážne, v čase festivalu bola v meste hlava na hlave, ale 
usmiate tváre sa stále dali rozoznať, ešte to nie je v takej polohe, žeby sa ľudia cítili stiesnene. Ani ja 
nevyhľadávam masové podujatia. Zatiaľ to v Kremnici príjemne praská vo švíkoch, nie je to však 
klaustrofobické. Podujatia sú na dvanástich scénach. Naším snom je získať sponzora, ktorý by vytvoril 
priestor na veľkorysejšie produkcie. Taký moderný stan s kapacitou do tisíc ľudí, ako býva  
na výstaviskách. Festival by potom nebol závislý ani od počasia. ... 

 
517. Fellegi, Juraj  

Nad gagmi zaveje: Sranda víťazí / Juraj Fellegi. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 191 (18.8.2007). – [Príl.] Kumšt. – S. 3. 

 
 informuje Ján Fakla + prehľadná tabuľka TOP programov 

... Rozšírené oproti ostatným ročníkom budú Kremnické gagy 2007. V minulých rokoch 
dvojdňový festival humoru a satiry, ktorý vrcholil divadelnými improvizáciami v tretí deň na obed, sa 
začne už vo štvrtok 23. augusta podvečer. A aj nedeľa tento raz ponúkne viacero programov.  

„Rozhodli sme sa rozšíriť festival, pretože je veľký záujem o jednotlivé predstavenia. A my 
chceme, aby ľudia videli, čo chcú,“ hovorí riaditeľ prehliadky Ján Fakla. „Zároveň príde viac 
účinkujúcich zo zahraničia ako v minulosti. Kremnické gagy sa rozťahujú do západnej Európy a prinesú 
predstavenia zo Švajčiarska, Nemecka či Francúzska. A keďže od 27. ročníka pribúdajú v ponuke tieto 
programy, niektoré z nich uvedieme aj viac ráz,“ pokračuje. 

Kremnické gagy sa vrátane galérií s výstavami karikaturistov odohrajú na dvanástich scénach. 
Približne polovica predstavení je stále zadarmo. A mnohé programy sú venované deťom. Organizátori 
chcú ponúknuť festival, ktorý možno prežiť priam rodinne. 

„Najviac sa teším na vystúpenia švajčiarskych hudobníkov Thomasa a Lorenza, ktorým s 
programom pomáhali hoci svetoví cirkusoví klauni, a na predstavenie sardínskeho kúzelníka Carmela, 
ktorý žije v Paríži. Láka ma divadelná groteska podľa Bertolta Brechta Malomeštiakova svadba,“ 
voľká si Ján Fakla. Prievidzské súbory „A“ a Shanti s groteskou zvíťazili na celoslovenskej súťaži 
alternatívneho divadla Levoča 2007. „Chcel by som tiež počuť kapelu 100 múch. Priletia z Banskej 
Bystrice,“ pokračuje Fakla. ... 
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518. Kremnické gagy budú rozosmievať návštevníkov od štvrtka : vo štvrtok sa začína  

Stredoeurópsky festival humoru a satiry. – Záznam urobený 24.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (20.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 
 
 informácie o nastávajúcom augustovom víkende v Kremnici – o programoch Gagov 2007 

 
519. Andrejčáková, Eva  

S humorom cez sito : zhovárame sa s členom Akadémie humoru Slovenska pre rok 2007, 
divadelníkom Petrom Kováčom / [zhovárala sa] Eva Andrejčáková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 195 (23.8.2007), s. 22. 

 
 rozhovor s Petrom Kováčom – členom AHS 

... Čo vás spája s Kremnickými gagmi? 
„Mladosť. Svojho času som spolupracoval s kremnickým divadielkom Labyrint, spolu s mojím 

priateľom, žiaľ, dnes už nebohým Petrom Scherhauferom a niekoľkými nadšenými ochotníckymi aj 
profesionálnymi hercami združenými okolo Janka Faklu. A keďže sme boli mladí a vtedy ešte hádam aj 
plní humoru, tak sme sa pred pár rokmi zišli už ako veteráni, celá partia okolo kremnického umenia.  
A usúdili sme, že by stálo za to obnoviť festival humoru a satiry. Aby bolo aj trochu srandy.“ ... 

 
520. Namiešané zo smiechu a divadla : program Kremnických gagov ponúka takmer tridsiatku  

divadelných predstavení... / [autor] (ea). 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 195 (23.8.2007), s. 22. 

 
 informatívny článok 

 
521. Fajčíková, Kveta  

Gagy chcú dokopať k víťazstvu / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 195 (23.8.2007). – [Príl.] Kultúra. – S. 22. 

 
 informatívny článok – informujú Roman Vykysalý (otec) a Tamara Vykysalá (dcéra) 

 
522. Fajčíková, Kveta 

V Kremnici bude víťaziť sranda / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 195 (23.8.2007). – [Príl.] Kultúra. – S. 21. 

 
 informatívny článok – informuje Roman Vykysalý 

 
523. Dobrý humor stále žije : 5 minút s prezidentom Akadémie humoru Milanom Markovičom /  

[zhováral sa (fll)]. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 195 (23.8.2007), s. 2. 

 
 rozhovor poskytol Milan Markovič 

 ...  Na prehliadke Kremnické gagy, ktorá sa dnes začína, sa prvý raz zúčastníte aj v role 
prezidenta Akadémie humoru Slovenska. Aký je prínos festivalu humoru a satiry? 
 Pomáha, aby sme nezabudli, ako má dobrý humor vyzerať a aké rozličné podoby môže mať. 
Aby sme sa presvedčili, že dobrý humor stále žije. 
 Zmení sa vaše vystupovanie a program? 
 Ak chcete vedieť, či vo funkcii neosprostiem ako väčšina kedysi normálnych a neskôr 
demokraticky zvolených, tak vás ubezpečujem, že sa to nedá stihnúť. Aktívnym prezidentom som len 
počas festivalu. Potom prechádzam do štádia prezidenta driemajúceho,[] do najbližšieho festivalu 
takmer nečinného, takže neškodného. 
 Ktoré programy prehliadky ako aktívny prezident určite navštívite? 
 Najviac sa, samozrejme, teším na svoje predstavenia. Verím v silu večera s názvom Jeden  
z tých, čo neodídu. Po Viktorovi Kubalovi, ktorého sme predstavili vlani, je na rade František 
Dibarbora. Verím, že sa bude páčiť. A ešte mi prischol scenár a réžia galavečera s udeľovaním ocenení, 
kde sa najviac teším na Oľgu Belešovú ako moderátorku. 
 Medzi vaše predstavenia však tradične patrí aj moderovanie Pohára improvizácie. Ako 
vníma humorista, že musí glosovať vystupovanie iných, ktorí sa snažia byť vtipní? 
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 Je to dosť tenký ľad. Moderátor je súčasťou scény, je použiteľný súťažiacimi, ale zároveň by 
mal všeličo ustrážiť a komentovať to, o čom si myslí, že divák potrebuje. Takže je to vlastne 
improvizácia na druhú. ... 

 
524. Na Kremnických gagoch vztýčia prezidentskú vlajku humoristov : dnes sa začína  

Stredoeurópsky festival humoru a satiry. – Záznam urobený 24.3.2010.  
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (23.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 v článku informuje riaditeľ festivalu Ján Fakla o otvorení festivalu + o novinkách +  

o predstaveniach ... 
 

525. Otvorili festival humoru a satiry Kremnické gagy. – Záznam urobený 24.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (23.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 Ján Fakla informuje – o otvorení a predstaveniach + o zahraničných a slovenských 

účastníkoch Gagov 
... V starobylej Kremnici dnes slávnostne otvorili 27. ročník Stredoeurópskeho festivalu humoru  
a satiry Kremnické gagy 2007.  
Na slávnostnom otvorení na nádvorí Mestského hradu sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Pavol 
Paška, ktorý v Kremnici ukončil dnešnú pracovnú návštevu Banskobystrického kraja.  
Kremnické gagy potrvajú štyri dni, o deň dlhšie ako v prechádzajúcich ročníkoch, až do nedele 26. 
augusta a budú skutočne stredoeurópske, povedal riaditeľ festivalu a jeden z jeho zakladateľov Ján 
Fakla. V tomto ročníku budú na nich dominovať špičkové zahraničné produkcie. Medzi najznámejšie 
patrí vynikajúca hudobno-klaunovská dvojica zo Švajčiarska Thomas & Lorenzo, ktorá vystúpi dnes 
večer i v piatok. Úspechy po Európe žne aj ďalší hosť, svetobežný kúzelník a klaun talianskeho pôvodu 
Carmelo z Paríža. Predstaví sa na viacerých scénach v centre mesta. Okrem toho návštevníci uvidia 
vynikajúce nemecké bábkové divadlo pre deti i dospelých Habbe et Meik, maďarské zoskupenie 
hudobníkov Holyagcirkusz s humorno-akustickou hrou bezdomovcov, ale aj poľský Teatr Lalek  
a Cirkus Sacra z Prahy. Cudzích jazykov sa vraj diváci nemusia báť, pretože všetky zahraničné 
produkcie sú prakticky nonverbálne, alebo ľahko zrozumiteľné, konštatoval riaditeľ Fakla.  
Na festivale budú zastúpené všetky formy humoru a satiry, vystúpi približne 300 účinkujúcich 
jednotlivcov i kolektívov. Už pred začiatkom festivalu otvorili výstavy popredných slovenských 
karikaturistov Kornela Földváriho, Bohuša Perneckého, Petra Homolu, Dany Zacharovej, Ivana 
Popoviča a Alana Lesyka. V programe vystúpia humoristi, hudobné skupiny, divadlá malých 
javiskových foriem. Nebude chýbať Radošinské naivné divadlo s najnovšou hrou Sedem hlavných 
hriechov, Divadlo GUnaGU z Bratislavy, Hudobné divadlo z Trenčína, Divadlo „A“ & Divadlo 
Shanti z Prievidze. Uskutoční sa i projekcia úspešných rozhlasových a televíznych relácií 
nominovaných Akadémiou humoru Slovenska na čele s prezidentom Milanom Markovičom  
na ocenenie Zlatý gunár. Zlatých gunárov odovzdajú v sobotu večer víťazom v ôsmich kategóriách  
a cenu Trafená hus „za niečo, nad čím aj humoristom zastane rozum“. V Uličke slávnych nosov 
odhalia dva nové reliéfy nedávno zosnulých členov Radošinského naivného divadla Kataríny 
Kolníkovej a Jána Melkoviča.  
Festival vyvrcholí v nedeľu 22. ročníkom súťaže trojčlenných družstiev na vyžrebovanú tému o Pohár 
improvizácie. Po prvý raz budú súťažiť aj karikaturisti. ... 

 
526. Otvorením výstavy slovenských karikaturistov začal druhý deň Kremnických Gagov. –  

Záznam urobený 24.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (24.8.2007). – Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 Ján Fakla v článku informuje o druhom dni Gagov 2007 

... Vernisážou z tvorby popredných slovenských karikaturistov pokračuje dnes v Kremnici  
27. ročník Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2007. 
Svoje karikatúry, ktoré sa vraj nedostali do tlače, prezentuje v tomto roku jubilujúci Kornel Földvári, 
ktorý nedávno oslávil 75. životné jubileum. Spolu s ním vystavujú Alan Lesyk, Dana Zacharová, 
Peter Homola, Bohuš Pernecký a Ivan Popovič.  
Dnes sa začína aj projekcia nominovaných rozhlasových diel na prestížne ocenenie Zlatý gunár. 
Popoludní sa predstaví Divadlo SkRAT z Bratislavy, Detský divadelný súbor z Modry, Bábkový 
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súbor Materinky zo Šale, pesničkár Peter Janků z Budmeríc a študenti Bábkarskej katedry Vysokej 
školy múzických umení v Bratislave. Zo zahraničných účastníkov to bude Holyagcirkusz z Budapešti 
a svetový kúzelník, klaun a mím talianskeho pôvodu Carmelo z Paríža. 
Podľa riaditeľa festivalu Jána Faklu už po druhý raz na tomto festivale vystúpi dvojica švajčiarskych 
hudobníkov z Teatro del Chiodo Thomas & Lorenzo, ktorá vzbudila už vo svojom prvom vystúpení 
zaslúženú pozornosť návštevníkov. Vystúpenie pod názvom Smoking Chopin je vlastne koncertom 
klasickej hudby v podaní vynikajúcich hudobníkov, ktorým však prekvapivo nechýba veľký zmysel pre 
humor. Na festivale, ktorý potrvá do nedele, vystúpi dovedna približne 300 účastníkov z ôsmich krajín 
Európy. ... 

 
527. Včera sa začali Kremnické gagy 2007 / [autor] (SITA). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 196 (24.8.2007), s. 16. 
 

 krátka správa o Gagoch 2007 
 

528. Fajčíková, Kveta 
Kremnica štyri dni závislá na humore : do Uličky slávnych nosov pribudli Katarína Kolníková 
a Ján Melkovič / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 15, č. 198 (27.8.2007), s. 14. 

 
 rozsiahly článok o dianí na tohtoročných Gagoch 

...  Festival humoru Kremnické gagy sa predĺžil na štyri dni a vstúpil do stredoeurópskeho 
priestoru. Slogan festivalu – Pravda víťazí, bolo cítiť z každej časti mesta. [*správne: Sranda víťazí ].  
Záver leta pôsobí zvyčajne nostalgicky, v Kremnici však nástup jesene úspešne odháňajú už 27 rokov 
za pomoci humoru. Kremnické gagy trvali po prvýkrát štyri dni, ktoré boli nabité divadelnými 
predstaveniami, hudobnou produkciou, výstavami, či stretnutiami humoristov a literátov.  
Do (h)úmoru pracovala pod taktovkou Milana Markoviča aj Akadémia humoru Slovenska a festival 
sa úspešne rozrástol do stredoeurópskej polohy. Zatiaľ v podobe humoristických produkcií z ôsmich 
krajín Európy. 
Riaditeľ festivalu Ján Fakla sa netají tým, že v ďalších rokoch by chceli robiť festival európsky a nie je 
vôbec vylúčené humorné ťaženie na zvyšok sveta. ... 

 
Zatvorené dvere a bezvýznamné osobnosti 

 
Humor nepatril v Kremnici iba na divadelné dosky a hudobné scény. Naplno žil aj v uliciach 

mesta a každý k nemu mohol prispieť, ako len uznal za vhodné. Knižnica teda pozývala na deň 
zatvorených dverí, divadelník Roman Slanina zase vymyslel autogramiádu bezvýznamných osobností. 
Tie robili pri podpisoch poriadne prieky. Niektoré z nich si vyhradili právo podpisov na sadry, iní na 
prsné bradavky a časť  
z nich žiadala za podpis honorár. V originálnej spovednici ste si mohli vypočuť spoveď farára a ak bolo 
treba, na chvíľu vám sťali hlavu. 
Počas štyroch dní pre bláznivé nápady žiadne hranice neexistovali. Čím viac ich autori prekročili, tým 
mali väčší ohlas. A tak si mohli Peter Janků a Imre Kutňas nanovo podať Ficove prvé máje a okrem 
tradičných transparentov s heslami ponúknuť úradu vlády vlajky s nápismi Mier a sloboda Baskicku, či 
Zdravie Červeným Khmérom. ... 

 
529. Kremnické gagy dnes pokračujú tretím dňom. – Záznam urobený 24.3.2010. 

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (25.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 informácie o tiež pestrom treťom dni Gagov 2007 a nominantoch na „gagovské“ 

ocenenian (Zlatý gunár, Trafená hus a Cena Stana Radiča) 
... Bohatým programom na viacerých scénach pokračuje dnes v Kremnici 27. Stredoeurópsky 
festival humoru satiry Kremnické gagy 2007. V programe pre deti sa už predstavili študenti 
Bábkarskej katedry Vysokej školy múzických umení Bratislava, Bábkový súbor Materinky zo Šale 
a Dezorzovo lútkové divadlo z Bratislavy. Popoludní sa návštevníci tešia na dvojicu klaunov Habbe et 
Meik z Nemecka, ktorá má množstvo ocenení z rôznych európskych festivalov. Opätovne vystúpi  
aj svetový kúzelník talianskeho pôvodu Carmelo z Paríža. Uskutoční sa aj audiovizuálna talkshow 
Milana Markoviča a Milana Lasicu o hercovi Františkovi Dibarborovi. Radošinské naivné divadlo 
prišlo na festival s najnovšou hrou Sedem hlavných hriechov a Divadlo „A“ & Shanti z Prievidze  



 

 - 291 - 

s divadelnou groteskou Bertholda Brechta Malomeštiakova svadba, v úprave a réžii Jozefa Krasulu. 
Dnešný deň vyvrcholí večerným vyhlásením laureátov prestížnych ocenení Zlatý gunár. Členovia 
Akadémie humoru a satiry nominovali na toto ocenenie za výkony a diela vyše 60 jednotlivcov  
a kolektívov v deviatich oblastiach. Z divadelných inscenácií je to napríklad hra Stanislava Štepku 
Stvorenie sveta v podaní Radošinského naivného divadla. Nominované je aj Divadlo GUnaGU  
z Bratislavy, Divadelný súbor Hľadanie z Tlmáč, Hudobné divadlo z Trenčína, Bábkové divadlo  
zo Žiliny a ďalšie.  
Z hudobných skupín sú to Náhodní pocestní z Martina-Vrútok, Punkreas z Moldavy nad Bodvou,  
Sto múch z Banskej Bystrice, S.R.O. z Martina, How?No!Cuc  
z Martina a iné. Z karikaturistov akadémia na ocenenie navrhuje Petra Homolu z Prievidze, Bohuša 
Perneckého z Piešťan, Danku Zacharovú, Ivana Popoviča a Alana Lesyka z Bratislavy. Ocenení 
budú aj autori literárnych a zvukových diel i recitátori. Na Cenu Stana Radiča Za objav roka 
nominovali bývalého dlhoročného dramaturga festivalu Rada Baťa z Trendu, za analytické myslenie  
s prvkami modernej satiry, Imre Kutňasa z Rádia Expres za originálne námety a improvizáciu v relácii 
Dovi-Dopo a publicistu Egona Altera za kritiku gýčovitej tvorby formou 13 odpovedí pre Igora 
Timka.  
Na zvláštnu cenu Trafená hus za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane, je nominovaný 
neznámy páchateľ za kocúrkovské vymáhanie koncesionárskych poplatkov. ... 

 
530. Na Kremnických gagoch odovzdávali Zlatých gunárov. – Záznam urobený 24.3.2010. 

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (26.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 rozsiahly článok o udeľovaní „gagovských“ cien – Zlatého gunára, Trafenej husi 

a Ceny Stana Radiča + o Pohári improvizácie + Gagy na čísla „rozobral“ Ján Fakla + 
„vyznania“ Gagom od Rasťa Piška, Jána Grexu a Ľubomíra Beláka 

... Pohárom improvizácie, ktorý je považovaný medzi humoristami i divákmi za kráľovskú 
disciplínu, vyvrcholil dnes v Kremnici štvordňový Stredoeurópsky festival humoru a satiry Kremnické 
gagy 2007. 
Pohár improvizácie, v ktorom na vylosované témy súťažili trojčlenné družstvá, získalo družstvo 
Štúdia pantomímy Kasprzyk z Liptovského Mikuláša, ktoré vedie popredný slovenský mím 
Miroslav Kasprzyk. Po prvý raz sa na festivale uskutočnil aj Pohár improvizácie karikaturistov  
[* názov Improkarikatúra]. Tí zasa na vylosované námety mali do piatich minút nakresliť vtipný 
obrázok. V tejto disciplíne zvíťazila Dana Zacharová. 
Návštevnosť na tomto už 27. ročníku Kremnických gagov bola podľa slov riaditeľa festivalu Jána 
Faklu rekordná. Jednotlivé predstavenia na desiatich scénach, počas štyroch dní, videlo viac než 
desaťtisíc návštevníkov. Dovedna sa na festivale predstavilo približne 300 účinkujúcich z ôsmich 
krajín Európy. Akadémia humoru Slovenska (AHS) na ňom odovzdala 14 prestížnych cien za 
vynikajúce diela a výkony v oblasti humoru a satiry. 
Medzi pravidelných návštevníkov festivalu, ale aj účinkujúcich, patria humoristi Rastislav Piško a Ján 
Grexa. Piško chodí na gagy nielen kvôli bohatému a pestrému programu, ale aj stretnutiam s priateľmi 
a ľuďmi, čo majú radi humor. Grexa považuje gagy za lepšie vraj ako „gagot“ nemenovaných 
„gunárov“ v Bratislave a na celom Slovensku. Hudobník a člen AHS Ľubomír Belák má na festivale 
rád nielen pestré vystúpenia, ale predovšetkým vníma synergiu skutočne ľudských prejavov, 
sústredených na jednom mieste v rovnakom čase. ... 

 
531. Fellegi, Juraj  

Aj za vytrvalosť ocenili Janovica Kremnické gagy / Juraj Fellegi. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 198 (27.8.2007), s. 17. 
 
 autor informuje o priebehu niektorých podujatí + o Pohári improvizácie + o ocenených 

Zlatým gunárom a Trafenou husou + o jubilantovi Tomášovi Janovicovi + pripája 
prehľadnú tabuľku s tohtoročnými ocenenými 

 
532. SRo: Slovenský rozhlas ocenený za humor / [autor] rs;nr. – Záznam urobený 24.3.2010. 

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (27.8.2007). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 úspechy Slovenského rozhlasu na Gagoch 2007 
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... Na Stredoeurópskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2007, ktorý sa konal uplynulý 
víkend v Kremnici, získal SRo hneď štyri ocenenia, štyroch Zlatých gunárov za zvukové dielo a za 
humoristickú literatúru.  
V kategórii zvukových diel bola ocenená cyklická humoristická relácia Podvod, vysielaná na Rádiu 
Slovensko. Autormi relácie sú Milan Markovič, ktorý je zároveň aj prezidentom festivalovej 
Slovenskej akadémie humoru, Honza Nedvěd a Ľudo Ferenc. Nominovaná bola aj cyklická talk show 
Pálenica Borisa Filana, vysielaná na Rádiu Slovensko. 
V kategórii humoristická literatúra získali prvú cenu hneď traja rozhlasoví pracovníci. Karol Horváth, 
moderátor Rádia Devín, za zbierku poviedok Karol 3D Horváth. Riaditeľ Rádia Devín Silvester 
Lavrík za zbierku próz Perokresba. Dado Nagy, ktorý pripravuje a moderuje reláciu Literárna revue 
na Rádiu Slovensko, získal ocenenie spolu s Petrom Krištúfkom za dielo Rota pomalého nasadenia. 
K tomu, ako je to v súčasnosti s postavením humoru v SRo sa vyjadril riaditeľ Rádia Devín, Silvester 
Lavrík: „humor v SRo sa nekončí, ´riadna sranda´ sa začína vážne až teraz, keď hrozí, že budeme 
musieť odísť z vysielania VKV.“ ...  

 
533. Kroupa, Vladimír 

Konkurovali Lasicovi : Adela so Sajfom získali cenný skalp / Vladimír Kroupa. – Záznam 
urobený 24.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 2 
(28.8.2007). – Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/ 

  
 literatúra na Gagoch 

 
534. Na gagoch rozdali zlatých gunárov / [autor] (sita). – Fotogr. 3. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(28.8.2007), s. 5. 

 
 informácie o ocenených Zlatým gunárom a Trafenou husou 

 
535. V uličke pribudli dva nosy / [autor] (tasr). – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(28.8.2007), s. 5. 

 
 o„prírastkoch“ plastík nosov humoristov pani Kolníkovej a pána Melkoviča v Uličke 

slávnych nosov 
  

536. Kapitáňová, Daniela 
Kremnické gagy 25 vetami / Daniela Kapitáňová ... [et al.]. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 201 (31.8.2007). – [Príl.] Kumšt. – S. 4. 

 
 Daniela Kapitáňová, Tomáš Janovic, Zuzana Kizáková, Juraj Fellegi, Karol D. 

Horváth a ich vyjadrenia na adresu Kremnických gagov 
 

537. Markovič, Milan 
Do Kremnice chodím rád / Milan Markovič. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 206 (7.9.2007), s. 16. 

 
 svoje pocity smerom ku Kremnici a „jej“ Gagom vyjadruje „tak trochu Kremničan“ Milan 

Markovič 
... To, čo sa tu ani vari nikomu dlhé roky nežiadalo a nikomu ani trochu nechýbalo, to napokon 
akoby mimovoľne vzniklo. Už pred dvadsiatimi siedmimi rokmi. A čuduj sa svete, pretrvalo, prežilo to 
až do dnešných dní. Hoci to v minulosti veľa ráz bolo naozaj len prežívanie. Ide o jedinú 
reprezentatívnu prehliadku humoristickej a satirickej tvorby na Slovensku, známu pod názvom 
Kremnické gagy.  
 Zúčastňujem sa na tom veselom, raz do roka usporadúvanom víkende ani nie preto, že by som 
inde ani za svet nenatrafil na čosi na zasmiatie, skôr sa potrebujem aspoň raz do roka presvedčiť, že 
naozaj nie som sám, čo sa potrebujem oslobodiť od plytkosti a povrchnosti v súčasnosti preferovanej 
zábavy a potešiť sa zistením, že som opäť našiel niečo, čo napriek častým pochybnostiam stále žije: 
inteligentný humor bez hlúpostí, nedovzdelanosti, primitivizmov a vulgarizmov, spontánna radosť 
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 z tvorby a sebarealizácie často na amatérskej báze, ale s o to úprimnejším záujmom a zápalom pre vec. 
Nachádzam tam všetko to, čoby mi mala zo zákona poskytovať verejnoprávna televízia, ktorá sa však 
namiesto toho neprestala prehrabávať v „osvedčených“ zahraničných „formátoch“ bez najmenšej 
snahy vymaniť sa z nezmyselného súťaženia s komerčnými kanálmi a vytvoriť solídny priestor pre 
pôvodnú tvorbu. 
 Nebyť kremnického festivalu by som vari dodnes nič nevedel o nitrianskom Teatro Tatro, 
nepoznal banskobystrickú kapelu Sto múch či swingové zoskupenie Sweet Little Chicks zo Zvolena, 
unikala by mi vytrvalá pantomimická tvorba Miroslava Kasprzyka z Liptovského Mikuláša či 
recesistickí muzikanti Vrbovskí víťazi. Každý rok sa teším na veselých šermiarov Cassanova a ďalších, 
čo na súťaži v divadelnej improvizácii neraz vytvoria z rozličných miest jeden tím až v Kremnici. 
Dodnes by som nepoznal východniarsku skupinu Mloci, nezoznámil by som sa so skvelou 
karikaturistkou Dankou Zacharovou, a to už ani nehovorím o obohatení mojich vedomostí 
 o zahraničných tvorcov zásluhou toho, že prehliadka v Kremnici nadobudla bezpochyby formát 
minimálne stredoeurópsky. 
 Do Kremnice chodím rád. Pred mnohými rokmi mi tam dnes už nežijúci Dr. Konečný venoval 
medailu Za chrabrosť z prvej svetovej vojny; mám ju dodnes. Viem totiž, že dnes už patrí všetkým 
Kremničanom, čo si dokázali udržať nielen tých pár veselých dní v roku, ale aj iné cyklické kultúrne 
podujatia a vďaka oprávnenému sebavedomiu sa isto ubránia tomu, aby sa príroda zmenila na jednu 
obrovskú kyanidovú jamu kvôli snahám moderných zlatokopov. Držím im palce. Som už tak trochu 
Kremničan. ... 

 
538. Valo, Peter 

Večná komička / Peter Valo, Petra Polnišová. – Fotogr. 1. 
In: Slovenka. – ISSN 0231-6676. – Roč. 60, č. 36 (10.9.2007), s. 12-13. 

 
 rozhovor s Petrou Polnišovou – laureátkou Ceny Stana Radiča za rok 2006 –  

za originálny herecký i autorský prejav 
... Kde ste sa v lete zabavili najviac? 
 Asi na Kremnických gagoch. Videla som tam vynikajúce predstavenia. Súčasne sme si zahrali 
s divadlom GUnaGU. ... 

 
539. Hvozdovičová, Jana 

Minulosť a túžby Milana Markoviča / [zhovárala sa] Jana Hvozdovičová. – Fotogr. 4. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 17, č. 242 (20.10.2007). – [Príl.] Pravda ženy. – Č. 28 
(20.10.2007), s. 7. 

 
 rozhovor s Milanom Markovičom – „úradujúcim“ prezidentom AHS  

... Akú knihu čítate? 
 Zaumienil som si, že v rámci mojich Kremnických gagovských večerov s názvom Jeden z tých, 
čo neodídu o rok predstavím veľkú osobnosť slovenského humoru Jána Kalinu. Preto som sa už teraz 
zahryzol do všetkých možných materiálov o ňom, chystám návštevu u jeho manželky v Mníchove a čítam 
jeho knižky Usmievavé Slovensko a Odpočúvaj v pokoji, čo vyšli nedávno u pána Marenčina. 
Pozoruhodné čítanie: literatúra, dejepis a humor (často čierny) dohromady. ... 
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Ročník XXVIII.  
 

Termín:    29. august 2008 (piatok) – 31. august 2008 (nedeľa) 

Prezident AHS:  Milan Markovič 

Výkonná predsedníčka nominačnej komisie AHS: Darina Abrahámová 

Akademici (členovia AHS) z http://archiv.gagy.sk/: 
 
Ľubomír Belák – zvukové a zvukovo-obrazové záznamy diel a výkonov, internetové stránky 
Kornel Földvári – čestný člen (od 25.8.2007) 
Martin Geišberg –  hudobné produkcie 
Tomáš Janovic –  literárne a žurnalistické diela 
Peter Kováč –   divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie 
Jozef Mokoš –  čestný člen (od 26.10.2007) 
Jakub Nvota –  pouličné produkcie (žonglovanie, kúzla a ilúzie, sochy,...) a improvizácie 
Daniela Pápayová –  produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.)  

a umelecký prednes 
Iveta Radičová –  Cena Stana Radiča za objav roka 
Ján Valter –  fotografie, karikatúry a iné výtvarné diela 
Roman Vykysalý –  Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum  

zastane 
 

Akademické plénum AHS z http://archiv.gagy.sk/: 
 
Milan Lasica –   prvý prezident AHS, 2004 
Stanislav Štepka –  druhý prezident AHS, 2005, 2006 
Martin Ciel –   bývalý člen AHS (krátke animované filmy/hrané filmy) 2004 
Jaroslava Čajková –  bývalá členka AHS (recitátori) 2006 
Ján Fakla – bývalý člen AHS (najlepšia produkcia festivalu/ kabaretné produkcie) 2004, 2005 
Miroslav Kasprzyk –  bývalý člen AHS (pantomimické / pohybové produkcie) 2004 
Ivan Kováč –  bývalý člen AHS (divadelníci / recitátori / mímovia / pouličné produkcie) 2004, 2005 
Peter Janků –  bývalý člen AHS (pesničkári/muzikanti, hudobné produkcie)  2005, 2006, 2007 
Oľga Panovová – bývalá členka AHS (pohybové produkcie) 2005, 2006 
Rasťo Piško –  bývalý člen AHS (zvukové záznamy diel a výkonov) 2006 
Roman Slanina – bývalý člen AHS (kabaretné a pouličné predstavenia) 2006 
Jozef Tarkay –  bývalý člen AHS (hudobné predstavenia) 2006 
Dušan Valúch –  bývalý člen AHS (pesničkári/muzikanti) 2004 
Elena Vacvalová – bývalá členka AHS (rozhlasové relácie a zábavné programy) 2004 
Fedor Vico –   bývalý člen AHS (humoristické noviny/časopisy) 2004 
Andrej Zmeček – bývalý člen AHS (audio produkcie) 2004 
 

Osobnosti z http://archiv.gagy.sk/: 
 
Darina Abrahámová –  hlavná dramaturgička Kg a herečka v divadle GUnaGU – excelovala v predstavení  
 In Da Hause alebo Žúrky v Londýne  
Norbert Antalík –  herec a podnikateľ na voľnej nohe – účinkoval v programe Povedz mi otec o slávnej 

ére Tatra revue 
Oliver Bakoš – novinár a pedagóg – prišiel, videl a získal Zlatého gunára – osobitnú cenu za rozvoj 

humoru a satiry 
Ladislav Balážec – herec divadla Lunetrdlo z Partizánskej Ľupče – vynikajúco zahral vyslúžilého 

generála zo suity prezidenta AHS 



 

 - 295 - 

Zuzana Balážová –  primátorka mesta Kremnica – otvorila festival, venovala sa hosťom a dozerala na 
organizáciu festivalu 

Jozef Banáš –  spisovateľ a publicista – doprevádzal svoju manželku a zabával sa kde sa len dalo 
Mária Banášová –  výtvarníčka – pripravila a vystavovala keramické plastiky 
Ľubomír Belák –  člen Akadémie humoru Slovenska – hodnotil a odovzdával Zlatých gunárov, pripravil 

program o Tatra revue 
Olaf Bernstengel –  historik a bábkar z Nemecka + Jana Pogorielová-Dušová – výtvarníčka z Banskej 

Bystrice – spolupracovali na príprave bábkového predstavenia Cirkus Gockelini 
Marián Čekovský –  hudobník a známy recesista – koncertoval so svojou partiou aj bez Henricha Tótha 
Štefan Čeman –  ostrieľaný hudobník – zabával tisíce ľudí s kapelou Sweet Little Chicks zo Zvolena 
Paul Clark –  anglický herec a mím z Amsterdamu – exceloval v monodráme Posledný gentleman 

(2 x v Kremnici a 1 x v Martine) 
Ľubomír Dobrovoda –  podnikateľ a spisovateľ – čítal zo svojej knižky, získal Zlatého gunára i veselo 

rozprával 
Noro Dolinský – moderátor rádia EXPRES – prevzal osobitnú Cenu Stana Radiča aj za Doda 

Kuriľáka 
Viera Dubačová –  režisérka a duša Divadlo z Pasáže – sprevádzala svoje divadlo, tešila sa zo stretnutí  

a oddychovala 
Jaroslav Ďuríček –  legendárny slovenský zabávač – účinkoval v programe Povedz mi otec o slávnej ére 

Tatra revue 
Roman Féder –  kapelník a herec, manažér – účinkoval vo viacerých programoch, doviezol aj hasičskú 

striekačku 
Milan Gaľa –  poslanec Európskeho parlamentu, člen výboru pre kultúru pozdravil festival, 

odporučil ho nazvať Európskym a ľutoval, že nemôže zostať po celý čas 
Marián Geišberg – herec SND v Bratislave – moderoval galaprogram Zlatý gunár, hral a spieval svoje 

pesničky 
Marek Geišberg –  herec SKD v Martine – moderoval galaprogram Zlatý gunár 
Martin Geišberg –  dramaturg a režisér – hodnotil, moderoval galaprogram Zlatý gunár, spieval  

a doprevádzal 
Zuzana Haasová –  speváčka a hudobníčka – spievala s kapelou Funny Fellows, účinkovala vo viacerých 

programoch 
Johanna Biesewig + Monika Haasová – medzinárodné Trio Olga – hrali, spievali a zabávali v programe 

FOX(trot) spolu s kapelou Funny Fellows 
Clive Chandler –  bábkár a riaditeľ festivalu z Birminghamu – priviezol veľké i malé bábky Punch, 

Judy & Baby do Kremnice i do Martina 
Peter Janků –  folkový spevák a reportér – spieval, krstil nové CD, získal Zlatého gunára a oslavoval 

narodenie syna 
Tomáš Janovic –  spisovateľ, člen Akadémie humoru Slovenska – hodnotil, odovzdával ceny  

a účinkoval v literárnych programoch 
Miroslav Kasprzyk –  autorský herec, mím a otec Štúdia Kasprzyk – zabával deti i dospelých v popoludní 

klaunov 
Ivan Kováč –  dramaturg a dôchodca – pripravil a moderoval literárny program Štípanec  

s množstvom osobností 
Peter Kováč –  dramaturg, člen Akadémie humoru Slovenska – hodnotil, odovzdával ceny a pripravil 

akciu Gagy na výlete v Martine 
František Kovár –  herec SND v Bratislave – účinkoval v literárnom programe Štípanec 
Ján Kuric –  spevák a líder skupiny Vidiek – spieval a robil šou na koncerte 
Marabu – renomovaný maďarský karikaturista – vystavoval a reprezentoval na výstave 

maďarských karikaturistov 
Milan Markovič –  autor, herec, režisér, prezident Akadémie humoru Slovenska reprezentoval svoj 

úrad a moderoval Pohár improvizácie 
Peter Michalica –  slávny kremnický hudobný virtuóz – sledoval muzikantov zo svojho okna 
Jozef Mokoš – autor, režisér a pedagóg, čestný člen Akadémie humoru Slovenska – sledoval, 

hodnotil a glosoval humoristov i samého seba 
Jakub Nvota – autor, herec, režisér, člen Akadémie humoru Slovenska – odovzdal cenu Zlatý gunár 
Daniela Pápayová – manažérka a režisérka, členka Akadémie humoru Slovenska – hodnotila a 

odovzdávala ceny Zlatý gunár 
Rasťo Piško – autor, herec, moderátor – moderoval dražbu čistého papiera a nahovoril text 

reklamného spotu Kg 
Tomáš Plaszky –  klaun a bábkár – zabával deti i dospelých v popoludní klaunov 
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Iveta Radičová –  poslankyňa NR SR a členka Akadémie humoru Slovenska – hodnotila, odovzdávala 
Zlaté gunáre i dobrú náladu 

Ivan Reichman –  hudobník a sprievodca v Múzeu Gýča – zvládal nápor návštevníkov a zabával ich 
Alex Rendon –  člen umeleckej kaderníckej dvojice Osadía zo Španielska – česal a zdobil hlavy 

návštevníkov festivalu 
Petra Rochau –  členka umeleckej kaderníckej dvojice Osadía zo Španielska – česala a zdobila hlavy 

návštevníkov festivalu 
Roman Slanina –  autor, herec a podnikateľ – účinkoval v programe Povedz mi otec o slávnej ére Tatra 

revue a v Sobotníku 
José Torres –  herec, klaun a mím z Portugalska – ako klaun Enano excelentne zabával deti i 

dospelých (3 x v Kremnici, 1 x v Martine) 
Ján Valter –  člen Akadémie humoru Slovenska – hodnotil a odovzdával Zlatých gunárov 
Roman Vykysalý –  člen Hlavného realizačného tímu, režisér festivalu – dohliadal na všetky scény, ukul 

Zlaté gunáre a zabezpečil reliéf do Uličky slávnych nosov 

 
Slogan:  „SRANDA VÍŤAZÍ“ = slogan pre 28. ročník Gagov 
 

Novinky:  
 
– smutná novinka – v Uličke slávnych nosov pribudol v tomto ročníku nos herca Františka Dibarboru  
(1916-1987) – autor reliéfu je Kremničan Peter Kapusta  
 
– nová hymna Gagov z pera Milana Markoviča  
– text hymny: 
 
... Sranda víťazí : Hymna Kremnických gagov 
 
Tam pod Skalkou nad Kremnicou salvy znejú. 
Nie sú to výstrely, to ľudia sa smejú. 
 
Tam, kde po stáročia razili dukáty, 
sú Slováci aj smiechom bohatí. 
 
A tam, kde stojí stĺp, tá spomienka 
na mor, šíri sa nákaza len na humor. 
 
Kde je vedľajšie, kto koho porazí, 
tam vždy sranda víťazí! ... 
 
– kalendár Od Gagov do Gagov – organizátori vydali unikátny stolový kalendár – prvý plnofarebný stolový 
kalendár Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY – s karikatúrami laureátov Zlatého gunára,  
s najlepšími fotografiami z posledných štyroch ročníkov, s aforizmami a citátmi osobností  
 
... Novinkou je tento rok unikátny stolový kalendár humoristov Od Gagov do Gagov na budúcoročnú sezónu.  
V ňom sa týždeň nezačína pondelkom, ale piatkom. ... 
 
 Gagy spájajú amatérov a profesionálov. 2008. In MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY.   

ISSN 1337-5695, 2008, roč. 14/48, č. 34, s. 7. 
  

– v zmysle návrhu Pavla Kelleyho – vynechať z prívlastku stredoeurópsky festival to „stredo“ = Kremnické 
gagy STREDOEURÓPSKY festival humoru a satiry sa zmenia na Kremnické gagy EURÓPSKY festival 
humoru a satiry – na slávnostnom otvorení festivalu predniesol túto myšlienku europoslanec Milan Gaľa  
 
... GAGY sú a aj naďalej budú KREMNICKÉ. Aj keď sú každý rok viac medzinárodné, od roku 2009 budú „už 
len“ EURÓPSKE. Prívlastok „Stredo“ totiž europoslanec Milan Gaľa na slávnostnom otvorení podujatia 
navrhol vynechať, pretože akcia vraj už dosahuje európske parametre. Organizátorov toto uznanie a podpora 
potešila, veď takýto cieľ si vytýčili už dávnejšie. To, že sa za posledné tri roky podarilo privítať vynikajúcich 
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umelcov z 12 krajín EÚ a Švajčiarska nie je náhoda, ale realizácia cieľavedomého koncepčného úsilia Hlavného 
realizačného tímu ...  
 
 FAKLA, Ján. 2008. Gagy v Kremnici zostávajú... In Kremnické noviny, 2008, roč. 17, č. 12, s. 13.  
 
– vstupné v programe Gagov bolo po prvýkrát uvedené aj v €urách  
 
– nový priestor pre relax – Šapitó Čarovňa na Štefánikovom námestí 
 

Zaujímavosti:  
 
– účasť účinkujúcich z Česka, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, 
Španielska, Talianska, Veľkej Británie 
 
– niekoľko účinkujúcich v tohtoročných Kremnických gagoch si „odskočilo zaúčinkovať“ aj do Martina, v rámci 
Martinského kultúrneho leta  
 
– fáma o tom, že GAGY Z KREMNICE ODÍDU – pravdou je, že NEODÍDU  
 
... Akademik Roman Vykysalý uistil, že gagy ostanú kremnické aj v nasledujúcich ročníkoch. Dementoval tak 
fámy, podľa ktorých sa a uvažuje o ich sťahovaní sa do Martina. Časť programu tohtoročného festivalu sa totiž 
konala aj v tomto meste, keďže gagisti chceli cez humor pomôcť Martinu pri prezentácii jeho kandidatúry na 
európske hlavné mesto kultúry. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2008. Markovič ako prezident skončil : Kremnicu bavilo tri dni viac ako tristo 
umelcov z desiatich európskych krajín. In Sme. ISSN 1335-440X, 2008, roč. 16, č. 203 ), s. 17. 

 
... Kremnické gagy si získali v posledných rokoch dobré meno. Je pravda, že organizátori dostali ponuky 
zorganizovať GAGY aj v iných mestách. V Kremnici však majú zatiaľ dobré podmienky, ľudské 
pochopenie i zázemie. Absentuje iba veľké javisko. Pokiaľ však bude vôľa, ochota ľudí k spolupráci  
a trvalá podpora zástupcov mesta, Kremnické gagy naozaj nemajú dôvod z Kremnice odchádzať. ... 
 

FAKLA, Ján. 2008a. Gagy v Kremnici zostávajú... In Kremnické noviny, 2008, roč. 17, č. 12, s. 13.  
 

Top produkcie z http://archiv.gagy.sk/: 
 
– Otvorenie festivalu  – slávnostné vztýčenie vlajky a prejav prezident Akadémie humoru Slovenska Milana 
Markoviča, sprievod na Štefánikovo námestie – (Areál Mestského hradu – v piatok) 
 
... Prezident Akadémie humoru Slovenska Milan Markovič v piatok slávnostne otvoril 28. ročník festivalu. „Na 
Kremnických gagoch vítam všetkých, čo dobrú náladu vedia rozdávať, ale aj takých, čo sa jej nevedia nabažiť,  
a preto každoročne chodia bažiť práve sem medzi nás. Ako všetci vieme, svet sa delí na ľudí so zmyslom pre 
humor a na ľudí nešťastných, ktorým tento hendikep treba prepáčiť a tolerovať, pokiaľ nepôsobí nákazlivo. Aj 
tohtoročný festival je tu však na to, aby sme voči takejto nákaze získali minimálne ročnú imunitu, voči ktorej je tá 
poslanecká len úbohou napodobeninou,“ prihovoril sa návštevníkom festivalu Markovič. ... 
 
 Kremnické gagy mohli posilniť vašu imunitu. 2008. In MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY.  
 ISSN 1337-5695, 2008, roč. 14/48, č. 35, s. 5. 
 
– Enano Troviscais-Sao Luis – Odemira (Portugalsko) – Červená čokoláda – magické predstavenie plné emócií 
a zábavy pre deti i dospelých – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok, aj v sobotu – 
aj pre deti) 
 
... Free-artist pouličný clown Enano, vlastným menom José Torres z južného Portulgalska so svojou 
medzinárodnou show navštívil viac ako 150 miest v 25 krajinách sveta, na festivaloch vo Švajčiarsku, Nemecku 
a v Rusku získal zaň prestížne ocenenia. ... [Mária Miháliková] 
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... Keď si José Torres z Portugalska nasadí červený nos, vystupuje pod umeleckým menom Enano. Najradšej sa 
predvádza na ulici, ktorú sa usiluje premeniť na domov a ľudí, ktorí sa pristavujú, na svoju rodinu. Klaunom sa 
stal v roku 2000 a odvtedy precestoval vyše 150 miest v 25 krajinách. Okolo celého sveta sa rozhodol cestovať  
s jediným cieľom – prinášať ľuďom radosť. Počas vystúpenia Červená čokoláda predstavuje klaunské finty, 
ktorými sa mu darí rozosmievať okolostojacich. Enano tvrdí, že čokoládu sa mu podarí „namiešať“ len tam, kde 
sú ľudia. Za klaunskú show Červená čokoláda získal viacero uznaní, napríklad v roku 2003 na švajčiarskom 
Lenzburg Festivale, v roku 2005 na nemeckom Kleinkunst Festivale a v roku 2006 na ruskom medzinárodnom 
festivale v Archangeľsku. Na festivale v Kremnici vystúpi až trikrát! ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008g. Klaun Enano „vyrába“ Červenú čokoládu. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 6. 

 
– Paul Clark – Amsterdam (Holandsko) – Last Gentleman  – pôvodom anglický komik a mím a jeho one-man 
show – (Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok, aj v sobotu) 
 
... Paul Clark sa narodil v roku 1564. Keď oslavoval svoje sté narodeniny, nejavili sa žiadne známky blížiacej 
sa smrti. V 19. storočí – takmer tristoročný – bol časomeračom menovaný do služieb kráľovnej Viktórie  
a doprevádzal ju na jej slávnostnej ceste na Borneo, kde sa od podobne starých ľudí dozvedel, že jeho 
nezvyčajné vlastnosti sú výsledkom chyby, ktorú z neopatrnosti spravil pápež Gregor VIII. v roku 1582. Napriek 
tomu, že má 444 rokov, vyzerá a cíti sa akoby mal o 387 menej. Posledný gentleman je autorské predstavenie  
z roku 1987, ktoré získalo na Medzinárodnom divadelnom festivale v Tampere (Fínsko, 1990) prvé miesto  
a v roku 1992 aj Holandskú cenu pantomímy. ... [Mária Miháliková] 
 
... Má 444 rokov! Taký vysoký vek by ste mu rozhodne nehádali. Vyzerá a cíti sa, akoby mal o 387 rokov menej. 
Nepije žiaden elixír, za všetko vraj môže chyba pápeža. Angličan Paul Clark prezrádza svoj príbeh  
v Poslednom gentlemanovi. Narodil sa v roku 1564. ... 
Osud Paula Clarka, ktorý žije v Amsterdame, už spoznali diváci na festivaloch v Indonézii, Izraeli, severnej  
a južnej Amerike a vo väčšine európskych štátov. Paul Clark v roku 1992 vyhral Holandskú cenu pantomímy. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008m. 444-ročný Angličan odhalí svoj osud : dlhovekosť získal vďaka chybe 
pápeža. In Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008.  
ISBN 978-80-85657-24-1, s. 4. 

 
– Koncerty pod hradom – nominované kapely a hostia – (Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie 
– v piatok): 
– Marián Čekovský & band – Košice (Slovensko) + Henry Tóth – Bratislava (Slovensko) – jazz, pop 
– Vertigo quintet & Dorota Barová + David Dorůžka – Praha (Česko) – jazz 
 
– Divadlo De Facto Mimo – Jihlava (Česko) – Groteska – nonverbálne predstavenie na motívy nemých filmov 
Chaplinovej éry, účinkujúci: K. Neubauerová, M. Káca-Kacafírek, M. Šaman-Kouba, M. Šmidla-Pokorný, 
P. Kopl a M. Skřítek-Kolář, scenár a réžia: M. Kolář – (Sála Mestského kultúrneho strediska, Križkova ulica – 
v piatok – aj pre deti) 
 
... Divák sa stretne s postavami večne utekajúceho trestanca, policajta, tuláka a krásneho dievčaťa, ktorej otec 
dohadzuje toho „najlepšieho“ ženícha. V príbehu so situačným humorom typickým pre filmové grotesky sa 
objavia aj nové autentické gagy vlastné autorovi témy a jeho spracovaniu. ... [Mária Miháliková] 
 
... V českom predstavení Groteska nepadne ani slovo, pretože vznikla na motívy nemého filmu. Režisér Martin 
Kolář sa inšpiroval érou Charlieho Chaplina a na divadelné dosky preniesol „obrázky“, ktoré poznáme  
z filmového plátna. Nechýbajú typické postavičky – utekajúci trestanec, policajt, zamilovaný tulák a krásne 
dievča, ktorému otec dohadzuje toho „najlepšieho“ ženícha. … naháňačka každého s každým všetkými smermi? 
Grotesku má v repertoári nezávislé divadelné štúdio De Facto Mimo z Jihlavy, ktoré vzniklo v roku 2000.  
S predstavením uspeli aj vo Fínsku a v Kórei. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008c. Česká Groteska vracia do čias Chaplina. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 10. 
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– Trio Olga – Amsterdam (Holandsko + Nemecko) & Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok 
(Slovensko) – FOX(trot) – feéria pohybu, hudby, tanca a grotesky Johanny Biesewig a Moniky Haasovej, 
hudobná réžia: R. Féder, réžia: M. Haasová – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v piatok) 
 
... Divadelný projekt troch krajín (Holandsko, Nemecko, Slovensko) prenesený z Amsterdamu priamo na 
Slovensko. Hudobno-divadelný večer sa nesie síce v duchu tridsiatych rokov minulého storočia, ale paralela so 
súčasnými problémami je cez optiku tvorcov až zarážajúca a humorná. Nie je núdza o striedanie divadelných 
žánrov ako horor, muzikál, sci-fi, tragédia, groteska, mime a ďalšie žánre – na Slovensku zatiaľ neobjavené. ... 
[Mária Miháliková] 
 
... Trio Olga, ktoré tvorí duo mímiek Monika Haasová a Johanna Biesewig, sa ocitne na koncerte Funny 
Fellows a Zuzany Haasovej. Vôbec im to nebude prekážať, pretože sa riadia heslom „byť omylom na 
nesprávnom mieste“. Vyženú ich samotní hudobníci alebo im dovolia, aby parazitovali na ich vystúpení? ...  
 Divadelný projekt FOX (trot), ktorý spojil Trio Olga, Funny Fellows a Zuzanu Haasovú vytvorí 
pomocou prekvapivej improvizácie, naturálnej autentickosti a komičnosti absurdné momenty. Hudobnú réžiu 
držal pod palcom Roman Féder, myšlienka vytvorenia takéhoto hudobno-divadelného večera napadla Zuzane 
Haasovej. ... 
 
 MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008n. Trio Olga zablúdi na koncert Funny Fellows a  Zuzany Haasovej.  

In Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické 
gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1,  
s. 7. 

 
– Koncerty pod hradom – hosťujúce kapely – (Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie – 
v piatok):   
– Maronif – Viedeň (Rakúsko) – veselý a sexy retro funk punk 
– Mango Molas – Bratislava (Slovensko) – latino 
 
– Divadlo Commedia – Poprad (Slovensko) – Kapustnica – neuveriteľne ľudská komédia zo súčasného 
francúzskeho vidieka, autori: René Falett, Alexander Gregar, V. Benko, účinkujúci, réžia: V. Benko,  
M. Novák, D. Kubáň – (Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok) 
 
... Príbeh o dvoch starcoch, mimozemšťanovi a kapustovej polievke bol v osemdesiatych rokoch 20. storočia 
preložený do viacerých svetových jazykov a aj slávny francúzsky komik Luis de Funés ho v tých rokoch zahral 
v rovnomennom filme. U nás je dnes aktuálny nielen svojou úžasnou „vôňou“ tradičného jedla pripomínajúceho 
Vianoce, ale najmä podobenstvom o jeseni života dvoch starých pánov, ktorých trápi, že ich domčeky padnú za 
obeť ekonomickej expanzii a oni svoj život dožijú v domove dôchodcov. To, že to vyriešia inak – múdro  
i vtipne, je skvelým nápadom autora i tvorcov tejto smutno-smiešnej inscenácie, ktorá v júni 2008 zvíťazila na 
celoslovenskej prehliadke amatérskych divadiel Tlmačské činohranie. ... [Mária Miháliková] 
 
... Starí ľudia na konci svojho života neraz prežívajú veľmi smutné príbehy. Na staré kolená prichádzajú  
o strechu nad hlavou. Niektorí sa nevzdajú a vymýšľajú všakovaké „záchranné brzdy“, len aby zatočili so svojím 
osudom. V hre popradského Divadla Commedia Kapustnica sa predstavujú dvaja starí páni, ktorých má 
ekonomická expanzia pripraviť o domčeky a jeseň života majú stráviť v domove dôchodcov. Takúto starobu si 
rozhodne nevysnívali, a preto začnú konať. So svojím trápením sa pokúsia vysporiadať múdro i vtipne. 
Smutnosmiešna inscenácia od režiséra Vlada Benka si získala aj porotcov celoslovenskej prehliadky 
amatérskych divadiel Tlmačské činohranie, na ktorej v júni tohto roka zvíťazila. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008r. Zachráni dôchodcov mimozemšťan...? In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 11. 
 

– Punch, Judy & Baby – Birmingham (Veľká Británia) – show Cliva Chandlera so svetoznámymi bábkami – 
(niekoľko vystúpení – Miniscéna EVEN (Mineral), Štefánikovo námestie, Nádvorie Uličky slávnych nosov – 
Kollárova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
... Keď si všimnete, ako sa Clive Chandler baví s obecenstvom pred svojou show, uvedomíte si, že je to človek 
s veľkou schopnosťou rozumieť si s deťmi i dospelými. Presne vie, čo ľudí pobaví, ako vykúzliť úsmev. Clive 
však dokáže pridať ku klasickej predstave detského zabávača jemný vtip a dotyk neočakávaného, všetko 
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pomocou svojich bábok. Dokonca i v dobre známej rozprávke môže hocikedy prekvapiť. S viac ako 20 ročnou 
skúsenosťou v zabávaní detí sa Clive špecializuje na zábavné a edukačné produkcie, ktoré sú vhodné pre 
základné školy. Jeho prerozprávanie tradičných príbehov bude vyhovovať všetkým, ktorí očakávajú vysokú 
úroveň literárnosti a zároveň sa tešia na zábavu. Clive Chandler je jeden z popredných organizátorov 
medzinárodných bábkarských festivalov na svete. ... [Mária Miháliková] 
 
... Clive Chandler pricestuje do Kremnice priamo z Veľkej Británie. A nebude sám. Z kufra vyberie malé 
bábky, ktorými baví najmä deti, ale trúfa si aj na dospelých. Svetoznámy Angličan z Birminghamu, ktorý 
organizuje podobný festival, sa preslávil svojou duchaplnosťou, vtipnosťou výstrednosťou. O detskú zábavu sa 
stará už vyše 20 rokov. Za deťmi chodieva i do škôl, aby im spestril neraz nudné vyučovanie. Najmenším 
väčšinou rozpráva historky zo známych rozprávok, napríklad o Pinocchiovi a Snehovej kráľovnej. V Uličke 
slávnych nosov vystúpi so svojimi „národnými“ postavičkami Punch, Judy & Baby. Atrakciou na námestiach 
budú určite aj ich veľkí ekvivalenti, za ktorými sa skrývajú Clivovi priatelia, herci Marcus Fernando (Judy), 
Jim Duncombe (Punch) a Emily Slater (Baby). ... 

 
MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008b. Clive Chandler predstaví malé i veľké bábky. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 5. 

 
– Vlado Kulíšek, Adrián Ohrádka, Miroslav Kasprzyk, Divadielko Dunajka, Štúdio pantomímy Kasprzyk 
(Slovensko) – Dr. Klaun – Trenčín (Slovensko) – zábavné popoludnie s 11 klaunmi z celej Slovenskej republiky 
– (Nádvorie Múzea mincí, Scéna Pod fontánou, Šapitó Čarovňa, Medzibránie – v sobotu – aj pre deti) 
 
– rozpísané predstavenia klaunov: 
 
– Divadielko Dunajka – Šašoloď; Tomáš Plaszky – Klauniády; Miro Kasprzyk – Klaunove snívanie; 
DOKTOR KLAUN – (Scéna Pod fontánou) 
 
– Tomáš Plaszky – Bábkarske šašoviny; Adrián Ohrádka – Klaun Adyno; Vlado Kulíšek – Dr. Klaun; 
Divadielko Dunajka – Rozprávkové šťastíčko I. + Rozprávkové šťastíčko II. – (Scéna Medzibránie) 
 
– Adrián Ohrádka – Klaun Adyno; Štúdio pantomímy Kasprzyk – Klaunské etudy – (Scéna Šapitó Čarovňa) 
 
– Miro Kasprzyk – Zahrajme sa rozprávku; Vlado Kulíšek – Klaunov kufor; Štúdio Kasprzyk – Klaunské 
etudy – (Scéna Nádvorie NBS – Múzea mincí a medailí) 
 
... Detský vesmír je farebný, veselý a bezpečný – taký ho chceme pre svoje deti. Nie všetky sa však narodia do 
takéhoto sveta. Veľa by o tom vedeli rozprávať tí maličkí, ktorým život pripravil oveľa ťažší osud. Ich choroby  
a postihnutia vyžadujú liečenie alebo vzdelávanie v špecializovaných inštitúciách, a tak veľkú časť detstva 
prežijú mimo svojich rodín. Niektoré deti sú statočné, iné menej, niektoré bez mamičky či ocka aj troška plačú... 
A preto – aby smútok tak veľmi nebolel – prichádzajú za deťmi ordinovať Dr. Klauni. Svojimi šašovinami 
vracajú do ich sveta radosť a bezstarostnosť a pomáhajú im smiať sa. ... [Jana Sedláčková] 
 
... Smiech lieči. Jeho účinky najlepšie poznajú doktori Klauni, ktorí chodia ordinovať medzi choré a postihnuté 
deti. Starajú sa o ne, aby mali dostatočný prísun lieku s názvom Smiech. … Nenosia biele plášte ako ostatní 
lekári, spoznáte ich podľa červeného nosa. Jedenásti z nich spravili výnimku a ordinačné hodiny si naplánovali  
v uliciach a nádvoriach Kremnice na sobotňajšie popoludnie. ... 

Fond Dr. Klaun vznikol a pôsobí v Trenčíne od roku 2002. Zastrešuje všetkých  
klaunov, mímov, kúzelníkov a bábkohercov, ktorí hrávajú pre malých pacientov. Od vzniku odslúžili viac ako 
450 „vizít“ a za deťmi po celom Slovensku precestovali niekoľko tisíc kilometrov. Každé „vyšetrenie“ je iné, 
pretože ho prispôsobujú náladám a reakciám detí. Nechodievajú len do nemocníc a liečební, ale predovšetkým 
do domovov sociálnych služieb a na špeciálne internátne základné školy, kam chodia deti s poruchami sluchu, 
reči a s rôznymi druhmi mentálneho postihnutia. ... 
 

SEDLÁČKOVÁ, Jana. 2008. Doktori Klauni predpisujú liek „Smiech“. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 6. 

 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – In Da Hause alebo Žúrky v Londýne – komédia zo života  
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au pair, účinkujúci: D. Abrahámová, B. Kelíšková, P. Polnišová, Z. Porubjaková, autor: V. Klimáček, réžia: 
Karol Vosátko – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... V komédii so slangovým názvom pokračuje divadlo GUnaGU v línii „výskumu“ reálnych osudov dnešných 
ľudí na Slovensku a ich zapojenia sa do života v EÚ. Tisíce dievčat a žien odchádzajú do zahraničia starať sa  
o deti a učiť sa pritom cudzie jazyky, pričom neraz ide aj o smutné sociálne situácie a zneužívanie neskúsených 
osôb. Autor tri štvrte roka zbieral materiál rozhovormi so skutočnými „opérkami“ a skoncentroval ich do príbehu 
troch slovenských au pair v Londýne, ktoré na večierku v byte domácich spomínajú na komické aj smutné 
situácie zo svojej práce, pričom sa na povrch postupne vyplavuje frustrácia, komplexy a neschopnosť zmeniť 
svoj život k lepšiemu. ... [Mária Miháliková] 
 
– Osadía – Barcelona (Španielsko) – Holiči – atraktívna dynamická zábavná show dvoch holičov, ktorí češú 
seba a najmä divákov – (Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie – v sobotu) 
 
... Osadía je pouličné divadlo, ktoré vzniklo v Barcelone v roku 1996. Jeho prezentácie sú založené na kreatívnej 
a inovatívnej koncepcii umenia česať a líčiť. S vynaliezavosťou, nezvyčajnou slobodou prístupu a s dych 
vyrážajúcou rýchlosťou dvaja kaderníci z Barcelony upravujú a menia hlavy a tváre desiatok divákov v duchu 
umenia, ktoré bez pochýb zaujme. Obecenstvo je pozvané stať sa aktívnou súčasťou predstavenia, každý divák si 
to môže vyskúšať a uvoľniť sa v rukách umelcov, dajúc im možnosť vytvoriť z jeho vlasov originálnu  
a odvážnu sochu, inšpirovanú divadelným zovňajškom umelcov alebo témou podujatia. Predstavenie je po celý 
čas pozorované publikom, zaujatým jeho sofistikovanosťou a divadelnosťou. Diváci sú zvedaví a užasnutí, ba až 
motivovaní túžbou byť súčasťou tejto show. Výbuchy smiechu fungujú v plnej paráde. Dobrovoľníci sa 
prezentujú protagonistom a sú centrom pozornosti odkedy sa posadia do kaderníckeho kresla a ešte dlho potom. 
... [Mária Miháliková] 
 
... Zázračné kreácie dvojice z Barcelony, ktorá pôsobí pod menom Osadía vznikajú od roku 1996. Pouličné 
divadlo sa preslávilo umením s vlasmi. Divákov prekvapujú, ako menia charaktery priamo na stoličke. 
Posledným potleskom pre kaderníkov sa kuriózna show nekončí. Tak ako v iných mestách, aj v Kremnici bude 
pokračovať. Ich vlasové kreácie zostanú v uličkách mesta. Ak natrafíte na niekoho, kto bude mať na hlave čosi 
nezvyčajné, budete vedieť, u koho bol. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008f. Kadernícky ošiaľ v Kremnici : unikátni kaderníci z Barcelony možno 
učešú aj Vás. In Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008.  
ISBN 978-80-85657-24-1, s. 4. 

 
– Divadlo Ludus – Bratislava (Slovensko) – Gargantua & Pantagruel – tučná fraška o žraní, pití a o (o)sude, 
autor: K Žiška na motívy Françoisa Rebelaisa, réžia: K. Žiška – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v sobotu) 
 
...Túžbou po poznaní a dobrodružstve je popretkávaný román Gargantua a Pantagruel. Renesančný spisovateľ 
Francois Rabelais v ňom zobrazil život, ktorý sa nesústreďoval iba na užívanie si slastí života. Poukazoval na 
to, aké dôležité je byť vzdelaným a rozhľadeným človekom. Kamila Žišku čítanie románu natoľko nadchlo, že 
ho spracoval pre divadlo. V rovnomennom predstavení upozornil na množstvo paralel „historického“ života so 
súčasným. Divákov chce inšpirovať, aby sa zaujímali o stredoveké a renesančné myšlienky. Ale rozhodne nejde 
o prikazovanie, ale kreatívnou formou spracované odporúčanie. Komédiu uvedie Divadlo Ludus z Bratislavy. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008e.Gargantua a Pantagruel prebudia históriu. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 11. 

 
– Teatro dell'Aglio (Taliansko) + Podlaski Teatr Pacynkowy (Poľsko) – Przygody Półpuszki – maňušková 
show pre deti i dospelých á la commedia dell´Arte – (Sála Mestského kultúrneho strediska, Križkova ulica – 
v sobotu, v Medzibrání – v nedeľu – aj pre deti) 
 
... Półpuszka je hlavnou postavou maňuškovej show, uvádzanej all´improvviso, podľa zásad Commedia 
dell´Arte, kde každé predstavenie je odlišné od ostatných, ale vždy plné bitiek, únikov a konfliktov, ktoré sú 
vyriešené pomocou nezameniteľných zvukov drevených palíc. Show čerpá inšpiráciu a pôvod z rôznych druhov 
talianskej tradície – špeciálne z guarattelle, druhu maňuškového divadla vzniknutého v Taliansku pred vyše 
piatimi storočiami a stále živého – s Pulcinellom ako hlavnou postavou. Tak, ako v guarattelle, hlas hlavnej 
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postavy je tvorený pomocou starého špeciálneho nástroja, pivetty. Teatro dell´Aglio oslavuje v roku 2008 svoje 
10. výročie. Jeho autor, režisér i herec M. Venturi v januári naštartoval nový divadelný počin, ktorý uviedol  
v Poľsku, na javisku Bábkového divadla v Bialystoku. Ide o pokus po prvýkrát zapracovať tradíciu talianskeho 
maňuškového divadla do poľského divadla v projekte PODLASKI TEATR PACYNKOWY. ...  
[Mária Miháliková] 
 
... Półpuszka je mládenec, ktorého korene siahajú do Talianska, kde sa zrodila commedia dell´arte. Jeho otec 
Gašparko (Pulcinella), jedna z najznámejších postáv známej talianskej divadelnej formy, po príchode do Poľska 
precestoval veľký kus krajiny, napokon sa oženil s televíznou herečkou a narodil sa im chlapček Półpuszka. Ich 
synček má rád spievanie a tancovanie. Prednedávnom sa vybral na potulky svetom. Jeho naivita ho neraz 
privádza do nebezpečných situácií, z ktorých uniká vďaka vymýšľaniu zábavných kúskov. Čo všetko stvára, 
uvidíte v maňuškovej show Przygody Półpuszki (Dobrodružstvá Półpuszka), ktorá vznikla v spolupráci 
talianskeho Teatro dell´Aglio a poľského Białostocki Teatr Lalek. Šéf talianskeho bábkového divadla 
Massimiliano Venturi ňou preniesol talianske tradície rukavičkových bábok do poľského divadla. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008ch. Półpuszka na potulkách svetom. In Kremnické gagy 2008 : festivalové 
noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – 
umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 5. 

 
– Zlatý gunár & Trafená hus – vyhlásenie laureátov prestížnych ocenení, moderátori a účinkujúci: Marek 
Geišberg, Martin Geišberg a Marián Geišberg – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu)  
– laureáti boli po skončení galaprogramu vyhlásení aj na Štefánikovom námestí na scéne Pod fontánou 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://archiv.gagy.sk/: 
 

Produkcie nominované na ocenenie slovenských humoristov ZLATÝ GUNÁR na Festivale humoru 
KREMNICKÉ GAGY 2008 podľa žánrov a kategórií + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY      AKADEMICI 
 
DIVADELNÉ INSCENÁCIE + KABARETY + POHYBOVÉ PRODUKCIE  

Akademik: Peter Kováč  
v spolupráci s členom Akademického  

pléna AHS Jánom Faklom 
 
– Divadlo Commedia – Poprad – René Falett, Alexander Gregar, V. Benko: Kapustnica – réžia: V. Benko 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava – V. Klimáček: In Da Hause alebo Žúrky v Londýne – réžia: Karol Vosátko 
– Divadlo Ludus – Bratislava – F. Rabelaise : Gargantua & Pantagruel – réžia: K. Žiška 
– Mestské divadlo – Žilina – J. Winfield, A. Long, D. Singer: Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút – 
réžia: M. Čičvák = laureát 
 
HUDOBNÉ DIELA + PRODUKCIE  

Akademik: Martin Geišberg 
a/ pesničkári 
 
– Filip Marek – Hlohovec  
– Peter Janků – Budmerice = laureát 
 
b/ hudobné skupiny 
 
– Dano HERIBAND – Bratislava = laureát 
– LaBon – Hlohovec 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok 
– Szidi Tobias & BAND – Bratislava 
 
POULIČNÉ PRODUKCIE (ŽONGLOVANIE, KÚZLA, ILÚZIE, SOCHY...) + IMPROVIZÁCIE 

Akademik: Jakub Nvota 
v spolupráci s členom  

AP AHS Jánom Faklom 
a/ pouličné produkcie 
 
– Dr. Klaun – Trenčín (nadačný fond pre deti v domovoch a nemocniciach) = laureát 
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– Divadelné spoločenstvo Le Mon – Nitra: PROMÉTHEUS 
 
b/ 3 členné divadelné družstvá 
 
– Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = laureát 
– CASSANOVA spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
– Divadlo ASI – Šaľa 
– DS Hľadanie – Tlmače 
– DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
– DS ETC ZUŠ – Žiar nad Hronom 
– Márna snaha – Bratislava 
– Makovice – Žilina 
– DETO – Bratislava – Keramický gunár improvizácie (cena diváka)  
– KAČICE Z KAČICE – Banská Bystrica 
 
PRODUKCIE PRE DETI (BÁBKOVÉ, DIVADELNÉ, HUDOBNÉ...) + UMELECKÝ PREDNES 

Akademička: Daniela Pápayová 
v spolupráci s členmi  

AP AHS Jozefom Mokošom  
a Jaroslavou Čajkovou 

a/ produkcie pre deti 
 
– Katedra bábkarskej tvorby VŠMU – Bratislava: Snehulenie Aničky a Barborky 
– Detský a mládežnícky súbor Gong – Bratislava: Snehulienka = laureát 
– Bábkové divadlo – Žilina: Akčantyrok 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava: Lastovičie rozprávky 
 
b/ umelecký prednes 
 
– Dominika Džubáková – Humenné – Ján Štrasser – Viliam Klimáček: Óda na O. D. 
– Laura Urbanová – Prešov – Woody Allen: Keby boli impresionisti dentistami 
– Pavol Náther – Bratislava – Ján Šimko: Petržalské príbehy 
– Patrícia Drgoňová – Bratislava – Anton P. Čechov: Smrť úradníka 
– Kristína Kováčiková – Námestovo – O. Feldeková: Predstavy = laureát 
 
– Lucia Lejková – Fintice – Elke Heidenreichová: Obyčajná cesta  

 
KARIKATÚRY + FOTOGRAFIE + INÉ VÝTVARNÉ DIELA 

Akademik: Ján Valter  
v spolupráci s členom AP AHS  

Jánom Miškovičom 
a/ karikatúry 
 
– Ladislav Belica – Trenčín = laureát – osobitná cena za celoživotnú srandu 
– Marián Kamenský – Rimavská Sobota 
– Peter Sedlák – Prešov = laureát 
– Martin Šútovec – Bratislava 
– Fedor Vico – Prešov 
 
b/ fotografie 
 
– Stanislav Klajban – Banská Bystrica 
– Jakub Lubellan – Banská Bystrica 
– Juraj Slota – Banská Bystrica = laureát 
– Ján Štesko – Banská Bystrica 
 
c/iné výtvarné diela – keramická plastika 
 
– Mária Banášová – Bratislava = laureát 
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LITERÁRNE + ŽURNALISTICKÉ DIELA  
Akademik: Tomáš Janovic 

 
a/ literatúra 
 
– Ľubo Dobrovoda: JA VELKÁČ (s prihliadnutím na JA MALKÁČ) – vydavateľstvo ĎATEĽ, 2008 = laureát 
– Peter Glocko ml.: Amen, zabil babu kamen – vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2007 
– Peter Krištúfek: Šepkár – vydavateľstvo PT Albert Marenčin, 2008 
– Marián Hatala: Ak chceš hrať v noci na klavíri – vydavateľstvo FOART, 2007 
 
b/ žurnalistika 
 
– Fejtóny Milana Markoviča, Olivera Bakoša a Mariána Geišberga v denníku Pravda  
– Fejtóny Milana Markoviča v denníku Pravda = laureát 
– Oliver Bakoš = laureát – osobitná cena za rozvoj humoru a satiry 
 
ZVUKOVÉ A ZVUKOVO-OBRAZOVÉ ZÁZNAMY DIEL A VÝKONOV + INTERNETOVÉ 
STRÁNKY 

Akademik: Ľubomír Belák 
 
a/ zvukové diela 
 
– B. Filan: Pálenica – rozhlasová talk show Borisa Filana s hosťom v SRo Bratislava = laureát 
– S. Radič: Radič počasia – 157 minút politickej satiry na 2CD  
 
b/ zvukovo–obrazové diela 
 
– JBM film & TV – Bratislava: Polčas rozpadu – scenár: V. Klimáček, réžia: Vladimír Fischer = laureát 
– Akadémia umení – Banská Bystrica: 7140 m2 – scenár a réžia: Lukáš Matejka 
– Vysoká škola výtvarných umení – Bratislava: Klaka, scenár a réžia: Michala Mazalanová 
– Akadémia umení + Chicago Adam Picture: Ako sa pije v Banskej Bystrici – réžia: Adam Novák 
– AZYL – Bratislava: Demeter a Emil – réžia: Adam Matej 
 
c/ internetové stránky 
 
– bez nominácie – aj bez laureáta 
 
CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA  

Akademička: Iveta Radičová 
v spolupráci s členom AHS  

Jakubom Nvotom 
 
– SND Bratislava – Iveta Horváthová: Fetišistky 
– Záhorácke divadlo – Senica – W. Shakespeare, J. Moravčík-Jakubovec: Rómeo a Júlija po záhorácky 
– Divadlo v podpalubí – Bratislava – projekt Loď A. Hajdu a R. Luknára 
– Ako sme žili – Slovensko v 20. storočí – výstava v SNM v Bratislave 
– Rádio EXPRES – ranná relácia HEMENDEX s Dodom Kuriľákom a Norom Dolinským = laureát 
 
TRAFENÁ HUS – CENA ZA NIEČO, NAD ČÍM AJ HUMORISTOM ROZUM ZASTANE 

Akademik: Roman Vykysalý 
v spolupráci s členom AHS  

Ľubomírom Belákom 
 
a/ Polícia SR – za pozoruhodný útek údajného lupiča Romana Červenku z nemocnice (január 2008) 
b/ Vydavateľstvo Vzlet Čadca – za zbierku oslavných ód a básní Prvý prezident, predslov: J. Rydlo, doslov:  
J. Podmanický 
c/ 77 poslanci NR SR – za kontroverzný nový audiovizuálny zákon, ktorý určil povinnosť označovať vekovú 
prípustnosť CD/DVD nosičov (napr. s ľudovými pesničkami nad 18 rokov) 
d/ Minister Počiatek – za presvedčivú argumentáciu pri dokazovaní svojej bezúhonnosti pri návšteve súkromnej 
jachty v Monacu, ktorá presvedčila nielen národ, ale aj premiéra. Motto: Veď nešlo o baby! = laureát 
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e/ Mestské zastupiteľstvo v Prešove a v Leviciach za zotrvalosť v označovaní ulíc mesta – Engelsova ul. 
Motto: Človek nikdy nevie! 
 
– nominácie aj laureátov schválila Nominačná komisia Akadémie humoru Slovenska spod vedením prezidenta 
AHS Milana Markoviča, zaznamenal: Ján Fakla 
 
 
– Koncerty pod hradom – hosťujúce kapely – (Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie –  
v sobotu):    
– Pressburger Klezmer Band – Bratislava (Slovensko) – ethno world music 
– UMK – Bratislava (Slovensko) – world music 
– Barabura – Žilina (Slovensko) – folklór, rómske, židovské, balkánske piesne a skladby 
 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava (Slovensko) – Lastovičie rozprávky – nevídaný dobrodružný výlet 
detí s lastovičkami, účinkujúci: L. Schrameková, V. Koščová, K. Farkašová, M. Caban, R. Felix,  
D. Fischer... a detskí diváci v divadle, autor: S. Štepka, réžia: K. Žiška – (Kino Akropola, Križkova ulica – 
v nedeľu – aj pre deti) 
 
... Bola raz jedna dedina, v tej dedine domček a kdesi pod strechou toho domčeka bolo útulné lastovičie hniezdo, 
v ktorom žila mamička lastovička a jej dve deti, Darinka a Roman. No a v dome vyzdobenom lastovičím 
hniezdom žila babka Lujza, ktorú v lete navštívili vnúčatá Ninka a Filip. A vtedy sa to začalo, teda uprostred 
vydareného leta, keď sa spriatelili lastovičky s deťmi a s babkou a keď sa spolu vydali na nevídaný dobrodružný 
výlet, na ktorom nečakane nájdu nielen svojho deda, ale aj zažijú kopu neuveriteľných veselých príhod, 
zoznámia sa s ježom Oliverom a navzájom sa nečakane a príjemne prekvapujú. Deti s lastovičkami sa nielen 
spolu zahrajú, ale aj s detskými divákmi v divadelnej sále si zaspievajú zopár pekných pesničiek a tak nejako 
navzájom sa budú spolu učiť snívať, vymýšľať, spievať, tancovať a objavovať krásne malé detské svety. 
Lastovičie rozprávky teda chcú priniesť deťom to isté, čo dospelým už vyše štyri desaťročia poskytujú iné 
predstavenia Radošinského naivného divadla: humor, pekné snívanie, melodické pesničky, hranie sa a vôbec – 
dobrú zábavu. ... [Mária Miháliková] 
 
– Pohár improvizácie – 24. ročník súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii na danú tému, moderátor: 
Milan Markovič – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– Mestské divadlo – Žilina (Slovensko) – Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút – paródia na známe 
diela – účinkujúci: Martin Hronský, Marcel Nemec (*Kremničan), Marián Prevendarčík, S. Popovič, autori: 
J. Winfield, A. Long, D. Singer , režisér: Martin Čičvák – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 
... Neuveriteľne zábavná komédia, v ktorej traja herci odohrajú za dve hodiny kompletné Shakespearove dielo. 
Bohatý večer v spoločnosti Rómea a Júlie, Macbetha, Hamleta , Othella a ďalších nesmrteľných hrdinov 
najslávnejšieho dramatika všetkých čias. ... [Ján Fakla] 
 
... Chceli by ste poznať všetky hry od svetoznámeho dramatika Williama Shakespeara, ale nemáte čas ich 
čítať? Šalamúnske riešenie ponúka Mestské divadlo Žilina, ktoré uvádza predstavenie Kompletný Shakespeare 
zhltnutý za 120 minút. Áno, za dve hodiny vás prevedú všetkými 39 hrami. Samozrejme, nebudú chýbať 
notoricky známe Rómeo a Júlia, Othello, Macbeth. Hamleta dokonca zahrajú vo viacerých verziách. Režisér 
Martin Čičvák obsadil do kreatívne vyskladanej mozaiky Shakespearových hier troch bratislavských hercov: 
Martina Hronského, Marcela Nemca a Mariána Prevendarčíka. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008p. Všetky Shakespearove hry v jednom predstavení! In Kremnické gagy 
2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry  Kremnické gagy ®. Banská 
Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 11. 

 
– Marián a Martin Geišbergovci – live koncert – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v nedeľu) 
 
– Zatvorenie festivalu  – slávnostné stiahnutie vlajky a prezidenta AHS – (Areál Mestského hradu – v nedeľu)  
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Divadelné súbory: 
 

– Divadelné spoločenstvo Le Mon – Nitra (Slovensko) – Prométheus  – pouličné edukačno-zábavné divadlo na 
motívy gréckej báje, scenár: Slavka Civáňová, Peter Oravec, réžia: Peter Oravec – (Scéna Pod fontánou, 
Štefánikovo námestie – v piatok – aj pre deti) 
 
– Divadlo De Facto Mimo – Jihlava (Česko) – Zelené prasátko – Káca, Šmidla, Skřítek a Kety na motívy 
maďarskej rozprávky – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Veselé miniatúry – (Sála Mestského kultúrneho strediska, na Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti):    
– LDO ZUŠ – Bojnice (Slovensko) – O (ne)obyčajnom učiteľovi – účinkujúca: Eva Cibuľková, réžia:  
Katarína Súkeníková 
– Divadelný súbor „L“ ZUŠ – Levoča (Slovensko) – Mačka a pes – účinkujúci: Simonka Repáková, Janko 
Dulák, réžia: M. Muránska 
– DS Eugen pri ZUŠ E. Suchoňa – Bratislava (Slovensko) – O Červenej čiapočke – účinkujúci: Tibor 
Babarcai, réžia: P. Weinciller 
 
– Detský a mládežnícky súbor Gong – Bratislava (Slovensko) – Snehulienka – klasická rozprávka spracovaná  
z nadhľadu dnešných x-násťročných v spolupráci s divákmi, ktorí sú spolutvorcami deja, réžia: M. Homolová,  
P. Varga – (Sála Mestského kultúrneho strediska, na Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
... Súbor Gong z Bratislavy oprášil klasickú rozprávku od bratov Grimmovcov Snehulienka a navliekol ju do 
moderných šiat. Na scéne sa striedajú prvky pantomímy, tieňohry, ale aj kinoautomatu. Bratislavská 
Snehulienka, ktorá mala premiéru v máji tohto roka, nemá dokončený scenár do záverečnej bodky. Jej osud leží 
na pleciach divákov. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008k. Snehulienku dokončia diváci. In Kremnické gagy 2008 : festivalové 
noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – 
umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 5. 

 
– VŠMU a K.B.T. – Poprad (Slovensko) – Snehulenie Aničky a Barborky – koláž dvoch klasických zimných 
rozprávok Snehulienka a Mrázik, účinkujúce: B. Zamišková, K. Kováčiková , réžia: P. Palík – (Sála 
Mestského kultúrneho strediska, Križkova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
– Divadlo z Pasáže – Banská Bystrica (Slovensko) – Nebíčko – veselý autorský surrealistický kabaret hercov  
s mentálnym postihnutím, scenár a réžia: Z. Ferenczová a B. Kastner – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, 
Kollárova ulica – v sobotu – aj pre deti) 
 
... Nebíčko je autorskou inscenáciou, ktorá vychádza zo vzájomnej dôvery a vzájomného poznania. Vzniklo 
metódou improvizácií a rozhovorov na tému mužstva a bytia na zemi. Všetky repliky, texty a vzťahy sú 
autentickým záznamom z procesu skúšania. Výsledný tvar je len jemne korigovanou skladačkou rytmu  
a rozmýšľania deviatich hercov Divadla z Pasáže. Formálne je to statický kabaretík, zasadený do času  
a priestoru čakania. Inšpiráciou k téme Nebíčka bol zážitok z posledného dňa divadelného workshopu  
v nemeckom Solingene, kde sa herec Mojmír Podlipný pri rozlúčke každému osobitne a každému s tým 
najširším možným úsmevom pozdravil: „Aufwiedersehen, Dinda“. Keď sme sa ho opýtali, čo je to „Dinda“, 
okamžite a doslovne povedal, že Dinda je rajská záhrada. Teda Nemecko a úplne konkrétne – permanentne plné 
švédske stoly. [Viera Dubačová] 
 
– Záhorácke divadlo – Senica (Slovensko) – Rómeo a Júlia po záhorácky – hra o lásce a nenávisci dvoch 
zneprátelených rodov v Lozorne na Záhorí, autori: W. Shakespeare, J. Moravčík-Jakubovec, réžia:  
Ivan A. Fodor – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 
... Ak Nezáhorák započuje záhorácku reč, kútiky jeho úst nezostanú bez reakcie. A teraz si predstavte, že  
v záhoráčtine počujete slávnu tragédiu W. Shakespeara. Režisér Záhoráckeho divadla Ivan Fodor pri 
premiére tvrdil, že už samotný dramatik zakomponoval do hry vtipné pasáže. Záhorácky Rómeoa Júlija podľa 
neho zostávajú tragédiou, ale výbuchy smiechu v hľadisku nevylúčil. Premiéra hry narobila rozruch aj pre 
herecký návrat Magdy Vášáryovej, ktorá sa objavila na divadelných doskách po 18 rokoch. Režisér pre ňu 
prepísal postavu lekárnika na mastičkárku. Nešťastne zamilovanému Rómeovi tak predáva jed. Shakespeare zo 
Záhoria má na Kremnických gagoch šancu získať gunár v kategórii „objav roka“. ... 
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MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008j. Rómeo a Júlija v záhoráčtine bez smiechu? In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 11. 

 

Pantomíma: 

– Pantomimické zoskupenie DETO – Bratislava (Slovensko) – Cvokhaus – pantomimické etudy a paródie 
na reklamy – (Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie – v piatok – aj pre deti) 
 

Hudba: 
 
– Agostons – Budapešť (Maďarsko) – koncert netradičnej pouličnej kapely – (Scéna Pod fontánou, Štefánikovo 
námestie – v piatok, aj v sobotu) 
 
– Peter Janků – Budmerice (Slovensko) – krst CD a koncert folkového pesničkára – (Nádvorie vinotéky Biely 
bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Pedro (Španielsko) – koncert španielskeho saxofonistu – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 
– Dano Heriband trio – Bratislava (Slovensko) – koncert – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – poludňajší regtime – (Scéna Pod fontánou, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Koncerty pod hradom – nominované kapely a hostia – (Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie 
– v sobotu):  
– LaBon – Hlohovec (Slovensko) – minimalistický ambient 
– Ivan Štroffek LIVE – Kremnica (Slovensko) – progresívny rock 
 
– Vidiek – Rovinka (Slovensko) – koncert legendárnej skupiny – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v sobotu) 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – podvečerné hasičské cvičenie – (Scéna Pod 
fontánou, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Zuboly – Budapešť (Maďarsko) + QuasiMondo, Modré hory – Bratislava (Slovensko) = koncerty funky, 
jazz, hip-hop a world music sólistov a kapiel – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – ranné hasičské cvičenie – (Scéna Pod fontánou, 
Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– Barabura – Žilina (Slovensko) – folklór, rómske, židovské, balkánske piesne a skladby – (Scéna Pod 
fontánou, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– LaBon – Hlohovec (Slovensko) – minimalistický ambient – (Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie – 
v nedeľu) 
 
... Peter Janků 

Po niekoľkých ročníkoch Kremnických gagov sa objavil na nominačnej listine aj Peter Janků. Dôvod 
je jednoduchý. Peter bol členom Akadémie humoru Slovenska, ktorý sa nechcel navrhnúť na cenu sám. Teraz ho 
však navrhla Akadémia a s tým nemôže nič robiť, iba tešiť sa. Peter Janků je okrem iného aj divadelný scénograf 
a pracuje ako reportér. Práve to sa odzrkadľuje v jeho neskoršej tvorbe. Krátke politické častušky s ľahkosťou 
hovoria o pálčivých spoločenských témach. Z folkových kuloárov preniklo, že Peter príde na tohtoročné Gagy 
pokrstiť svoj nový album. Ak by to aj nebola pravda, ten, kto pozná jeho tvorbu, si určite nenechá ujsť jeho živé 
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vystúpenie. (Zo spomínaných kuloárov prišla po uzávierke správa, že Petrovo nové CD má názov Folkové 
reportáže a krstiť ho na Gagoch budú členovia Akadémie humoru Slovenska.) 
 

LaBon 
Hlohovec nie je veľké mesto, ale kapiel je tam skutočne požehnane. Napriek všetkým letiacim trendom 

sa LaBon líši v jednom podstatnom. Po niekoľkých pokusoch o zostavenie kapely s rôznymi hudobníkmi zostalo 
nakoniec pevné jadro. Gitarista Henrich Feigla a basgitarista Marcel Durák hrajú spolu už dlho a je to aj 
počuť. Po márnom hľadaní pravej formy sa vydali cestou improvizácie. Začali používať sláky a spolu s rôznymi 
efektami vytvárajú veľmi zaujímavú a pútavú atmosféru. Ich vystúpenia majú osobité čaro a čarovná hudba 
plynie pokojne ako jedna vlna. Stačí sa iba naladiť, privrieť oči a nechať sa unášať.  

La je ženský svet a Bon mužský tvar francúzskeho slova „dobro“. LaBon je teda slovný jing-jang  
obsahujúci mužský a ženský element, dávanie a prijímanie, zrod a smrť, čiernu a bielu ako symbol navzájom sa 
doplňujúceho všetko prestupujúceho princípu života. LaBon sa stal naším ostrovom, jednotiacou silou, ktorá 
nám dáva možnosť pohnúť svetom, hoc len posielaním papierových lodičiek na rozbúrené more. Načúvaním 
poryvom inšpirácie vytvárať vibráciu LaBon. 
 

Filip Marek 
Prehovoriť sa dá rôzne. Spájať hudbu a slovo v jedno. Vytvoriť si jazyk, ktorý je univerzálny  

a jedinečný. Keby sme tak aspoň na chvíľu namiesto viet používali piesne. Filipa Mareka uchvátilo 
pesničkárstvo a hráva od štrnástich rokov. Píše básne a po čase ich prebudil aj hudbou. Svoje piesne hrával aj  
s kapelou LaBon z Hlohovca. Spolu s jej stálymi členmi prešli kus zaujímavej cesty, ale Filip sa opäť vrátil iba 
ku gitare. Dnes koncertuje sám. Sám by Vám aj povedal, že hudba je jeden z najfarebnejších svetov, aké pozná. 
Filip maľuje optimistickými farbami. Z jeho piesní cítiť ľahkosť a jemnosť. Vraví, že je to výpoveď o svete, 
ktorý žije. Pripravuje sa na svoj prvý sólový debut. 

 ...aj balón vypustený 
 letí ešte chvíľu k zemi 
 a potom niečie pery 
 ho pustia zas k nebesám... … 

 
GEIŠBERG, Martin. 2008. Nominovaní pesničkári a kapely. In Kremnické gagy 2008 : festivalové 
noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – 
umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 13. 

 
...  Spontánnosti sa medze nekladú 

Predstavte si zvuk kvapkajúcej vody, hudbu z obľúbenej počítačovej hry zmiešanú so zvukom  
didgeridoo, ľudovú pieseň hranú na bicích nástrojoch a to všetko vychádzajúce iba z jediného hudobného 
nástroja. Nášho hosťa zo španielskej Cordoby, saxofonistu Pedra Rafaela Garciu Morena, vďaka tejto 
schopnosti nazývajú klaunom i mágom. ...  

Mladá dynamická pätica hudobníkov, komunikujúca vlastným nezameniteľným jazykom, inšpirovaným  
free jazzom, world music, ale i klasikou ako Ornette Coleman alebo Susanna And The Magical Orchestra 
prichádzajú do Kremnice ako Golem priamo z metropoly Českej republiky. Vertigo quintet si zaslúžene 
vydobylo miesto medzi stálicami európskych jazzových scén a od roku 2005 sa pýši ocenením Zlatý anděl  
v kategórii „Jazz & Blues“. Pri príležitosti pripravovaného albumu u nás predstavia projekt v spolupráci so 
speváčkou a violončelistkou Dorotou Barovou (duo Tarafuki) a geniálnym gitaristom Davidom Dorůžkom ... 

  Wiener Schnitzel a slovenské Cuba libre 
Nepotrebujú publicitu ani slávu. Spievajú nahlas, recyklujú hudbu minulých desaťročí a necítia sa  

previnilo. Sú mladé, drzé, krásne a sexi. Ak chcete vidieť prevtelené Betty Page, Marilyn Monroe  
a Janis Joplin, určite im odpustíte rakúsky dialekt a necháte sa strhnúť živelným šarmom skupiny Maronif, 
korením, ktorým sa oplatí preháňať. 

Na Slovensku už známa a obľúbená formácia Mango Molas je stopercentnou zárukou zábavy na každej  
párty a ich hudba rozhýbe aj boky drevených pajácov. Tornádo latinsko-amerických rytmov  
a slovenských textov vám určite vykúzli Brazíliu na tvári. 
 

  Žiadne frázy, žiadne prázdne slová 
Časy, kedy bola vízia slovenského hip-hopu bez používania vulgarizmov iba hudbou budúcnosti, sú  

preč. Sugestívne funkovo/soulové groovy, rap, súhra skúsených živých muzikantov – to je tvár novej atrakcie 
slovenskej klubovej scény, skupiny QuasiMondo. Exkluzívne pre vás prinesú poetiku všedného dňa v tandeme s 
alternatívnym zoskupením Modré hory a budú padať rýmy, až hory zamodrajú. 
 

  Tancuj, tancuj, vykrúcaj... 
Horúčka sobotňajšej noci sa vracia! Oprášte svoje črievice a nechajte sa strhnúť znovuzrodenou hudbou  
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klezmeru, balkánskymi, či stredomorskými piesňami obohatenými modernou a jazzom v podaní už legendárnych 
Pressburger Klezmer Band. Toho, kto stratí dych, určite vo svojom éterickom náručí pohojdá a na folkovú 
nôtu naladí kapela UMK s Martinom Geišbergom. Na záver roztancuje a rozospieva Zámocké námestie 
ľudovými piesňami so štipkou Balkánu žilinská Barabura. 
 

  Držíme krok 
Ak zablúdite v noci do kremnického Labyrintu, môžete sa na vlastné uši presvedčiť, že aj náš, už dávno  

nie adolescentný, festival drží s dobou krok. Nájdete u nás žánre, ktoré čoraz nápadnejšie hýbu podvedomím 
hudobného sveta a vo svojich setoch vám Dj-ské dvojice Wili:am & JOJA  (AT) a Dolce & Bihary  (CZ) 
naservírujú poriadnu dávku elektronickej hudby. ... 
 

MOLNÁROVÁ, Linda. 2008. Muzika na gagoch. In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny 
Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 7. 

 

Audio + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Sobotník – nahrávka zábavnej relácie SRo BB, hosť: Dano Heriban & HERIBAND – (Kino Akropola, 
Križkova ulica – v piatok) 
 
– Projekcia nominovaných zvukovo-obrazových záznamov – (Kino Akropola – kaviareň, Križkova ulica + 
Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie – v piatok):  
– Polčas rozpadu  
– 7140m2  
– Klaka 
– Ako sa pije v Banskej Bystrici 
– Demeter a Emil 
 
– Projekcia nominovaných zvukových záznamov – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu):   
– B. Filan: Pálenica – rozhlasová talk show Borisa Filana s hosťom 
– S. Radič: Radič počasia – výber zo 157 minút politickej satiry na 2CD 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Vernisáž nominovaných diel karikaturistov a fotografií + keramiky Márie Banášovej + výberu maďarských 
karikaturistov    
 
– slovenskí karikaturisti: 
Shooty – Martin Šútovec, Peter Sedlák, Marián Kamenský 
 
– maďarskí karikaturisti: 
Joe Békési, Géza Halász, László Jelenszky, Károly Lehoczki, Zoltán Nemes, Marabu   
 
– fotografie od slovenských autorov: 
Ján Štesko, Jakub Lubellan, Stano Klajban, Juraj Slota 
 
– Dražba čistého papiera s „oneskorenými“ nákresmi prítomných karikaturistov – (Expozícia Líce a rub peňazí 
NBS – Múzea mincí a medailí / Nádvorie – v piatok) 
 
– Karikaturisti + Fotografie + Veselé skulptúry Márie Banášovej – práce nominovaných autorov + výber 
maďarských karikaturistov = výstavy (v Numizmatickom kabinete expozície Líce a rub peňazí NBS – Múzea 
mincí a medailí na Štefánikovom námestí, 11/21; výstavy bolo možné navštíviť v čase otváracích hodín múzea 
už od 11.8.2008 a trvali do 8.9.2008; počas festivalu boli výstavy sprístupnené v piatok až nedeľu) 
 
... Spolupráca s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave je naozaj príkladná. Už tretí rok 
vystavujú počas festivalu v Kremnici najlepší maďarskí karikaturisti, tohto roku Joe Békési, Géza Halász, 
László Jelenszky, Károly LehoCZKI (vystavoval aj vlani), Zoltán Nemes a Marabu. Vernisáž ich diel (so 
slovenskými titulkami) je v piatok na obed, spolu so slovenskými. Podporiť ich prišla netradičná pouličná 
skupina Agostons – Budapešť a jazzová formácia Zuboly...  



 

 - 310 - 

 
FAKLA, Ján. 2008b. Maďarskí karikaturisti a muzikanti opäť na gagoch. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 12. 

 
... Na Stredoeurópskom festivale satiry a humoru nájdete okrem živých klaunov aj niekoľko zábavných figurín, 
ktorých úlohou je rozosmievať v duchu. Tieto malé dielka pochádzajú od Márie Banášovej. Áno, od mamy 
známej zabávačky Adely a od manželky spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý sa v posledných dvoch rokoch 
preslávil najmä sarkastickou knihou Idioti v politike. Mária Banášová je členkou Slovenskej výtvarnej únie. 
Vyštudovala keramiku na Strednej škole umeleckého priemyslu u profesora Lugsa a absolvovala Výtvarnú 
akadémiu v Berlíne u profesora Hertzela. Venuje sa figurálnej plastike s filozofujúcim a humorným obsahom. 
Výstavy mala napríklad v mestách Bratislava, Košice, Spišská Nová Ves, Piešťany, Banská Štiavnica, Praha, 
Berlín, Mníchov, Neuruppin, Viedeň, Graz, Potzneusiedl, St. Pöllten, Keszthely, Sofia či Bukurešť. A teraz aj  
v Kremnici. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008h. Klauni z dielne Márie Banášovej. In Kremnické gagy 2008 : festivalové 
noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – 
umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 12. 

 
– Improkarikatúra – improvizácia v kreslení karikatúr na zadanú tému – (veľká miestnosť v dlhodobej expozícii 
Cesty zberateľstva v umení 15.-18. storočia, NBS – MMM, neskorogotický meštiansky dom, Štefánikovo nám. 
32/28) – nekonala sa pre neúčasť karikaturistov 
 

Literatúra :  

– Soliteriér – humor v slovenskej literatúre, rozhovory „naživo“ pre Rádio Devín, účinkujúci: K. Földvári,  
T. Janovic, D. Kapitáňová + F. Marek, moderátor: E. Tomajko – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo 
námestie – v piatok) 
 
– Humor medzi riadkami – literárne jednohubky a pesničky nominovaných, účinkujúci: D. Džubáková – 
Humenné, L. Urbanová – Prešov, P. Náther, P. Drgoňová – Bratislava, K. Kováčiková – Námestovo,  
L. Lejková – Fintice, F. Marek – Hlohovec – (Šapitó Čarovňa, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Pretlakové združenie Pressovar – Bratislava (Slovensko) – Arabica robusta – tvorivá zmes arabiky 
literárnych textov a robusty hudobnej zložky, účinkujúci: Laco Kerata, Silvester Lavrík, Karol D. Horváth, 
Boris Lenko – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Pretlakové združenie s horkým obsahom Pressovar má špeciálny recept na „kávu“ s názvom Arabica robusta. 
Nechránia ho desiatimi zámkami, s pokojným svedomím ho prezradia. Ale treba priznať, že presný pomer 
použitých ingrediencií pozná iba štvorica účinkujúcich Laco Kerata, Silvester Lavrík, Karol D. Horváth  
a Boris Lenko. Pripomínajú, že káva sa odborne pripravuje ako zmes semien rôznych druhov kávovníka. 
Používajú sa dve základné skupiny: káva arabika zo semien kávovníka Coffea arabica a káva robusta zo semien 
kávovníka Coffea canephora. O chuť a vôňu mletej kávovej zmesi sa starajú rôzne druhy arabiky, o farbu druhy 
robusty. Prvý program združenia Pressovar je zložený z arabiky literárnych textov a robusty hudobnej 
zložky. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008d. Dobrá káva z literárnych textov a hudby. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 15. 

 
– Štípanec alebo Variácie humoru v literatúre – zábavné leporelo z tvorby slovenských básnikov a prozaikov, 
účinkujúci: P. Garajová, I. Radičová, F. Kovár, M. Kellenberger, J. Šebesta, A. Kubasák, R. Féder, P. 
Zemaník, I. Kováč, D. Kováčová, A. Zemaníková, scenár a réžia: Ivan Kováč – (Festivalový klub Labyrint, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Zostavovateľ komponovaného programu Štípanec alebo Variácie humoru v literatúre Ivan Kováč je 
presvedčený, že medzi riadkami sa dejú zábavné veci. Pozýva vás zalistovať si v knižkách a spoločne sa potešiť 
na duchu. Zábavné leporelo z tvorby slovenských básnikov a prozaikov bude moderovať spolu s Petrom 
Zemaníkom. Svoje pocity z písania alebo zážitky z čítania odhalia Patrícia Garajová, Iveta Radičová, Martin 
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Kellenberger, Peter Gregor, František Kovár, Dagmar Kováčová a Anna Zemaníková. Program hudobne 
spestrí Anton Kubasák. … 

 
MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008o. Veselé listovanie v knižkách. In Kremnické gagy 2008 : festivalové 
noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – 
umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 15. 
 

Pre deti: 
 
– Die Fundus Marionetten Theater – Drážďany (Nemecko) – Zirkus Gockelini – bábkové varieté zvierat, 
akrobatov a žonglérov – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok – dva razy) 
 
... Sova Eulalia vystúpi ako brušná tanečnica, sliepka pani Gockelini bude chodiť po napnutom lane, líška bude 
žonglovať a zároveň jazdiť na jednom kolese, zajac zahrá na akordeón. Obdivuhodné výkony sú určené pre 
všetkých bez rozdielu veku. Zaujímavosťou je, že drevené bábky vyrobil Slovák Anton Duša. Pod návrh scény 
sa zas podpísala jeho manželka Jana Pogorielová Dušová. Impresáriom cirkusu je Olaf Bernstengel. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008a. Cirkusantské čísla nadrilovali zvieratá. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. –.umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 5. 

 
– Enano Troviscais-Sao Luis – Odemira (Portugalsko) – Červená čokoláda – magické predstavenie plné emócií 
a zábavy pre deti i dospelých – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok, aj v sobotu) 
 
– Divadelné spoločenstvo Le Mon – Nitra (Slovensko) – Prométheus – pouličné edukačno-zábavné divadlo na 
motívy gréckej báje, scenár: Slavka Civáňová, Peter Oravec, réžia: Peter Oravec – (Scéna Pod fontánou, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Pantomimické zoskupenie DETO – Bratislava (Slovensko) – Cvokhaus – pantomimické etudy a paródie na 
reklamy – (Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Divadlo De Facto Mimo – Jihlava (Česko) – Groteska – nonverbálne predstavenie na motívy nemých filmov 
Chaplinovej éry, účinkujúci: K. Neubauerová, M. Káca-Kacafírek, M. Šaman-Kouba, M. Šmidla-Pokorný, 
P. Kopl a M. Skřítek-Kolář, scenár a réžia: M. Kolář – (Sála Mestského kultúrneho strediska, Križkova ulica – 
v piatok) 
 
– Divadlo De Facto Mimo – Jihlava (Česko) – Zelené prasátko – Káca, Šmidla, Skřítek a Kety na motívy 
maďarskej rozprávky – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Punch, Judy & Baby – Birmingham (Veľká Británia) – show Cliva Chandlera so svetoznámymi bábkami – 
(Miniscéna Even (Mineral) – dva razy + Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – dva razy – všetky 
v sobotu) 
 
– Veselé miniatúrY – (Sála Mestského kultúrneho strediska, na Križkova ulica – v sobotu):  
– LDO ZUŠ – Bojnice (Slovensko) – O (ne)obyčajnom učiteľovi – účinkujúca: Eva Cibuľková, réžia: 
Katarína Súkeníková 
– Divadelný súbor „L“ ZUŠ – Levoča (Slovensko) – Mačka a pes – účinkujúci: Simonka Repáková, Janko 
Dulák, réžia: M. Muránska 
– DS Eugen pri ZUŠ E. Suchoňa – Bratislava (Slovensko) – O Červenej čiapočke – účinkujúci: Tibor 
Babarcai, réžia: P. Weinciller 
 
– Detský a mládežnícky súbor Gong – Bratislava (Slovensko) – Snehulienka – klasická rozprávka spracovaná  
z nadhľadu dnešných x-násťročných v spolupráci s divákmi, ktorí sú spolutvorcami deja, réžia: M. Homolová, 
P. Varga – (Sála Mestského kultúrneho strediska, na Križkova ulica – v sobotu) 
 
– VŠMU a K.B.T. – Poprad (Slovensko) – Snehulenie Aničky a Barborky – koláž dvoch klasických zimných 
rozprávok Snehulienka a Mrázik, účinkujúce: B. Zamišková, K. Kováčiková, réžia: P. Palík – (Sála Mestského 
kultúrneho strediska, Križkova ulica – v sobotu) 
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– V. Kulíšek, A. Ohrádka, M. Kasprzyk, divadielko Dunajka, Štúdio pantomímy Kasprzyk (Slovensko) – 
Dr. Klaun – Trenčín (Slovensko) – zábavné popoludnie s 11 klaunmi z celej SR – (Nádvorie Múzea mincí, 
Scéna Pod fontánou, Šapitó Čarovňa, Medzibránie – v sobotu) 
 
– Teatro dell'Aglio (Taliansko) + Podlaski Teatr Pacynkowy (Poľsko) – Przygody Półpuszki – maňušková 
show pre deti i dospelých á la commedia dell´Arte – (Sála Mestského kultúrneho strediska, Križkova ulica – 
v sobotu, v Medzibrání – v nedeľu) 
 
– Divadlo z Pasáže – Banská Bystrica (Slovensko) – Nebíčko – veselý autorský surrealistický kabaret hercov  
s mentálnym postihnutím, scenár a réžia: Z. Ferenczová a B. Kastner – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, 
Kollárova ulica – v sobotu) 
  
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava (Slovensko) – Lastovičie rozprávky – nevídaný dobrodružný výlet 
detí s lastovičkami, účinkujúci: L. Schrameková, V. Koščová, K. Farkašová, M. Caban, R. Felix,  
D. Fischer... a detskí diváci v divadle, autor: S. Štepka, réžia: K. Žiška – (Kino Akropola, Križkova ulica – 
v nedeľu) 
 

Iné podujatia: 
 

– Die Fundus Marionetten Theater – Drážďany (Nemecko) – Zirkus Gockelini – bábkové varieté zvierat, 
akrobatov a žonglérov – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – dva razy – v piatok – aj pre deti) 
 
– Povedz mi otec alebo Ako nám zrušili Tatra revue – spomienka na legendárne kabaretné divadlo a roky 
šesťdesiate, účinkujúci: M. Velšicová, J. Ďuríček, R. Slanina, N. Antalík, R. Vykysalý a ďalší, scenár a réžia: 
Ľubomír Belák – (Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
... Tatra revue bola prvým aj (zatiaľ) posledným divadlom humoru a satiry na Slovensku. „Slováci sa už na 
ďalšie nezmohli,“ myslí si člen Akadémie humoru Slovenska Ľubo Belák, ktorý v Kremnici oživí spomienky na 
šesťdesiate roky. V komponovanom programe Povedz mi otec vyskladá obraz o tom, aké bolo legendárne 
kabaretné divadlo. Koncom 50. rokov vznikol súbor Bratislavskej estrády, z ktorého neskôr vyrástla Tatra 
revue. Zlé časy pre kultúrny stánok kabaretu nastali v auguste 1968. Herecký súbor bol v roku 1970 
Ministerstvom kultúry administratívne rozpustený pre „ideologické nedostatky“. Zaspomínať si prídu bývalí 
členovia súboru Tatra revue Maja Velšicová a Jaroslav Ďuríček. Okrem rozprávania uvidíte aj unikátne 
archívne záznamy. Ukážky z repertoáru slávnej Tatra revue predstaví aj dvojica Roman Slanina a Norbert 
Antalík. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2008l. Spomienky na legendárnu Tatra revue. In Kremnické gagy 2008 : 
festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-85657-24-1, s. 15. 

 
– Body-Cartoon-Painting alebo sranda na ženskom tele – maľoval: Ivan Popovič – (Šapitó Čarovňa, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Kupředu levá – komponovaný program z čias nedávno minulých – (Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie 
– v piatok) 
 
– Jeden z tých čo neodídu – krátky životopisný program, venovaný Františkovi Dibarborovi, uvádzal: Milan 
Markovič + Nosy humoristov – odhalenie plastiky nosa Františka Dibarboru – (Nádvorie Uličky slávnych 
nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
– DJ WILI:AM (Slovensko) + JOJA (Rakúsko) – eclectic-electric-dirty-disco party – (Festivalový klub 
Labyrint, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– DJ Dolce (Slovensko) & Bihary (Česko) – minimal/experimental párty – (Festivalový klub Labyrint – 
v sobotu) 
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Pohár improvizácie:  
 
– 24. ročník súťaže trojčlenných družstiev v improvizácii na danú tému, moderátor: Milan Markovič – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
moderoval:  Milan Markovič 
súťažili:  Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš = víťaz 

CASSANOVA spoločnosť veselých šermiarov – Banská Bystrica 
Divadlo ASI – Šaľa 
DS Hľadanie – Tlmače 
DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
DS ETC ZUŠ – Žiar nad Hronom 
Márna snaha – Bratislava 
Makovice – Žilina 
DETO – Bratislava – Keramický gunár improvizácie (cena diváka)  
KAČICE Z KAČICE – Banská Bystrica 

 

Sprievodné akcie: 
 
– Sweet Little Chicks – Zvolen (Slovensko) – swingová kapelka s mladými speváčkami – (Miniscéna EVEN / 
MINERAL, Štefánikovo námestie – v piatok, aj v sobotu po päť vystúpení) 
 
– Múzeum Gýča – stála rozšírená expozícia v Bellovom dome spolu s hudobnými vložkami – (Štefánikovo 
námestie, Kollárova ulica – počas festivalu bolo otvorené v piatok až nedeľu) 
 
– Bábkovo-výtvarná dielňa pre deti – pod vedením študentiek Bábkarskej katedry VŠMU Kristíny 
Kováčikovej a Barborky Zamiškovej sa deti učili pripraviť veselé divadielko – (Nádvorie NBS-Múzea mincí 
a medailí, Štefánikovo námestie – v piatok – pre deti) 
 

Pouličné atrakcie:  
 
– Poľná kožná ambulancia – paródia na tetovacie štúdio s aplikáciou materinských znamienok, bradavíc, 
pigmentových fľakov a pod. – (Šapitó Čarovňa, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Hudobný automat – pouličná atrakcia s možnosťou dať si zahrať pesničku z výberu – (Štefánikovo námestie, 
Medzibránie a inde  – v piatok – aj v sobotu) 
 

Počasie: – František Jablonovský zaznamenal v Pravde zo 6.9.2008 – že: ...„bolo krásne, slnečné počasie 
končiaceho sa leta“ ...  
 

Dejiská (scény): 
 
– Areál Mestského hradu 
– Expozícia Líce a rub peňazí NBS – Múzea mincí a medailí / Nádvorie 
– Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie 
– Kino Akropola, Križkova ulica; Kino Akropola – kaviareň, Križkova ulica 
– Knižnica Jána Kollára Kremnica – čitáreň, Štefánikovo námestie 
– Medzibránie 
– Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica 
– Miniscéna EVEN (Mineral), Štefánikovo námestie 
– Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica 
– Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie 
– Múzeum Gýča – Bellov dom, Štefánikovo námestie 
– NBS – Múzeum mincí a medailí – neskorogotický meštiansky dom, Štefánikovo námestie 32/28 
– Scéna Pod fontánou, Štefánikovo námestie 
– Šapitó Čarovňa, Štefánikovo námestie 
– Veľká hudobná scéna Pod hradom, Zámocké námestie 
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Usporiadatelia + Partneri + Sponzori : 

Hlavní usporiadatelia:  
 
– mesto Kremnica 
– Nezisková organizácia – NEO, n.o. Bratislava 
– G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o. B. Bystrica 
– Spolok Klub mladých Labyrint – o. z. Kremnica 
– Múzeum Gýča – o.z. Kremnica 
 
Spoluusporiadatelia:  
 
– NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica 
– Vinotéka Biely Bocian Kremnica 
– Občianske združenie 11:15 Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára Kremnica 
 
Generálny partner:  
 
– Miesto pre vašu spoločnosť 
 
Hlavný partner:  
 
– Nadácia SPP Bratislava 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Darina Abrahámová (hlavná dramaturgička), Ján Fakla (riaditeľ festivalu), Pavol Kelley (producent 
festivalu), Miroslav Marko (šéf výroby a služieb), Linda Molnárová (hudobná dramaturgia), Tamara 
Vykysalá (šéfka produkcie festivalu), Roman Vykysalý (režisér festivalu) 
 
Festival podporili:  
 
– Ministerstvo kultúry SR Bratislava 
– CEF – Stredoeurópska nadácia Bratislava 
 
Závažný partner:  
 
– Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 
 
Hlavní mediálni partneri:  
 
– Rádio Expres Bratislava 
– Televízia Markíza Bratislava 
– Týždenník Žurnál Bratislava 
– Televízia TA3 Bratislava 
– Internetový portál ATLAS.SK Bratislava 
 
Reklamní partneri:  
 
– Reklamná agentúra Enterprise, spol. s r.o. B.Bystrica 
– ARTIS, s.r.o. B. Bystrica 
 
 
Partneri:  
 
– CSC Computer Sciences spol. s r.o. Bratislava 
– SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom 
– MICROSOFT Slovakia s.r.o. Bratislava 
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– ELBA, a.s. Kremnica 
– Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bratislava 
– Honeywell spol. s r.o. Bratislava 
– SAD a.s. Zvolen 
– Esprit Flow Bratislava 
– Čarovňa, Banská Bystrica 
– Tlačiareň Nikara s.r.o. Zvolen 
– Miesto pre vašu spoločnosť 
 
Miestni partneri:  
 
– Grotto a.s. Bratislava/Kremnica 
– EVEN Kremnica 
– Penzión Veža Kremnica 
– Bazokov – umelecké kováčstvo Kremnica 
– Miesto pre vašu spoločnosť 
 
Sponzor Zlatého gunára:   
 
– Miesto pre vašu spoločnosť 
 
Mediálni partneri:  
 
– Denník SME Bratislava 
– Agentúra SITA Bratislava 
– Televízia STV Bratislava 
– Televízia TVA Bratislava 
– Týždenník Markíza Bratislava 
– Mesačník GOLD MAN Bratislava 
– Mesačník MIAU Bratislava 
– Agentúra STORE-MEDIA Banská Bystrica 
– Mesačník KAM DO MESTA Košice 
– Mesačník NOTA BENE Bratislava 
 
Zahraniční partneri:  
 
– Kultúrny inštitút Maďarskej republiky Bratislava 
– Poľský inštitút Bratislava 
– České centrum Bratislava 

 
Články: 
136* pozn. zost. 
 

540. Akadémia humoru Slovenska : Štatút inštitúcie a súťaže na Festivale humoru a satiry  
Kremnické gagy®. – Záznam urobený 29.3.2010.  
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 Štatút AHS pre rok 2008 

 
541. Opoldusová, Jena 

Nič si neželal, všetko sa mu splnilo / Jena Opoldusová. – Fotogr. 1, obr. 3. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 18, č. 68 (20. 3.2008), s. 24. 

 

                                                
136 * – pozn. zost. – autorstvo neoznačených článkov vo Festivalových novinách Kremnické Gagy 2008 označil Ján Fakla 
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 článok venovaný Viktorovi Kubalovi (1923-1997) – výtvarníkovi, režisérovi, 
zakladateľovi slovenského animovaného filmu, prvému rektorovi imaginárnej Univerzity 
humoru a satiry na vtedy ešte Slovenských gagoch 

... Uhrančivé oči, fúzy, pod nimi večný úsmev. A večne sa ponáhľal. Taký bol Viktor Kubal, 
výtvarník, režisér a zakladateľ slovenského animovaného filmu. 
„Niektorí ľudia nemajú humor radi, lebo ich identifikuje ako moróznych, pokryteckých, možno ich 
uráža. A humor je v skutočnosti vecou noblesy, úprimného obdivu,“ vravieval. Viktor Kubal by mal 
dnes osemdesiatpäť rokov. ...  
 „Nikdy som si nič neželal a všetko sa mi splnilo. Makajte a domakáte sa k tomu, čo chcete. 
Nemám veľké nároky. Celý život som sa bál, že vyhrám, napríklad zájazd do Sovietskeho zväzu... Keby 
ste mi dali mercedes, viete koľko by ste mi narobili starostí, ako sa ho zbaviť? A viete, mne je dobrý 
suchý chlieb s vodou alebo pri potôčiku na Železnej studienke si namočiť nohy do vody a len tak kukať 
do blba,“ vyznal sa v polovici 90. rokov v rozhlasovom Zrkadlení. ...  
 „Karikaturista vie, že na to všetko, čo by chcel povedať, je jeho život krátky. Možno preto si 
vyberá na stvárňovanie myšlienok práve kresbu čo najjednoduchšiu, zrozumiteľnú a iba keď je to 
nevyhnutné, s minimálnym slovným sprievodom. Najradšej by som nakreslil takú karikatúru, na ktorej 
by nebolo nič, a čitateľ by napriek tomu porozumel jej obsahu. To sa mi zatiaľ nepodarilo,“ povedal 
Viktor Kubal. ... 
 Viktor Kubal stál pri zrode festivalu Kremnické gagy a v roku 1981 sa stal prvým rektorom 
imaginárnej Univerzity humoru a satiry. Pred dvoma rokmi odhalili v kremnickej Uličke dlhých  
[* správne – Uličke slávnych nosov ] nosov jeho plastiku. ... 

 
542. Hamar, Juraj 

Anderle vrátil divadlu Gašparka / Juraj Hamar. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 16, č. 118 (22.5.2008), s. 18. 

 
 článok venovaný Antonovi Anderlemu (1944-2008) – slovenskému bábkohercovi  

a úradníkovi, niekoľkonásobnému účastníkovi Kremnických gagov (1988, 1990, 1992, 
1995, 2004, 2006) 

... Vo veku nedožitých 64. rokov nás 16. mája 2008 nečakane opustil Anton Anderle. Už dávno je 
neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. ...  
 „Haló, haló, dámy a páni, veľavážené ctené obecenstvo, pristúpte bližšie! Pricestovalo ku vám 
veľké Gašparkove divadlo. Neomeškajte ho navštíviť! Nech sa páči! ...“ 
 Takto nejako, za zvukov verklíka, pozývali ľudoví bábkari obecenstvo na svoje predstavenia ... 
A presne takto sa celé desaťročia prihováral publiku aj posledný ľudový bábkar na Slovensku Anton 
Anderle z Banskej Bystrice, ktorý bol zároveň predstaviteľom už tretej generácie ľudových bábkarov  
v rodine Anderleovcov. Vzácnou zhodou okolností je tento rod historicky spojený s ďalšou nemenej 
významnou dynastiou ľudových bábkarov Stražanovcov. 
 Rodinnú tradíciu založila Anderleho stará mama Eva Kouřilová, ktorá pochádzala z Moravy. 
Ako sirotu si ju vzal do opatery Ján Stražan, považovaný za zakladateľskú osobnosť bábkového 
divadla na Slovensku. Keď sa v roku 1909 vydala za Michala Václava Anderleho z Radvane, tomuto 
kumštu priučila aj jeho. Verní „dreveným človiečikom“ zostali aj Antonov otec Bohuslav a strýko 
Jaroslav. 
 Syn Anton sa narodil v roku 1944. Vždy spomínal, že už ako trojročný sedával na javisku  
a sledoval, ako strýko a otec hrávajú divadlo. Po maturite chcel ísť na divadelnú dramaturgiu, ale stal sa 
úradníkom. Starostlivo však uchovával otcove bábky, ktoré v 80. rokoch oprášil a začal hrávať. 
Onedlho ho poznala celá Európa. Jeho jazyk bol postavený na vynikajúcej hereckej práci, humore. 
Bábky aj vyrezával a reštauroval, budoval si teatrologickú knižnicu.  
 Anderlemu sa podarilo vrátiť európskemu tradičnému bábkovému typu divadla Gašparka ako 
archetyp bláznivého žartovníka, lapaja a beťára. ... 

 
543. Hledíková-Polívková, Ida 

Anton Anderle : posledný ľudový bábkar / Ida Hledíková-Polívková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 16, č. 120 (24.5.2008), s. 43. 

 
 článok venovaný Antonovi Anderlemu (1944-2008) – slovenskému bábkohercovi  

a úradníkovi, niekoľkonásobnému účastníkovi Kremnických gagov (1988, 1990, 1992, 
1995, 2004, 2006) 

... Prvé predstavenie mal v paneláku na banskobystrickom sídlisku ako 28-ročný. V tých časoch to bol 
disidentský kúsok, pretože bábkari príliš nezapadali do predstáv socialistickej spoločnosti. On sa však 
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nepoddal. Jeho drevené marionety postupne dobyli Európu, Spojené štáty i Kanadu a po páde režimu si 
získali aj slovenské publikum. Bábkové divadlo, ako hrával on, sa už nevidí. 
 Bol to príťažlivý vysoký muž s pevne znejúcim hlasom, ktorého obdivovali kolegovia – 
bábkari, divadelníci, zberatelia, teatrológovia, etnografi, priatelia, no najmä jeho diváci. Komediantský 
divadelný štýl hry s marionetami – bábkami vodenými zvrchu pomocou nití a drôtov – sa akoby 
zázrakom na Slovensku udržal aj v 21. storočí práve vďaka Antonovi Anderlemu. ... 
 V roku 1990 sa začala jeho dráha profesionálneho bábkara. Vytvoril Tradičné bábkové 
divadlo Antona Anderleho  

Anton Anderle patril do Medzinárodného bábkarského zväzu UNIMA/UNESCO, nebol však 
len jeho radovým členom, ale aj váženým bábkarom, zberateľom, reštaurátorom, skutočným ochrancom 
národného i európskeho kultúrneho dedičstva. ... 

 
544. Kremnické gagy : 29.-31. augusta / [autor] (fll). – Fotogr. 2. 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 18, č. 150 (26.6.2008). – [Príl.] Kumšt na celé leto. –  
S. 23. 

 
 informácie o 28. ročníku Gagov + o programoch + o účastníkoch 

 
545. Deti si vyberali „top exponát“ v Múzeu Gýča / [autor] LE. – Fotogr. 1. 

In: Kremnické noviny. – Roč. 17, č. 7 (júl 2008), s. 16. 
 

 pri príležitosti MDD kremnické deti navštívili Múzeum Gýča a vybrali tri najgýčovitejšie 
gýče 

 
546. Horváthová-Čisáriková, Alena 

Také milé gýče / Alena Horváthová-Čisáriková. – Fotogr. 4. 
 In: Slovenka. – ISSN 0231-6676.- Roč. 61, č. 30 (28.7.2008), s. 81. 

 
 info o gýči a Múzeu Gýča v Kremnici 

... Múzeum Gýča sa nachádza v Kremnici – hneď vedľa slávnej Uličky nosov [*správne – Uličky 
slávnych nosov ]. Nájdete tu okolo 500 predmetov z rozličných materiálov, ktoré majú byť varovaním 
pred zárodkom zlého vkusu, ktorý v nás ešte drieme. Lebo, či chceme alebo nie, gýč je súčasťou nášho 
života... 
Už pred dvoma rokmi boli Kremničania zapísaní do Guinnessovej knihy rekordov, a to mali ešte len 
okolo dvesto exponátov. ... 

 
547. Krakovič, Miloš 

Kremnické gagy. Festival humoru a satiry / [Miloš Krakovič]. – Obr. 1. – Záznam urobený 
15.2.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Žurnál. – ISSN 1337-219X. – Roč. 2. – Spôsob 
prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2008/Zurnal_PR.jpg 

 
 v článku sa píše o tomto ročníku + histórii festivalu 

 
548. Krakovič, Miloš 

Kremnickým gagom ťahá na tridsiatku / [Miloš Krakovič]. – Fotogr. 1. – Záznam urobený 
15.2.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Žurnál. – ISSN 1337-219X. – Roč. 2. – Spôsob 
prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2008/Zurnal_PR.jpg 

 
 informácie o tom, čo sa má udiať v Kremnici koncom augusta 2008 

 
549. Kremnické gagy.  

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 33 
(19.8.2008), s. 6. 

  
 „upútavka“ na tohtoročné Gagy 
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550. Abrahámová, Darina 
Milí moji! / Darina Abrahámová. – Fotogr. 2. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 2. 

 
 príhovor hlavnej dramaturgičky festivalu Dariny Abrahámovej 

...  Milí moji! (nie, zle, príliš familiárne a starosvetské...) 
Milí naši! (lepšie, také familiárne a starosvetské...) 

Alebo jednoducho: Milí všetci – opäť v našom GAGYvreci! 
Dnes som premýšľala, prečo tak bytostne potrebujeme radosť, pohodu smiech? Celé to pavučinové 
teoretizovanie o humore je väčšinou o tom, ČO a PREČO je niečo smiešne. A už sa to na nás začne 
filozofickopsychologickosociologickoumenovednefreudovskobergsonovsko...valiť. Áno, aj ja mávam 
tieto smiecholapačské, nudné, teoretické pokusy poraziť trápnou definíciou neviditeľnú armádu 
Komična. Ale rýchlo ma to, našťastie, prejde (nech mi niekto dokáže, že lenivosť je zlá vlastnosť,  
v dejinách každopádne často krát menej škodlivá ako jej opak). Nie, ja si radšej spomeniem napríklad 
na jedného insitného radošinského, dnes už nebohého, filozofa, ktorý sám seba šteklil, keď mu bolo 
chvíľku po pohrebe jeho zákonitej ženy na vlastné prekvapenie akosi clivo. Sám sa teda začal „pod 
pazucháma čiglať“ a hneď mu bolo veselšie! Alebo jeden môj sedliacky predok, profesiou samozvaný 
dedinský hrobár s exkluzívnou licenciou. Ten sa vraj tak bál prísť z krčmy opitý domov, že si radšej 
opicu chodieval vyležať do vlastnoručne čerstvo vykopaného hrobu. Tam si spieval svoje práve zložené 
ľudové pesničky do hviezdneho neba a asi mu tiež bolo dobre... Mám v rodokmeni aj tzv. lepšejších 
ľudí, dokonca prezidenta, vedca a herečku nemého filmu, ale slobodný humor a plebejská radosť báčiho 
Jana z Tóth Komlóšu sú mi akosi bližšie a smiešnejšie. Vtipno a Smiech sú ako Hlas a Ozvena. 
Demokraticky, jednoducho a fyzikálne automaticky fungujú len na správnom mieste a za správnych 
okolností. Takým správnym miestom, časom a príčinou je nepochybne posledný augustový víkend, 
Kremnica a GAGY. Kremnické GAGY – to je Vaša istota, ktorou Vás my chceme nanovo prekvapiť. 
Po vlaňajších Gagoch som si pozbierala a vyhodnotila rozličné ohlasy a zistila som, že popri 
prevládajúcom nadšení sa objavilo najviac výčitiek typu: na to a to predstavenie sme sa nedostali, lebo 
tam bolo veľa ľudí a protekční VIP... A teraz neviem, je to dobre či zle? Asi som sama sebe zlou 
protekciou, lebo na niekoľko programov som sa nepretlačila ani ja, ale verte mi, že šarmantnú náhradu 
som si vždy aj ako ohrdnutá diváčka našla. 
 Radujme sa, že Kremnické GAGY sú vďaka nadšeniu zakladateľov, profesionalite 
organizátorov, priazni sponzorov, vďaka tradícii, prostrediu, ponuke a atmosfére príťažlivé pre čoraz 
viac domácich aj pútnikov. Mňa teší, že rovnako pre všetky generácie publika, začínajúcich aj 
pokročilých umelcov, roduverných aj zahraničných hostí. 
 Medzinárodný aspekt Gagov, odkedy do dynamického organizačného tímu pribudol slovenský 
rodák z Francúzska pán Peter Bu, nadobúda samozrejmú podobu... a nejde o žiadne strašenie typu: 
bubububububu, ale o fakt, že humor hranice nemá a chce sa mu kočovať. Decká z umeleckých škôl, 
ochotníci aj múdri klauni, šašovia, kresliari, herci, muzikanti a iní im podobní výmyselníci a vtáci 
mávajú všade rovnako pestré krídla, drzý zobák a láskavé oči. 
 A Vy, naši diváci, im dajte svoj smiech ako výplatu najväčšiu. 

Vopred sa na to všetko spolu s Vami s chuťou chystá 
Darina Abrahámová, hlavná 

dramaturgička festivalu ... 
 

551. Dubačová, Viera 
Nebíčko filozofuje o mužoch a bytí / [Viera Dubačová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 10. 

 
 banskobystrické Divadlo z Pasáže a ich inscenácia Nebíčko 

... „Muži sú silní. Muži majú pipíka. Muži cikajú postojačky. Muži chránia ženy. Muži sú krásni. Muži 
fajčia, pijú, majú bruško, bijú ženy. Muži milujú ženy a muži zúria. Muži sú smutní,“ znie popiska  
k inscenácii Nebíčko, ktorú hrá banskobystrické Divadlo z Pasáže. Deviati herci v Nebíčku filozofujú  
o mužoch a bytí. Celá inscenácia prešla len drobnými úpravami, je takpovediac autentickým záznamom 
zo skúšania. Režisérkami boli Zuza Ferenczová a Barbara Kastner, ktoré sa postarali o výslednú 
podobu improvizácií a rozhovorov hercov s mentálnym postihnutím. 
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 Divadlo z Pasáže vzniklo v roku 1995 v Banskej Bystrici. Desať rokov fungovalo ako 
občianske združenie, od roku 2005 prešlo pod Divadelný ústav. V divadle pracuje 15 hercov  
s mentálnym postihnutím. Ide o jediné divadlo tohto druhu na Slovensku. ... 

 
552. Fakla, Ján 

Čarovňa sa počas festivalu premení ... / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 10. 

 
 Ivan Popovič maľoval na „zaujímavý materiál“ a rimavskosobotskí recesisti Vám, ak ste 

chceli, „primontovali“ pekné znamienko  
... Čarovňa sa počas festivalu premení aj na netradičný ateliér, kde sa v piatok podvečer budú maľovať 
zábavné karikatúry na ľudské, najmä ženské telá. Body-Cartoon-Painting vytvorí štetec v ruke známeho 
karikaturistu Ivana Popoviča. Ďalšou atrakciou budú materské znamienka. Kremnické gagy nezasiahnu 
do exkluzívneho práva plastických chirurgov, ktorí ich vyberajú. Na festivale, naopak, budete môcť 
získať jedno neškodné znamienko navyše. Vytvoria vám ho recesisti z Rimavskej Soboty ...  

 
553. Fakla, Ján 

Maďarskí karikaturisti a muzikanti opäť na gagoch / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 12. 

 
 maďarskí karikaturisti a hudobníci na Gagoch 2008 

 
554. Fakla, Ján 

Poďakovanie / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 2. 

 
 poďakovanie hlavných organizátorov všetkým, čo sa podieľali na organizovaní, 

financovaní, čo sa zúčastnili ... na tomto ročníku 
 

555. Geišberg, Martin 
Nominovaní pesničkári a kapely / [Martin Geišberg]. – Fotogr. 2.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 13. 

 
 pesničkár Peter Janků z Budmeríc + pesničkár Filip Marek z Hlohovca + kapela LaBon 

z Hlohovca = nominanti na Zlatého gunára v kategórii hudobné diela a produkcie 
 

556. Halienová, Lenka 
Gagy na výlete v hlavnom meste (kultúry) Martin / [Lenka Halienová]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 15. 

 
 niekoľko účastníkov Kremnických gagov 2008 sa zúčastnilo aj Martinského kultúrneho 

leta 2008 – Divadlo Maškrta – Slovensko + De Facto Mimo – Česko + Punch, Judy & 
Baby – Veľká Británia + Enano – Portugalsko + Osadía – Španielsko + Paul Clark – 
Holandsko 

... Už v dobách dávno minulých spojil podľa legendy Svätý Martin, patrón všetkých bezbranných  
a chudobných, svoje sily s kŕdľom husí. A preto aj dnes, v 21. storočí, spája Svätý Martin z Turca sily  
s gunárom Kremnického hradu a silou humoru a satiry sa rozhodli zaútočiť na konkurentov v boji o titul 
EHMK 2013 z južných a východných regiónov Slovenska, až bude z tej srandy perie lietať! Mesto 
Martin, ktoré je jedným zo štyroch miest v druhom kole súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 
2013, je totiž známe svojím zmyslom pre humor – čo v histórii už dokázalo mnohokrát (keď napr.  
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v čase najväčšej biedy, roku 1861, založilo Turčianske kasíno či v roku 1863, kedy v čase najväčšej 
maďarizácie založilo Maticu slovenskú alebo v roku 2006, kedy v čase kritiky kultúrnej neaktívnosti 
začalo kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013). Všetko to boli smelé činy, ktoré by 
bez štipky sebairónie a nadhľadu nemali šancu uspieť. 
 Zahraniční účastníci Kremnických gagov sa aj preto v nedeľu 31. 8. 2008 vydajú na výlet do 
hlavného mesta (kultúry) a budú skvelou „európskou“ bodkou za Martinským kultúrnym letom 2008. ... 

 
557. Kamenský, Marián 

Marián Kamenský o sebe / [Marián Kamenský]. – Obr. 1. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 12. 

 
 účastník Gagov 2008 Marián Kamenský napísal o sebe 

... Narodil som sa 1. apríla 1957 v Levoči. Do 12. roku som vyrastal v horárni pri petrolejovej lampe, 
otec bol totiž horár. Potom sme sa presťahovali na dedinu Hrachovo, kde som začal pokusne kresliť, ale 
nešlo mi to. Zo všetkých predmetov som mal jednotky, len z kreslenia dvojky a trojky. Po skončení ZDŠ 
som sa učil fúkať sklo v Poltári. Po dvoch rokoch som to vzdal a odišiel do Čiech. V Prahe som staval 
kulisy vo Vinohradskom divadle. Stále som kreslil. V roku 1981 som emigroval do Nemecka.  
V Hamburgu som sa naučil litografickú techniku na vysokej umeleckej škole, inak som autodidakt.  

Od roku 1982 som ilustroval satirické knihy pána G. Lauba, dobrodružnú literatúru R. Nehberga  
a biozoologické publikácie Ch. Kühla. Odvtedy organizujem výstavy a publikujem v rôznych 
periodikách: Die Zeit, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nebelspalter, Eulenspiegel, Manager, 
Penthouse, Kosmos, Westermanns Monatshefte, Hamburger Abendblatt, Dikobraz, atď. V roku 2001 
som sa vrátil na Slovensko. Žijem a pracujem v Rimavskej Sobote. Od roku 2004 kreslím pre Pravdu  
a Extra Roháč a pre švajčiarsku zdravotnú poisťovňu Helsana. Posledný rok kreslím pre US Playboy  
a slovenský Playboy a pre Wiener Zeitung (Wiener Journal). ... 

 
558. Kremnica – scény a pódiá.  

In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 10. 

 
 mapka scén a pódií 

 
559. Markovič, Milan 

Sranda víťazí : hymna Kremnických gagov / Milan Markovič. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 2. 

 
 Milan Markovič zložil hudbu aj text Hymny Kremnických gagov – Sranda víťazí 

 
560. Miháliková, Mária 

Anketa : Čo veselé vás postretlo od posledných Kremnických gagov...? / [otázku položila] 
Mária Miháliková. – Fotogr. 10. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 3.  

 
 členovia AHS odpovedajú na anketovú otázku „Čo veselé vás postretlo od posledných 

Kremnických gagov...?“ 
... Oslovili sme členov Akadémie humoru Slovenska. To sú tí „neobyčajní smrteľníci“, ktorí bdejú nad 
tým, aby kultivovaný a umeleckými hodnotami obdarený humor a satira na Slovensku nevymreli.  
A navrhujú pozoruhodné diela a výkony vytvorené za poslednú sezónu na ocenenie Zlatý gunár alebo 
Trafená hus. 
 
Milan MARKOVIČ 
Len samé veselé veci pri tvorbe pre tlač, rozhlas a televíziu, predovšetkým v českých službách, kde ten 
humor predsa len ešte nespadol celkom na dno. 
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Tomáš JANOVIC 
Podarilo sa mi zohnať (už dávno rozobraný) liek na depresie: Veľkú knihu židovských anekdot. Vrelo 
odporúčam. Tu je malá ukážka: Pán Kohn sa vrátil z koncentráka a rozpráva ľuďom, ktorí ho obdivujú 
ako hrdinu, o svojich zážitkoch. „Nemáte poňatie, ako taký koncentrák vyzerá. Predstavte si obrovský 
priestor obohnaný ostnatým drôtom, za ním ďalší plot nabitý elektrinou, v každom rohu strážna veža so 
svetlometmi, na dvore ozbrojení esesáci... Hotová pevnosť! A predsa som sa tam dostal.“ 

 
Ľubomír BELÁK 
Výrečnosť a verejné prejavy nášho pána prezidenta, ktoré sú neraz okorenené bonbónikmi. Ten 
posledný cukrík sa mu podaril, keď chcel niečo naozaj pozitívne povedať o ministrovi financií a pridať 
sa tak k zatĺkaniu pravdy o jeho návšteve na jachte v Monaku. Počiatek, tak sa ten minister volá, akosi 
nejde dokopy so spisovnou slovenčinou. A náš pán prezident si ctí všetko, čo je slovenské, aj gramatiku. 
Pri prejave začal slovami. „Nie je pravda, že pán minister POČIATEK...“, tu sa zháčil, pretože mu jeho 
učiteľská minulosť našepkávala, že niečo s tým menom nie je v poriadku. Ale ako bystrý právnik sa 
rýchlo spamätal a pokračoval: „...teda minister POČIATOK!“. To mi stačilo. V ten deň som si neustále 
opakoval: Počiatek, Počiatek, máš ty ale blbé meno, ani prezident Slovenskej republiky ti na neho 
nemôže prísť. 

 
Ján VALTER 
Postretli ma veselí priatelia, čo ma vždy natoľko rozveselí, že sa dokážem usmievať od stretnutia  
k stretnutiu. Volá sa to „bezdôvodné kontinuálne veselie“. 

 
Jakub NVOTA 
Skutočne postretnutý veselím som sa cítil na stanici v Břeclavi o pol tretej v noci, keď už nešiel žiadny 
vlak a ja som nemal kam ísť. Vtedy som stretol muža, ktorý povedal: „Sám píti je neveselo.“ A tak sme 
tam boli do rána medzi spešninami a veselo. Ráno vyšlo ako vždy slnko a prišiel vlak. Lebo od toho sú 
rána. Odchádzal som s odkazom, že „píti sám je neveselo“ a ešte s ním som postretol mnohých jeho 
kolegov. 

 
Martin GEIŠBERG 
Od posledných Gagov to najvtipnejšie, čo som stretol, som ja sám. Skutočne je to tak. Najväčšia sranda 
je, ako sa chovám. Keby som mal tú možnosť vystúpiť zo seba samého a pozorovať, čo stváram, určite 
by som pukol od smiechu. Nanešťastie, aj to príde vždy, keď je už po všetkom a potom to už také vtipné 
nie je. Poznáte to, no nie? 

 
Iveta RADIČOVÁ 
Predstavenie Fetišistky v SND či Rómeo a Júlija po záhorácky v Záhoráckom divadle, ale aj ranná 
relácia Hemendex v rádiu Expres. Či projekty ako Divadlo v podpalubí alebo výstava SNM o živote  
v 20. storočí, ktoré prinášajú nové pohľady na staré témy. Aj preto som ich navrhla na Cenu Stana 
Radiča, lebo ma nielen pobavili, ale nútia nás aj zamyslieť sa. 

 
Roman VYKYSALÝ 
Najviac ma rozveselila skutočnosť, že som v Prešove a Leviciach objavil Engelsovu ulicu. Nie je to však 
viac smutné ako veselé? 

 
Peter KOVÁČ 
Lučenec. Hostinec U čierneho orla. Vládne mu velikánsky portrét Františka Jozefa. Chlapi politizujú. 
Aktuálna téma – výrok Jána Slotu o Maďaroch, ktorí prišli do Karpatskej kotliny na malých, chlpatých 
a krivonohých koníkoch. „Áno, je to tak! Jano má pravdu!“ – kričí chlap z Lovinobane. „A ešte k tomu 
škaredých...“ – pritvrdzuje. „Zato vy ste sem došli z Paríža na mercedesoch...“ – odpovedá mu chlap 
 z Rapoviec, človek so zmyslom pre rovnováhu. 

 
Kornel FÖLDVÁRI 
Vo vrcholovej politike máme toľko komikov, že sa je na čom smiať priam každý deň. Aj keď je človeku 
vlastne skôr do plaču. ... 

 
561. Miháliková, Mária 

Cirkusantské čísla nadrilovali zvieratá / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 2. 
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In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G.– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. –  
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 5. 

 
 nemecké bábkové divadlo Die Fundus Marionetten Theater a jeho bábkové varieté 

zvierat s názvom Zirkus Gockelini 
 

562. Miháliková, Mária 
Clive Chandler predstaví malé i veľké bábky / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 5. 

 
 hosť Clive Chandler z Veľkej Británie – z Birminghamu a jeho bábky 

 
563. Miháliková, Mária 

Česká Groteska vracia do čias Chaplina / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 10. 

 
 divadelné štúdio De Facto Mimo z Jihlavy so svojím „nemým“ predstavením 

 
564. Miháliková, Mária 

Dobrá káva z literárnych textov a hudby / [Mária Miháliková]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 15. 

 
 spojenie literatúry a hudby na Gagoch 2008 

 
565. Miháliková, Mária 

Funny Fellows / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 13. 

 
 informácie o kapele Funny Fellows & Zuzane Haasovej 

... Repertoár Funny Fellows & Zuzany Haasovej je široký – obsahuje takmer všetky európske národné 
vplyvy a etnické prvky charakteristické pre old time. Nepovšimnuté nezostali ani piesne slovenskej 
hudobnej scény, ktoré vplyvom old time vznikli na začiatku štyridsiatych rokov. Nechýbajú ani 
autorské texty a čo je hlavné – zábava. Práve táto hudba nás prenesie do dôb, keď slovo gentleman  
a dáma mali svoj cveng. Jednoducho navodí príjemnú atmosféru v podaní výborných muzikantov...  

 
566. Miháliková, Mária 

Gargantua a Pantagruel prebudia históriu / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. –  
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 11. 

 
 Divadlo Ludus z Bratislavy a Kamilom Žiškom pre divadlo spracovaný román 

Gargantua a Pantagruel, ktorého autor je renesančný spisovateľ Francois Rabelais 
 

567. Miháliková, Mária 
Kadernícky ošiaľ v Kremnici : unikátni kaderníci z Barcelony možno učešú aj Vás / [Mária 
Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 4. 

 
 informácie o hosťoch – kaderníkoch z Barcelony – ale akých!?  
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568. Miháliková, Mária 
Klaun Enano „vyrába“ Červenú čokoládu / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 6. 

 
 hosť z Portugalska José Torres s červeným nosom a Červenou čokoládou  

 
569. Miháliková, Mária 

Klauni z dielne Márie Banášovej / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 12. 

 
 „smiešne plastiky“ z dielne Márie Banášovej na Gagoch 2008 

 
570. Miháliková, Mária 

Półpuszka na potulkách svetom / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 5. 

 
 maňušková show Przygody Półpuszki (Dobrodružstvá Półpuszka), ktorá vznikla  

v spolupráci talianskeho Teatro dell´Aglio a poľského Białostocki Teatr Lalek 
 

571. Miháliková, Mária 
Rómeo a Júlija v záhoráčtine bez smiechu? / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 11. 

 
 Rómeo a Júlia „trochu inak“ – v podaní Záhoráckeho divadla – nominant na Cenu Stana 

Radiča za objav roka 
 

572. Miháliková, Mária 
Snehulienku dokončia diváci / [Mária Miháliková]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 5. 

 
 článok o predstavení Snehulienka súboru Gong z Bratislavy = nominant aj laureát 

ocenenia ZG za produkciu pre deti 
 

573. Miháliková, Mária 
Spomienky na legendárnu Tatra revue / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 2. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 15. 

 
 informácie a spomienky na legendárnu Tatra revue 

 
574. Miháliková, Mária 

444-ročný Angličan odhalí svoj osud : dlhovekosť získal vďaka chybe pápeža / [Mária 
Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 4. 

 
 hosť z Amsterdamu – Angličan Paul Clark a jeho príbeh 
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575. Miháliková, Mária 
Trio Olga zablúdi na koncert Funny Fellows a Zuzany Haasovej / [Mária Miháliková]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 7. 

 
 trio, ktoré tvorí duo  = Trio Olga a ich vystúpenie s Funny Fellows a Zuzanou 

Haasovou 
 

576. Miháliková, Mária 
V Uličke nosov pribudne plastika / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 10. 

 
 v Uličke slávnych nosov pribudol nos herca Františka Dibarboru (1916-1987) – jeho nos 

pribudne k nosom Jula Satinského, Stana Radiča, Jara Filipa, Viktora Kubala, 
Mariána Kochanského, Kataríny Kolníkovej a Jána Melkoviča 

 
577. Miháliková, Mária 

Veselé listovanie v knižkách / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 15. 

 
 literatúra na Gagoch 2008 

 
578. Miháliková, Mária 

Všetky Shakespearove hry v jednom predstavení! / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 11. 

 
 opäť nesmrteľný Shakespeare a teraz kompletný – v podaní Mestského divadla zo Žiliny 

= nominant aj držiteľ ceny ZG v kategórii Divadelné inscenácie... 
 

579. Miháliková, Mária 
Zachráni dôchodcov mimozemšťan...? / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 11. 

 
 info o predstavení Kapustnica, ktoré prinieslo divadlo z Popradu Commedia 

 
580. Molnárová, Linda 

Muzika na gagoch. / [Linda Molnárová]. – Fotogr. 7.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 7. 

 
 článok z tohtoročnej medzinárodnej a multižánrovej „gagovskej“ hudobnej kuchyne – zo 

španielskej Cordoby prišiel hudbu „navariť“saxofonista Pedro Rafael Garcia Moreno, 
ďalej „kuchtila“ pätica hudobníkov z Prahy s názvom Vertigo quintet spolu s Dorotou 
Barovou a Davidom Dorůžkom, do hudobného kotla prispeli aj skupina Maronif  
a formácia Mango Molas, svoje ingrediencie prihodili aj skupiny QuasiMondo a Modré 
hory, Pressburger Klezmer Band, UMK s Martinom Giešbergom, Barabura... 

 
581. Nominácie AHS na Kremnické gagy 2008 podľa žánrov / kategórií / schválila  

Nominačná komisia AHS pod vedením prezidenta Milana Markoviča, zaznamenal J. Fakla. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 14. 
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 nominovaní AHS na „gagovské“ ceny (Zlatý gunár, Trafená hus a Cena Stana Radiča) 

v roku 2008 
 

582. Novotná, Mariana 
Expozície múzea k dispozícii hosťom festivalu : NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica  
poskytne návštevníkom festivalu Kremnické gagy svoje stále expozície v predĺžených 
otváracích hodinách / [Mariana Novotná]. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 13. 

 
 NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici poskytlo Gagom svoje priestory + Mariana 

Novotná (riaditeľka múzea) predstavuje jednotlivé expozície 
 

583. Program: Stredoeurópsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy ® 2008. 
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 8-9. 

 
 program Gagov 2008 

 
584. Sedláčková, Jana 

Doktori Klauni predpisujú liek „Smiech“ / [Jana Sedláčková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 6. 

 
 so svojou „smiechovou terapiou“ sa na Gagoch zúčastnili aj Doktori Klauni 

 
585. Sedlák, Peter 

Peter Sedlák / [Peter Sedlák]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 12. 

 
 účastník Gagov 2008 Peter Sedlák – nominant a ocenený cenou Zlatý gunár za karikatúru  

... Narodil sa v roku 1966. V Košiciach vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu, odbor 
reštaurovanie nástenných malieb a sgrafít. Prvé pokusy o kreslený humor pochádzajú z roku 1985. 
Vyštudoval Pedagogickú fakultu, odbor učiteľstvo s aprobáciou slovenský jazyk / výtvarná výchova. 
Pracoval ako reštaurátor na oddelení nástenných malieb v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči 
(1991), potom ako reštaurátor v starožitníctve v Aténach (Grécko, 1991-1992). Neskôr pôsobil ako 
grafik pre Slovenskú televíziu Košice (1992-1994). Tvoril TV-jingle, titulky, vizuály pre televízne 
relácie, robil prípravu a grafické návrhy pre animovaný seriál večerníčkov pre STV – Mačacia krajina. 
V súčasnosti učí na umeleckej škole v Prešove. Venuje sa kreslenému humoru, grafickému dizajnu, 
ilustrácii a tvorbe logotypov. ... 

 
586. Stražovec, Ivo 

Obrodenie myšlienky Múzea Gýča / [Ivo Stražovec]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 3. 

 
 info o Múzeu Gýča 

... Tak, a je to tu! A nastálo! Vždy poteší, ak zaujímavá myšlienka prežije. Nekonečne poteší, ak sa aj 
zrealizuje.  
 To bolo tak. Prvý pokus o otvorenie Stálej expozície gýča sa uskutočnil v Kremnici 3. júla 
2005 v jednej malej miestnosti na prízemí Bellovho meštianskeho domu na Štefánikovom námestí  
č. 14. Tu bola zhromaždená doteraz najväčšia zbierka (viac ako 200 ks) gýčových predmetov – 
prevažne z darov i výpožičiek. Stála expozícia však bola tri roky viac-menej provizórna. 
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Dnes môžeme smelo svetu ohlásiť, že myšlienka expozície Múzea Gýča v Kremnici prežila. Stála, 
podstatne rozšírená a zinovovaná expozícia bola otvorená v tom istom dome 3. júna a 4. júla 2008 aj 
slávnostne. (Ten deň sme nazvali Dňom nezávislosti – od umenia.) Múzeum Gýča rozšírilo expozíciu 
na 18 sekcií a exponáty prevyšujú počet 444 kusov. Európsky unikát medzi múzeami disponuje aj 
certifikátom „Slovenský rekord“. ... 

 
587. Valter, Ján 

Shooty / [Ján Valter]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2008 : festivalové noviny Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2008. – 
ISBN 978-80-85657-24-1. – S. 12. 

 
 účastník Gagov 2008 Martin Šútovec a nominant na ZG za karikatúru 

... Vlastným menom Martin Šútovec a vlastným rokom zrodu 1973. Od roku 2002 kresbou pravidelne 
komentuje udalosti v denníku Sme. V roku 2005 bol nominovaný ako objav roka. Shooty je zrejúci 
autor s karikatúrnym pohľadom na politiku a spoločnosť. Svojou modernou kresbou akoby presne 
zapadol do súčasnej ilustrátorskej tvorby. V roku 2008 ho Akadémia humoru Slovenska zaradila do 
nominácie na Zlatého gunára v oblasti karikatúry. Vo svojej tvorbe neumdlieva a tvorí ďalej. Pôsobí 
nielen ako glosátor v denníku Sme, ale aj ako ilustrátor knižnej tvorby. Nech teda tvorí ďalej a aj táto 
nominácia nech mu je povzbudením v neľahkej pozícii karikaturistu. Humorom vpred! ... 

 
588. Gagy spájajú amatérov a profesionálov / [autor] (EŠTE). – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(26.8.2008), s. 7. 

 
 informácie o 28. ročníku tohto festivalu poskytol Ján Fakla 

... V strednej Európe sú Kremnické gagy jediným multižánrovým festivalom zameraným na kultivovaný 
humor. „Spája amatérov a profesionálov. Hlavným kritériom výberu je len kvalita ich produkcií,“ 
povedal riaditeľ festivalu Ján Fakla. ... 

 
589. Počas gagov môžete podporiť aktivity Doktorov Klaunov / [autor] (IVA). – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(26.8.2008), s. 5. 

 
 organizátori Gagov myslia aj na najslabších z nás – opustené a choré deti  

...  Doktorov Klaunov poznajú už aj deti v našom regióne. So svojím programom navštívili Novú 
Baňu, aj Kremnicu. Počas Kremnických gagov, na ktorých vystúpia až šiesti z nich, budú môcť 
záujemcovia prispieť na ich ďalšiu činnosť prostredníctvom verejnej zbierky.  
 Doktorov Klaunov si väčšina ľudí spája s deťmi, ktoré trpia onkologickými ochoreniami. Ich 
predstavenia však nie sú určené len im. „Opodstatnenie majú takmer vo všetkých zariadeniach sociálnej 
a zdravotníckej starostlivosti, všade tam, kde sú deti kvôli svojim problémom vytrhnuté z rodinného 
prostredia. Poznajú ich aj deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých 
 v Kremnici, či v Domove sociálnych služieb Hrabiny v Novej Bani.“ uviedla Jana Sedláčková z Fondu 
Dr. Klaun. ... 
 Činnosť a aktivity fondu môžu už tento týždeň podporiť aj obyvatelia nášho regiónu. Šiesti 
klauni vystúpia v sobotu počas Kremnických gagov priamo na námestí. Tam si bude môcť každý 
návštevník kúpiť klaunovský nos, šašodžús, alebo hračku, a prispieť tak do verejnej zbierky ... 
Prostriedky, ktoré fond týmto získa, budú použité na ďalšie návštevy klaunov u chorých  
a hendikepovaných detí. ... 

 
590. Fajčíková, Kveta 

Gagy mieria do Európy : zajtra sa v Kremnici začína populárny festival humoru a satiry / Kveta 
Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 16, č. 201 (28.8.2008), s. 21. 

 
 o zaujímavostiach tohto ročníka informuje riaditeľ festivalu Ján Fakla 

 
591. Humoristi v Martine / [autor] (jap). – Obr. 1. – Záznam urobený 15.2.2010. 
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In: Kremnické gagy [elektronický zdroj] – Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 3 
(28.8.2008). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2008/PLUS_1_DEN_28_8_08.jpg 

 
 informácie o Kremnických gagoch na kultúrnom lete v Martine 

 
592. Kremnické gagy 29.8. až 31.8.2008, Kremnica. 

In: TV oko. – Č. 35 (28.8.2008), s. 5. 
 

 Gagy od svojich začiatkov po súčasnosť – stručne 
 

593. Začali sa Kremnické gagy, podľa Markoviča posilnia imunitu. – Záznam urobený 15.2.2010. 
  In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (29.8.2008). – Spôsob prístupu:   
  http://archiv.gagy.sk/ 
 

 info o nastávajúcich troch dňoch v Kremnici + „výroky“ prezidenta AHS Milana 
Markoviča, ktorý zo svojho postu udelil aj amnestiu  

 
... „Z moci svojho úradu vyhlasujem rozsiahlu amnestiu pre všetkých ľudí zatvorených do seba, ako aj 
pre všetkých doterajších držiteľov Trafených husí a iných trafených a navrhujem, aby sa na nich od tejto 
chvíle nehľadelo ako na postihnutých, ale iba ako na naozaj zvláštnych,“ povedal Markovič. ... 

 
594. And the Zlatý gunár goes to ... – Záznam urobený 15.2.2010. 

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (30.8.2008). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 laureáti ocenení Zlatý gunár a Trafená hus 

 
595. Ocenia Počiatka? : Trafená hus sa môže ujsť ministrovi financií / [autor] (mš). – Fotogr. 1. 

In: Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 3, č. 202 (30.8.2008), s. 2. 
 

 politici (okrem iných) – nominanti na ocenenie Trafená hus – minister financií Ján 
Počiatek, poslanec Jozef Rydlo a „smerák“ Ján Podmanický 

... Originalita Jána Počiatka pri vysvetľovaní cesty do Monaka vyrazila dych i humoristom. Minister 
konkuruje i poslancom Rydlovi a Podmanickému. 
 Ak z niečoho humoristom rozum zastane, ocenia to Trafenou husou. Tá sa dnes môže ujsť 
ministrovi financií Jánovi Počiatkovi za habkanie pri vysvetľovaní pobytu na jachte J&T v Monaku. 
Počiatek laškovanie s finančníkmi vysvetľoval najskôr babami, následne záujmom o preteky F1. Kto ich 
vyhral, však netušil. [* alebo  ?] Práve vďaka tomuto výkonu je minister jedným z kandidátov na 
udelenie ocenenia, ktoré humoristi každoročne odovzdávajú na svojom festivale Kremnické gagy. ...  

Ďalším uchádzačom je i vydavateľstvo Vzlet Čadca za zbierku oslavných ód na Jozefa Tisa – 
Prvý prezident. Doslov tu nenapísal nik iný ako škandalózny poslanec – „profesor“ Jozef Rydlo, 
pričom básnické črevo predstavil v knihe i smerák Ján Podmanický. ... 

 
596. Skončili sa Kremnické Gagy. – Záznam urobený 15.2.2010.  

In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (31. 8. 2008). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/ 

 
 info o priebehu Gagov 2008 a účastníkoch v tomto ročníku 

 
597. Fajčíková, Kveta 

Markovič ako prezident skončil : Kremnicu bavilo tri dni viac ako tristo umelcov z desiatich 
európskych krajín / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 16, č. 203 (2.9.2008), s. 17. 

 
 informácie o priebehu Gagov v tomto roku a tiež o ukončení „prezidentovania“ v AHS 

Milana Markoviča 
... Do programu festivalu humoru a satiry Kremnické gagy sa občas násilne vtlačila aj nostalgia. 
Napríklad v momente, keď po skončení trojdňovej zábavy klesala na mestskom hrade vlajka s nápisom 
Sranda víťazí a spolu s ňou sťahovali z funkcie prezidenta Akadémie humoru Slovenska Milana 
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Markoviča. „Štatút festivalu je už raz taký. Súhlasím, že prezidenta treba meniť a nielen na gagoch,“ 
dodal Markovič. ... 

 
598. Kremnické gagy mohli posilniť vašu imunitu / [autor] (SITA). – Fotogr. 1. 

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 35 (2.9.2008), 
s. 5. 

 
 rozsiahly článok o otvorení tohto ročníka Gagov + príhovor prezidenta AHS Milana 

Markoviča + o podujatiach + o zúčastnených účinkujúcich + a tiež ocenených Zlatým 
gunárom aj Trafenou husou a špeciálnou cenou Cenou Stana Radiča … etc … etc ... 

 
599. Staník, Miroslav 

Počiatek je na smiech : minister financií vyhral trafenú hus, prebrať si ju má na nafukovačke na 
Balatone / Miroslav Staník. – Fotogr. 2. – Záznam urobený 12.2.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 3 
(3.9.2008). – Spôsob prístupu: 
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2008/PLUS_1_DEN_3_9_08.jpg 

 
 tohtoročná Trafená hus „trafila“ ministra financií Jána Počiatka a suverénne si ju od 

humoristov vyslúžil 
 

600. Staník, Miroslav 
Minister Ján Počiatek si Trafenú hus prevezme, ale : Chce formulu! / Miroslav Staník. – 
Fotogr. 2. – Záznam urobený 12.2.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Plus jeden deň. – ISSN 1336-9776. – Roč. 3 
(4.9.2008). – Spôsob prístupu:  
http://archiv.gagy.sk/image/napisali2008/PLUS_1_DEN_4_9_08.jpg 

  
 smutnosmiešna? alebo smiešnosmutná? story Jána Počiatka a Trafenej husi pokračuje 

 
601. Jablonovský, Fero 

   Gagy podľa Kapitáňovej aj Piška / Fero Jablonovský ... [et al.]. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 18, č. 207 (6.9.2008). – [Príl.] Salón Kumštu. – S. 6. 

 
 postrehy a dojmy Fera Jablonovského, Rasťa Piška, Daniely Kapitáňovej, Juraja 

Šebestu a Juraja Fellegiho z Gagov 2008 
 ... Fero Jablonovský, knižný grafik 
Tohtoročné Kremnické gagy boli najlepšie, na akých som sa zúčastnil, aj krásne letné počasie 
končiaceho sa leta im prialo. Napriek tomu, že sa pre ospravedlnenú neúčasť nekonala Improkarikatúra, 
som rád, že bolo ocenené celoživotné dielo Ladislava Belicu. Vyhlasovanie cien Zlatý gunár bolo 
vďaka rodinnému triu Geišbergovcov vtipné a kultivované, ale aj ocenení presvedčili, že si ceny 
zaslúžia. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že televízie zďaleka nevedia využiť to, čo im Kremnické gagy 
ponúkajú. Verím, že pripravované zmeny na budúci rok potešia nielen autorov, účinkujúcich, ale 
predovšetkým divákov. 

 
  Rasťo Piško, humorista 
V záplave všakovakých letných festivalov sú Kremnické gagy jedinečným podujatím. Nielen preto, že 
sa nepretržite už 27 rokov venujú humoru a satire vo všetkých ich podobách. Z podujatia, ktoré založilo 
zopár amatérskych divadelníkov, sa v posledných rokoch transformovali na stredoeurópsky festival. 
Okrem toho si organizátori vzali na bedrá aj ďalšiu neľahkú úlohu. Sledovať a oceňovať to najlepšie, čo 
sa v rámci srandy za ostatný rok na Slovensku udialo. 

 
  Daniela Kapitáňová, spisovateľka 
Tým najlepším na Kremnických gagoch bolo (pre mňa) slávnostné odovzdávanie cien tým najlepším  
v humore. Vďaka nadhľadu ocenených, kultivovanej videoprojekcii, a najmä vďaka dvojgeneračným 
Geišbergovcom – Marián (otec), Martin a Marek (synovia), ktorí program moderovali.  
S neobyčajným šarmom a noblesou – boli vtipní bez hovorenia vtipov, bezprostrední bez trápnosti  
a zdvorilí bez servilnosti. V smogu, ktorým je slovenský humor každodenne znečisťovaný, pôsobili ako 
liečivý ozón. Rovnako ako celé tohtoročné Kremnické gagy. 
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  Juraj Šebesta, spisovateľ, prekladateľ 
Gag prvý: pozvali ma do literárneho programu Štípanec spolu s Ivetou Radičovou, Annou 
Zemaníkovou, Tomášom Janovicom, Petrom Gregorom, Františkom Kovárom, Ľubom 
Dobrovodom a ďalšími kapacitami. 
Gag druhý: ubytujeme sa aj s manželkou, dcérou a psom v horskej chate Limba na Skalke, kde trošku 
premrzneme, keďže sme zabudli, čo znamená horská. 
Gag tretí: vstupné na Štípanec je stopäťdesiat korún, navrhujem aby za mňa vystupoval náš pes Žofia, 
bez nároku na honorár – režisér nesúhlasí. 
Gag štvrtý: Kremničania prídu, zaplatia vstupné a viacerí musia stáť, napriek tomu, že vedľa v tom 
istom čase hrá GUnaGU (za štyri kilečká, ale tiež vypredané). 
Gag piaty: tí Kremničania sa smejú; asi zo slušnosti, alebo zo zúfalstva, alebo z nás – Zlatý gunár aj  
s Trafenou husou patria im. 

 
  Juraj Fellegi, redaktor denníka Pravda 
Ako sa píše päť viet o festivale, na ktorý redaktor nemohol zájsť? Lákali napríklad Punch, Judy & 
Baby slávneho britského bábkara Cliva Chandlera, anglický komik a posledný džentlmen Paul Clark 
z Amsterdamu, tradične potom nedeľný pohár improvizácie – tento raz jeho 24. ročník. Prehliadka 
humoru a satiry naplní vždy koncom leta Kremnicu najmä príjemnou a uvoľnenou atmosférou. Kto na 
Kremnických gagoch nebol, môže ľutovať. Redaktor ľutuje. ... 

 
602. Horváthová-Čisáriková, Alena 

Rytieri ešte nevymreli : prečo by historickí šermiari nechceli žiť v dobe, ktorú stvárňujú? / 
Alena Horváthová-Čisáriková. – Fotogr. 6. 
In: Slovenka. – ISSN 0231-6676. – Roč. 61, č. 37 (2008), s. 10-11. 

  
 rozsiahly článok o dvoch účastníkoch Slovenských/Kremnických gagov – šermiarskom 

združení Bojník z Bojníc (Gagy obohatili v rokoch 1983, 1984) a Spoločnosti veselých 
šermiarov Cassanova z Banskej Bystrice (vystupovali na Gagoch v rokoch 1996, 1999, 
2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)  

 
603. Jaslovský, Marian 

Ľudstvo napreduje vďaka lenivosti / Marian Jaslovský, Roman Vykysalý. – Fotogr. 5. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 16, č. 218 (20.9.2008), s. 21 a 23. 

 
 rozhovor s Romanom Vykysalým o jeho životných plusoch a mínusoch, o účinkovaní  

v Divadle v podzemí, o Gagoch, o Labyrinte, o hraní, o kováčstve, o LOJZOVI,  
o jeho vlastnej brade a psoch, v neposlednom rade o spolupráci s Jánom Faklom,  
o Múzeu Gýča (ako jeho riaditeľ) a tiež o lenivosti a pracovitosti ... 

...  Ako spomínate na prvý ročník festivalu Kremnické gagy v roku 1981? 
 Keď Jano Fakla vymyslel, že by sme mohli urobiť festival, ja som sa chytil ako prvý. Spočiatku 
to bol malý festival na krajskej úrovni, všetko bolo malé, potichu. Najprv sa mal volať Hlody a v logu 
sme mali mať potkana. Ťažko povedať, čo sú pre mňa Gagy. Ťažko hľadať adekvátny výraz. Sú vo mne. 
Keď odchádzam z Kremnice na chalupu, vždy zoberiem stopárov. Jedna dievčinka sa ma tento rok 
spýtala – boli ste na Gagoch? My chodíme každé leto, vždy sa na ne tešíme. Pýtam sa – a koľkokrát ste 
boli? Ona hrdo, že štvrtýkrát. A vy? Dvadsiaty ôsmy, vravím. To sú pekné zážitky. 
 Nedávno sa skončil posledný ročník Gagov. Aký bol? 
 Stále vyššie sa ísť nedá, nie je to ani náš cieľ, lebo o päť rokov by sme museli pozývať 
Marťanov. No predsa len bol bohatší, zúčastnilo sa na ňom viac štátov, napríklad aj Portugalci. 
Zaujímavejší bol aj v detailoch, stále sa snažíme vymyslieť niečo nové a svieže. Tak ako sme kedysi  
v rámci festivalu otvorili Múzeum Gýča, tento rok sme mali na námestí kozmetické štúdio, kde si mohli 
dať ľudia urobiť pigmentové škvrny, materské znamienko. 
 Jednou z vašich úspešných aktivít je aj riaditeľovanie Múzea Gýča, ktoré je otvorené 
celoročne. Ako k tomu prišlo? 
 Prišiel som s tým dávno, niekedy v roku 1983. Ako mladý výtvarník som chcel touto formou 
hrdo bojovať proti gýču. Myšlienka sa obnovila pred troma rokmi a počas krátkeho času sa mi podarilo 
zozbierať veľké množstvo exponátov. Postupne som si však tie predmety obľúbil a zistil som, že proti 
tomuto sa bojovať nedá, jediné, čo môžeme dosiahnuť, je, aby ľudia takéto veci príliš nehromadili, 
jednotlivo sú milé. Podľa mňa trpaslík alebo jeleň už nie sú gýč, gýčovité sú medziľudské vzťahy  
a správanie ľudí – telenovelovský štýl, snobstvo, ignorancia. To treba zrušiť, nie trpaslíkov. 
 Brada je výrazná súčasť vášho imidžu. Má nejaký príbeh? 
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 Akože som si ju nechal narásť v šesťdesiatom ôsmom, keď prišli Rusi? To nie. Len rýchlo 
zarastám a nechce sa mi holiť. Už v pätnástich som mal fúzy. Vojna – to boli pre mňa muky. Po nej som 
sa už nikdy neholil, je to už tridsať rokov. Som lenivý. Všetko robím z lenivosti, aj veľkých psov mám 
vždy preto, aby som sa nemusel zohnúť, keď ich hladkám. Ľudstvo napreduje vďaka lenivosti. Pracovitý 
človek drie s lopatou, lenivý vymyslí bager a nájde človeka, čo bude bagrovať. ...  

 
604. Fakla, Ján 

Gagy v Kremnici zostávajú... / Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 17, č. 12 (december 2008), s. 13. 

 
 vážna (ale naozaj vážna) informácia o tom, že Gagy v Kremnici naozaj zostávajú + zo 

„zákulisia“ prípravy gagov 
 ... Gagy v Kremnici zostávajú ... 
...vyhlásil na mestskom hrade posledného augusta – na záver slávnostného ukončenia 28. ročníka 
Stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy – jeho režisér a spoluzakladateľ Roman 
Vykysalý. 
 A mal pravdu. GAGY síce boli toho roku na krátkom „výlete“ v neďalekom Martine, ale len 
preto, že toto mesto kandidovalo na Európske hlavné mesto kultúry 2013. GAGY sú a aj naďalej budú 
KREMNICKÉ. Aj keď sú každý rok viac medzinárodné, od roku 2009 budú „už len“ EURÓPSKE. 
Prívlastok „Stredo“ totiž europoslanec Milan Gaľa na slávnostnom otvorení podujatia navrhol 
vynechať, pretože akcia vraj už dosahuje európske parametre. Organizátorov toto uznanie a podpora 
potešila, veď takýto cieľ si vytýčili už dávnejšie. To, že sa za posledné tri roky podarilo privítať 
vynikajúcich umelcov z 12 krajín EÚ a Švajčiarska nie je náhoda, ale realizácia cieľavedomého 
koncepčného úsilia Hlavného realizačného tímu (HRT), vďaka ktorému získalo podujatie vysokú 
prestíž a zaradilo sa medzi najvýznamnejšie festivaly v SR.  
 Prípravy na 29. ročník začali už koncom septembra. Hlavní organizátori Mesto Kremnica, 
Nezisková organizácia NEO Bratislava a G.A.G.- umelecká agentúra, spol. s. r. o. Banská Bystrica pri 
vyhodnotení predošlého ročníka podpísali Memorandum o spolupráci na ďalší rok. HRT vzápätí 
pripravil podrobný Projekt EFHaS Kg´09, s ktorým sa uchádza o finančnú podporu na Ministerstve 
kultúry, v kultúrnych fondoch a u stálych i potencionálnych sponzorov. Proces prípravy akcie 
medzinárodného rozsahu trvá prakticky celý rok, pretože získať finančné prostriedky z viacerých 
zdrojov, dohodnúť podporu významných médií a najmä pripraviť kvalitný a atraktívny program – to sú 
desiatky až stovky stretnutí, rokovaní a zmluvných plnení, ktoré si väčšina z návštevníkov akcie 
nedokáže predstaviť. HRT, spoluusporiadatelia i neveľký festivalový štáb si svojou vytrvalou  
a zodpovednou prácou získali dôveru mnohých osobností, partnerov a hostí, ktorí prichádzajú do 
Kremnice spoľahnutí na dobrú organizáciu, hodnotnú zábavu a skvelú atmosféru v meste, ktoré má svoj 
neopakovateľný genius loci. 
 Udržať úspešnosť a úroveň festivalu, ktorý nie je zameraný na komerčnú zábavu ale na 
duchaplný a kultivujúci humor a satiru nie je jednoduché. Záujem je veľký, počet hostí a návštevníkov 
stúpa – no aj ich nároky – nielen na program, ale aj na rozsah a kvalitu ubytovania, a najmä na 
poskytovanie stravy a služieb. V nich majú viacerí domáci podnikatelia a firmy rezervy napriek tomu, 
že silná propagácia akcie pritiahne na tri (štyri) dni do mesta tisíce malých „investorov“. Aj preto sú 
organizátori nútení spolupracovať s externými dodávateľmi. Kremnické gagy oživujú cestovný ruch 
mesta aj ďalšími satelitnými akciami, ktoré chcú ešte viac rozširovať, rozvíjať a cez ne návštevníkom 
festivalu sprostredkovať aj iné hodnoty mesta a atraktívnosti okolia napr. stála expozícia Múzea Gýča, 
veselý piknik na Štefánikovom námestí, relaxačný deň na Skalke a pod. 
 Kremnické gagy si získali v posledných rokoch dobré meno. Je pravda, že organizátori dostali 
ponuky zorganizovať GAGY aj v iných mestách. V Kremnici však majú zatiaľ dobré podmienky, 
ľudské pochopenie i zázemie. Absentuje iba veľké javisko. Pokiaľ však bude vôľa, ochota ľudí k 
spolupráci a trvalá podpora zástupcov mesta, Kremnické gagy naozaj nemajú dôvod z Kremnice 
odchádzať.  
 Na budúci rok sa opäť stretneme v termíne 28.-31. 8. 2009 na GAGOCH v Kremnici. 

Ján Fakla spoluzakladateľ a riaditeľ festivalu 
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Ročník XXIX. 
 

Termín:    28. august 2009 (piatok) – 30. august 2009 (nedeľa) 

Prezident Akadémie Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické  
gagy (AH EFHaS KG):    Jozef Mokoš 
 

Výkonný predseda Nominačnej komisie:  Ján Fakla 
 

Akademici (členovia AH EF HaS KG) z http://www.gagy.sk/archiv:2009:zlaty-gunar-

akademici-09: 
 
Členovia Akadémie zastupujúci Slovenskú republiku 
 
Peter Kováč –    divadelné inscenácie a kabarety 
Peter Lipa –    hudobné produkcie (všetky žánre) 
Milan Sládek –  pohybové a pouličné produkcie (pantomíma, klaunérie, žonglovanie, kúzla a 

ilúzie, sochy) 
Ondrej Spišák –   produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné a pod.) 
František Jablonovský –  karikatúry, fotografie a iné výtvarné diela 
Tomáš Janovic –   literárne a žurnalistické diela 
Marcel Šustek –   improvizácie a umelecký prednes 
Iveta Radičová –   Cena Stana Radiča za objav roka 
Roman Vykysalý –  Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane 
 
Členovia Akadémie zastupujúci krajiny Európskej únie 
 
Peter Zsapka –    zastúpenie Európskej komisie v SR 
Elena Arnaudová –   Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave 
Jana Burianová –   České centrum v Bratislave 
Péter Krasztev –   Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave 
Zbigniew Machej –   Poľský inštitút v Bratislave 
 

 
Slogan: „SMIECH BEZ HRANÍC “ = slogan pre 29. ročník Gagov 
 

Novinky: 
 
– smutná novinka – v Uličke slávnych nosov pribudla v tomto ročníku plastika nosa Antona Anderleho (1944-
2008) – slovenského bábkoherca, niekoľkonásobného účastníka Kremnických gagov (1988, 1990, 1992, 1995, 
2004, 2006) – autorkou reliéfu je Miška Grznárová – (vtedy) študentka Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 
– Gagy celoeurópske – od tohto ročníka Gagy nesú názov – Európsky Festival humoru a satiry 
KREMNICKÉ GAGY 
 
 – spoluorganizátorom festivalu v rámci „Európskeho roka tvorivosti a inovácie" bolo aj Zastúpenie Európskej 
komisie v SR 
 
– organizátori nadviazali spoluprácu s medzinárodným festivalom karikatúry Satyrykon v Poľsku  
a Veľvyslanectvom štátu Izrael 
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– vznikla Akadémia humoru Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy s medzinárodným 
zastúpením – nadväzuje na činnosť Akadémie humoru Slovenska, ktorá pôsobila na KG v rokoch 2004 – 2008  
 
... Akadémia Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ... je reprezentatívne hodnotiace 
kolégium aktívnych umelcov a kritikov z oblasti tzv. živého umenia, ktorí žijú a pôsobia na Slovensku alebo  
v niektorom zo štátov Európskej únie. AEF KG je priamou pokračovateľkou Akadémie humoru Slovenska, ktorá 
vznikla a v rokoch 2004 – 2008 pôsobila v rámci Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. ... 
 

BALÁŽOVÁ, Zuzana – KELLEY, Pavol – FAKLA, Ján. 2008. Akadémia európskeho festivalu humoru 
a satiry : štatút. In Kremnické gagy [online]. 2008 [cit. 2010-03-10]. Dostupné na internete:  
<http://www.gagy.sk/archiv:2009:zlaty-gunar-statut-09> 

 
– Zlatý gunár je od tohto roku medzinárodné ocenenie – Trafená hus naďalej zostáva národným ocenením  
 
– nová web-stránka festivalu www.gagy.eu s možnosťou rezervácie vstupeniek a evidencie ubytovania – 
uvádzaná už aj na informačných tlačených materiáloch Gagov 2008 
 
– aktívna činnosť pôvodnej stránky www.gagy.sk bola ukončená po 28. ročníku – v marci 2009 – je pasívna  
a slúži ako archív festivalu, najmä ročníkov 2004–2008  
 
– novinkou sú aj STARINKY  na webstránke Gagov  
 
– 137* Slovenský rozhlas Bratislava – sa stal generálnym mediálnym partnerom a mal svoju stálu scénu – 
festivalový klub Labyrint – zaznamenával na nej všetky literárne a hudobné produkcie, ktoré odvysielal  
na Rádiu Devín a Rádiu Slovensko  
 
– 138* MeToo – nová multimediálna internetová televízia prenášala on-line vybrané programy na svoju stránku 
www.metoo.sk 
 

Zaujímavosti:  
 
– účasť účinkujúcich z Belgicka, Bulharska, Česka, Francúzska, Holandska, Izraela, Maďarska, Nemecka, 
Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Talianska, Ukrajiny a ďalších 
 
– vyhlásenie ocenených Zlatým gunárom, Trafenou husou a Cenou Stana Radiča prebehlo v nedeľu 
 

Top produkcie: 
 
– Milan Sládek (Nemecko) – Pantomíma – sólové predstavenie svetoznámeho míma slovenského pôvodu – 
(Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok) 
 
... Milan Sládek 
Z Nemecka, svojho druhého domova, dorazí mím Milan Sládek. Festivaloví návštevníci sa môžu tešiť na jeho 
sólové prierezové predstavenie PANTOMÍMA, ktoré je ukážkou najvyššej profesionality svetového umelca.  
Ak ste ešte nevideli míma v akcii, prijmite pozvanie na dvojhodinovú absenciu slov. Sládek všetko vyrozpráva 
gestami a pohybmi tela. Pantomímu považuje za najčistejšie herecké umenie. Sedemdesiatjeden ročný emigrant, 
rodák z Púchova, ktorý počas komunizmu odišiel do Nemecka, neustále žne svetové uznanie. Prvé pantomímy 
mal za sebou už počas strednej školy, keď sa učil za rezbára. Po maturite si vybral herectvo. Ešte na vysokej 
škole vytvoril s Eduardom Žlábkom z Burianovho divadla D34 svoj prvý pantomimický súbor. Po roku 1968 
opustil Československo a v roku 1974 otvoril Divadlo Kefka v Kolíne nad Rýnom. Išlo o jedinú divadelnú 
scénu pantomímy v západnej Európe. Sládkovo meno stálo aj za svetoznámym festivalom pantomímy 
GAUKLER. Po páde železnej opony sa vrátil na Slovensko a viedol Divadlo Aréna. Neskôr sa rozhodol pre 
opätovný návrat do Nemecka. Minulý rok sa objavil na Slovensku, aby pri príležitosti svojho životného jubilea 
uviedol dve predstavenia – NOVÉ SÓLOPANTOMÍMY a PANTALON UND COLUMBINE. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009d. Dve legendy na Gagoch – Jiří Suchý a Milan Sládek. 
In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 5. 

                                                
137* – pozn. zost. – informácia od Jána Faklu 
138* – pozn. zost. – informácia od Jána Faklu 
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– Divadlo Semafor – Praha (Česko) + Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – Raut na půl 
párku – kabaret s Jiřím Suchým, Funny Fellows a Zuzanou Haasovou, účinkujúci: Jiří Suchý, Zuzana 
Haasová , Martin Babjak, Roman Féder, Daniel Valášek, Pali Ivičič, Jozef Scheiner, Peter Baran – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
... Aperitívom sa prenesieme do minulého storočia, predjedlom sa naladíme na jazzovú nôtu, polievka  
s úsmevom Zuzany Haasovej pohladí, aby hlavné jedlo pána Jiřího Suchého, bohaté, pestré a výživné, dodalo 
vášmu telu to, bez čoho nemôže žiť. Omladzujúce účinky sú zaručené. Dezertom bude flambovaná myš Martina 
Babjaka, kávu vám podávať nebudeme. Aby nenastalo nehatané trávenie požitého jedla, pohár vína vám nalejú 
páni z FUNNY FELLOWS. Odporúčame priniesť so sebou vlastnú lyžicu. Raut pripravili a hlavné menu 
podávajú: Jiří Suchý, Zuzana Haasová, Martin Babjak, Roman Féder, Daniel Valášek, Pali Ivičič, Jozef 
Scheiner, Peter Baran. ... 
 

FÉDER, Roman. 2009. Raut na půl párku. In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra,  
spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 5. 

 
... Jedným z najväčších lákadiel festivalu Kremnické gagy bol kabaret Raut na půl párku. Detaily nám 
prezradil líder retrokapely Funny Fellows ROMAN FÉDER, ktorý projekt s legendou českého divadla 
Semafor Jiřím Suchým vymyslel. 
 
 Ako vznikol nápad spojiť Jiřího Suchého s Funny Fellows? 

„Bolo to vďaka povodni. Keď zatopilo v Prahe divadlo Semafor, napadlo mi zorganizovať niekoľko  
koncertov spojených so zbierkou na obnovu divadla. Tam sme sa osobne spoznali s pánom Jiřím Suchým 
 a Jitkou Molavcovou, keďže obaja účinkovali na týchto koncertoch. Neskôr v českej televízii pripravovali 
Silvester, kde s našou Zuzanou Haasovou účinkovali v programe Dixie ako Brno. Bola to dobrá spolupráca  
a aj výsledok bol zrejme príjemný, lebo od toho momentu sme s pánom Suchým účinkovali na viacerých 
akciách.“ 
 
 Do Kremnice ste prišli s programom, kde sa predovšetkým improvizovalo, no divákov výsledok 
nadchol. Dlho vás nechceli pustiť z javiska. 
 „Raut na půl párku je skutočne postavený na improvizácii, iba hudba a piesne sú pevnou zložkou. Je to 
ozajstný kabaret, kde reflektujeme to, čo sa aktuálne deje, čím žijeme, ale v našom prípade cez láskavý filter 
obdobia tridsiatych rokov. Narážame tým na historickú špirálu.“ 
 
 Bolo zložité dotiahnuť tento spoločný projekt do úspešného konca? A neplánujete ho zopakovať? 
 „Divadlo aj kabaret predstavujú umenie neopakovateľného momentu. Preto všetky filmové záznamy 
takýchto predstavení sú unikátne a kabaretné koncerty so Zuzkou Haasovou sú vždy neopakovateľné. Boli sme 
na festivale, kde sme celý program viedli v poľsko-anglickom dialekte. Je to možné preto, lebo partner na javisku 
vám rozumie a Zuzana je dobrá herečka, ktorá počúva a rozvíja témy. Preto sa dopĺňame. V prípade pána 
Suchého nemusím hádam nič hovoriť ani dodávať. Je to všetkým jasné. Zo začiatku som mal rešpekt ho v niečom 
doplniť, ale potom sa mi čosi podarilo a on to pochválil. Mal som pocit, že som práve urobil skúšku z humoru.“ 
 
 Hoci Kremnické gagy sú známy festival, ako sa vlastne podarilo presvedčiť takúto osobnosť na 
návštevu malého mesta? 
 „Už minulý rok som pána Suchého oslovil, aby sme spolu účinkovali v Kremnici, ale z časových 
dôvodov sa to nepodarilo. Pán Suchý však vždy dodržal sľub, tak to vyšlo teraz.“ 
 
 Semafor to nie je iba divadlo, ale legenda pre viaceré generácie. Vy tvrdíte, že keby nebolo 
Semaforu, nebolo by populárnej hudby. Ako ho vnímate dnes, keď oslavuje polstoročie existencie? 
 „Myslím si, že je to tak, aj keď je to povedané s trochou divadelného zveličenia. Stačí si len spomenúť, 
kto všetko cez Semafor prešiel. A tak k nemu pristupujem – ako k porcelánu po babičke, z ktorého popíjame 
nedeľnú kávu. Pravidelne, sviatočne, s úsmevom.“ 
 
 Jiří Suchýsa stal zároveň krstným otcom najnovšieho CD Funny Fellows s názvom Jaj Zuzka, 
Zuzička. Pokrstil ho v duchu vášho kabaretu príznačne – párkom. Akú hudbu na albume nájdeme? 
 „Myslím si,  že poslucháč sa nebude nudiť. Každá pieseň je iná, Zuzka sa predstavuje v rôznych 
podobách a štýloch prejavu. Hudobníci Peter Baran, Daniel Valášek, Pali Ivičič, Jozef Scheiner aj hosťujúci 
Anton Popovič vytvorili výbornú atmosféru. Je to humorné CD a dúfam, že je to na ňom aj počuť.“ 
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 Jednou zo zaujímavostí nahrávky sú „altofonické" výkony Zuzany Haasovej.  
V Kremnici ste povedali, že je jedinou altofonistkou na svete. Je to naozaj pravda? 
 „Opäť je to trocha nadnesené, aj keď je na tom čosi pravdy. Tento nástroj zapadol do zabudnutia ako 
mnohé ďalšie. Je to škoda, preto sme ho vytiahli a snažíme sa ho oživiť. V takomto ohrození sú však aj ostatné 
nástroje. Keď hráme s Divadlom Haaf hudobnú rozprávku pre deti, zisťujeme, že deti už nepoznajú klarinet, 
tubu, akordeón. Myslia si, že všetko robí počítač. Prispievajú k tomu aj niektorí nie veľmi múdri a fundovaní 
tvorcovia v divadlách, ktorí zaznávajú živý orchester. Vlastne tak ochudobňujú diváka. Je to škoda.“ 
 
 Do kabaretu ste v poslednej chvíli vtiahli aj operného speváka Martina Babjaka. Ako ste ho 
presvedčili, aby zahral na fujare černošské blues a zaspieval skladbu Šantánová myš? 
 „Martina som nemusel prehovárať. Je to úprimný človek so širokým srdcom a výborným zmyslom pre 
vtip. Svoj výstup si pripravil sám a spolu sme doladili už len pieseň Šantánová myš. Telefonicky sme sa dohodli 
na detailoch a podarilo sa. Samozrejme, takto sa dá spolupracovať iba s kolegom, ktorý je pripravený a sám na 
sebe denne tvrdo pracuje. Martin je profesionál európskeho formátu. Pieseň je z hry Semaforu Revízor, je 
divadelná, o divadle, a preto tam bola.“ 
 
 Podľa internetovej stránky kapely ste aj jej šoférom. Dá sa to zvládať s pozíciou kapelníka? 
 „Šoférovanie ma baví a u nás v aute je vždy veselo. Ak viete, čo je to muzikantský humor, tak si to 
dokážete predstaviť. Narážky ako „počúvaj otec,  tam v druhom takte sa čo stalo? Vypadol ti talent alebo čo?“ 
sú súčasťou našich ciest. Zuzana sa počas jazdy aj maľuje, aby už na koncerte bola upravená, lebo niekedy sú 
podmienky v zákulisí sporné.“ ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2009b. Spoluprácu so Suchým začala povodeň : líder retroskupiny Funny Fellows 
Roman Féder o spolupráci s legendou českého divadla a hudby. In Sme. ISSN 1335-440X, 2009,  
roč. 17, č. 209, s. 20. 

 
– Divadlo Alfa – Plzeň (Česko) – Tři mušketýři – maňásková groteska na motívy slávneho románu A. Dumasa 
st., réžia: Tomáš Dvořák – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu dva razy) 
 
... Nesmrteľných Troch mušketierov oprášilo české DIVADLO ALFA z Plzne. Pod maňáskovú grotesku na 
motívy prvej časti trilógie Alexandra Dumasa sa podpísal režisér Tomáš Dvořák. Pri spracovávaní románu, 
ktorý vznikol pred 165 rokmi, sa inšpirovali najmä nemou groteskou Maxa Lindera z roku 1922. Dôraz kládli 
na vizuálnu zložku a akčnosť. Text dali do podoby esemesiek a filmové medzititulky vyriešili pesničkami, ktoré 
spievajú herci sprevádzaní harmonikou, gajdami a bicími. Hra je určená pre každého. DIVADLO ALFA ručí, že 
zabaví návštevníkov od 9 do 99 rokov. V Kremnici dokonca dvakrát ... Predstavenie je nominované aj na 
festivalového Zlatého gunára. V Čechách už získalo niekoľko ocenení. Na Skupově Plzni v roku 2006 si 
odnieslo päť cien z desiatich. Najväčší úspech si pripísalo ziskom titulu Inscenácia roka 2006, o ktorom 
rozhodovali divadelní kritici spomedzi všetkých premiér od opier cez činohru až po bábkové hry. ... 

 
FRAJAROVÁ, Milana. 2009m. Traja mušketieri z Česka : história v novom šate. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny EurópskehoFestivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 6. 

 
– Umelecká agentúra eŠ77 & Slovenský rozhlas – CLD – Bratislava (Slovensko) – Podvodníci na Gagoch – 
verejná nahrávka humoristickej relácie Milana Markoviča a Adyho Hajdu, hosť: P. Lipa – (vo Festivalovom 
klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Hatzaga Yomith Theatre – Jeruzalem (Izrael) – Matinee show – pantomimické predstavenie parodujúce 
známe filmové postavy a príbehy, divadlu šéfuje: Tzvika Fishzon – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – 
v sobotu – aj v nedeľu) 
 
... Lahôdkou tohtoročných Kremnických gagov bude historicky prvé vystúpenie súboru, ktorý pochádza  
z Izraela. Jeruzalemské HATZAGA YOMITH Theatre uvedie Matinee show, ktorá spája nespojiteľné.  
Na jednom pódiu uvidíte hviezdy kinematografie a Hollywoodu, ktoré nikde inde nemôžete uvidieť spoločne. 
Pripravte sa na Supermana, King Konga, Ružového Pantera či hercov Brucea Leeho a Freddyho Krugera. 
Pantomimické predstavenie, parodujúce známe filmové postavy a príbehy, ponúkne úchvatné efekty, napínavé 
súboje, ale aj srdcervúce momenty.  

Divadlu šéfuje Tzvika Fishzon, ktorý na európskych festivaloch bodoval svojím sólo predstavením 
„War and Piss“. V Matinee show vystupujú piati mladí herci, ktorí minulý rok uspeli na Medzinárodnom 
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detskom divadelnom festivale v Haife, kde zvíťazili v troch kategóriách – najlepšia divadelná hra, najlepšia réžia 
a najlepší súbor. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009ch. Matinee show predvedú hostia z Jeruzalema. In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 6. 

 
– René Štúr & Sveťo Malachovský – Bratislava (Slovensko) – Ooops! Workshop – nový humor zo Štúdia L+S 
pre celú rodinu – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – začiatok v sobotu – koniec v nedeľu ) 
 
... OOOPS! Workshop je predstavenie na uvoľnenie stresu pre celú rodinu. Dvojica Sveťo Malachovský a René 
Štúr svojským humorom pootvoria dvere do hereckého sveta. Ponúknu divákovi návod ako použiť herectvo  
v bežnom živote, obstáť na konkurze, ak by sa chcel stať človek hercom a ako sa nenechať zaskočiť chybičkami 
zvukára a osvetľovača. Predstavenie je okorenené skvelou pôvodnou hudbou z dielne výborných hudobníkov  
a efektne dotvorené scénou dvoch mladých scénografov novej generácie. Cieľom predstavenia je nechať 
odchádzať z divadla ľudí oddýchnutých, pobavených, nemá tendenciu byť mravno-poučné. Dvojica pracuje 
spolu už desať rokov a po neúspechoch a úspechoch v živote i na javisku sú stále dobrými priateľmi, ktorým ide 
v prvom rade o to, aby vybrali zo života to veselé, pozitívne a ukázali divákom ako sa aj vážne situácie dajú 
zvládnuť s noblesou a úsmevom na tvári. Ich humor je absolútne apolitický, nevtieravý a keďže si všetko 
vymýšľajú a režírujú sami, ich hlavným cieľom je, aby ich práca bola aj zábavou a na javisku si to patrične užili. 
... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009e. Dvojica humoristov nominovaná na Cenu Stana Radiča za objav roka. 
In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 11.  

 
– Zlatý gunár + Trafená hus – vyhlásenie laureátov prestížnych ocenení, moderátori: Dušan Kubáň a Michal 
Novák, hostia: Ivan Alonso, Alžbeta Trgová, Juraj Haško... – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – 
v nedeľu) 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa http://www.gagy.sk/archiv:2009:archiv-nominacie-09 

 
Výkony a diela nominované na MEDZINÁRODNÚ CENU ZLATÝ GUNÁR za rok 2009  
+ akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY      AKADEMICI 
 
DIVADELNÉ INSCENÁCIE + KABARETY 

Akademik: Peter Kováč 
– Divadlo Commedia – Poprad (Slovensko) – P. Uher, V. Benko: Statkyzmatky alebo Ako sa Giani Schicchi 
dostal cez posteľ k majetku, réžia: kolektív 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – V. Klimáček: Som Hot Dog, réžia: kolektív 
– Tomáš Mischura – Banská Bystrica (Slovensko) v adaptácii poviedky K. Čapka: Škandálna aféra Jozefa 
Holouška, pedagogické vedenie: Jana Oľhová, spoluúčinkujúci: poslucháči herectva AU v BB = laureát 
 
HUDOBNÉ PRODUKCIE (VŠETKY ŽÁNRE) 

Akademik: Peter Lipa 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) 
– Perkalaba (Ukrajina) = laureát 
– The Mob Stories (Belgicko) 
 
POULIČNÉ (ŽONGLOVANIE, KÚZLA, ILÚZIE, SOCHY...) A POHYBOVÉ PRODUKCIE 

Akademik: Milan Sládek 
– Ivan Alonso – Circoactivo (Španielsko): Let / Vzduch 
– La Compagnie Bris de Banane (Francúzsko): Štyri sezóny / Zákaz kúpania = laureát 
– Theater Leela Christopha Priesnera (Rakúsko): Show Bizarr 
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PRODUKCIE PRE DETI (BÁBKOVÉ, DIVADELNÉ, HUDOBNÉ ...)  
Akademik: Ondrej Spišák 

– Divadlo Alfa – Plzeň (Česko): Tři mušketýři, na motívy rovnomenného románu A. Dumasa st., réžia: Tomáš 
Dvořák = laureát 
– Divadlo Lokvar – Praha (Česko): Aucassin a Nicoletta, na motívy stredovekej francúzskej legendy, réžia: 
Michaela Homolová 
– Katedra bábkarskej tvorby VŠMU – Bratislava (Slovensko): R. Vašíček: O čiernom klobúku a farebnej 
lopte, réžia: Danka Račková 
 
KARIKATÚRY + FOTOGRAFIE + INÉ VÝTVARNÉ DIELA 

Akademik: František Jablonovský 
– Jenő Dallos (Maďarsko) = laureát 
– Svetozár Mydlo (Slovensko) 
– Ivajlo Ninov (Bulharsko) 
– Ivan Popovič (Slovensko) 
– Henryk Sawka (Polsko) 
– Martin Šútovec (Slovensko) = laureát 
 
LITERÁRNE + ŽURNALISTICKÉ DIELA (LEN Z V4) 

Akademik: Tomáš Janovic 
– Slawomir Mrožek (Polsko): Opica a generál, preklad: J. Marušiak, Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 
2009 = laureát 
– Lajos Grendel (Slovensko): Fejtóny v denníku SME v roku 2008-2009, s prihliadnutím na satiricko-
humoristickú trilógiu U nás v New Honte, Kráľ Matej v New Honte a Hromadný hrob v New Honte, preklad: 
Karol Wlachovský, Kalligram, 2005-06 = laureát 
– Jana Juráňová (Slovensko): Žila som s Hviezdoslavom, Aspekt, 2008 
– Boris Filan (Slovensko): Bratislavské krutosti, Slovart, 2008 
 
IMPROVIZÁCIE + UMELECKÝ PREDNES (LEN NÁRODNÁ SÚŤAŽ) 

Akademik: Marcel Šustek 
Improvizácie – trojčlenné družstvá 
 
– ŠOK – Šaľa 
– ELIT BB – Banská Bystrica 
– DS Timrava (OZ CADACEUS) – Lučenec 
– DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
– Makovice A – Žilina = laureát 
– Makovice B – Žilina = prihlásení na mieste 
 
Recitátori – účastníci súťaží v SR a ČR 
 
– Šimon Stibúrek, Praha (Česko) – Slabikář (výber z českých šlabikárov zo sedemdesiatych rokov) 
– Peter Galdík, Rimavská Sobota (Slovensko) – Gregory Corso: Vlasy 
– František Bořík, Plzeň (Česko) – Arnošt Goldflam: Povídka 
– Anna Zemaníková, Banská Bystrica (Slovensko) – Jozef Mokoš: Jedľa 
– Jakub Vaňo, Partizánske (Slovensko) – Daniel Hevier: Päťka z nudy = laureát 
 
O S O B I T N É   C E N Y   Z A    R O K    2 0 0 9 
 
CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA 

Akademička: Iveta Radičová 
– René Štúr a Svetozár Malachovský: projekt Ooops! – Workshop v Štúdiu L+S 
– Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje, JUGA – Edition Ryba 2008 = laureát 
– Eli Elias: Zdochnuté srdce, IKAR, 2009 
– Zuzana Porubjaková a Viktor Horján v hre: Som Hot Dog, Divadlo GUnaGU 
 
TRAFENÁ HUS – CENA ZA NIEČO, NAD ČÍM AJ HUMORISTOM ROZUM ZASTANE 

Akademik: Roman Vykysalý 
– Ibrahim Maiga – za úplne serióznu kandidatúru do Európskeho parlamentu 
– Barbora Rakovská – za prejavenie skutočného moderátorského talentu v relácii Slovensko má talent 
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– Vladimír Čečot – za interpretáciu, produkciu, predaj a dôsledné samovykúpenie CD Domovina, vďaka čomu 
získal Zlatú platňu = laureát 
– Kuly – za bratskú výpomoc a vstup ruských vojakov na slovenské billboardy  
– Iveta Radičová – za prehnane aktívny prístup k hlasovaniu v Národnej rade SR = laureátka 
 
– schválila Nominačná komisia Akadémie humoru EFHaS KG´09 v zložení: 
Jozef Mokoš, prezident AH; Viera Dubačová, členka DT; Daniela Pápayová, členka DT; Martin Krajčovič, 
člen DT; Tamara Vykysalá, člen DT a šéfka produkcie festivalu; Pavol Kelley, člen DT a producent festivalu; 
Ján Fakla, riaditeľ a hlavný dramaturg festivalu 
– prítomní členovia AH EFHaS KG: Roman Vykysalý 
 

Divadelné súbory: 
 
– Levočská divadelná spoločnosť – Levoča (Slovensko) – Pastier – adaptácia poviedok Václava Pankovčina, 
réžia: Ladislav Péchy a Vlado Benko, ktorý aj hrá samotného pastiera – (Kino Akropola, Križkova ulica –  
v piatok) 
 
...  Pastier : monodráma o pastierovi, ktorému ufóni nosia jedlo a cigarety. 
 Predstavenie PASTIER patrí do repertoáru LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI z Levoče. 
Laco Zwanziger so zmrzačenou nohou je pastier kráv z východného Slovenska, ktorý sa môže pochváliť 
nezvyčajným zážitkom. Stretol mimozemšťanov. Na javisku stojí sám a imaginárnemu novinárovi  
z denníka pútavo rozpráva o ufónoch, ktorí ho zásobujú jedlom a cigaretami. Vo východniarskom nárečí 
divákom postupne rozpovie aj to, ako prišiel o prsty na ruke alebo ako prezývajú jeho spolupracovníka na salaši. 
Pôsobí ako prostý človek žijúci mimo civilizácie. Jeho rozprávanie dopĺňa hudba a výstupy troch detí. Pastiera 
vymyslel Václav Pankovčin, režisérmi boli Ladislav Péchy a Vlado Benko, ktorý aj hrá samotného pastiera. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009o. Veselé monodrámy na Gagoch. In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 11. 

 
– Staré divadlo – Nitra (Slovensko) – Poondiate Vianoce – panoptikálna cesta do hlbín dospievajúcej duše Čas 
radosti, veselosti očami 17-ročného chlapca – inscenácia o tom, že nie je zlato všetko, čo sa blyští – predstavenie 
pre mladých ľudí od 15 rokov, dramaturgia a úprava: Veronika Gabčíková, scéna a kostýmy: Jan Štěpánek 
a.h., hudba: Vratislav Šrámek a.h., korepetície: Eugen Gnoth, réžia: Jakub Krofta a.h., hrali: Ondrej Spišák, 
Peter Oszlík a.h., Danica Hudáková, Ján Hrmo, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Juraj Schramek, Oľga 
Schrameková, Agáta Solčianska, Roman Valkovič, Milan Vojtela, Eugen Gnoth – (Šapitó pod hradom, 
Zámocké námestie – v sobotu) 
 
... Je krátko pred Vianocami, všetci sa zúrivo naháňajú a všade vyhrávajú koledy. Sedemnásťročný chlapec si 
nevie poradiť so svojimi dilemami. Počas trojdňového úteku zo školy hľadá pomoc vo svete dospelákov. No ani 
jeden mu nedokáže ukázať, čo je správne. Práve naopak, väčšmi prehlbujú jeho ťažobu a zmätenosť. Jedinou 
blízkou dušou sa zdá byť jeho sestra Phoebe. Predstavenie POONDIATE VIANOCE rozhodne nie je len 
ťaživým rozprávaním o dospievajúcom, ale aj pokusom dokázať, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. 
Samozrejme, nie je núdza ani o humorné situácie. Zblúdilého mladíka v inscenácii na motívy Salingerovej 
knihy Kto chytá v žite stvárňuje samotný riaditeľ STARÉHO DIVADLA v Nitre Ondrej Spišák. Hra, ktorú 
režíroval Jakub Krofta, je určená pre mladých od 15 rokov ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009a. Aj v lete môžu byť „Poondiate Vianoce“. In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 10. 

 
– Tomáš Mischura – Banská Bystrica (Slovensko) – Škandálna aféra Jozefa Holouška – adaptácia poviedky  
K. Čapka v podaní študentov Akadémie umení, pedagogické vedenie: Jana Oľhová – (Festivalový klub 
Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Škandálna aféra Jozefa Holouška sa prevalí v Labyrinte : monodráma o sile médií a jej možných 
dôsledkoch. 
 Absolvent herectva Tomáš MISCHURA z Akadémie umení v Banskej Bystrici naštudoval pod 
pedagogickým vedením Jany Oľhovej adaptáciu poviedky Karla Čapka ŠKANDÁLNA AFÉRA JOZEFA 
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HOLOUŠKA. Ten nám už dopredu odkazuje: „Viete ... ja som bol vždy slušný človek. Na začiatku toho všetkého 
som si povedal: každá hanba trvá len týždeň... a keď je príliš veľká, tak desať dní, tak si z toho nebudem nič 
robiť. Dnes som však nútený svoju minulosť sprítomniť...” Priamo na Kremnických gagoch. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009o. Veselé monodrámy na Gagoch. In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 11. 

 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – Som Hot Dog – hra o fenoméne sociálnej internetovej siete 
Facebook, účinkujúci: Viktor Horján a Zuzana Porubjaková, raper Bene – (Mestské kultúrne stredisko, 
Križkova ulica – v sobotu dva razy) 
 
... GUnaGU, kultové divadlo mladých, je profesionálny súbor alternatívneho typu, ktorý sa zameriava najmä na 
mladých ľudí. Výrazným znakom jeho viac ako štyridsiatich autorských hier, uvádzaných od roku 1985, je 
humor – humor čierny a cool, pretože ten najlepšie vystihuje smutný hodnotový a citový zmätok začiatku 
tretieho tisícročia. Jednou z týchto hier je aj predstavenie vytvorené priamo „na telo” Viktorovi Horjánovi: 
SOM HOT DOG alebo True Story of my Facebook. Príbeh hovorí o fenoméne sociálnej internetovej siete 
Facebook. Protagonisti hry sa na internete zoznamujú, na internete žijú a ako inak, prostredníctvom internetu sa 
aj rozchádzajú. Inšpiráciou pre hru boli autentické zážitky hercov V. Horjana a Z. Porubjakovej vo virtuálnom 
svete, formu hereckých klipov striedajú tiež vstupy rapera Beneho. ... 
 

FAKLA, Ján. 2009e. Viktor Horjan z GUnaGU sa priznal: Som Hot Dog. In Kremnické gagy [online]. 
2009 [cit. 2010-04-09]. Dostupné na internete:  
<http://www.gagy.sk/aktualita-gunagu> 

 
– Peter Weyel (Nemecko) – Herr Hunderpfund – interaktívna groteskná show s akrobaciou, trikmi 
a žonglovaním – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie v sobotu – aj v nedeľu + Kino 
Akropola, Križkova ulica – v sobotu = spolu tri predstavenia – aj pre deti) 
 
... Nevídané akrobatické kúsky s ohňom na balansujúcom rebríku predvedie Nemec Peter Weyel v groteske 
Herr Hunderpfund, ktorú predvedie na festivale až trikrát (v Akropole a Vinotéke Biely bocian). Hundertpfund 
je pánkom, ktorý nemá práve najlepšiu náladu. Ani veľmi zlá nálada mu však nezabráni v tom, aby predviedol 
jedno prekvapenie za druhým. Atraktívna zábava je založená na hre so zrozumiteľnými slovíčkami, žonglovaní  
s taniermi a interaktívnej show s dobrovoľníkmi z publika, ktorí ukážu najnovšiu kolekciu spodného prádla. 
Dôkazom, že nejde o nenáročné vystúpenie, môže byť nasledujúci údaj. Weyel trénoval cirkusové akrobacie 12 
hodín denne a to neuveriteľných 16 rokov. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009g. Kto predvedie najnovšiu kolekciu spodného prádla ...? In Kremnické 
gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská 
Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– Kulturno družstvo Priden možic (Slovinsko) – Sprajt – interaktívna pouličná komédia plná zmätkov  
a prezliekania – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Do Kremnice zavítajú i dvaja muži (KULTURNO DRUŽSTVO PRIDEN MOŽIC) z miestneho bufetu  
v mestečku Kamnik v Slovinsku. Jedným je vzorný čašník Nikolaj a druhým Bojan – hudobník so svojím „one 
man band”, ktorý má za úlohu zabávať návštevníkov v Nikolajovom bufete. Čo sa však stane, keď obaja z nich 
spravia chybu? Bojan príliš preceňuje svoje umelecké schopnosti a Nikolaj zabudne Bojanovi priniesť jeho 
(ne)zaslúženú kávu! Začína sa komédia SPRAJT plná zmätkov a prezliekania, ktorá zapája divákov a v ktorej sa 
z jednej chybičky vykľuje metafora o nie až tak zábavnej ľudskej zlobe a pomstychtivosti. Čo nás teda Slovinci  
z bufetu ... na Kremnických gagoch naučia? ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009n. V uliciach a šapitó sa objaví klaun aj tvorca dažďa. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– JW Producentská., Túlavé divadlo – Trnava (Slovensko) – Kabaret Neprebudených – o humore na 
Slovensku od monarchie po súčasnosť, účinkujúci: Jakub Nvota, Kamil Žiška, producent: Juraj Weiss, 
režisér: Ondrej Spišák – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
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... Aj keď Jakub Nvota a Kamil Žiška hosťujú ako profesionálni režiséri v rôznych divadlách, pre divákov sú 
známi najmä ako hlavní protagonisti TÚLAVÉHO DIVADLA. Na Kremnických gagoch vystupovali už 
niekoľkokrát, tohto roku prišli v produkcii Juraja Weissa a jeho spoločnosti JW Producentská spoločnosť,  
s. r. o. V takmer „edukatívnom“ Kabarete Neprebudených si cez dialógy a pesničky zaumienili zoznámiť nás  
s humorom v minulom storočí. Od čias monarchie, cez vznik samostatného štátu, vojnové roky, roky 1948  
a 1968, nežnú revolúciu, samostatnosť Slovenska až do súčasnosti. Pod taktovkou Ondreja Spišáka tandem 
glosuje a komentuje povahu nás samých, dejinné udalosti a paradoxy. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009r. Zatúlajte sa do histórie s Kabaretom Neprebudených. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 10. 

 
– Českokrumlovská divadelní scéna – Český Krumlov (Česko) – Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka – 
veselá tlupa komediantov Františka Zborníka sa vysmieva slávnym a bohatým – (Nádvorie Uličky slávnych 
nosov, Kollárova ulica – v sobotu) 
 
– Divadlo Commedia – Poprad (Slovensko) – Statkyzmatky alebo Ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ 
k majetku – hra v štýle commedie dell ' arte podľa Dante Alighieriho a Pavla Uhera, účinkujúci: Dušana 
Kubáň, Michal Novák, Vlado Benko. ... – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Divadlo Commedia z Popradu siahlo po látke, ktorá je žánrovo presne tým, čo tento súbor najlepšie ovláda, 
po komédii. A kde hľadať vhodnejšiu inšpiráciu, než v Taliansku. Menovite vo Florencii, v ktorej sa odohráva 
príbeh o huncútovi Giannim, podľa ktorého je hra v podtitule nazvaná. Jeho autorom nebol nik iný, než jeden  
z najslávnejších talianskych básnikov, sám veľký Dante Alighieri. Príbeh o Giannim Schicchim zaradil do 
svojej Božskej komédie ako jeden z mnohých, ale ako jeden z najoriginálnejších prežil až do dnešných čias. Bol 
viac ráz spracovaný literárne, ale predovšetkým divadelne, kam rozhodne patrí. Stal sa aj základom 
nezabudnuteľnej opery Giacchoma Pucciniho, ktorá mu otvorila cestu po javiskách Európy a zvyšku sveta. 
Príbeh o vtipnom riešení situácie okolo dedičstva lakomca Buosa Donatiho, na ktoré majú zálusk jeho pozostalí, 
je sériou tragikomických situácií, ktoré divadelná adaptácia Divadla Commedia rieši predovšetkým smiechom. 
To, čo stojí za ním, je zamyslenie nad ľudským plemenom, ktoré básnik Alighieri umiestnil najmä do očistca. ... 
 

FAKLA, Ján. 2009a. Divadlo Commedia narobilo na festivale Statkyzmatky. In Kremnické gagy 
[online]. 2009 [cit 2010-04-09]. Dostupné na internete:  
<http://www.gagy.sk/aktualita-commedia> 

 
... Commedia a na jeho najnovšiu komédiu STATKYZMATKY alebo ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ  
k majetku. Hra v štýle commedie dell´arte vznikla na motívy príbehu o huncútovi Giannim z Božskej komédie, 
ktorú napísal svetoznámy Dante Alighieri. Dej zasadil do florentského prostredia, kde žije príliš veľa záujemcov 
o dedičstvo lakomca Buosa Donatiho. Čo urobia jeho sestra Zita a synovec Gherardo, keď zistia, že Donati, 
ktorý sa v jedno horúce letné ráno nepostaví z postele, odkázal majetok kláštoru? Požiadajú o pomoc suseda 
Gianniho, ktorý je naslovovzatým odborníkom na riešenie takýchto situácií. Podarí sa mu zmeniť poslednú vôľu 
Donatiho? Čím všetkým ešte vyrazí dych? Pod divadelnú adaptáciu sa podpísal Pavel Uher. V úlohách 
bláznivých florentských mešťanov uvidíte Dušana Kubáňa a Michala Nováka, lakomú Zitu hrá líder súboru 
Vlado Benko. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009. Ako Gianni Schicchi zbohatol cez posteľ : čo s ľuďmi narobí honba  
za majetkom. In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009.  
ISBN 978-80-85657-27-2, s. 10. 

 
– Divadlo Pôtoň – Bátovce (Slovensko) – Práve teraz – úsmevná monodráma Jevgenija Griškovca v podaní 
Petra Oszlíka, réžia: Pavel Graus – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie –  
v nedeľu) 
 
... Práve teraz : monodráma o človeku, ktorý hľadá sám seba. 
 Režisér Pavel Graus o hre Jevgenija Griškovca hovorí: „Monodráma PRÁVE TERAZ nie je žiadna 
plnokrvná dráma. Ono to vlastne nie je veľmi ani divadlo. Vystúpenie človeka, ktorý rozpráva o svojich snoch, 
trápeniach a názoroch na svet je ako pokazené puzzle. Jeho jednotlivé časti nezapadajú do seba. Témy sa 
prelínajú s momentálnymi pocitmi, koncept sa pomaly deformuje a z rozprávača sa stáva človek. Z monodrámy 
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na začiatku vznikla postupne „sentimentálna príbehovina.“ Príďte sa presvedčiť, ako Peter Oszlík z DIVADLA 
PÔTOŇ z Bátoviec dorozpráva svoj neobyčajný príbeh. ...  
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009o. Veselé monodrámy na Gagoch. In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 11. 

 

Pantomimické produkcie: 
 
– Milan Sládek (Nemecko) – Pantomíma – sólové predstavenie svetoznámeho míma slovenského pôvodu – 
(Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok) 
 
– DS Alterna – Rimavská Sobota (Slovensko) – Šťastný deň – sólo pantomíma pre deti i dospelých – (Nádvorie 
Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu – aj pre dospelých) 
 
– Mim Teatar – Gabrovo (Bulharsko) – Iný – pantomimické predstavenie a miniatúry so sluchovo 
postihnutými, umelecký vedúci: Todor Šandurkov – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu –  
aj pre deti) 
 
... Pantomímou obohatí návštevníkov festivalu aj MIM TEATAR divadlo z Gabrova (Bulharsko), ktoré bolo 
založené už v roku 1976. Umeleckým vedúcim je Todor Šandurkov a medzi členmi divadla sú aj nepočujúci 
umelci. MIM TEATAR je jedným z prvých divadiel, ktoré sa zaoberalo činnosťou so sluchovo postihnutými 
hercami. Vystupujú po celom Bulharsku a navštívili už 16 krajín v Európe, Ázii, Afrike a Amerike. Počas 33 
ročnej existencie sa divadlo zúčastnilo aj festivalov pre nepočujúcich umelcov, kde získalo mnoho ocenení.  
Na festivale sa predstaví divadelnou hrou Iný, ktorú doplní aj o pantomimické miniatúry. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009i. Pantomíma z Domu humoru v Gabrove. In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 6. 

 
– Hatzaga Yomith Theatre – Jeruzalem (Izrael) – Matinee show – pantomimické predstavenie parodujúce 
známe filmové postavy a príbehy, divadlu šéfuje: Tzvika Fishzon – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – 
v sobotu – aj v nedeľu) 
 

Hudba: 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – koncert – popoludňajšie hasičské cvičenie  
s príchodom a odchodom na hasičskej striekačke – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Sto múch – Banská Bystrica (Slovensko) – koncert – ekologický funky-under-ground, ktorý prospieva 
životnému prostrediu i brániciam, náčelník kapely: Juraj Haško – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Slovenský rozhlas – Rádio DEVÍN – Bratislava (Slovensko) – Izolda, Tristan a Pakistan – Mytológia 
v hudbe – seriózno-bláznivé hudobné a mytologické etudy na tému starej islandskej balady, hudobno-slovný 
program o humore v hudbe a hudbe v humore, účinkujúci: Silvester Lavrík, Karol Horváth, Ladislav 
Fančovič, Zuzana Šimová, Ján Dúbravský a Igor Javorský – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu 
SRo, Štefánikovo námestie – v piatok)  
 
– Lenka Ferenčíková & band – Kremnica (Slovensko) – koncert talentovanej domácej speváčky so svojou 
skupinou – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– The Mob Stories (Belgicko) – koncert – show populárnej belgickej skupiny v pestrej zmesi soulu, popu  
a funky – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
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– 139* Milo Kráľ Band – Martin (Slovensko) – koncert – pesničky z divadelných muzikálov v podaní 
martinskej džezovej formácie – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie –  
v piatok)  
 
– FEELME – Pezinok (Slovensko) – koncert – inštrumentálny crossover – filmová hudba trochu – dosť inak – 
(Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Gattamolesta – Rimini (Taliansko) – promo – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Perkalaba (Ukrajina) – promo – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Parno Graszt (Maďarsko) – koncert – tradičné piesne v špecifickom rómskom dialekte zo severovýchodného 
Maďarska – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Perkalaba (Ukrajina) – koncert – temperamentná hudba ukrajinskej skupiny z blázinca v štýle world music – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Gattamolesta – Rimini (Taliansko) – horkokrvný taliansko-balkánsky folk prepletený francúzskymi 
melódiami, živelným ska či rytmickým klezmerom – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Tu v dome – Bratislava (Slovensko) – koncert – hudobná recesia spojená s naivnou i umeleckou poéziou, 
muzikanti v združení okolo známeho karikaturistu Shootyho – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Funny Fellows & Zuzana Haasová – Pezinok (Slovensko) – koncert pri a vo Fontáne – (Amfiteáter Fontána, 
Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– Peter Janků – Budmerice (Slovensko) – Folkové reportáže alebo Možno príde aj hosť – koncert – (Amfiteáter 
Fontána, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– Fragile – Bratislava (Slovensko) – koncert – show 8-člennej vokálnej skupiny, moderátor: Braňo Kostka – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
... PERKALABA – hudba z blázinca. 
 Názov ukrajinskej hudobnej skupiny Perkalaba je odvodený od najväčšej psychiatrickej liečebne na 
Ukrajine. Veľká časť jej pacientov boli nepriatelia vtedajšieho politického režimu, rebelujúci umelci, ľudia 
vyznávajúci iné hodnoty, ako boli tie, ktoré presadzoval panujúci komunistický režim. Aj preto je prejav kapely 
plný humoru, pozitívnej energie, voľnosti a bezstarostnosti. Členovia skupiny sú vo svojej tvorbe inšpirovaní 
hudobnou tradíciou Huculov, Bojkov a Zakarpatska, ale aj Pogues, Shane McGowan, Element of Crime,  
či skupinami a umelcami ako sú Bob Marley, Manu Chao, Skatalites, Goran Bregović, Boban Marković  
a No Smoking Orchestra. ...  

 
S The MOB STORIES z Belgicka nemáte právo mlčať! 

 Pôvodne štvorčlenná formácia hrajúca funk a pop, ktorá vznikla v roku 2004, k sebe hľadala svieži 
vokál, až natrafila na dve bláznivé speváčky a cieľom tohto zoskupenia sa stalo stať sa funky a roztriasť vaše 
telá! Skutočnou prácou počas štvrtkových nácvikov v skúšobni plnej cigaretového dymu je pre The Mob Stories 
tvorenie hudby a konzumácia alkoholických nápojov (pričom toto poradie nie je nevyhnutné). Bicie, gitarové 
riffy, groovy a šialená zábava iste opijú aj vás! … 
 

PARNO GRASZT 
  (v Rómčine Biely kôň) je osedlaný desiatimi hudobníkmi už vyše dvadsať rokov. Sú to Maďarskí 
Rómovia v neodmysliteľných pestrofarebných košeliach, kde dur strieda mol, aby sa nezabudlo, že život je 
veselý i smutný. Sentiment však prebije veselý cigánsky čardáš a štvordobové rytmy rozhýbu každého od ramien 
až po členky! Tradičné piesne v špecifickom rómskom dialekte zo severovýchodného Maďarska, gitary, 
kontrabas, akordeón, perkusie, lyžice, kanvy na mlieko či vokálna improvizácia perkusionistu – tzv. „ústna basa” 
a k tomu spev priamo z horúceho cigánskeho srdca a dediny Paszab, to je autentický a živelný Parno Graszt. 
 

                                                
139* – pozn. zost. – Milo Kráľ žil na Ihráči 
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 Gatta znamená mačka, no v Ravenne označuje kocovinu/opicu, preto tóny GATTAMOLESTY 
jednoznačne patria i na ľudové slávnosti a veselé festivaly plné spontánnosti a radosti. K show si štyria Taliani 
pozývajú špeciálnych hostí (Eusebio Martinelli, trubkár z Vinicio Capossela či Aleksandar Rajković z Goran 
Bregović Orkestar) a ich hudba plná cigánskych zvukov a rytmov Balkánu, telesnej i platonickej lásky, smútku  
a osamelosti, je však vždy okorenená cigánskou hrdosťou. Horkokrvný taliansko-balkánsky folk prepletený 
francúzskymi melódiami, živelným ska či rytmickým klezmerom. 
 

Letné festivalové dni vám spríjemní už v piatok banskobystrická kapela STO MÚCH, ekologický 
funky-underground, ktorý rozhodne prospieva životnému prostrediu i brániciam. I keď podľa slov náčelníka 
kapely, Juraja Haška, je hudba Sto múch o vážnych veciach, napr. o gamblerstve, nevere, lakomstve, 
alkoholizme, génovom inžinierstve, ropnej kríze, klientelizme či duševných chorobách, je hlavne krásna, 
záhadná, prekvapujúca, provokujúca a vo svojom hlbokom vnútri veselá. Šitá priamo na Gagy.  
 

Trio FEELME z Pezinka je posadnuté myšlienkou spracovať filmové témy trochu /dosť netradičným 
spôsobom. Napriek tomu, že väčšinou ide o známe melódie, kapela ich upravila do neobvyklých verzií,  
v ktorých sa objavujú prvky metalu, funku i fusion. Nechajte sa v piatok ... posadnúť melódiami z Jamesa 
Bonda, Pulp Fiction, Mission Impossible, Matrixu, Derricka či Saxany aj vy.  
V podobnom duchu sa v piatok večer predstaví aj kapela MILO KRÁĽ BAND, v ktorej hudobníci okolo herca 
Mila Kráľa hrajú pre radosť do rockovej podoby prepísané skladby, ktoré boli pôvodne zložené  
k inscenáciám pre viaceré divadlá na Slovensku. ... 
 
 FRAGILE je slovenská hudobná formácia zložená z ôsmich spevákov. Každý z nich má vlastný dôvod, 
prečo sa spevu v nej venuje. Jedného to baví, druhý ju robí z hnevu, lebo čo ho hnevá, to robí rád, ďalšieho 
chytila hudba a’cappella do svojich osídiel a určite každému sa v nej darí experimentovať so sebou samým  
a svojím hlasom. Spolu sa venujú interpretácii známych svetových rock-pop-jazz hitov v originálnych a’cappella 
aranžmánoch – teda len osem spevákov bez hudobných nástrojov. ... 
 

Naživo a na Gagoch o láske určite nebude fňukať akustická antipop kapela TU V DOME. Muzikanti  
v združení okolo známeho karikaturistu Shootyho predvedú svoju recesistickú „brnkačku” a v smutno-radostnej 
nálade podľa textov Kraska, Seiferta či Morgensterna a so záľubou v ľudovej slovesnosti obveselia rýchlymi 
strunami, ľahkými prímesami elektroniky a folkom, aký ste ešte nepočuli! ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2009. Muzika na Gagoch. In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 7. 

 

Audio + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Furia Film, s. r. o. – Bratislava (Slovensko) – Posledná maringotka – dokumentárny film o osudoch 
posledných autentických komediantoch v strednej Európe, scenár napísala: Iva Hledíková-Polívková, kameru 
obsluhoval: Richard Krivda, režisér: Peter Beňovský – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica –  
v piatok) 
 
...Veľmi zaujímavý a nielen dokumentárne hodnotný film o osudoch posledných autentických komediantov  
v strednej Európe uvedie na festivale slovenská produkčná spoločnosť FURIA FILM s.r.o., založená v r. 2006. 
Jej hlavnou činnosťou je tvorba a realizácia hraných a dokumentárnych filmov, TV relácií  a TV projektov. 
Trúfla si už aj na hraný film X = X+1 (2009), z celovečerných dokumentov sú najznámejšie Mesto lietajúcich 
snov (2007), Malý zúrivý Robinson (2009) a POSLEDNÁ MARINGOTKA (2008). Scenár k posledne 
menovanej napísala Iva Hledíková-Polívková, kameru obsluhoval Richard Krivda, réžiu mal Peter Beňovský. 
...  
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009j. Posledná maringotka. In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 15. 

 
– Umelecká agentúra eŠ77 & Slovenský rozhlas – CLD – Bratislava (Slovensko) – Podvodníci na Gagoch – 
verejná nahrávka humoristickej relácie Milana Markoviča a Adyho Hajdu, hosť: Peter Lipa –  
(vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
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– Slovenský rozhlas – CLD – Bratislava (Slovensko) – ROZHLASOVÉ GAGY DADA NAGYA alebo to 
najlepšie z rozhlasových humoristických  zábavníkov osemdesiatych rokov, spomínali: Ján Grexa a Milan 
Markovič – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v sobotu)  
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Vernisáž + Výstava nominovaných slovenských a zahraničných karikaturistov + Dražba čistého papiera  
(s oneskoreným nákresom prítomných karikaturistov) – (v Numizmatickom kabinete expozície Líce a rub peňazí 
NBS – Múzea mincí a medailí na Štefánikovom námestí, 11/21 – vernisáž sa uskutočnila v piatok; práce 
nominovaných karikaturistov boli vystavené v čase od 21.8.2009 – 29.9.2009) 
 
– vystavovali karikaturisti: 
Slovensko:  Svetozár Mydlo, Ivan Popovič, Shooty – Martin Šútovec 
Poľsko:  Henryk Sawka 
Bulharsko:  Ivajlo Ninov 
Maďarsko:  Jenő Dallos 
 
– Vernisáž + Výstava – Satyrykon – Legnica (Poľsko) – výstava 30 rokov medzinárodnej karikatúry Legnica 
1979-2009 – (Bellov dom, 1. poschodie, Kollárova ulica – v piatok – výstava bola sprístupnená do 15.9.2009)  
 
... Už 30 rokov organizujú v mestečku LEGNICA na juhozápade Poľska medzinárodnú výstavu prác 
karikaturistov z celého sveta pod názvom SATYRYKON. Medzinárodná porota vyberie z tisícov ponúknutých 
prác len niekoľko desiatok najlepších. Každý rok udelí hlavné ceny v dvoch sekciách ŽENY a SOCIÁLNY 
HUMOR A SATIRA a špeciálne ceny. V roku 2009 sa do projektu zapojilo 747 autorov z 50 krajín, ktorí zaslali 
2 674 karikatúr. Organizátori sa napokon rozhodli vystaviť 208 prác od 133 autorov. Hlavnú cenu Grand Prix 
Satyrykon 2009 získala Poľka Agata Dudek. Medzi 54 nominovaných autorov sa prebojoval aj Slovák Laco 
Torma. Legnickie Centrum Kultury poskytlo festivalu Kremnické gagy unikátnu výstavu zahŕňajúcu výber zo 
všetkých prác od vzniku podujatia. Výstavu 30 ROKOV MEDZINÁRODNEJ KARIKATÚRY 1979 – 2009 
nájdete v Kremnici na 1. poschodí Domu J. L. Bellu. ... 
 

KELLEY, Pavol. 2009b. Unikátna výstava Satyrykon z Legnice. In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 12. 

 
– Šport (vždy) zvíťazí?! (Slovensko) – výstava kresleného humoru zo športového prostredia – laureáti národného 
kola výtvarnej súťaže Slovenského olympijského výboru, kultúrnej komisie Slovenskej olympijskej akadémie  
a Klubu fair play SOV v spolupráci so SZTK – Múzeom telesnej kultúry v SR, Ministerstvom školstva SR  
a veľvyslankyňou SR pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy – (Medzibránie – Stála expozícia lyžovania)  
 
... Do národného kola výtvarnej súťaže kresleného humoru sa prihlásilo 671 účastníkov, ktorí zaslali spolu 726 
prác. Drvivá väčšina účastníkov má menej ako 18 rokov, v kategórii dospelých prihlásilo 21 účastníkov spolu 76 
diel. Súťaž vyhlásili Slovenský olympijský výbor, kultúrna komisia Slovenskej olympijskej akadémie a Klub fair 
play SOV v spolupráci so SZTK – Múzeom telesnej kultúry v SR, Ministerstvom školstva SR a s Katarínou 
Ráczovou, veľvyslankyňou SR pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy. Projekt sa realizoval s finančnou 
podporou Ministerstva školstva SR a s podporou Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského výboru. 
... 
 

SOUČEK, Ľubomír. 2009. Šport (vždy) zvíťazí !? In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 15. 

 

Literatúra : 
 
– JW Producentská. & Slovenský rozhlas – Rádio Devín – Bratislava (Slovensko) – Jožinko, dieťa svojich 
rodičov + Krst 5 knižných noviniek – predstavenie a krst knihy – narodeninový večierok večného dieťaťa  
za účasti jeho otca Jozefa Scheka, moderátorka: Daniela Kapitáňová, hostia: Fero Jablonovský a Kornel 
Földvári (zostavovatelia knihy), Tomáš Janovic a Ladislav Szalay (spolu so zostavovateľmi knihu pokrstili) – 
(vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v piatok)  
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... Neuveriteľné sa stane skutočnosťou! Tento rok sa bude na Kremnických gagoch krstiť až päť nových titulov, 
ktoré súvisia s humorom a satirou. Je to aj vďaka svetovej kríze. Humoru sa totiž darí, keď je zle. Presvedčte sa, 
prípadne zakúpte si nové knižky s podpismi autorov v piatok ... na záver programu Jožinko, dieťa svojich 
rodičov v klube Labyrint. ... 
 

FAKLA, Ján. 2009c. Na Gagoch pokrstia až 5 nových kníh. In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 13. 

 
... JOŽINKO, DIEŤA SVOJICH RODIČOV 

Dvadsaťtri rokov vychádzal v legendárnom humoristickom časopise Roháč detský komiks Jožinko, 
dieťa svojich rodičov. Tento, v Československu najdlhšie vychádzajúci obrázkový seriál, je dielom výtvarníka 
Jozefa Scheka. Po dvoch rokoch trpezlivej práce sa podarilo všetkých 1100 dielov nájsť, upraviť a zostaviť  
z nich veľkolepú knihu. Práve na Kremnických gagoch – za účasti dnes 88 ročného Jozefa Scheka – ju po 
prvýkrát predstavia a pokrstia jej zostavovatelia Fero Jablonovský a Kornel Földvári a ich hostia Tomáš 
Janovic a Ladislav Szalay. 
Program v koprodukcii s JW producentská. spoločnosť s r. o. Bratislava moderuje spisovateľka Daniela 
Kapitáňová. ... 
 

WEISS, Juraj. 2009. Slovenský rozhlas uvádza (a nahráva) na svojej scéne vo festivalovom klube 
Labyrint. In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009.  
ISBN 978-80-85657-27-2, s. 13. 

 
– Pressovar – Bratislava (Slovensko) – Zlaté piesky – literárna show bratislavského pretlakového združenia, 
Pressovar tvorí zoskupenie v zložení: Karol D. Horváth, Laco Kerata, Silvester Lavrík a Boris Lenko –  
(vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
... Zlaté piesky sú jazero, ktoré je využívané ako prírodné kúpalisko v okrese Bratislava II, konkrétne v mestskej 
časti Ružinov. Má šírku asi 400 metrov a hĺbku asi 30 metrov. V okolí sú možnosti na šport, v strede sa 
nachádza lesnatý ostrov. V roku 1976 sa po chybe pristávania do jazera zrútilo lietadlo na linke Praha – 
Bratislava. Rovnomenná show bratislavského pretlakového združenia Pressovar nadviazala na svoj mimoriadne 
úspešný literárno-hudobno-pohybovo-intelektuálny program ARABICA ROBUSTA. Tí vnímavejší si isto 
všimli, že nový program ZLATÉ PIESKY bol ešte literárnejší, ešte hudobnejší, ešte pohybovejší a ešte 
intelektuálskejší. ... 
 

FAKLA, Ján. 2009d. O Zlatých pieskoch vášnivo recitoval PRESSOVAR z Blavy. In Kremnické gagy 
[online]. 2009 [cit. 2010-04-09]. Dostupné na internete:  
<http://www.gagy.sk/aktualita-pressovar> 

 
– Slovenský rozhlas – štúdio BB – Banská Bystrica (Slovensko) – Salón humoru V4 – medzinárodné stretnutie 
humoristov uvádzal Egon Tomajko, pozvaní hostia: Lajos Grendel a Tomáš Janovic, hostia z Čiech a Poľska 
– (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
... Humor má svoje chcené aj nechcené presahy. Nerešpektuje hranice a dobre sa šíri aj cez ne a za nimi. Občas 
je práve pohľad za hranice oslobodzujúci. Ak za nimi vidíme rovnaké neduhy, cítime sa ľudskejšie, voľnejšie, 
slobodnejšie. Veď sa nás to netýka alebo, ak pripustíme, netýka sa to iba nás. Humor je vážna vec, ale ak má silu 
„pohnúť bránicou“, je to obrovská sila. V Salóne humoru V4 bude reč o humore, jeho vlastnostiach, 
prenosnosti, prekračovaní hraníc i jazykov... Hosťami budú známi humoristi, satirici, ironici, jednoducho umelci, 
pre ktorých je humor prostriedkom vyjadrovania a šteklenie bránice autorskou metódou. Pozvaní hostia: Lajos 
Grendel – maďarsky píšuci prozaik (nominácia v kategórii literárne a žurnalistické diela), Tomáš Janovic, 
humorista, satirik a akademik. Prekvapením budú hostia z Poľska a Čiech. Moderuje Egon Tomajko, SRo 
Banská Bystrica. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009k. Salón humoru V4. In Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 13. 
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Umelecký prednes: 
 
– Slovenský rozhlas – Rádio DEVÍN – Bratislava (Slovensko) – Nedeľná chvíľka poézie a prózy – umelecký 
prednes zo Slovenska a Česka doplnený hudobným hosťom, dramaturg, režisér a moderátor programu: Marcel 
Šustek – (vo Festivalovom klube Labyrint – na pódiu SRo, Štefánikovo námestie – v nedeľu)  

 
... Šedivosť socialistickej kultúry sa, samozrejme, nemohla neprejaviť aj v oblasti interpretácie umeleckých 
textov. Nehybný, amorfný školský systém celé desaťročia ponúkal stretnutia s literatúrou ako utrpenie 
čitateľských denníkov, mechanickú povinnosť memorovania mien, dátumov, názvov diel. Televízne Nedeľné 
chvíľky poézie síce sprostredkúvali pravidelné literárne kontakty, ale svojou nekreatívnou statickosťou, neraz 
jednorozmernou dramaturgiou a stereotypným preferovaním konzervatívnych interpretačných prístupov 
spoľahlivo odkláňali záujem predovšetkým mladších ročníkov iným smerom. Podstatná časť teenegerov ani len 
netušila, že aj v literatúre by našla svojich (a akých fascinujúcich!) Rolling Stones, Depeche Mode, Madonny či 
Tublatanky. Len k máloktorému umeleckému žánru sa dlhoročným hromadením chýb podarilo v uplynulých 
desaťročiach vypestovať taký prirodzený odpor, ako k umeleckému prednesu. Ak teda stretnutie s recitátormi na 
tohtoročných Gagoch uvádzame pod názvom Nedeľná chvíľka poézie, je zrejmé, že je v tom kus figliarstva.  
V nedeľu tesne popoludní ... predstavíme niekoľko pozoruhodných tvorivých činov z uplynulej sezóny, českých  
i slovenských prednesov, ktoré svojou kontroverznou originalitou vyvolali vášnivé polemiky, spory a zneistili 
nejednu (viac či menej váženú) porotu. A predovšetkým: predstavíme umelecký prednes ako moderný, výbušný, 
inšpiratívny výrazový prostriedok komunikácie s rozporuplným svetom, v ktorého epicentre je nám v týchto 
časoch láskavo umožnené existovať.  

Marcel Šustek, dramaturg, režisér a moderátor programu. ... 
 

ŠUSTEK, Marcel. 2009. Nedeľná chvíľka poézie (a prózy) / Marcel Šustek. In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 13. 

 

Pre deti: 
 
– Teatro Carnevalo – Bratislava (Slovensko) – Gašparko a čarovná skrinka – tradičné bábkové divadlo pre deti 
a dospelých – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok dva razy) 
 
– Otto van der Mieden (Holandsko) – Verklík s opicou – interaktívna ľudová zábava s malým verklíkom  
a „živou“ opicou – (EVEN-GEMS, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
... Holanďan Otto van der Mieden nevystrája pouličné huncútstva s obyčajnou herečkou. Pri jeho zázračnom 
verklíku mu sekunduje živá opica! Spolu dokážu zahrať až 50 titulov. „Hrajúcu skrinku“ roztočia samotní diváci 
a bláznivá hra s opicou sa môže začať. Zaujímavosťou je, že Otto van der Mieden sa neuspokojil len 
s vystupovaním na festivaloch. Ako vášnivý bábkar sa rozhodol v holandskom Vorchtene sprístupniť svoju 
unikátnu zbierku bábok, ktorú poctivo nadobúdal niekoľko rokov. V tamojšom Bábkovom múzeu vystavuje 
tieňové bábky, drôtené marionety, ručne vyrábané bábky, wayangové figúrky či papierové divadielka. Od roku 
1984 si ich prišli obzrieť už tisícky návštevníkov. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009p. Zabavte sa so skutočnou opicou! In Kremnické gagy 2009 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– Bris de Banane (Francúzsko) – Zákaz kúpania – nonverbálna show dvojice mladých francúzskych komikov – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Divadlo Lokvar – Praha (Česko) – Aucassin a Nicoletta – bábková rytierska komédia na motívy francúzskej 
legendy pre deti a mládež, účinkujúci: Peter Varga, Martin Veliký – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – 
v piatok) 
 
... Divadlo LOKVAR z Prahy zahrá bábkovú rytiersku komédiu AUCASSIN A NICOLETTA, ktorá je 
inšpirovaná legendou z čias stredovekého Francúzska. Herci Peter Varga a Martin Veliký vám priblížia príbeh 
krásnej Nicoletty, do ktorej sa zamiluje mladučký gróf Aucassin. Rúškom tajomstva je zahalený Nicolettin 
pôvod, ktorú ako malú kúpili od pirátov. S nádejnou nevestou sa neuspokojí Aucassinov otec, a preto utečú  
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za more. V ďalekej Tramtárii však Nicolettu opäť unesú a všetko nasvedčuje tomu, že zmizla naveky. Zaľúbenej 
dvojici sa napokon podarí prekonať prekážky. Ich cesty sa opäť zídu vďaka veľkej láske. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009f. Francúzsku legendu o láske oživí pražské divadlo. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 6. 

 
– Circoactivo (Španielsko) – Flight – interaktívna žonglérsko-akrobatická pouličná show Ivana Alonsa – 
(Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok, Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
 
– Bris de Banane (Francúzsko) – 4 sezóny – nonverbálna show dvojice mladých francúzskych komikov – 
(Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
... Francúzske duo BRIS DE BANANE sľubuje ochutnávku všetkých štyroch ročných období. Láka  
na spaľujúce lúče letného slnka, prehánky a jemné svetlo jesene, potešenie zo zimných športov bez lyží a vôňu 
jarnej levandule. O zázraky sa vraj postarajú na prvý pohľad obyčajne vyzerajúce kufre. V jednom sa napríklad 
ukrýva tajomstvo búrok, vďaka čomu sa lopty zmenia na dážď.  
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009n. V uliciach a šapitó sa objaví klaun aj tvorca dažďa. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– OZ Divadlo J. G. Tajovského Bánov – Srandovná Bánovská Zostava (Slovensko) – Cestou necestou – 
klaun Adyno v nonverbálnom predstavení so žonglovaním a malou akrobaciou na jednokolke v podaní Adriána 
Ohrádku – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Circoactivo (Španielsko) – Air – cirkusová show klauna Ivana Alonsa – (Šapitó pod hradom, Zámocké 
námestie – v piatok – aj v sobotu) 
 
... Cirkusovú klauniádu Circoactivo privezie zo Španielska do Kremnice Ivan Alonso, ktorý ukáže publiku,  
že z materiálneho sveta možno vykľučkovať. Alonso zakomponoval do svojej show dávky smiechu, emócií  
a prekvapení, ktoré sprevádza klasická gitara Carlosa Ramosa. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009n. V uliciach a šapitó sa objaví klaun aj tvorca dažďa. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– Theater Leela (Rakúsko) – Show Bizarr – burleskná pouličná klauniáda Christopha Priesnera s akrobaciou  
a žonglovaním – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu, pri Miniscéne EVEN-
GEMS, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
... Na tohtoročnom festivale sú pouličné divadlá zastúpené najmä zo zahraničia. Ponúknu zábavu akú vidno vo 
všetkých kultúrnych európskych mestách. Rakúsky Theater Leela sa predstaví cirkusovou „Show Bizarr“. 
Odkiaľsi sa objaví okúzľujúci a seriózny muž Christoph Priesner, o ktorom by ste nepovedali, že sa z neho 
vykľuje klaun. Vážna tvár odrazu zmizne a nastúpi cirkusantský smiech. Ale pozor, klaun bez misie má v zálohe 
aj srdcervúcu tragédiu. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009n. V uliciach a šapitó sa objaví klaun aj tvorca dažďa. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 4. 

 
– Detský divadelný súbor Kameň na ceste – Levice (Slovensko) – Keď sa ulievame – interaktívne recesistické 
divadielko pre deti a mládež – (Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Dvojmesačné prázdniny sú ideálnou príležitosťou zabudnúť na strasti, ktoré číhajú v škole. Neľakajte sa! 
Kremnické gagy nedovolia, aby na festival prišla typická škola s písomkami a skúšaním. Blížiaci sa september 
vám pripomenú vaši kolegovia zo školských lavíc. Na pódiu v MsKS si zahrá amatérsky súbor Kameň na ceste, 
ktorý druhý rok funguje pri základnej umeleckej škole v Leviciach a doteraz vystupoval len na školských 
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akciách a jednom festivale. Žiaci druhého stupňa v inscenácii Keď sa ulievame prezrádzajú, čo si myslia 
o škole, do ktorej chodia neradi, a na ktorú nadávajú. Pripustia raz, že v škole zažívajú najkrajšie roky života? ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009l. Školáci, zabudli ste na školu? Festival ju pripomenie. In Kremnické gagy 
2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 15. 

 
– DS Alterna – Rimavská Sobota (Slovensko) – Šťastný deň – sólo pantomíma pre deti i dospelých – (Nádvorie 
Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu – aj pre dospelých) 
 
– Peter Weyel (Nemecko) – Herr Hunderpfund – interaktívna groteskná show s akrobaciou, trikmi 
a žonglovaním – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie v sobotu – aj v nedeľu + Kino 
Akropola, Križkova ulica – v sobotu = spolu tri predstavenia) 
 
– Mim Teatar – Gabrovo (Bulharsko) – Iný – pantomimické predstavenie a miniatúry so sluchovo 
postihnutými, umelecký vedúci: Todor Šandurkov – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Bábková katedra DF VŠMU – Bratislava (Slovensko) – O čiernom klobúku a farebnej lopte – interaktívna 
hra R. Vašíčka s pesničkami pre deti od 3 do 8 rokov – (Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 
... Herečky z bábkarskej katedry VŠMU budú mať na Gagoch starosti. Ich darček pre deti – farebnú Loptu,  
sa bude snažiť ukradnúť zlý čarodejník Klobúk, aby sa s ňou v Klobúkovej krajine mohol hrať iba sám. Preto 
všetko, čo má dve ruky a dve nohy a 3 až 8 rokov, nech príde v nedeľu ... do kina Akropola. Potešia vás 
pesničky, okúsite jazdu v lietadle a možno i stroskotáte na lodi. Ak sa vám však podarí čarodejníka Klobúka 
poraziť a zachrániť pred ním farebnú Loptu, vytvoríte si v divadle ten najšťastnejší koniec. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009c. Deti, pomôžte hľadať ukradnutú Loptu! In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 15. 

 
– Divadlo Ludus – Bratislava (Slovensko) – Hasprčko a Mrcúlik – klauniáda pre väčších i maličkých, ale aj pre 
ich rodičov, ktorí boli, sú alebo ešte len budú deťmi – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v nedeľu) 
 
... Hasprčko a Mrcúlik je hra, ktorá sa na hru iba hrá, čiže: táto hra je vlastne iba taká malá hra–čka. Hračka,  
s ktorou sa radi hrajú nielen všetci herci, ale aj deti, keď prídu na javisko brániť myšku Terku pred tučnými 
kocúrmi. Kocúri Hasprčko a Mrcúlik nerobia totiž nič iné, iba večne čumia na telku, visia na Nete, nehrajú sa na 
ihrisku s kamarátmi, ale iba s počítačom, tlstnú a kujú plány ako chytiť myšku Teru. Veru ... Ale nakoniec, po 
mnohých groteskných situáciách a naháňačkách, ale najmä s pomocou detí, ktoré sa nezabudli spolu hrať, všetko 
dobre dopadne. ... 
 

FAKLA, Ján. 2009b. Divadlo Ludus zabavilo hrou Hasprčko a Mrcúlik. In Kremnické gagy [online]. 
2009 [cit. 2010-04-09]. Dostupné na internete:  
<http://www.gagy.sk/aktualita-ludus> 

 
... Myška Terka je v nebezpečenstve, číhajú na ňu dvaja tuční kocúri HASPRČKO A MRCÚLIK. Pútavú 
klauniádu napísal Jozef Mokoš a na Gagy pripravilo Divadlo LUDUS. Bez pomoci malých divákov si však 
neporadí. Kocúri stíhajú kuť plány ako chytiť Terku, hoci stále vysedávajú pred televízorom a surfujú po 
internete. Terku dokážu zachrániť iba deti, ktoré sa nezabudli spolu hrať. Na predstavení sú vítaní všetci, ktorí 
chcú vedieť, čo kocúrov chytí do pasce. ... 
 

FRAJAROVÁ, Milana. 2009h. Kto zachráni myšku Terku pred kocúrmi? In Kremnické gagy 2009 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-85657-27-2, s. 15. 

 

Iné podujatia: 
 
– Otvorenie festivalu  – príhovory, hymna Kremnických gagov, vztýčenie vlajky Akadémie humoru, 
prezident Akadémie humoru Jozef Mokoš, komisár Európskej únie Ján Figeľ + sprievod na Štefánikovo 
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námestie s Funny Fellows – hymnu spieval: Martin Babjak s doprovodom Funny Fellows (Slovensko) a The 
Mob Stories (Belgicko) – (Areál Mestského hradu – v piatok) 
 
– Nosy humoristov – odhalenie plastiky ľudového bábkara Antona Anderleho – Banská Bystrica (Slovensko) 
autorkou plastiky je Miška Grznárová – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
... V Uličke slávnych nosov, kde už našli svoje miesto také osobnosti ako Július Satinský, Stano Radič, Jaro 
Filip, Katka Kolníková a ďalší, sa v piatok popoludní schyľovalo k neobvyklej udalosti. Neveľký priestor 
zaplnili nielen ľudia, ale aj bábky, ktoré prišli takto netradične vzdať hold poprednému ľudovému bábkarovi 
Antonovi Anderlemu. Vyhotovili ich študenti Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici ako vyjadrenie 
vďaky nedávno zosnulému umelcovi. 
 Reliéf Anderleho, na ktorého hľadí z výšky jeho neodmysliteľný Gašparko, zhotovila študentka 
Akadémie umení v Banskej Bystrici Miška Grznárová. Nechýbal jeho bývalý spoluhráč Janko Palovič, ktorý 
mu zahral na gajdách, ani nasledovník Juraj Hamar a jeho Teatro Carnevalo. 
 „Želal by som si, aby nám namiesto odhalenia plastiky Tonko radšej zahral svoje bábkové divadlo,“ 
zaspomínal si riaditeľ festivalu Ján Fakla. Anderle a jeho neopakovateľné bábkové majstrovstvo tvorili 
neodmysliteľnú súčasť gagov. Tak, ako kedysi Lojzo a Maroš Kochanský, ktorý tiež pozerá na návštevníkov  
z múra v uličke. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2009a. Anderleho pozdravili do neba bábky : v Uličke slávnych nosov pribudla 
ďalšia plastika. In MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. ISSN 1337-5695, 2009, roč. 14/48, č. 34, s. 3. 

 
– Zatvorenie festivalu  – lúčenie, hymna Kg, stiahnutie vlajky AH – (Areál Mestského hradu – v nedeľu)  
 

Pohár improvizácie:  
 
– 25. súťaž trojčlenných družstiev 
– scéna a čas:   Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu 
– moderátor:   Milan Markovič 
– hostia:   Ľudovít Jánsky (mím), Ivan Alonso (žonglér) 
– súťažili:  – ŠOK – Šaľa 

– ELIT BB – Banská Bystrica 
– DS Timrava (OZ CADACEUS) – Lučenec 
– DS Lunetrdlo – Partizánska Ľupča 
– Makovice A – Žilina = víťaz 
– Makovice B – Žilina = prihlásení na mieste 

 
... Humorista sa najskôr zhostil úlohy moderátora súťaže O pohár improvizácie, ktorej sa tento rok zúčastnilo 
šesť trojčlenných skupín. A práve jedna z nich – skupina Makovice zo Žiliny – moderátora Markoviča zatiahla 
do svojej scénky a donútila ho, aby si na hlavu nasadil čelenku, k ústam priložil dýchaciu trubicu a tváril sa, že je 
digestor. Podľa potlesku prítomných mu to išlo veľmi dobre. „Teraz nemôžem hovoriť, dýcham dym,“ povedal 
Markovič, ktorý sa do svojej novej úlohy priam vžil. ... 
 

Milan Markovič (66): Urobil zo seba digestor. 2009. In Nový čas. ISSN 1335-4655, 2009, roč. 19,  
č. 202 , s. 26. 

 

Sprievodné akcie: 
 
– sprievodné akcie prebiehali denne 
 
– Múzeum Gýča – Kremnica (Slovensko) = stála expozícia najväčšej zbierky gýčov v strednej Európe (so 
sprievodným slovom) – (Bellov dom – prízemie, Kollárova ulica) 
  
– Šapitó Čarovňa (Slovensko) – priestor pre relax, ochutnávku exotických čajov a scénky, miniatúry, pesničky 
– (Štefánikovo námestie) 
 
– Projekcia na hradbách (Slovensko) – projekcia promo slidov, programu a videofilmov z minulých ročníkov 
– (Medzibránie – okrem nedele)  
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– Hračkárenie – (Slovensko) – hravé tvorivé dielne študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici  
s bábkami a hračkami pre deti – (Nádvorie NBS – Múzea mincí a medailí)  
 

Počasie: – podľa Juraja Fellegiho v piatok a v nedeľu bolo slnečno, ale v sobotu sa nad Kremnicou  
a aj na Gagmi zatiahlo – takto to zaznamenal v Pravde 31.8.2009 
 
... Ťažko uveriť, že počasie vie zasiahnuť aj festival, ktorý sa koná uprostred mesta. V sobotu sa zatiahlo aj nad 
Kremnickými gagmi. A namiesto rozžiarených prechádzali ulicami Kremnice zachmúrené tváre. V hľadiskách 
však nakoniec vždy prevážila radosť. Taká, aká žila v celom meste aj v slnečný piatok, keď sa festival začal, aj 
včera, keď sa končil. ... 
 

FELLEGI, Juraj. 2009. Na Gagy sa vrátil politický humor. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2009, roč. 19, 
č. 201, s. 22. 

 

Dejiská  + Scény + Pódiá: 
 
– Areál Mestského hradu  
– Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie 
– Cirkusové šapitó pod hradom, Zámocké námestie  
– Expozícia Galéria Archív – Cremnicium, Kollárova ulica  
– Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie  
– Kino/divadlo Akropola, Križkova ulica  
– Medzibránie – scéna medzi hradbami – medzi Námestím SNP a Štefánikovým námestím 
– Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica  
– Minicséna EVEN-GEMS, Štefánikovo námestie  
– Múzeum Gýča – dom J. L. Bellu, Štefánikovo námestie 
– Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie 
– Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica 
– NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie – Expozícia Líce a rub peňazí + nádvorie 
– Šapitó Čarovňa, Štefánikovo námestie  
 

Usporiadatelia + Partneri + Sponzori : 
 
Hlavní organizátori: 
 
– mesto Kremnica 
– Nezisková organizácia NEO Bratislava 
– G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s r.o. B. Bystrica 
 
Partneri festivalu 2009 
 
Spoluorganizátor: 
 
– Európska komisia – zastúpenie EK na Slovensku 
 
Generálny partner: 
 
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
Hlavný partner: 
 
– Nadácia SPP Bratislava 
 
Partneri: 
 
– GAMO, a.s. Banská Bystrica 
– Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 
– Stredoeurópska nadácia Bratislava 
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Regionálni partneri: 
 
– SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom 
– PSS, a.s. Bratislava 
– ELBA, a.s. Kremnica 
– SAD, a.s. Zvolen 
– ČAROVŇA Banská Bystrica 
– EZRA Bratislava 
 
Miestni partneri: 
 
– Even gems Kremnica 
– Penzión Veža Kremnica 
– Pekáreň Igor Mihálik Banská Bystrica 
– Poľovnícka reštaurácia Silvanus 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Ján Fakla (riaditeľ festivalu, hlavný dramaturg festivalu), Pavol Kelley (producent festivalu, hlavný hudobný 
dramaturg), Miroslav Marko (šéf výroby a služieb), Tamara Vykysalá (šéfka produkcie festivalu), Roman 
Vykysalý (režisér festivalu) 
 
Dramaturgický tím: 
– Viera Dubačová (členka DT), Pavol Kelley (člen DT), Martin Krajčovič (člen DT), Daniela Pápayová 
(členka DT), Tamara Vykysalá (členka DT), Roman Vykysalý (člen DT)  
 
Generálny mediálny partner: 
 
– Slovenský rozhlas Bratislava 
 
Hlavní mediálni partneri: 
 
– ATLAS.SK Bratislava 
– CENTRUM.SK Bratislava 
– TV TA3 Bratislava 
–.týždeň Bratislava 
 
Mediálni partneri: 
 
– SME Bratislava 
– KAM DO MESTA Košice 
– ŽURNÁL Bratislava 
– MARKÍZA Bratislava 
– STORE-MEDIA Banská Bystrica 
– SITA Bratislava 
– WEBNOVINY Bratislava 
– TV PATRIOT Žilina 
– AZTV Banská Bystrica 
– TV 13 Banská Bystrica 
– RTV Prievidza 
– TV Turiec Martin 
– ATV Žiar nad Hronom 
– MeToo Bratislava 
 
Zahraniční partneri: 
 
– Kultúrny inštitút Maďarskej republiky Bratislava 
– Poľský inštitút, Bratislava 
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– České centrum, Bratislava 
– Bulharský kultúrny inštitút Bratislava 
 
Miestni spoluorganizátori: 
 
– Občianske združenie Múzeum Gýča, Kremnica 
– NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára, Kremnica 
– Občianske združenie 1115, Kremnica 
– Vinotéka Biely bocian, Kremnica 

 
Články: 
 
140* pozn. zost. 

605. Balážová, Zuzana 
Akadémia európskeho festivalu humoru a satiry : štatút / Zuzana Balážová, Pavol Kelley, Ján 
Fakla. – Záznam urobený 10.3.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (8.11.2008). – Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/archiv:2009:zlaty-gunar-statut-09 

 
 štatút Akadémie humoru Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 
 

606. Medzinárodný kontext. – Záznam urobený 9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu:  
http://www.gagy.sk/charakter:medzinarodny-kontext 

 
 dôležité fakty a zmeny v „živote Gagov“ 

... Festival humoru a satiry Kremnické gagy sa v posledných troch rokoch – z pôvodne celoslovenského 
podujatia – rozvinul do rešpektovanej akcie presahujúcej stredoeurópsky význam. Ostatný 28. ročník sa 
stal miestom kultúrnej prezentácie umelcov z 12 krajín Európy. V Kremnici doteraz účinkovali 
pozoruhodní umelci z Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Portugalska, Veľkej Británie, 
Talianska, Holandska, Rakúska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Odborníci i návštevníci sa 
zhodujú v tom, že nešlo o lacných zabávačov, ale o kvalitných interpretov s vynikajúcimi umeleckými 
produkciami, ktoré prostredníctvom humoru, satiry či recesie dávajú divákom podnety k uvažovaniu  
o sebe, o spoločnosti a o hodnotách v ľuďoch. Festival sa stal vďaka takto koncentrovanému humoru  
a satire mnohonásobnou katarziou ľudských myšlienok a duší. 
Festival rozvíja svoje kontakty doma i v zahraničí. V posledných rokoch sa partnermi stali 
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, České centrum a švajčiarsky kultúrny fond Pro 
Helvetia. Tradične dobrá spolupráca je s Poľským a Maďarským kultúrnym inštitútom. Organizátori 
nadviazali spoluprácu aj s medzinárodným festivalom VIDOR v Nyíregyhaze a celoštátnou súťažou 
kabaretných skečov PAKA v Poľsku. 
Festival je v súčasnosti medzinárodnou prehliadkou aktuálnej tvorby umeleckých diel a výkonov, ktoré 
obsahujú prvky kvalitného humoru, satiry alebo hodnotnej zábavy. Je ojedinelým podujatím s týmto 
špecifickým zameraním v celom európskom priestore. Neuzatvára sa, naopak – vyhľadáva spoluprácu  
s akciami podobného charakteru v celej Európe. Chce sa zúčastňovať a podporovať kultúrnu výmenu 
medzi krajinami EÚ i mimo nej. 
V európskom Roku tvorivosti a inovácie 2009 sa po prvýkrát bude podieľať na prípravách a organizácii 
festivalu aj Európska komisia – jej oficiálne zastúpenie na Slovensku. Kremnické gagy začali svoju 
ďalšiu, európsku etapu. Domáce predpoklady ako aj medzinárodné podmienky sú priaznivé. Stojí za to 
pokúsiť sa ju absolvovať na úrovni. ... 

 
607. Do Kremnice prídu komedianti z celej Európy / [autor] (ETA).  

In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 23 
(15.6.2009), s. 4. 

 
 informuje riaditeľ festivalu Ján Fakla 

                                                
140* – pozn. zost. – autorstvo neoznačených článkov vo Festivalových novinách Kremnické Gagy 2009 označil Ján Fakla 
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608. Fakla, Ján 

Staré divadlo tínedžerom zahralo Poondiate Vianoce / Ján Fakla. – Fotogr. 4. 
– Záznam urobený 9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (3.7.2009). – Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/aktualita-stare-divadlo 

 
 z histórie Starého divadla z Nitry  

... Divadlo, ktoré chce byť pre deti, mládež i dospelého diváka. V roku 1951 vzniklo po Krajovom 
divadle v Nitre v poradí druhé profesionálne bábkové divadlo na Slovensku. Jeho najvýraznejšou 
osobnosťou sa stal ochotnícky bábkar, neskôr významný autor bábkových hier – Ján Romanovský.  
V roku 1960 sa divadlo osamostatnilo a pôsobilo postupne ako Západoslovenské bábkové divadlo  
a Bábkové divadlo Nitra. Pod názvom Staré divadlo sa zapísalo do divadelných análov po prvý raz  
1. apríla 1999. Poslednú zmenu jeho názvu sprevádzala aj zmena programovej línie – z bábkového 
divadla pre deti na „divadlo pre celú rodinu“. Od roku 1992 bola tvorba divadla spätá predovšetkým  
s menami režiséra Ondreja Spišáka a výtvarníkov Františka Liptáka a Ivana Hudáka. Tvorivou 
osobnosťou, silou priťahujúcou ďalších tvorcov, ktoré toto divadlo roky veľmi potrebovalo, však bol 
najmä Ondrej Spišák. Jeho inscenácie sa stali magnetom i pre divadelné publikum. V roku 2007 sa 
Ondrej Spišák stáva riaditeľom Starého divadla v Nitre. V roku 2008 sa začína s rozsiahlou 
rekonštrukciou diváckych priestorov Starého divadla v Nitre a 13.3.2009 sa divadlo na počesť svojho 
dlhoročného riaditeľa premenováva na Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. ... 

 
609. Fakla, Ján 

Divadlo Commedia narobilo na festivale Statkyzmatky / Ján Fakla. – Fotogr. 4. – Záznam 
urobený 9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (14.7.2009).– Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/aktualita-commedia 

 
 o predstavení divadla Commedia z Popradu 

 
610. Fakla, Ján 

Divadlo Ludus zabavilo hrou Hasprčko a Mrcúlik / Ján Fakla. – Fotogr. 5. – Záznam urobený 
9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (14.7.2009). – Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/aktualita-ludus 

 
 o predstavení divadla Ludus, ktoré prišlo zabaviť deti hrou o myške a dvoch 

„kocúriskoch“ 
 

611. Fakla, Ján 
Nerozbitná a’cappella na KG: FRAGILE – humor a spev... / Ján Fakla. – Fotogr. 5. – Záznam 
urobený 9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (14.7.2009).– Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/aktualita-fragile 

 
 o populárnej hudobnej formácii Fragile a jej členoch – Braňovi Kostkovi, Jane 

Golisovej, Kamilovi Mikulčíkovi, Slavovi Košeckom, Svetlane Rymarenkovej, 
Viliamovi Csontosovi, Helene Krajčiovej, Soni Norisovej 

... FRAGILE je slovenská hudobná formácia zložená z ôsmich spevákov. Každý z nich má vlastný 
dôvod, prečo sa spevu v nej venuje. Braňa Kostku to jednoducho baví a je rád, že sa mu ako 
vyštudovanému dirigentovi podarilo zohnať ľudí, s ktorými sa môže venovať úžasnej veci, ktorou je 
podľa neho a’cappella spev. Jana Golisová uvádza spev ako zamestnanie, hoci oproti práci ekonómov 
či lesníkov jej to je samej často trápne. Kamil Mikulčík je muzikantom z naštvatosti, lebo čo ho štve, to 
robiť musí a potom to robí rád. Slava Košeckého hudba a’cappella chytila do svojich osídiel, skupina 
FRAGILE prevýšila očakávania Svetlany Rymarenkovej a Viliamovi Csontosovi sa v nej darí 
experimentovať so sebou samým a svojím hlasom. Zostavu dopĺňajú Helena Krajčiová a Soňa 
Norisová. Spolu sa venujú interpretácii známych svetových rock-pop-jazz hitov v originálnych 
a’cappella aranžmánoch – teda len osem spevákov bez hudobných nástrojov. ... 
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612. Fakla, Ján 
O Zlatých pieskoch vášnivo recitoval PRESSOVAR z Blavy / Ján Fakla. – Fotogr. 5. – Záznam 
urobený 9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj] (14.7.2009). – Spôsob prístupu:  
http://www.gagy.sk/aktualita-pressovar 

 
 do „zlatého“ mesta so Zlatými pieskami prišla na Gagy  „skupinka“ Pressovar, ktorej 

členmi sú – Karol D. Horváth, Laco Kerata, Silvester Lavrík a Boris 
Lenko a návštevníkom ponúkli literárno-hudobno-pohybovo-intelektuálny program 

 
613. Fakla, Ján 

Viktor Horjan z GUnaGU sa priznal: Som Hot Dog / Ján Fakla. – Fotogr. 3. – Záznam urobený 
9.4.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – (14.7.2009). – Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/aktualita-gunagu 

 
 o divadelnom súbore GUnaGU a predstavení Som Hot Dog – s modernými prvkami ako 

sociálna internetová sieť Facebook a autentickými zážitkami hercov Viktora Horjána 
a Zuzany Porubjakovej 

 
614. Fakla, Ján 

Pripraviť gagy nie je žiadna sranda : krátke nahliadnutie do zákulisia Európskeho festivalu 
Kremnické gagy / Ján Fakla. – Fotogr. 2. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 18, č. 8-9 (2009), s. 13. 

 
 do obrazu – že organizovať Gagy je zložitý a náročný proces – čitateľov Kremnických 

novín – uviedol Ján Fakla 
... Kedysi, keď Gagy vznikali (*1981), stačilo na usporiadanie minifestivalu niekoľko nadšencov  
z Kremnického divadielka v podzemí, ochotných „klubistov“ z mládežníckeho Labyrintu a mať vôľu 
prekonať rozličné povolenia a prekážky, ktoré vytvárali ľudia vtedajšieho režimu (pre mladších: 
socializmu).  

Príprava festivalu nebola v skutočnosti vôbec intenzívna, hoci „schôdze“ boli v priebehu roka 
časté a dlhé, rôznymi organizáciami početne zastúpené, málokedy však efektívne. Neskôr po revolúcii 
bolo treba prekonať zažité stereotypy starých osvetárov, ktoré nemohli byť kompatibilné s novou 
mladou generáciou miestnych, aj keď amatérskych, ale pragmatických organizátorov. Aby Gagy 
nezanikli, bolo potrebné ich organizáciu postupne profesionalizovať a nenechať sa znechutiť rôznymi 
pochybovačmi a neprajníkmi. 

Od roku 2003 sa tvoril a profiloval neveľký štáb ľudí, ktorí si na základe svojich schopností  
a skúseností hľadali svoju úlohu v Hlavnom organizačnom tíme (HRT) festivalu. Čím viac festival 
rástol a rozširoval sa aj o produkcie zo zahraničia, tým viac stúpali (a stúpajú) nároky na ich vedomosti, 
manažérske zručnosti a komunikáciu na úrovni doby. Pokiaľ kedysi stačili na dramaturgiu  
a organizačnú prípravu pohodlné tri-štyri mesiace, dnes je to už doslova celoročná práca spojená  
s návštevami domácich prehliadok a zahraničných festivalov. Dramaturgia = kreovanie programu 
nového ročníka sa začína trištvrte roka pred začiatkom festivalu (komunikácia so špičkovými umelcami 
trvá aj viac rokov), „bookovanie“ zahraničných umelcov je nevyhnutné, kvôli ich vyťaženosti  
a plánovaniu, už v zime. Kvalitné slovenské produkcie treba zaistiť najmenej pol roka pred akciou. Ešte 
dôležitejší je tzv. fundraising. Tvorba projektov a získavanie finančných zdrojov začína bezprostredne 
po skončení festivalu, súčasne s vyúčtovaním predošlých projektov, ktoré tiež nie je jednoduché. 
Organizátori sa potom po celý rok usilujú získať potrebné financie z viacerých štátnych, verejných, 
medzinárodných grantových schém a od festivalu naklonených podnikateľských subjektov. Nebolo to 
ľahké ani v čase hospodárskeho rastu, ešte ťažšie je to v kríze. 

To, čo uvideli a zažili domáci i návštevníci počas festivalu v Kremnici, je len zlomok z toho, 
čo musí užší a neskôr aj širší (cca 50 ľudí) tím pre realizáciu festivalu vykonať. Aby sa za tri dni  
v pokoji a pohode uskutočnilo 74 produkcií (z toho ešte stále 32 zadarmo!), bolo treba prekonzultovať, 
pripraviť a uzatvoriť viac ako 120 zmlúv s účinkujúcimi, komerčnými, zahraničnými a mediálnymi 
partnermi, dodávateľmi a servisnými pracovníkmi. Mnohé boli komplikované a vyžadovali si množstvo 
osobných stretnutí. Bolo treba zaistiť primerané a cenovo únosné ubytovanie pre viac ako 300 
účastníkov festivalu, kvalitnú stravu s flexibilnou obsluhou pre cca 100 zahraničných umelcov. Aby 
prišlo do Kremnice čo najviac ľudí, HRT pripravil intenzívnu reklamnú kampaň. Jej lídrom bol t. r. 
verejnoprávny Slovenský rozhlas na všetkých jeho okruhoch, na ktorých odvysielal až 100 reklamných 
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spotov a pripravil množstvo reportáží a relácií venovaných festivalu. Organizátori totiž považujú 
propagáciu festivalu (a tým aj mesta) za veľmi dôležitú, preto jej venovali aj veľký podiel z rozpočtu 
akcie. Pre dobré meno mesta a festivalu je však najdôležitejší bezprostredný servis, ľudská ústretovosť  
a reprezentácia hostiteľov. Aj keď služby pre návštevníkov Kremnice majú ešte svoje rezervy,  
o účinkujúcich a hostí sa všetci zainteresovaní postarali veľmi dobre. 

Aj preto sa Kremnica už môže pripravovať na 30. ročník, ktorý bude ešte 
európskejší.  

Ján Fakla, riaditeľ festivalu 
www.gagy.eu ... 

 
615. Čorná, Tina 

Gagot trafených husí / Tina Čorná. – Fotogr. 2. 
In: Žurnál. – ISSN 1337-219X. – Roč. 3, č. 34 (20.8.2009), s. 48. 

 
 autorka informuje o pestrosti tohtoročných gagov, akej tu ešte nebolo 

 
616. Elscheková-Matisová, Andrea 

Európska únia podporuje festival / Andrea Elscheková-Matisová. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 2. 

 
 o euroúradníkoch a Gagoch píše Andrea Elscheková-Matisová – vedúca zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku 
 

... Na prvý pohľad je spojenie Európskej komisie a Festivalu humoru a satiry prekvapivé. My, 
euroúradníci, sme vnímaní ako suchári, ktorí sa celý deň tvária prísne a dôležito. Navonok sa zdá, že sa 
berieme príliš vážne a že zábava v takomto prostredí snáď nie je ani možná… Toto zdanie však klame. 
Európska komisia a ďalšie inštitúcie EÚ sú miestom, kde sa stretávajú ľudia zo všetkých kútov Európy, 
čo samo o sebe spôsobuje zábavné situácie. Tie sú zdrojom zvláštnej odrody zmyslu pre humor, ktorý 
pomáha tisíckam euroúradníkov prežiť ďaleko od ich domovov, v upršanom Bruseli. Aj keď tento 
špeciálny druh humoru zatiaľ na Kremnických gagoch reprezentovaný nebude, návštevníci budú mať 
jedinečnú príležitosť zažiť, ako sa bavia jednotlivé európske národy. Bude to nenásilná, zaujímavá a 
hlavne veľmi zábavná príležitosť spoznať Európu. Aj to je dôvod, prečo sa podieľame na organizácii 
festivalu. Ďalším dôvodom je, že rok 2009 bol Úniou vyhlásený za Európsky rok kreativity 
a inovácie. A humor tieto dve kvality naozaj potrebuje. Rozosmiať človeka je predsa omnoho ťažšie, 
ako ho rozplakať. Dovoľte mi vyjadriť želanie, aby naše bránice prežili všetku tú humornú kreativitu  
a inovácie bez vážnejšej ujmy :-). 

Andrea Elscheková-Matisová 
vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ... 

 
617. Fakla, Ján 

Na Gagoch pokrstia až 5 nových kníh / [Ján Fakla]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 silné zastúpenie literatúry na EKG’09  – Jozef Schek: Jožinko, dieťa svojich rodičov + 

Tomáš Janovic: Neber to osobne! + Fero Jablonovský: Neviem... + Kolektív autorov + 
T.J./F.J.: Ústav s iným poslaním + Slawomir Mrožek: Opica a generál  

 
618. Fakla, Ján 

Nominácie Akadémie humoru Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2009 
podľa žánrov / kategórií / [Ján Fakla]. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 14. 

 
 „súpis“ osobností a kategórií nominovaných na medzinárodnú cenu Zlatý gunár, na Cenu 

Stana Radiča za objav roka a na „anticenu“ Trafenú hus – schválený Nominačnou 
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komisiou Akadémie humoru EFHaS KG´09 v zložení: Jozef Mokoš (prezident AH), 
Viera Dubačová (členka DT), Daniela Pápayová (členka DT), Martin Krajčovič (člen 
DT), Tamara Vykysalá (člen DT a šéfka produkcie festivalu), Pavol Kelley (člen DT  
a producent festivalu), Ján Fakla (riaditeľ a hlavný dramaturg festivalu), za prítomnosti 
člena AH EFHaS KG Romana Vykysalého 

 
619. Fakla, Ján 

Poďakovanie / [Ján Fakla].  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 „ďakovačka“ 

... Hlavní organizátori – Mesto Kremnica, Nezisková organizácia NEO, Bratislava, G.A.G. - umelecká 
agentúra, spol. s r.o. Banská Bystrica – spolu so spoluorganizátormi a spoluusporiadateľmi ďakujú 
všetkým sponzorom, mediálnym partnerom, členom medzinárodnej Akadémie humoru, účinkujúcim  
a divákom za významnú podporu a želajú všetkým zúčastneným, aby sa v Kremnici cítili dobre a často 
sa do tohto nádherného a príjemného mesta vracali. ... 

 
620. Fakla, Ján 

Rozhlasové Gagy Dada Nagya : alebo to najlepšie z rozhlasových humoristických zábavníkov 
osemdesiatych rokov / [Ján Fakla]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 moderovaný výber zo svetovej humoristickej literatúry + najlepších príspevkov 

rozhlasových tvorcov (S. Štepku, S. Radiča, J. Grexu, M. Markoviča, O. Andrásyho, 
E. Vacvalovej) – spomínali hostia – Milan Markovič a Ján Grexa 

 
621. Fakla, Ján 

Smiech je liek / Ján Fakla. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 2. 

 
 Ján Fakla ponúka terapiu smiechom a humorom, ktorej bude na EKG’09 ajajáááj 

... Aj keď nie som lekár ani farár, ľudia sa mi často sťažujú. Priatelia, známi i neznámi, všetci, s ktorými 
začnem reč. 

Asi sa viac stretávam s pesimistami, lebo takmer každý rozhovor sa skôr či  
neskôr zvrtne na ponosovanie. Časť z nich horekuje „mám toľko roboty, už nevládzem ...“, druhá sa 
prizná „...nemám robotu, ako to zvládnem?“. Pribúda tých, ktorí aj majú prácu, ale tvrdia, že sú „bez 
peňazí“ a nájdu sa aj takí, čo mi naznačujú „...neviem čo s peniazmi...“ a trápia sa, ako ich správne 
minúť. (Darmo naznačím, že viem ako a kde..:-) Najsmutnejší sú pravda tí, ktorí stratili priateľa alebo 
príbuzného. Niektorí sú nešťastní dokonca aj z toho, že príbuzného alebo „priateľa“ získali, „čo teraz  
s ním?“. Zaujímavé je, že sa mi najviac sťažujú tí, ktorí to materiálne najmenej potrebujú. Také sme my, 
Slováci, ubolené a „ukrivdené“ duše. Nech je to sťažovanie akékoľvek, spoločným znakom všetkých 
mojich úprimných ponosovateľov je stres. Prežívame ho dennodenne všetci. Nie každý má však od Boha 
(geneticky) dané, aby sa na svoje starosti a trápenia pozeral „z vyššieho levelu“. Aspoň niekedy, raz za 
deň, za týždeň, jedenkrát za rok – napríklad na konci leta. Hoci vedci a lekári už dávno zistili, že 
príčinou väčšiny moderných civilizačných chorôb je práve permanentný stres, neužívame naň ten 
správny liek. Alkohol, ani iné omamné látky ním určite nie sú. Najzdravšie sa v našom organizme 
vyplavujú hormóny šťastia a radosti pod vplyvom smiechu vyvolaného humorom. Hovorí sa im 
endorfíny či sérotonín. Regulujú náš duševný stav a regenerujú náš fyzický potenciál. SMIECH JE teda 
najprirodzenejší LIEK. Preň nemusíme chodiť do lekárne, najlepšími lekármi sú humoristi a satirici.  
A tých bude na tohtoročnom festivale Kremnické gagy 2009 opäť neúrekom. Vybrali sme tých 
najkvalitnejších, takých, čo neponúkajú žiadne generiká či placebo, ale originálny a hodnotný humor, 
satiru alebo recesiu. Zbavia vás stresu, zahoja rany, upokoja ubolené duše. Preto odhoďte starosti, 
nechajte na tri dni prácu stáť, vezmite rodinu, priateľov alebo si príďte oddýchnuť do Kremnice len tak 
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– sami. UŽIŤ zdravý LIEK, ktorý účinkuje aj niekoľko mesiacov. Ten tohoročný je certifikovaný aj 
Európskou úniou. Volá sa Smiech bez hraníc. 

  
Ján Fakla, riaditeľ EKG´09 

P.S.: Liečiť sa môžu prísť aj tí, čo sa nesťažujú..:-) ... 
 

622. Faklová, Kristína 
Muzika na Gagoch / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 7.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 7. 

 
 hostia z Ukrajiny – hudobná skupina Perkalaba + funky a pop servírovala hudobná 

skupina z Belgicka The Mob Stories + Parno Graszt (v Rómčine Biely kôň) – 
desaťčlenná hudobná skupina maďarských Rómov z dediny Paszab a ich horúce 
temperamentné vystúpenie + Gattamolesta z talianskej Ravenny a ich hudobné  
predstavenie plné horkokrvného taliansko-balkánskeho folku prepleteného  francúzskymi 
melódiami, živelným ska či rytmickým klezmerom + kapelka Sto múch z Banskej 
Bystrice s ekologickým funky-undergroundom a vážnymi témami + trio FEELME  
z Pezinka si známe filmové melódie upravila do neobvyklých verzií + kapela Milo Kráľ 
Band hrala do rockovej podoby upravené skladby, pôvodne napísané pre inscenácie hrané 
v slovenských divadlách + osemčlenná slovenská hudobná formácia Fragile, ktorá 
interpretovala svetové hity rock-pop-jazz v originálnych a’capella aranžmánoch – 
akustická antipop kapela Tu v dome a ich recesistická „brnkačka“ 

 
623. Féder, Roman 

Raut na půl párku / [Roman Féder]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 5. 

 
 o Top produkcii Raut na půl párku, ktorú pripravili – Jiří Suchý, Zuzana Haasová, 

Martin Babjak, Roman Féder, Daniel Valášek, Pali Ivičič, Jozef Scheiner, Peter 
Baran 

 
624. Frajarová, Milana 

Aj v lete môžu byť „Poondiate Vianoce“ / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 10. 

 
 info o predstavení Starého divadla z Nitry 

 
625. Frajarová, Milana 

Ako Gianni Schicchi zbohatol cez posteľ : čo s ľuďmi narobí honba za majetkom / [Milana 
Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 10. 

 
 o predstavení Statkyzmatky, s ktorým prišlo Divadlo Comedia z Popradu 

 
626. Frajarová, Milana 

Anketa: Smiech, podobne ako hudba, má medzinárodný rozmer. Aký humor môže byť 
spoločný pre rôzne národy Európy? / [otázku položila] Milana Frajarová. – Fotogr. 15.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 3 a 14. 
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 členovia medzinárodnej Akadémie humoru odpovedali na anketovú otázku – Aký humor 
môže byť spoločný pre rôzne národy Európy? 

... Oslovili sme členov medzinárodnej Akadémie humoru. Bola konštituovaná na základe nového 
Štatútu AH a jej členovia i prezident sú vymenovaní len na jedno funkčné obdobie. Rozhodujú o tom, 
ktoré nominované diela a výkony dostanú na záver festivalu ocenenie Zlatý gunár. Laureáta anticeny 
Trafená hus odporučili Akadémii humoru v Ankete čitatelia internetového portálu kultura.sme.sk ... 

 
Jozef MOKOŠ, prezident AH 

„Z národov hoc sme rôznych“ a máme za sebou (i pred sebou) rôzne historické a hysterické udalosti 
 a hovoríme rôznymi rečami, tak napriek tomu, jeden štátny a materinský jazyk máme spoločný: úsmev, 
chichot, oživenie v sále, smiech, rehot. Lebo ľudia v sebe majú smiechotvorné bublinky, čo ich často 
nadnášajú nad prízemné, smutné veci. A takí sú v rôznych štátoch vlastne všetci. Takže, kiež ten 
medzinárodný humor bude múdry, živý, uhrančivý, humor ako svetonázor, humor ako sila slabých. 
Nech je to humor, ktorý dokáže veľké, smutné, vážne veci meniť na malé, zvládnuteľné a veselé. 

 
Peter KOVÁČ 

Spoločný? Keď sa smejeme na úkor niekoho druhého. Vedú vtipy židovské, ale dosť smiešni sú aj Škóti, 
Rusi, Taliani, my vieme, že aj Česi, Maďari, Slováci, Cigáni atď. Ako v škole – väčšina sa spojí, aby si 
mohla uťahovať z niekoho, kto sa momentálne javí ako najslabší. V humore nás spája „nevinný“ 
šovinizmus. 

 
Peter LIPA 

Na humor ako taký sa necítim byť odborníkom, v hudbe sa snáď vyznám trochu lepšie, budem preto 
postupovať analogicky. Len tí najlepší hudobníci si môžu dovoliť prvky humoru v hudbe. Vyžaduje si to 
veľkú profesionalitu. Obdivujem všetkých hudobných klaunov, ale sám som nikdy nevládol hudbou tak, 
aby som si to mohol  dovoliť. Ak sa mi to predsa len niekedy podarí a v hľadisku sa niekto zasmeje na 
čisto hudobnom žarte, tak mám z toho obrovskú radosť. Lenže aj takýto malý žartík musí byť dobrý 
 a presvedčivý. A potom je už jedno, kto sedí v hľadisku, či Rus, Američan, Arab, Japonec alebo 
Laponec. 

 
Milan SLÁDEK 

Počas množstva predstavení, ktoré som odohral po svete, som zistil, že sa ľudia veľmi radi smejú. Veď 
smiech je liek. Len charakter humoru býva často diametrálne rozličný. Keď som sa počas prvých rokov 
pobytu v Nemecku snažil slovenskými vtipmi baviť mojich priateľov, získal som povesť akéhosi Party 
Killer. Ale chvála Bohu, že sa rozličné európske národy zabávajú na rozličných druhoch humoru, ináč 
by bol náš kontinent nudný.  

 
Ondrej SPIŠÁK 

Smiech nemá hranice, ale humor ich veľmi často má. Sám som niekoľkokrát rozprával v Poľsku vtip, na 
ktorom sa u nás všetci smejú a tam nastalo vždy trápne ticho. A ja som to vždy rešpektoval. Rešpektoval 
som, že Poliaci sú „blbí“ a nerozumejú našej srande... Očakávam to isté od všetkých národov Európy, 
že budú rešpektovať to, keď budem „blbý“ ja a nebudem rozumieť ich srande... A zároveň dúfam, že 
obyvatelia Európy nebudú chcieť byť „blbí“ a budú sa snažiť rozumieť srande toho druhého. S heslom: 
Spoločnou Európou za spoločnú srandu! 

 
Fero JABLONOVSKÝ 

Taký istý ako pre rôzne národy celého sveta: čierny, biely alebo farebný. Osobne nemám rád humor 
mastný a presolený. 

 
Tomáš JANOVIC 

Humor je viac ako žartovanie. Milan Lasica to vystihol presne: „Humor je myšlienka sama osebe.“  
A o dobré myšlienky by mali mať záujem všetci Európania bez rozdielu národného zafarbenia. 

 
Marcel ŠUSTEK 

Taký, ktorý vyznávajú slušní, civilizovaní ľudia na celom svete: teda láskavý, samozrejme aj iritujúci, 
vždy však dobre myslený, aktivizujúci to dobré v nás, prameniaci z osvietenej veľkorysosti ľudského 
ducha, z jeho vyspelosti, nie malosti, zápecníctva a komplexov, prostredníctvom ktorých obdeň 
posielame susedovi ponad pomyselnú hranicu náruč plnú primitívnych faciek. Ešte dlho sa mu v tejto 
gubernii, zdá sa, budeme učiť. 
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Iveta RADIČOVÁ 
Karel Čapek napísal, že tvorca urobil Európu malú a navyše rozdelenú na malé časti, aby sa naše 
srdcia mohli tešiť nie z veľkosti, ale rozmanitosti. Rozmanitosť, ak je sprevádzaná slobodou v názoroch, 
v umení, v humore a je zároveň zodpovedná, potom sme svedkami tolerantnej a bohatej kultúry 
rozmanitosti. Pre mňa je národný duch a duša Európy v spôsobe, ako udržať a tolerovať rozmanitosť. 
Rozmanitosť v štýle a spôsobe humoru, schopnosť ju pochopiť a prijať, je to, čo nás spája. 

 
Roman VYKYSALÝ 

Pre rôzne národy Európy, ale aj sveta, je spoločný len taký humor, ktorý je tvorený srdcom a ničím 
nezaťaženou mysľou. Takýto humor neuráža, ale núti zamyslieť sa nad samým sebou. Je to humor, ktorý 
svojou silou lieči, ale aj vychováva. 

 
Andrea ELSCHEKOVÁ-MATISOVÁ, EK 

Jedinečnosť európskeho humoru spočíva v tom, že typický humor pre celú Európsku úniu neexistuje. 
Globalizácia – europeizácia ho zatiaľ nepostihla :-). Európsky humor podľa mňa dobre vystihuje aj 
motto samotnej Únie „zjednotení v rozmanitosti“. Každý národ si pestuje svoj humor a navzájom,  
s prekladom či bez, mu rozumieme. 

 
Péter KRASZTEV, KIMR 

„Poznáš ten žart, že Orbán, Fico a Putin sedia v lietadle?” – pýtal sa ma jeden mladý známy  
v medzinárodnom kruhu, a začal rozprávať žart, ktorý som pred 25 rokmi počul s Kádárom, 
Ceaucescom a Brežnevom. Zo zdvorilosti som to preložil priateľom zo Západu: rozumeli z toho len 
toľko, že na konci sa má smiať. Tak, ako príliš dôležitý text bráni vnímaniu hudobnej skladby, ani 
humoru neprospieva, ak k pochopeniu žartu treba mať vedomosti z histórie. Hudba a humor sú 
medzinárodné iba vtedy, keď to nie je o jazyku a o histórii. Ak sa vieme smiať na našich spoločných 
ľudských veciach, konečne vstúpi do nášho života humorschengen. 

 
Jana BURIANOVÁ, ČC 

Pre mňa osobne má ešte medzinárodný rozmer aj tanec a pantomíma, oba žánre nádherne spájajú. Ako 
žena by som mala odpovedať, že humor LÁSKAVÝ. Ale, kto je dnes láskavý..? Takže podľa môjho 
názoru skôr humor čierny..:-)  Je to podľa temperamentu ľudí a bez rozdielu hraníc. 

 
Zbigniew MACHEJ, PL  

Vedci zistili, že zmysel pre humor majú aj niektoré zvieratá. Nie je to teda výlučne ľudská, kultúrna 
vlastnosť. Na otázku, aký humor môže byť spoločný pre rôzne národy Európy, je ťažké odpovedať 
priamo. Nepriamo môžem povedať, že čím je humor jemnejší, čím je viac založený na lokálnej kultúre, 
jej jazyku, tradícii, obyčajoch a iných jej vlastnostiach, tým menej je zrozumiteľný v spoločnom, 
medzinárodnom meradle. Nie je to príliš optimistické konštatovanie. Ten najpotrebnejší – v národnom, 
medzinárodnom a európskom rozmere druhu humoru – je sebairónia! 

 
Elena ARNAUDOVá, BKIS 

„Svet prežil, pretože so smiechom žil“ – toto staré bulharské príslovie pretrváva roky. Pomáha nám 
všímať si problémy nášho každodenného života, povzniesť sa nad nimi. Je to smiech, ktorý prispieva  
k rozvoju spoločnosti, usvedčujúc aj naďalej jej nedostatky a zlozvyky. ... 

 
627. Frajarová, Milana 

Deti, pomôžte hľadať ukradnutú Loptu! / [Milana Frajarová]. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 predstavenie pre deti priniesli herečky z bábkarskej katedry VŠMU  
 

628. Frajarová, Milana 
Deviaty nos bude patriť bábkarovi Antonovi Anderlemu / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 
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 reliéf  nosa bábkara Antona Anderleho pribudla v tomto ročníku EKG’09 v Uličke 
slávnych nosov 

 
... Do Uličky slávnych nosov v piatok podvečer osadia plastiku venovanú pamiatke ľudového bábkara 
Antona Anderleho, ktorý zomrel minulý rok v máji. Rodák z Dolnej Lehoty sa preslávil najmä 
Najmenším cirkusom na svete, v ktorom predstavoval svojich marionetových kamarátov. Detské srdcia 
si získaval hlavne postavičkou Gašparka.  

Anton Anderle, ktorý sa narodil v roku 1944, pokračoval v rodinnej tradícii. Bábkarským 
umením sa totiž živil jeho otec Bohuslav Anderle, ktorý syna od detstva brával na vystúpenia.  
V rodinnom divadle pôsobil do roku 1967, kým začal pracovať ako strojár-špecialista. V roku 1972 sa 
prinavrátil k bábkovému divadlu, tentoraz už samostatne ako amatérsky bábkar. V roku 1999 si vytvoril 
Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho. Obdiv získaval aj za hranicami Slovenska a zaradil sa 
medzi európsku špičku ľudového bábkarstva. Nebol len bábkohercom, zaoberal sa aj výrobou bábok  

a reštaurovaním dekorácií, opôn či rekvizít od slovenských a českých bábkarov. Podarilo sa mu 
zozbierať okolo tisíc bábok, ktoré dokumentujú vývoj bábkového divadla na Slovensku.  

Ulička slávnych nosov je neodmysliteľnou súčasťou festivalu Kremnické gagy a nachádza sa 
pri Múzeu Gýča. Tradícia odhaľovania plastík slovenských osobností vznikla pred piatimi rokmi. 
Nájdete tu plastiky Jula Satinského, Stana Radiča, Jara Filipa, Viktora Kubala, Mariána 
Kochanského, Kataríny Kolníkovej, Jána Melkoviča a Fera Dibarboru. ... 

 
629. Frajarová, Milana 

Dve legendy na Gagoch – Jiří Suchý a Milan Sládek / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 4.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 5. 

 
 páni majstri Jiří Suchý a Milan Sládek na EKG’09 

 
... Sú majstrami svojho remesla. Jeden bravúrne narába so slovíčkami. Druhý ich vôbec nepotrebuje, 
pretože všetko vyrozpráva pohybom. Na Kremnické gagy prídu majster slova i majster pantomímy. 
Oboch čaká festivalová premiéra. ... 

Jiří Suchý 
Jiří Suchý pricestuje z Prahy s hudobno-zábavnou produkciou, ktorú pripravil so slovenskou 

oldtime kapelou FUNNY FELLOWS. V kabarete Raut na půl párku spolu so Zuzanou Haasovou 
zaspievajú staré šlágre a pripomenú atmosféru 60-tych rokov, kedy divadlo SEMAFOR oživilo celú 
generáciu Čechov a Slovákov. ... 

 
Milan Sládek 
Z Nemecka, svojho druhého domova, dorazí mím Milan Sládek. Festivaloví návštevníci sa 

môžu tešiť na jeho sólové prierezové predstavenie PANTOMÍMA, ktoré je ukážkou najvyššej 
profesionality svetového umelca. ... 

 
630. Frajarová, Milana 

Dvojica humoristov nominovaná na Cenu Stana Radiča za objav roka / [Milana Frajarová]. – 
Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 11.  

 
 humoristická dvojica Sveťo Malachovský a René Štúr so svojou terapiou na uvoľnenie 

stresu na EKG’09 
 

631. Frajarová, Milana 
Francúzsku legendu o láske oživí pražské divadlo / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 6. 

 
 hostia zo „stovežatej“ – Divadlo Lokvar s bábkovou rytierskou komédiou z obdobia 

stredovekého Francúzska 
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632. Frajarová, Milana 
Kto je prezident Akadémie humoru Jozef Mokoš / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 2. 

 
 biografický článok o tohtoročnom prezidentovi medzinárodnej Akadémie humoru 

Jozefovi Mokošovi 
...Najvyšším „mocipánom“ medzinárodnej Akadémie humoru je Jozef Mokoš – renomovaný básnik, 
dramatik a spisovateľ pre deti. Pochádza zo Serede, kde sa narodil 11. marca 1941. Vyštudoval 
bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla na Akadémii múzických umení v Prahe. Veľkú časť 
života zasvätil tvorbe v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici, ktorému v rokoch 1978-1981 
aj šéfoval. Potom pôsobil ako dramaturg Poetického súboru Novej scény a umelecký vedúci Štátneho 
bábkového divadla v Bratislave. Od roku 1992 stojí za katedrou na Vysokej škole múzických umení  
v Bratislave, kde je docentom. Prednáša bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla. Členom 
Akadémie humoru sa stal v roku 2004. Do literárnych vôd vstúpil básnickou poémou Praskanie krvi, 
naposledy vydal knižku básní 4 nočné obdobia. Mnohí si jeho meno spájajú s detskými knižkami, 
napríklad s Vkladnou knižkou rozprávok a básničiek alebo Vysielanie pre deti. Na festivale môžete 
uvidieť jeho klauniádu o dvoch kocúroch HASPRČKO A MRCÚLIK v podaní Divadla Ludus. ... 

 
633. Frajarová, Milana 

Kto predvedie najnovšiu kolekciu spodného prádla ...? / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 4. 

 
 hosť z Nemecka Peter Weyel s  groteskou Herr Hunderpfund 

 
634. Frajarová, Milana 

Kto zachráni myšku Terku pred kocúrmi? / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 predstavenie pre deti z pera Jozefa Mokoša v podaní Divadla Ludus 

 
635. Frajarová, Milana 

Matinee show predvedú hostia z Jeruzalema / [Milana Frajarová]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 6. 

 
 hostia z Jeruzalema z Hatzaga Yomith Theatre a ich TOP pantomimické predstavenie 

Matinee show 
 

636. Frajarová, Milana 
Pantomíma z Domu humoru v Gabrove / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 6. 

 
 hostia z bulharského Gabrova – divadlo Mim Teatar, v ktorom účinkujú aj nepočujúci 

umelci a ich hra INÝ, obohatená pantomimickými miniatúrami 
 

637. Frajarová, Milana 
Posledná maringotka / [Milana Frajarová].  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 film na EKG’09 – Posledná maringotka – uviedla slovenská produkčná spoločnosť 

Furia Film s.r.o. 
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638. Frajarová, Milana 
Salón humoru V4 / [Milana Frajarová]. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 v Salóne humoru V4 – humor budú rozoberať Lajos Grendel, Tomáš Janovic a hostia 

z Poľska a Čiech 
 

639. Frajarová, Milana 
Školáci, zabudli ste na školu? Festival ju pripomenie / [Milana Frajarová].  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 deti deťom – amatérsky súbor Kameň na ceste pri ZUŠ v Leviciach s inscenáciou Keď sa 

ulievame 
 

640. Frajarová, Milana 
Traja mušketieri z Česka : história v novom šate / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 6. 

 
 hostia z českej Plzne – Divadlo Alfa – s maňáskovou groteskou Traja Mušketieri podľa 

prvej časti trilógie Alexandra Dumasa, v ktorej sa vyskytujú aj novodobé prvky – 
esemesky  – režisér – Tomáš Dvořák 

 
641. Frajarová, Milana 

V uliciach a šapitó sa objaví klaun aj tvorca dažďa / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 5. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 4. 

 
 o zahraničných pouličných divadlách – hosť z Rakúska Christoph Priesner z Theatra 

Leela + francúzske duo Bris de Banane + Španiel Ivan Alonso s hudobným sprievodom 
na klasickej gitare Carlosa Ramosa + Slovinci Nikolaj (čašník) a Bojan (hudobník)  
z miestneho bufetu v mestečku Kamnik 

 
642. Frajarová, Milana 

Veselé monodrámy na Gagoch / [Milana Frajarová].  – Fotogr. 2. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 11. 

 
 s monodrámami na EKG’09 prišli – Tomáš Mischura z Akadémie umení v Banskej 

Bystrici + Peter Oszlík z Divadla Pôtoň z Bátoviec + Vlado Benko z Levočskej 
divadelnej spoločnosti z Levoče 

 
643. Frajarová, Milana 

Zabavte sa so skutočnou opicou! / [Milana Frajarová]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 4. 

 
 hosť z Holandska – Otto van der Mieden a jeho „partnerka“ pri vystupovaní – opica 

 
644. Frajarová, Milana 

Zatúlajte sa do histórie s Kabaretom Neprebudených / [Milana Frajarová]. – Fotogr. 1.  
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In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 10. 

 
 o produkcii Juraja Weissa + jeho spoločnosti JW Producentská. spoločnosť, s. r. o. + 

takmer „edukatívnom“ Kabarete Neprebudených  
 

645. Halienová, Lenka 
KG na výlete v Martine / [Lenka Halienová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 niekoľko účinkujúcich na EKG’09 si „odbehlo zaúčinkovať“ aj do Martina – Divadlo 

Lokvar + Circoactivo + Českokrumlovská divadelní scéna + skupiny Hrdza 
a Perkalaba 

... Niektorí účinkujúci Európskeho festivalu humoru a satiry KG aj tento rok prekročia bezpečné hranice 
kremnického chotára a s heslom „Smiech bez hraníc“ sa vydajú na výlet do neznámych turčianskych 
meandrov a spleti jednosmerných ulíc...  

 
646. Jablonovský, Fero  

Nominovaní karikaturisti / [Fero Jablonovský]. – Obr. 6.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 12. 

 
 nominovaní karikaturisti – Jenő Dallos, Svetozár Mydlo, Ivajlo Ninov, Ivan Popovič, 

Henryk Sawka a Martin Šútovec + ich karikatúry 
 

... Pre Nominačnú komisiu AH nebolo ľahké vybrať z tých, ktorí aktívne tvoria, najlepších. Pomohol 
člen Akadémie humoru Fero Jablonovský, Elena Arnaudová z Bulharského kultúrneho inštitútu  
a Mirek Wujas, riaditeľ festivalu PAKA z Poľska. Práce nominovaných je možné uvidieť v Múzeu 
mincí a medailí na Štefánikovom námestí v Kremnici ...  

 
Jenő Dallos (H)*1940, absolvoval žurnalistiku, venuje sa grafickému dizajnu a karikatúre. V Zväze 
maďarských výtvarníkov je predsedom sekcie karikaturistov. Častou témou jeho diel sú filozofické, 
sociologické i ekologické námety. Vydal 16 samostatných albumov, z ktorých väčšina vyšla aj  
v zahraničí. Jeho práce boli ocenené na mnohých svetových výstavách.  

 
Svetozár Mydlo(SK) *1948, ilustrátor, grafik, karikaturista, od roku 1975 výtvarný redaktor vo 
vydavateľstve Mladé letá. Už tridsať rokov tvorí aj pre Radošinské naivné divadlo. Je autorom loga 
festivalu Kremnické gagy. Získal viacero ocenení v súťaži Najkrajšia kniha, za ilustrácie Osmijanka 
Cenu Hansa Christiana Andersena (2000).  

 
Ivajlo Ninov (BG)*1960, grafik, karikaturista. Pracuje v satirickom časopise Stršel (Sršeň) od r. 1983. 
Je autorom rubriky o Malom Ivančovi v denníku 24 časa (24 hodín). Mal samostatné výstavy karikatúr  
v Sofii, Budapešti, vo Viedni, Bratislave, Londýne, Prahe, Varšave, Belehrade a v Berlíne.  

 
Ivan Popovič (SK)*1944, výtvarník, prozaik, scenárista, animátor, režisér, karikaturista. Ilustroval 
desiatky kníh a časopisov. Podieľal sa na vyše 100 animovaných a dokumentárnych filmoch  
a videoklipoch. Je autorom viac ako 200 plagátov. Monumentálne diela realizoval v kameni a keramike.  

 
Henryk Sawka (PL)*1958, absolvent filológie. Jeden z najvýraznejších a najobľúbenejších poľských 
satirikov – karikaturistov, bezprostredne komentujúcich domácu politickú a spoločenskú scénu.  

 
Martin Šútovec (SHOOTY)(SK)*1973, výtvarník, ilustrátor, grafik. Pravidelne komentuje politickú  
a spoločenskú situáciu v denníku Sme. Knižne vyšlo Tuhou tuhou – výber frkov a ilustrácií z denníka 
SME 2002 – 2006. ... 
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647. Kelley, Pavol 
Unikátna výstava Satyrykon z Legnice / [Pavol Kelley]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 12. 

 
 z mesta Legnica (Poľsko) prišla do Kremnice medzinárodná výstava prác karikaturistov 

 
648. Lavrík, Silvester 

Mytológia hudby: Tristan, Izolda a Pakistan / [Silvester Lavrík]  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 seriózne aj bláznivé, hudobné-nehudobné a najmä mytologické etudy na tému starej 

islandskej balady – účinkovali – Silvester Lavrík, Karol Horváth, Ladislav Fančovič, 
Zuzana Šimová, Ján Dúbravský a Igor Javorský  

 
649. Program: Európskeho Festivalu humoru s satiry Kremnické Gagy® 2009. 

In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 8-9. 

 
 kompletný program EKG’09 

 
650. Souček, Ľubomír 

Šport (vždy) zvíťazí !? / [Ľubomír Souček]. – Obr. 9.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 15. 

 
 výstava prác kresleného humoru z prostredia športu 

 
651. Šustek, Marcel 

Nedeľná chvíľka poézie (a prózy) / Marcel Šustek. 
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 aj na tohtoročných Gagoch sa predstavili interpreti umeleckých textov v programe 

Nedeľná chvíľka poézie a prózy, ktorého dramaturgom, režisérom a moderátorom bol 
Marcel Šustek 

 
652. Weiss, Juraj 

Slovenský rozhlas uvádza (a nahráva) na svojej scéne vo festivalovom klube Labyrint / [Juraj 
Weiss, Ján Fakla]. – Fotogr. 2.  
In: Kremnické gagy 2009 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy ®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2009. – 
ISBN 978-80-85657-27-2. – S. 13. 

 
 o výtvarníkovi Jozefovi Schekovi a jeho „dieťati“ – knihe komiksov – Jožinko, dieťa 

svojich rodičov, ktorú zostavili Fero Jablonovský a Kornel Földvári a pokrstili 
zostavovatelia a Tomáš Janovic a Ladislav Szalay 

 
653. Tip na víkend: Kremnické gagy / [autor] (kse). – Fotogr. 1. 

In: Magazín Pravdy : štvrtková príloha denníka Pravda. – Č. 10 (27.8.2009), s. 9. 
 

 informatívny článok – informuje Ján Fakla 
... „Mnohí ľudia ani netušia, aký dobrý humor existuje na Slovensku mimo ošúchanej produkcie našich 
televízií. V posledných rokoch akoby však kvalitného slovenského humoru ubúdalo, a tak ho dovezieme 



 

 - 364 - 

aj z Európy. Na festivale vystúpi veľa špičkových zahraničných umelcov – aby sa tí naši inšpirovali 
a neboli izolovaní v našom zápecníckom šaškovaní,“ hovorí riaditeľ festivalu Ján Fakla. ... 

 
654. Top produkcie festivalu / [autor] (MČ). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 199 (27.8.2009), s. 25. 
 

 výber z programu EKG’09 
 

655. Na festival, ktorý nie je suchý, zavíta Suchý / [autor] (MČ, SITA). – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 199 (27.8.2009), s. 24. 

 
 o TOP produkciách tohto ročníka, s ktorými do Kremnice zavítali Milan Sládek (mím)  

a Jiří Suchý (divadelník a spevák) + o prezidentovi AH Jozefovi Mokošovi + o iných 
podujatiach v skratke 

... Hlavnými hviezdami ... 29. ročníka budú mím Milan Sládek a český divadelník a spevák Jiří Suchý. 
Obe legendy chceli organizátori pritiahnuť na festival v zlatom strede Európy už skôr, podarilo 

sa to však až tento rok. Sládek sa predstaví sólovým vystúpením s názvom Pantomíma. Suchý z divadla 
Semafor vystúpi s kapelou Funny Fellows. Sládek sa navyše pridá k členom Akadémie humoru 
Slovenska, ktorá oceňuje najlepšie humoristické produkcie Zlatým gunárom ... 

Prezidentom akadémie sa ... stal básnik, dramatik a autor kníh pre deti a mládež Jozef Mokoš. 
„Samozrejme sa nečudujem, že som prezidentom, pretože som bol vybratý ako vopred určený záujemca, 
visel som na nástenke,“ zažartoval na margo svojho zvolenia s tým, že to považuje za kremnický gag. ... 

 
656. V Kremnici je aj najgýčovejšia výstava na Slovensku / [autor] (MČ). 

In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 199 (27.8.2009), s. 25. 
 
 „upútavka“ na Múzeum Gýča a pozvanie na prehliadku jeho 666 vydarených „kúskov“ 

 
657. Sedláková, Katarína  

Kríza žičí humoru. Aj čiernemu / Katarína Sedláková. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Magazín Pravdy : štvrtková príloha denníka Pravda. – Č. 10 (27.8.2009), s. 6-7. 

 
 výraz „humor“ humoristami (Ján Fakla, Magda Paveleková, Milan Markovič, Danka 

Zacharová, Petra Polnišová, Tomáš Janovic) „vyobracaný“ z každej strany + humor  
a kríza + blahodárne účinky humoru na ľudský organizmus 

... Už starí Gréci vedeli, že smiech pomáha aj v tých najťažších situáciách. Keď im roku 480 pred 
Kristom hrozil perzský kráľ Xerxes I. pri Termopylách: Máme toľko lukov, že naše šípy zatienia slnko! 
Spartský kráľ Leonidas vraj odpovedal: O to lepšie, aspoň budeme bojovať v tieni!... 

 
658. Kto nás bavil a stále baví / [autor] (kse). – Fotogr. 6. 

In: Magazín Pravdy : štvrtková príloha denníka Pravda. – Č. 10 (27.8.2009), s. 6-7. 
 

 článok plný komikov a humoristov – Laurel a Hardy, Charlie Chaplin, Karl Valentin, 
Louis de Funes, Voskovec a Werich, Lasica a Satinský  

 
659. Andrejčáková, Eva 

Neboja sa, že skostnatejú : na festivale humoru a satiry Kremnické gagy sa draží čistý papier / 
Eva Andrejčáková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 17, č. 200 (28.8.2009), s. 18. 

 
 trocha z histórie Gagov + autorka informuje o podujatiach a osobnostiach EKG’09 + Gagy 

v číslach 
... Z dvadsiatich krajín Európy prichádza dnes do Kremnice 290 účastníkov, ktorí na dvanástich scénach 
odohrajú do nedele dokopy 72 produkcií... 

 
660. Fellegi, Juraj 

Na Gagy sa vrátil politický humor / Juraj Fellegi. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 201 (31.8.2009), s. 22. 

 
 autor informuje, ako prebehli Kremnické gagy 2009 a signalizuje návrat politického 

humoru na scénu 
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661. Ocenenia Zlatý gunár 2009. – Obr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 19, č. 201 (31.8.2009), s. 22. 

 
 ocenení „gagovskými cenami“ – Zlatým gunárom, Cenou Stana Radiča a Trafenou 

husou – prehľadne 
 

662. Milan Markovič (66): Urobil zo seba digestor / [autor] (ars). – Fotogr. 2. 
In: Nový čas. – ISSN 1335-4655. – Roč. 19, č. 202 (2.9.2009), s. 26. 

 
 článok o tom, aký je Milan Markovič pán herec a pán humorista – vie sa 

„pretransformovať“ do digestora!  
 

663. Gýče skúmal tri hodiny / [autor] (EŠTE). – Fotogr. 1. 
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč.  14/48, č. 34 
(2.9.2009), s. 3. 

 
 v článku je predstavené jediné a jedinečné (širokoooo-ďalekoooo) Múzeum Gýča  

v Kremnici 
... Múzeum Gýča má najväčšiu návštevnosť počas Kremnických gagov. Ľudia oň však prejavujú záujem 
celoročne. 

„Najzaujímavejším návštevníkom bol slepý muž, ktorý každý jeden predmet dlho ohmatával. 
Snažil si tak predstaviť gýčové predmety, medzi ktorými sa ocitol. Zdržal sa tu tri hodiny,“ povedal 
pracovník múzea. ... 

 
 

664. Nad niektorými karikatúrami treba dlhšie premýšľať / [autor] (EŠTE). 
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 (2.9.2009), 
s. 3. 

 
 o medzinárodnej výstave prác karikaturistov Satyrykon z poľskej Legnice + názory 

sprievodkyne a študenta  
 

665. Fajčíková, Kveta 
Anderleho pozdravili do neba bábky : v Uličke slávnych nosov pribudla ďalšia plastika / Kveta 
Fajčíková. – Fotogr. 4 
In: MY – NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 (2.9.2009), 
s. 3. 

 
 ako si uctili bábkara Antona Anderleho na EKG’09 + informácie o vydarených 

programoch 
 

666. Fajčíková, Kveta 
Gagy liečia humorom / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 17, č. 202 (2.9.2009), s. 23. 

 
 článok je zmesou histórie gagov, informácíí o skvelých účinkujúcich a programoch Gagov 

2009, žiaľ, aj o novom nose v Uličke slávnych nosov a trošky štatistiky 
 

667. Fajčíková, Kveta 
Spoluprácu so Suchým začala povodeň : líder retroskupiny Funny Fellows Roman Féder  
o spolupráci s legendou českého divadla a hudby / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 17, č. 209 (10.9.2009), s. 20. 

 
 rozhovor s Romanom Féderom aj o spolupráci s hviezdnym Jiřím Suchým 

 
668. Budín, Richard 

Posledný mohykán? : život legendárneho ľudového umelca sprevádzali osudové deviatky / 
Richard Budín. – Fotogr. 7. 
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 59, č. 38 (19.9.2009), s. 72-74. 
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 biografický článok o Antonovi Anderlem + spomienky Zlatice Anderlovej (manželka 
Antona Anderleho) a Juraja Hamara (umelecký teoretik, muzikant a blízky umelcov 
priateľ) 

 
... Už ako trojročný sedával za javiskom a recitoval spamäti celé pasáže hier. Svet drevených 
postavičiek bol pre ich duchovného otca ANTONA ANDERLEHO už vopred predurčený. 

 
Svoju osudovú lásku opustil vlastne iba v tínedžerskom veku. Bábky vtedy načas vypustil  

z hlavy, namiesto toho sa preháňal na motorke a čítal rodokapsy. Keď však v roku 1970 pozvali jeho 
otca a strýka na predstavenie a Anton opäť pričuchol k tradičnému ľudovému umeniu, bolo definitívne 
rozhodnuté. 

 
Okrem množstva predstavení vytvoril unikátnu zbierku rekvizít a bábok, z ktorých mnohé 

reštauroval a vyrezával. Dnes sú ozdobami nielen súkromnej rodinnej 
zbierky, ale aj niekoľkých múzeí. Je to už deväťdesiat rokov, čo jeho stará mama začala hrať. Odvtedy 
boli deviatky pre tretieho pokračovateľa slávneho bábkarského rodu osudové. V roku 1999 zorganizoval 
v Radvanskom kaštieli prvý medzinárodný festival, ten tohtoročný mal byť oslavou jeho 65. narodenín. 
Ešte pred niečo vyše rokom nikto netušil, že už bude len spomienkou na jeho nezabudnuteľné dielo. 
Anderleho Radvaň spustila v uliciach Banskej Bystrice hotovú bábkomániu. 

 
Diváci šaleli 

 
Po revolúcii sa Antonovi Anderlemu otvorili dvere do sveta, svoj kumšt tak mohol v plnej 

paráde presláviť ďaleko za hranicami. Podarilo sa mu to dokonale, najmä vďaka predstaveniu s názvom 
Najmenší cirkus na svete. S manželkou Zlaticou precestoval na veľkom aute s prívesom desiatky krajín 
na troch kontinentoch, kde odohral stovky predstavení. Tieto romantické potulky počas dvanástich 
rokov spoločných ciest boli podľa nej ako jedna neuveriteľná rozprávka. „On ma do toho celkom 
vtiahol, jeho svet ma nesmierne obohatil. Vďaka Antonovi som sa pozrela na miesta, na ktoré by som sa 
inak v živote nedostala. Veľmi rada spomínam na Francúzsko, kde sme boli až trikrát. Prešli sme celú 
Normandiu, Bretónsko, Paríž, Alpy či Provence. Úžasné bolo i Španielsko a Portugalsko, kde sme 
okrem predstavení usporiadali aj výstavy. Ľudia tam doslova šaleli. V Lisabone za nami prišiel náš 
veľvyslanec a ďakoval so slovami, že sme za tie dve hodiny urobili pre Slovensko viac ako on za dva 
roky vo funkcii. Na to sa jednoducho nedá zabudnúť,“ hovorí s dojatím v hlase Zlatica Anderlová. 

 
Prežili normalizáciu 

 
Umelecký teoretik, muzikant a predovšetkým blízky umelcov priateľ Juraj Hamar sa snaží 

nadviazať na to, čo po sebe Anton Anderle zanechal. Autor knihy a viacerých odborných štúdií bol 
dušou tohtoročného festivalu a robí všetko pre to, aby odkaz fascinujúceho sveta drevených bábok 
nezapadol prachom. „Spoznali sme sa v roku 1987, keď náš spoločný priateľ pripravil program 
o vytrácajúcich sa postavičkách zo slovenského vidieka. Patrili k nim aj ľudoví bábkari, ktorých 
v normalizačných rokoch rýchlo ubúdalo. Anton účinkoval v malom varieté a potreboval k nemu živú 
hudbu. Desať minút po našom zoznámení sme už stáli na javisku a mohol som obdivovať všetky tie 
krásne marionety. Nasledovalo ďalších desať spoločných rokov na cestách po Slovensku a celej Európe, 
kde som ho sprevádzal ako hudobník. Bolo to krásne obdobie. Ukázal mi nielen svet bábok, ale aj 
úžasných ľudí z tejto veľkej rodiny,“ spomína Juraj Hamar. ... 

 
669. Andrejčáková, Eva 

Bábkar Juraj Hamar : ten, čo hrával s Anderlem / Eva Andrejčáková. –  
Fotogr. 2. 
In: TV oko. – Č. 37 (2009), s. 4-7. 

 
 rozsiahly rozhovor s Jurajom Hamarom, v ktorom spomína na Antona Anderleho, 

bábkarský rod Anderlovcov, spomína na spoluprácu s Anderlem, hovorí aj o sebe 
a bábkarstve ako takom, o bábkarských festivaloch, aj o Gašparkovi a iných typických 
postavičkách tradičného bábkového divadla, o heligonkárovi Jankovi Palovičovi... 

 
... Spomínali ste, že ľudoví bábkari za bývalého režimu toho u nás veľa nenahrali. Ako táto 
tradícia prežívala? 
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Tradícia ľudových bábkarov siaha takmer tristo rokov dozadu. Sú známe kočovné divadelné 
spoločnosti, ktoré cestovali po celej Európe, z Anglicka cez Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko-
Uhorsko až k nám. V strednej Európe hrávalo veľa zahraničných kočovných bábkarov. Postupne začali 
byť bábkari populárni aj v Čechách a na Morave a zopár sa ich objavilo aj na našom území. Bývali  
s českými bábkarmi aj rodinne previazaní, veď viac ako hranice znamenal pre nich zárobok. 
Anderlovská história sa začala pred deväťdesiatimi rokmi u Tonkovej starej mamy, siroty Evy rodenej 
Kouřilovej, ktorú vychoval Ján Stražan, považovaný za prvého slovenského bábkara. Našli ju  
v Radvani, kde zimovali, a zobrali si ju, že im bude aj pomáhať pri deťoch, lebo Stražanovci mali veľmi 
veľa detí. Kočovali spolu až do roku 1929, keď sa stará mama streda v Radvani s Michalom Václavom 
Anderlem, Tonkovým budúcim starým otcom. Chceli sa vziať, čo sa Stražanovcom veľmi nepáčilo. Ona 
s ním však odišla, kúpila si bábky a začala hrať divadlo. To bolo v roku 1919.  
Takto sa narodila konkurencia?  

Tak bola založená prvá generácia Anderlovcov. Mali päť detí, stále kočovali, na zimu sa 
obyčajne sťahovali do Radvane alebo zimovali v Brezne v hostinci. Ich deti sa, prirodzene, priučili 
divadlu tiež. A medzi nimi bol Tonkov otec – Bohuslav Anderle a strýko Jaroslav Anderle. Ten bol 
vynikajúci rezbár, narobil bábky, a keď dospeli, osamostatnili sa. Od roku 1929 začali hrávať bratia 
divadlo sami. Malý Tonko chodil všade s nimi. Už ako trojročný sedával vzadu za javiskom a postupne 
sa všetky hry naučil naspamäť. Lenže potom prišli päťdesiate roky a išlo sa po všetkých živnostníkoch. 
Ľudových bábkarov zahrnuli pod štátny podnik Československé cirkusy a varieté a museli sa podrobiť 
prehrávkam. Na prvých prešlo len desať ľudí, tým ponechali licencie, ale im aj presne vymedzili,  
v ktorých regiónoch môžu hrať. Druhýkrát v roku 1955 už neprešiel nikto. Bolo to smutné obdobie, lebo 
oni naozaj nič iné nevedeli robiť. Otec skončil v technických službách ako smetiar.  
Ako dopadli bábky, keď rodina prestala hrať?  

Na bábky sa vtedy zabudlo. Tým, že režim bábkarov prezentoval len ako komediantov, 
Anderlovci sa za to aj začali hanbiť. Niekoľko iných rodín vo svojej tradícii ako-tak pokračovalo, alebo 
ich živili strelnice a kolotoče, ale Anderlovci vtedy skončili. Otec Tonka ani nepustil študovať na 
Divadelnú fakultu, chcel, aby mal v rukách remeslo, ktorým sa uživí. Po otcovej smrti mali bábky doma, 
u strýka tiež nejaké zostali, ale viaceré sa predali do Matice slovenskej, lebo rodina potrebovala 
peniaze. Tóno nakoniec skončil strojnícku školu, k bábkovému divadlu získal zvláštny odpor a ani 
nechcel hrať. Dokonca, keď som sa rozprával s jeho spolužiakmi zo strednej školy, nikto z nich netušil, 
že bol z bábkarskej rodiny. Ani jeho žena na začiatku nevedela, do akej rodiny sa vydáva.  
Čo nakoniec vrátilo Antona Anderleho do tohto sveta?  

Zlom nastal podvedome, vlastne ešte pred otcovou smrťou. V roku 1972 sa niektorým z našich 
intelektuálov, čo Anderlovcov poznali, podarilo vybaviť, aby prišli zahrať na divadelný festival Scénická 
žatva ako hostia. To bola jednorazová výzva, ktorú Anderlovci neodmietli. Tonkov otec so strýkom 
oprášili po rokoch bábky a zahrali Falošného grófa Bellengarda. Vzali so sebou aj Tóna, už dospelého 
muža. Vystúpenie malo veľký úspech, hotoví boli aj zahraniční hostia. Zaujalo to aj Divadelný ústav, 
ktorý začal uvažovať o nakrúcaní filmu o Anderlovcoch. Film dokončili v roku 1972. Aj režisér Elo 
Havetta začal pracovať na filme o Anderlovcoch. To bolo presne po tom, čo dokončil Ľalie poľné. 
Lenže tie išli rovno do trezoru a Elo do Pionierskej lastovičky. Tonkov otec bábky opäť zbalil a už sa  
k nim nevrátil. V roku 1975 zomrel Havetta a o rok neskôr on. V synovi Antonovi sa však práve vtedy 
prebudil záujem nielen zachovať otcove bábky, ale aj znovu začať hrať.  
Príležitosti podľa všetkého nemal, alebo áno?  

Začal hrávať v pivnici paneláka, v ktorom býval. Jeho sused, primárius z Trávníčkovho 
kvarteta, ho v tom veľmi podporoval. Zohnal mu aj verklík a stále ho hecoval, aby hrával. Tak sa 
pomaličky rozbehol. Hrával doma, v pivnici, sem-tam na Mikuláša v škôlke, po troche a tajne. Takto to 
išlo až do roku 1985. Vtedy ho objavil výtvarník Milan Knížák, vášnivý zberateľ bábok.  
V korešpondencii som vypátral, že si zložitými cestami cez Maticu slovenskú našiel kontakt na Tónovho 
otca, ale kým sa k nemu dostal, ten už nežil. Začal sa teda kontaktovať s Tónom, ktorý vedel o bábkach 
dosť. Knížák ho zavolal hrať na akúsi bábkarskú akciu do Prahy. Zahral tri predstavenia a tam si ho 
všimla istá holandská teatrologička, ilustrátorka a divadelníčka, ktorá sa celý život venovala 
tradičnému divadlu. Anderle ju prekvapil aj uchvátil. Na ďalší rok urobila všetko preto, aby sa Tonko 
dostal na festival tradičného bábkového divadla do Rakúska. A nejakými veľmi komplikovanými 
cestami, cez veľké vybavovačky v Slovkoncerte, sa to nakoniec podarilo. Tonko Anderle išiel, zahral  
a otvoril sa mu svet.  
Gašparko má vo svete rôzne podoby. Môžete ich priblížiť?  

Gašparko je archetypom komickej postavy v tradičnom bábkovom divadle. V Európe je viacero 
takýchto postáv, napríklad Pulcinella, známy v Neapole, ktorý sa z commedie de l´arte dostal do 
talianskeho bábkového divadla. Maďari majú zase Vitéz Lászla, v Holandsku je Jan Klaassen, Rusi 
majú Petrušku. Táto postava prevracia hodnotu kariet, presne ako žolík v kartách. Má veľmi veľa 
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negatívnych vlastností a napriek tomu s ňou publikum sympatizuje. Je lenivý, je klamár, bitkár, dokonca 
zákerný, lebo zozadu kopne pána do zadku, potom je strašne zbabelý, vyhovára sa, niekedy je múdry, 
inokedy sa robí hlúpy, a v tom všetkom je úžasný. Napríklad podoba anglického Gašparka – Mr. 
Puncha vychádza z karnevalovej kultúry, je to typ postavičky s výrazným nosom, hrbom či bruchom. Je 
v tom aj veľa erotickej symboliky. Viete, ako sa hovorí – urobiť s malým Gašparkom veľké divadlo. 
Postavičky tohto typu bývajú veľkí milovníci, veľa pijú a vedia byť aj brutálni. ... 

 
670. Mikolaj, Dušan 

Milan Sládek / Dušan Mikolaj. – Fotogr. 1. 
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 20(24), č. 37 (22.9.2009), s. 5. 

 
 biografický článok venovaný Milanovi Sládkovi  

... Na 19. [* správne – 29.] ročníku Kremnických gagov vystupoval svojím prierezovým predstavením 
Pantomíma. Pantomímu považuje za  najčistejšie herecké umenie. Ako mím účinkuje už polstoročie  
a je známy vo viac ako 50 štátoch sveta. Hneď na začiatku hereckej kariéry sa uviedol originálnou 
postavou Kefka, čo sa dostala i do názvu jeho Theatre Kefka, ktoré založil v emigrácii roku 1974  
v Kolíne nad Rýnom a preslávil ho originálnou poetikou. Slovenský mím, choreograf, režisér  
a vysokoškolský pedagóg sa narodil 23. februára 1938 v Streženiciach pri Púchove. V mladosti ho 
lákalo výtvarné umenie, roku 1957 vyštudoval rezbárstvo na Umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. 
Už počas štúdia sa však stal členom študentského divadla Univerzity Komenského  a tu sa prvýkrát 
predviedol „nemou“ scénkou. Herectvo študoval na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave a neskôr  
v Štúdiu D 34 v Prahe pod vedením režiséra E. F. Buriana. Tam založil svoj prvý súbor a roku 1962 sa 
vrátil do Bratislavy. So súborom pôsobil aj na scéne Slovenského národného divadla a začal vystupovať 
v zahraničí. Z pozície míma sa vypracoval na režiséra bratislavského Divadelného štúdia, v ktorom 
pôsobili dramatický, kabaretný a pantomimický súbor. V politickej „konsolidácii“ po 21. auguste 1968 
štúdio mocensky zatvorili a Sládek sa rozhodol emigrovať. Začínal vo Švédsku, po dvoch rokoch sa 
presťahoval do Kolína nad Rýnom, kde žil do roku 1990. V prisťahovaleckom meste si získal priazeň 
publika už so svojím súborom Compagnie a zaradil sa medzi najznámejšie pantomimické skupiny vo 
svete. Pred 35 rokmi otvoril v Kolíne už spomínané Divadlo Kefka, ktoré bolo vtedy jedinou 
pantomimickou scénou v Západnej Európe a čoskoro sa stalo popredným centrom svetovej pantomímy. 
V rokoch 1987-1992 pôsobil Milan Sládek ako profesor pantomímy v Essene na Folkwang-Hochschule. 
Štvrťstoročie, do roku 2004 pracoval so štátnou nemecko-francúzskou organizáciou pre mladých ľudí 
založenou Charlesom De Gaulom a Konradom Adenauerom. Po návrate na Slovensko podnietil 
rekonštrukciu Divadla Aréna, v ktorom desaťročie pôsobil na poste riaditeľa a režiséra. Od roku 1996 
v ňom organizoval Medzinárodný festival pantomimického umenia Kaukliar. Roku 2002 sa vrátil do 
Nemecka a v Kolíne nad Rýnom pokračuje vo svojej umeleckej tvorbe a divadelnej organizačnej práci. 
Je nositeľom mnohých národných ocenení. ... 
 

671. Grejták, Milan 
Gýč v múzeu /  Milan Grejtág. – Fotogr. 8. 
In: Šarm. – ISSN 1336-3190. – Roč. 7, č. 40 (29.9.2009), s. 36-37. 

 
 Múzeom Gýča sprevádza a jednotlivé exempláre predvádza „bradatý sprievodca“ Peter 

Páchnik 
... Zbierku tohto zvláštneho a ustavične sa rozširujúceho múzea momentálne tvorí v dvoch 
miestnostiach 660 predmetov. Tie sú rozdelené do osemnástich rôznych kategórií – od hodín, cez 
poľovníctvo, odevy, hudbu, trpaslíkov až po socialistický realizmus s kompletnou zbierkou Leninových 
spisov či po oddelenie kvetov. ... 
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Ročník XXX. 
 

Termín:    26. august 2010 (štvrtok) – 29. august 2010 (nedeľa) 

Prezident Akadémie Európskeho Festivalu humoru  
a satiry Kremnické gagy (AH EFHaS KG):  Tomáš Janovic 

Výkonný predseda Nominačnej komisie:   Ján Fakla 
Akademici (členovia AH EF HaS KG) z http://www.gagy.sk/zlaty-gunar:akademici: 
 
Členovia Akadémie zastupujúci Slovenskú republiku 
 
Peter Kováč –    divadelné inscenácie a kabarety (ospravedlnil sa) 
Oskar Rózsa –    hudobné produkcie (všetky žánre) 
Peter Bu –   pouličné a pohybové produkcie (klaunérie, žonglovanie, kúzla a ilúzie, 

sochy, pantomíma, tanec) 
Viera Dubačová –   produkcie pre deti (bábkové, divadelné, hudobné apod.) 
František Jablonovský –  karikatúry a iné recesistické výtvarné diela 
Marcel Šustek –   literárne, žurnalistické diela a umelecký prednes 
Iveta Radičová –   Cena Stana Radiča za objav roka 
Roman Vykysalý –  Trafená hus – cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane 
 
Členovia Akadémie zastupujúci krajiny Európskej únie 
 
Peter Zsapka –   zastúpenie Európskej komisie v SR 
Elena Arnaudová –   Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave 
Jana Burianová –  České centrum v Bratislave 
Péter Krasztev –   Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave 
Tomasz Grabinski –   Poľský inštitút v Bratislave 
 

Slogan: „30. ROČNÍK“ 
 

Novinky: 
 
– smutná novinka – v Uličke slávnych nosov pribudli dva nosy – nos kremnického satirika Ľuda Tatrana 
(24.12.1926 Brezno – 26.1.1992 Kremnica) a nos herca Jozefa Kronera (20.3.1924 Staškov – 12. 3.1998 
Bratislava) – autor plastiky nosa Ľuda Tatrana je kremnický výtvarník Pavel Károly a nos Jozefa Kronera 
vytvorila kremnická výtvarníčka Mária Poldaufová 
 
– príprava knihy o tridsaťročnom živote Gagov, ktorej súčasťou je aj táto bibliografia – názov publikácie – Sága 
gagov kremnických : kniha o humore, čo má svoju váhu 
 
... Pripravuje sa kniha Sága gagov kremnických. Kedy uzrie svetlo sveta? 
Až po festivale. Vyjde v novembri a mapuje tridsať rokov festivalu Kremnické gagy od jeho vzniku až po 
súčasnosť. Asi stovka autorov prispela svojimi zážitkami a spomienkami. Nechýbajú ani odborné články o 
humore, čiže je to kniha mapujúca slovenský humor za posledných tridsať rokov v súvislosti s naším festivalom. 
... [* úryvok z rozhovoru s Jánom Faklom] 
 

OPOLDUSOVÁ, Jena. 2010. Humoru sa darí viac v čase krízy. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2010, roč. 
20, č. 197, s. 38. 

 
– nová scéna (dejisko) – Aula Školy úžitkového výtvarníctva 
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– Pohár improvizácie – končí  – v tomto ročníku Gagov sme videli posledný – rozlúčkový – tak rozhodli 
dramaturgovia festivalu 
 
– medaila k 30. výročiu festivalu – autorom tejto medaily je Drahomír Zobek 
 
... Pôvodne mala na kremnickom námestí pristáť „loď bláznov“. To by však zúžilo priestor jednému z nich, ktorý 
sa smeje za všetkých. Smeje sa, aj vysmieva. Tak, ako to robí humor so satirou. 

Drahomír Zobek 
autor slovenských mincí a eurocentov 

Medailu v bronzovej alebo striebornej verzii je možné zakúpiť v predajni NUMIZMATIKA na Štefánikovom 
námestí v Kremnici ... 

 
ZOBEK, Drahomír. 2010. Medaila k 30. výročiu Festivalu Kremnické gagy. In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 2. 

 

Zaujímavosti:  
 
– Gagy 2010 navštívili premiérka vlády SR Iveta Radičová a minister kultúry SR Daniel Krajcer 
 
... Premiérka Iveta Radičová prišla na festival viac ako priateľka gagistov a členka akadémie humoru, než 
politička. Pri jej hodnotení v kategórii o cenu Stana Radiča za objav roka sa Milan Markovič obával iba toho, 
aby tam neprišiel grécky súbor. Prekážala mu tiež neodbytná mucha, ktorú dvojica márne odháňala od 
mikrofónu. Markovičovi sa nepozdávalo, načo je tam vlastne prítomná ochranka. 
Upokojil sa až potom, čo mu riaditeľ festivalu Ján Fakla prisľúbil, že gagy ešte predsa len nejaké muchy majú, 
ale postupne ich vychytajú. ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2010a. Hus poletí za Svätoplukom : Festival humoru a satiry Kremnické gagy 
vyvrcholil udeľovaním cien. In Sme. ISSN 1335-440X, 2010, roč. 18, č. 201, s. 22. 

 
– organizátori na EKG 2010 pozvali to najlepšie, čo sa za tridsať rokov na tomto festivale prezentovalo – bola to 
retrospektíva doplnená o výborných zahraničných umelcov 
 
...  Čím boli jubilejné Kremnické gagy iné? 

Bol to už ich tridsiaty ročník. Zaznamenali sme na ňom takmer dvanásťtisíc účastníkov, teda do  
Kremnice sme pritiahli dvakrát toľko ľudí, ako tam žije. Splnili sme si aj náš sen o európskom festivale. Minulý 
rok sme mali zastúpenie až z dvadsiatich krajín, tento rok sme pozvali to najlepšie, čo sa za tridsať rokov na 
tomto festivale prezentovalo. Bola to retrospektíva doplnená o výborných zahraničných umelcov. ...  
 

HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ, Alena. 2010. Prebral som štafetu po Stanovi : rozhovor 
s producentom Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy Pavlom Kellym. In Slovenka. 
ISSN 0321-6676, 2010, roč. 63, č. 37 [38], s. 16-17. 

 
– účasť účinkujúcich z Bulharska (neprišiel, ale vystavoval), Česka, Izraela, Maďarska, Nemecka, Poľska, 
Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska, Talianska 
 
– typické pre tento ročník bolo aj spomínanie 
 
... jeho tridsiaty ročník, ktorý je trošku venovaný aj spomienkam,“ povedal riaditeľ festivalu Ján Fakla. ... 

 
OPOLDUSOVÁ, Jena. 2010. Humoru sa darí viac v čase krízy. In Pravda. ISSN 1335-4051, 2010,  
roč. 20, č. 197, s. 38. 

 
– zaujímavá akcia – Knihobežník – aj na Gagoch 2010  
 
... Začalo sa s tým minulý piatok, keď sa rozdistribuovalo niekoľko prvých kníh, dnes už je v obehu približne 
polovica z plánovaného počtu. Ako nám povedal riaditeľ martinus.sk Michal Meško, pár kusov určite 
rozdistribujú aj na blížiacich sa Kremnických gagoch ... 
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Projekt funguje veľmi jednoducho. Každá kniha má svoj kód, ktorý zadáte na stránke, tým informujete iných, že 
ste knihu našli, kde ste ju našli, že ju práve čítate a kde ste ju nechali. Okrem toho sa môžete s ostatnými podeliť 
o váš názor na knihu. Na poslednej strane napíšete vaše meno a miesto a stav knihy. Po nájdení knihy začnú teda 
na webe používatelia vytvárať akúsi chronológiu každej knihy, ktorú kníhkupectvo nazýva „príbehmi kníh“. ... 
 

Nový trend. Prečítaj knihu a nechaj ju v električke alebo v parku. 2010. In Hnonline.sk [online]. 2010 
[cit. 2010-09-14]. Dostupné na internete:  
<http://hnonline.sk/c1-46072400-novy-trend-precitaj-knihu-a-nechaj-ju-v-elektricke-alebo-v-parku> 

 
– jubilanti: Gagy (30), Divadelné združenie Partizánske (30), Divadlo GUnaGU (25), Miroslav Kasprzyk 
(25 rokov mímom), pantomíma na Slovensku (50), Ján Fakla (50), Milan Lasica (70), Benjamín Hrončo = 
jubilujúci „Gagáč“  (30) 
 
– aj tohto roku (už tretí raz) títo vybraní účastníci EKG so svojimi predstaveniami odišli do Martina, kde 
vystúpili na Divadelnom námestí – Študenti Bábkarskej katedry DF VŠMU z Bratislavy + Hilton Hiltoff  
zo Španielska – (v nedeľu – popoludní) 
 
– na Štefánikovom námestí prebiehala akcia zameraná na zdravie – Help – Za život bez tabaku, kde si 
záujemcovia mohli odmerať svoje CO a kresbou vyjadriť svoj názor na tabak 
 
– centrum mesta bolo vyzdobené grafickými prvkami s husacím motívom identickým s reklamnou kampaňou  
 
– všetky hracie miesta boli označené jednotnou navigáciou 
 
– v gastrozóne sa konali husacie hody 
 
– na EKG 2010 bolo zaznamenaných takmer desať tisíc divákov – do Kremnice prišlo dvakrát toľko ľudí, ako tu 
žije – posledné zverejnené číslo počtu obyvateľov v Kremnici je 5397 (k 3. septembru 2010) 
 

Top produkcie: 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica (Slovensko) – Traja tučniaci a potopa sveta – klauniáda  
o priateľstve – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – vo štvrtok – pre deti – aj pre dospelých) 
 
– Hilton Hiltoff – (Španielsko) – Rádio Salmonela  – pouličný klaun a mím ocenený Zlatou medailou vo 
Švajčiarsku – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – vo štvrtok – v piatok – aj v sobotu –  
aj pre deti) 
 
... Španielsky mím a klaun HILTON HILTOFF je na rozdiel od nepríjemných baktérií nositeľom nespútaného 
víru veselosti a nakaziť môže iba dobrou náladou. Takto motivovaný vedie najrôznejšie kurzy a workshopy 
pohybového divadla, pantomímy či klauniády. Svoju kariéru komedianta odštartoval v roku 2001 a spoločne  
s Krolikowským vytvorili Duo Le Troupé. V roku 2004 spolupracoval na založení kolektívu umelcov rôznych 
národností, štýlov a disciplín La Mona y el Boquerón. Hilton Hiltoff, so zámerom rešpektovať nikdy nekončiace 
trpko-sladké momenty života, na javisku vždy nájde očarujúcu príležitosť brať klauna, tanečníka, frustrovaného 
muzikanta, starého dílera, exhibicionistu či utáraného míma ako súčasť prchavého, no predsa na chvíľu 
skutočného vesmíru. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010d. Hilton Hiltoff (E) nakazí rádiom Salmonela. In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 7. 

 
– Túlavé divadlo – Trnava (Slovensko) – Rómeo, Júlia a vírus – rozprávanie o láske, rýchlej dobe a zlobe – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – vo štvrtok) 
 
... Po jarmočných verziách Hamleta a Macbetha uzatvára TÚLAVÉ DIVADLO cyklus Zázračných hier treťou 
Shakespearovou hrou RÓMEO, JÚLIA A VÍRUS. Ako pri predchádzajúcich predstaveniach, aj teraz sa z tragédie 
zrodí komédia s veršami a originálnym humorom Túlavého divadla. Tvorcovia sa začali zaoberať myšlienkou, 
ako by vyzeral vzťah Rómea a Júlie – večných milencov – v súčasnom svete. Sami si položili otázku, či majú na 
stvárnenie týchto hrdinov ešte vek a keď si odpovedali záporne, hľadali riešenie, ako by sa týchto postáv mohli 
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zmocniť. Tak spoznáme starnúceho herca Jožka, ktorý musí hrať miesto Rómea Dojku. Júliu hrá jediná herečka 
v súbore. Do toho všetkého je tu rodový tik Montekovcov... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010o. S Túlavým divadlom (SK) sa zatúlame do čias Rómea a Júlie.  
In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 7. 

 
– La Comédie des Masques – Essen (Nemecko) – Boris Bronski – pantomimická one-man show klauna 
Michaela Aufenfehna – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – vo štvrtok – aj v piatok – aj pre deti)  
 
... Mike Aufenfehn (D) z nezameniteľnej dvojice Habbe et Meik, ktorá bavila publikum na Kremnických 
gagoch už v roku 2007, zavíta z Essenu do Kremnice opäť. Tentoraz so svojím sólovým predstavením BORIS 
BRONSKI. Ešte nedávno bola na Borisa v Nemecku vypísaná vysoká odmena – bol prichytený, ako necháva na 
vlakovom nádraží zmiznúť cestujúcim kufor. Svedkovia o Borisovi vypovedali, že je schopný veľmi rýchlo 
meniť identitu či (od)pútať pozornosť zábavnou hudbou. Presne tieto taktiky predvádza Boris i na javisku – 
môže robiť čokoľvek bez toho, aby za to niesol zodpovednosť. Jeho predstavenie je plné pochabosti, 
originálnych masiek a vlastných pravidiel. Boris Bronski, to je človek bez práce a v malom byte, pozorujúci 
susedov cez okno a vypovedajúci o nich prostredníctvom akrobacie, filozofie, frašky, v neposlednom rade 
nehybnou tvárou s veľkým srdcom. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010s. Tragikomický a nezamestnaný Boris Bronski v Kremnici. In Kremnické 
gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská 
Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 4. 

 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – Díleri – všetko je na predaj – autor: Viliam Klimáček – (Kino 
Akropola, Križkova ulica – vo štvrtok)  
 
... Predstavenie DÍLERI je tiež čiernou komédiou a rovnako zo súčasnosti. Podľa nej každý čosi díluje: špeciálne 
pomôcky, svoje telo, minulosť či talent. A každý zároveň aj čosi kupuje. Hru, plnú absurdného humoru  
a krutosti, v ktorej uvidíte aj fragment tajného Tarantinovho filmu o prvej Indiánke, ktorá bola vyhlásená za 
svätú, môžete uvidieť už vo štvrtok večer v kine Akropola. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010a. Bar Argentína a Díleri – dva „tripy“ divadla GunaGU. In Kremnické gagy 
2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 10. 

 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava (Slovensko) – Mám okno – trpko-smiešna správa o stave súčasnej 
rodiny a morálky – dramaturgia: Darina Abrahámová, réžia: Ondrej Spišák, hru a texty piesní napísal i hlavnú 
postavu stvárnil: Stanislav Štepka, ďalší účinkujúci: Mojmír Caban, Maruška Nedomová, Petra 
Humeňanská, Michal Kubovčík, Lenka Spišáková-Barilíková a Richard Felix – (Šapitó pod hradom, 
Zámocké námestie – v piatok) 
 
... V tvorbe Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla sa často stretávame s pôsobivým 
dramatickým záznamom či trpko-smiešnou správou o stave súčasnej rodiny a morálky. Farbistý príbeh  
o vidieckom starom otcovi, ktorý chce vždy a všade – hoci na prvý pohľad nenáležite a bláznivo – vidieť  
a vnímať okolitý svet, žiť naplno a so všetkým, čo život prináša, ale aj jeho vtipné a bizarné stretanie s rodinou  
a okolím, čo sa na jeho originálny spôsob života pozerajú podozrievavo a s nedôverou, je skráteným obsahom 
najnovšej komédie Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla MÁM OKNO. Predstavenie malo 
premiéru 6. a 7. novembra 2009. Vzniklo v dramaturgii skúsenej dramaturgičky a herečky Dariny 
Abrahámovej a v réžii osvedčeného Ondreja Spišáka. So Stanislavom Štepkom – v titulnej úlohe starého otca 
Viktora – jednoznačne sľubuje nevšedný a hlboký umelecký zážitok. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010ch. Mám okno : Radošinské naivné divadlo (SK). In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 5. 

 
 
... Inscenáciu Mám okno s podtitulom Správa o oknách a ľuďoch v dome uviedlo Radošinské naivné divadlo na 
30. ročníku európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Do Kremnice priviezlo svoj najnovší,  
v poradí 51. titul, ktorý mal premiéru 6. novembra minulého roku. 
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Autorom hry je Stanislav Štepka, ktorý štýlom jemu vlastným napísal príbeh o vidieckom starom 
otcovi, ktorý chce vždy a všade vidieť a vnímať okolitý svet, o jeho spolužití so synom a rodinou, ktorá ho má za 
blázna a nechce s ním komunikovať. Pritom starý otec Viktor nežiada veľa, chce iba, aby sa s ním rozprávali. 
Nájde však spôsob, ako sa k slovu dostať. 

Zaplnené šapitó pod Kremnickým hradom bolo svedkom hereckého koncertu Stanislava Štepku v úlohe 
Viktora, ktorému výborne sekundovali aj ďalší účinkujúci Mojmír Caban, Maruška Nedomová, Petra 
Humeňanská, Michal Kubovčík, Lenka Spišáková-Barilíková a Richard Felix. 

Súčasťou inscenácie sú aj piesne sprevádzané na javisku živou kapelou zloženou z účinkujúcich. 
Štepkove hry sú zo života, s primeranou dávnou humoru, ale aj irónie a poučenia. ... 
 

Radošinci boli ozdobou Kremnických gagov. 2010. In Dnes.atlas.sk [online]. 2010 [cit. 2010-09-14]. 
Dostupné na internete:  
<http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/694035/radosinci-boli-ozdobou-kremnickych-gagov> 
 

 
– Café Teatr Černá Labuť – Praha (Česko) – SlovenskoČeské tango – hra na city o živote futbalového 
rozhodcu – autor: Stanislav Štepka, réžia: Ivan Balaďa, účinkujúci: Zuzana Kronerová, Miroslav Zavičár, 
Miluše Hradská a Eva Reitererová – (Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok) 
 
... SlovenskoČeské tango je retro komédia o citovom živote futbalového rozhodcu, remake slávnej inscenácie 
Radošinského naivného divadla (RND) so spevom a tancom po tridsiatich rokoch. Komediálnou formou  
a s ironickým nadhľadom si všíma vážne témy prázdnoty, zovšednenia ľudských vzťahov či nenaplnenosti 
stereotypu života. Spoločným projektom RND a Café – Teatr ČERNÁ LABUŤ bola hra autorom, Stanislavom 
Štepkom, aktualizovaná do súčasných reálií a historických súvislostí. Vo svojej dobe bolo predstavenie uvedené 
s veľkým úspechom a patrí do zlatého fondu RND. Všetko, o čom sa v ňom hovorí, zostáva aktuálne napriek 
tomu, že sa doba a prostredie mení. A práve v tom je jeho sila i humor! ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010p. SlovenskoČeské tango – hra na city. In Kremnické gagy 2010 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 5. 

 
... Na Kremnické gagy ste prišli v hlavnej úlohe divadelnej hry SlovenskoČeské tango. Ide  
o retropredstavenie hry Stanislava Štepku z roku 1979 Slovenské tango. V čom sa z vášho pohľadu 
odlišuje od vtedajšej v podaní Radošinského naivného divadla? 

„Je iné v tom, že ho hráme po tridsiatich rokoch. Špecifické hádam v tom, že som o tridsať rokov 
staršia, takže je to akoby moja spomienka na mladosť a na manželstvo v postave Ženy. Vystupuje tam aj pani 
poštárka, no žiaľ, naša legendárna pani Katarína Kolníková už nie je medzi nami, tak ju hrá česká speváčka  
[* herečka] Miluše Hradská. V postave Muža účinkuje veľmi talentovaný mladý herec z Hradca Králové 
Miroslav Zavičár a dievča hrá Eva Synková-Reitererová. A keďže Stanko Štepka nemal čas, tak nás oslovili  
z divadla Café Černá labuť, čo je vlastne pražská kaviareň. Pôvodne chceli tri predstavenia: jedno so Stanom, 
Slovenské tango, jedno s českým hercom Slovensko-české tango a ešte malo vzniknúť aj Slovensko-maďarské. Na 
to sme však už nemali silu.“ ... [* z rozhovoru so Zuzanou Kronerovou] 
 

HARSÁNYI, Ladislav. 2010. Zuzana Kronerová odhalila otcov nos. Udicou. In Moderná žena [online]. 
2010 [cit. 2010-09-14].  
Dostupné na internete:  
<http://www.modernazena.sk/index.php?c=1192> 
 

 
– Ish Theater (Izrael) – Odysseus Chaoticus – komédia na motívy ciest Odysea, kráľa Itaky – hrali: Fyodor 
Makarov, Noam Rubinstein a Yolana Zimmerman – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v piatok – aj 
v sobotu) 
 
... ISH Theater je zoskupenie troch talentovaných hercov a priateľov Fyodora Makarova, Noama 
Rubinsteina a Yolany Zimmerman. Filozofiou a presvedčením tejto izraelskej trojice je, že divadlo, pokiaľ má 
mať silu a vplyv, sa občas musí odpútať od dnešnej búrlivej doby smerom k poetike, komike a surrealizmu, aby 
tak dodalo odlišnú perspektívu našej  
každodennej realite. Presne tak nám to predvedú vo svojej fantastickej kabaretnej show Odysseus Chaoticus, 
inšpirovanej Homérovou epickou básňou o Odyseovi, kráľovi Itaky. Dejová línia mytologickej Odysey je 
prenesená do prostredia excentrickej talianskej rodiny. Manžel, romantický snílek, jeho cholerická a dominantná 
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žena, chudobný a starý Papa a ich hlučné, práve narodené dieťa – všetci spolu ako sardinky v ich maličkej 
domácnosti. Trojica hercov stvárňuje množstvo charakterov v závratnom tempe plnom hudobných nástrojov, 
tanca, spevu. Pritom stihne rozpovedať známy príbeh zábavným a poetickým spôsobom. Kto by sa s nimi 
nevydal na ich dlhú cestu ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010m. Odysseus Chaoticus (Izrael) = Homér v talianskej kuchyni. In Kremnické 
gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská 
Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 4. 

 
– Divadlo PIKI (Podozrivo Ideálna Kočovná Iniciatíva) – Pezinok (Slovensko) – Elá hop – klauniády s bábkami 
Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu 
– aj pre deti)  
 
... ELÁ HOP! 
Divadlo PIKI z Pezinka dá malým divákom možnosť stať sa aspoň na chvíľku odvážnymi a nebojácnymi 
rytiermi, športovcami, hercami, či hudobníkmi. Spolu s nimi dokáže, že aj malí ľudia môžu robiť veľké činy. 
Stačí len nabrať odvahu. Na medzinárodnom divadelnom festivale v Maribore v Slovinsku získalo cenu 25 
zlatých hviezd. Hercov Katku Aulitisovú a Ľuba Piktora určite poznáte z rovnomenného televízneho 
programu STV. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010b. Elá hop! In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol.  
s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
– Teatr Jednego Mima (Poľsko) – The best of – pantomimické etudy najlepšieho poľského míma Ireneusza 
Krosny – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Jeden z najlepších poľských mímov – to je prívlastok, ktorý sa oprávnene spája s menom Ireneusz Krosny. 
Tento herec, špecializujúci sa na komickú pantomímu, sa narodil v poľskom Tychy. V roku 1989 založil úspešnú 
Scenu Pantomimy KUL, od roku 1992 pôsobí vo vlastnom Teatrze Jednego Mima. Skutočná kariéra sa ale 
Ireneuszovi začala až v sezóne 1995/96, keď vyhral tri najdôležitejšie kabaretné festivaly v Poľsku. O tri roky 
neskôr získal cenu kritiky The Critics Choice amerického umeleckého časopisu Chicago Reader za najlepší 
herecký výkon.  
V tom istom roku získal hlavnú cenu festivalu kabaretu v Gdansku a v roku 2008 zas Zlatú ružu na festivale vo 
Švajčiarsku. Okrem vystupovania po celom svete vedie workshopy na divadelnej škole v Krakowe a Vilniuse. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010i. Mím a komik, ktorému neodoláte! In Kremnické gagy 2010 : festivalové 
noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 4. 

 
– Štúdio L+S – Bratislava (Slovensko) – Na fašírky mi nesiahaj – ani komédia, ani dráma, ani tragédia, ani 
muzikál, rozhovory – réžia: Peter Mikulík, autor: Milan Lasica, účinkujúci: Milan Lasica a Milan Kňažko – 
(Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v sobotu)  
 
... Autorské predstavenie Štúdia L+S prináša hru inšpirovanú súčasným ruským dramatikom Jevgenijom 
Griškovcom. Rozhovory – tie sú témou i podtitulom k inscenácii, ktorú na motívy tohto autora napísal Milan 
Lasica. K dialógu na javisku si prizval ďalšieho hereckého barda, Milana Kňažka. 
„Z Griškovcových textov som si vyberal podľa chuti. Niekedy témy ako cestovanie, okradnutie, niekedy aj 
formulácie a niekedy nič. Napríklad telefonický rozhovor. Ten sme s J. Satinským hrali v šesťdesiatom šiestom  
v programe Večer pre dvoch, teda rok pred Griškovcovým narodením“, vyjadril sa Milan Lasica. Hrou si tak 
splnil túžbu vrátiť sa do čias autorského divadla a k témam, ktoré sa dajú uplatniť v rozhovoroch. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010j. Na fašírky mi nesiahaj : Štúdio L+S (SK). In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 5. 

 
– Elena Vacvalová (zastúpila ju Darina Abrahámová) & všetci ex-prezidenti Akadémie humoru 
(Slovensko) – Anatómia Gagu – summit humoristov o zmysle pre nezmysel – účinkujúci: Milan Lasica, 
Stanislav Štepka, Milan Markovič, Jozef Mokoš a Tomáš Janovic, moderátorka: Darina Abrahámová – 
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Elena Vacvalová sa z vážnych rodinných dôvodov nezúčastnila EKG 2010 – nahradila ju Darina Abrahámová 
– (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v sobotu)  
 
... Námet i názov pre tento špeciálny komponovaný program poskytol pre dramaturgiu festivalu krátky 
dokumentárny film študenta FAMU z Prahy Jozefa Abrháma ml., ktorý ho láskavo organizátorom poslal  
a dovolil uviesť na festivale Kremnické gagy 2010. Film bol inšpirovaný rovnomennou esejou Václava Havla  
z roku 1963, v ktorej analyzuje, ako sa vlastne gag tvorí, aké má fázy a zákonitosti, kedy zaberá a kedy účinný 
nie je. V cca 19 minútovom hranom dokumente (hlavnú úlohu hrá Jozef Abrhám st.) sú znázornené klasické 
gagy aj s popisom, ako fungujú v praxi. O tom, čo je gag a ako vzniká, vo filme „teoretizujú“ najznámejší  
a najskúsenejší českí tvorcovia humoru Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, Luděk Sobota a Bolek Polívka, 
ale aj naslovovzatí odborníci ako napr. Ctibor Turba, Vladimír Just a tiež ex-prezident ČSFR Václav Havel. 
Po premietnutí tohto dokumentu budú o tvorbe gagov, teda o svojom zmysle pre nezmysel, veselo diskutovať  
a rôzne podoby gagov rozoberať renomovaní slovenskí humoristi Milan Lasica, Stanislav Štepka, Jozef 
Mokoš, Milan Markovič a Tomáš Janovic. V kabaretnom programe ANATÓMIA GAGU, ktorý moderuje 
Elena Vacvalová [* moderovala ho Darina Abrahámová], sa vyskytnú aj ukážkové gagy prítomných 
humoristov a ďalších osobností, ktorých výkony budú ex-prezidenti Akadémie humoru komentovať. ... 
 

FAKLA, Ján. 2010a. Anatómia gagu : summit humoristov o zmysle pre nezmysel. In Kremnické gagy 
2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 11. 

 
...  Anatómia gagu 

Hoci súčasný prezident Akadémie humoru Tomáš Janovic je presvedčený, že humor nepotrebuje 
hovorcu ani prezidenta, tu to bolo inak. Na summite s názvom Anatómia gagu sa totiž stretlo päť doterajších 
prezidentov akadémie. Námet vychádzal z dokumentárneho filmu študenta pražskej FAMU Josefa Abrháma 
ml., ktorý sa inšpiroval rovnomennou esejou Václava Havla ešte z roku 1963. 

Exprezidenti Milan Markovič, Milan Lasica, Stanislav Štepka, Jozef Mokoš a prezident Tomáš 
Janovic záverečné komuniké neprijali. Ale publikum i moderátorka Darina Abrahámová boli zložením 
summitu nadšení, lebo „vidieť pohromade päť výnimočných a súčasne normálnych prezidentov sa dá považovať 
za malý zázrak“. 
 

Ako sa dá vtipne zabúdať 
Hlavy humoristickej republiky počas Kremnických gagov ponúkli aj návod, ako vďaka humoru lepšie 

zvládať neľahké životné skúšky. Milan Markovič napríklad spomenul príhodu, keď s Tomášom Janovicom  
a Kornelom Földvárym zašli na jednom z predchádzajúcich ročníkov festivalu na raňajky: „Už sme dojedli  
a zberali sa preč, keď si začal Tomáš natierať chlebík. Kornel sa na mňa pozrel a povedal: On nie je taký 
hladný, ale už zabudol, že jedol.“ S humorom sa dá zobrať aj také nepríjemné vyšetrenie ako kolonoskopia. 
„Máte tam kameramana aj osvetľovača, len zvuky si musí človek robiť sám,“ uistil Jozef Mokoš. 

Ako to teda vlastne s humorom a gagom je? Milan Lasica dávnejšie podrobne analyzoval tento pojem 
spoločne s Janom Werichom. Je to vraj niečo podobné, ako keď chceme vedieť, prečo žije zajac: „Tak ho 
zabijeme, rozrežeme a budeme možno múdrejší. Len zajac už nežije.“ ... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2010b. V čom je zmysel humoru? : na jubilejný ročník Kremnických gagov prišlo 
aj päť prezidentov. In Sme. SSN 1335-440X, 2010, roč. 18, č. 200, s. 12. 

 
– Divadlo Bolka Polívky – Asketické divadlo MALÉ(h)RY – Brno (Česko) – Nebe? – veselá dámska jazda 
troch žien s odlišným pohľadom na svet – námet, scenár, réžia, hrali: Daniela Zbytovská (zakladateľka divadla 
MALÉ(h)RY, autorka scenárov), Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská– (Kino Akropola, Križkova ulica – 
v sobotu) 
 
... Pôvodne divadlo jedného herca vzniklo v roku 1987, kedy ho založila herečka a autorka predstavení Daniela 
Zbytovská, za výdatnej režijnej podpory režiséra divadla Husa na provázku Petra Scherhaufera. V priebehu 
niekoľkých rokov sa pridali mladé absolventky brnenského konzervatória a DAMU Nikola Zbytovská  
a Barbora Seidlová. V repertoári sa tak objavuje divadlo jednej, dvoch i troch herečiek. Základom pre svojráznu 
poetiku divadla MALÉhRY je nielen láska k divadlu samotnému, ale i spoločné videnie sveta. Tri herečky 
dopĺňa brnenský architekt a výtvarník Pavel Matoušek a spolupracujú s divadlom Bolka Polívku, kde majú 
domovskú scénu. Hosťujú po celých Čechách i v zahraničí. Autorská hra Nebe? je inšpirovaná rozprávaním  
a skutočnými príbehmi žien. V príbehu učiteľky Marušky, herečky Simony a kaderníčky Ilči dochádza ku 
konfliktom vďaka odlišnému videniu sveta a postoju k mužom. ... 
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FAKLOVÁ, Kristína. 2010n. Prezradí Asketické divadlo MALÉ(h)RY (CZ) tajomstvá Nebe?  
In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 5. 

 
– Kremnické divadlo v podzemí – Kremnica (Slovensko) – Toi-Toy Story (Clowns) – takmer nonverbálna 
groteska o dobe, ktorú žijeme.– dramaturgia: Anton Brčka, scénografia a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik 
a.h., výroba a úprava scény: Vojtech Baláž, Róbert Dolnický, výroba kostýmov: Miroslava Zelníková, zvuk  
a svetlo: Vladimír Chovanec, produkcia: Ján Fakla / G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., réžia: Jozef 
Krasula a.h., účinkujúci: Roman Vykysalý, Michal Novák, Dušan Kubáň , Veronika Fekiačová – (Šapitó 
pod hradom, Zámocké námestie – v sobotu – aj pre deti) 
 
... Najvytrvalejší členovia legendárneho kremnického divadla malých foriem a zakladatelia festivalu Kremnické 
gagy Tóno Brčka, Jano Fakla a RomanVykysalý si po 20-tich rokoch vyskúšali „ako ľahko“ je urobiť dobrú 
komédiu. Inšpirovaní ich vlastným predstavením CLOWNI, ktoré v roku 1989 pripravili pod taktovkou Petra 
Scherhaufera, napísali libreto novej inscenácie o absurdnostiach doby, ktorú žijeme od revolúcie až dodnes.  
V úplne novej (premiéra 9.mája) takmer nonverbálnej pohybovej groteske TOI-TOY STORY (CLOWNS) hrá  
z pôvodnej zostavy iba charizmatický klaun Roman Vykysalý. V tandeme s mladšími – ale rovnocennými 
komediantmi – Michalom Novákom a Dušanom Kubáňom (a. h. z Commedie Poprad) a šarmantnou 
„komindou“ Veronikou Fekiačovou (čerstvou absolvent-kou AU Banská Bystrica) na scéne a v kostýmoch 
Mareka Šafárika vytvoria množstvo prekvapivých, vynikajúcich gagov a zábavných obrazov, ktorými režisér 
Jozef Krasula v skratke a metaforicky vyjadril aktuálne životné pocity celej novej partie tvorcov. Viac ako 
hodinovú dynamickú komédiu plnú nápadov, situačných a rekvizitných fórov uvedie staronové Kremnické 
divadlo v podzemí ... 
 

FAKLA, Ján. 2010b. Kremnické divadlo v podzemí uvedie novú grotesku Toi-Toy Story (Clowns).  
In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 11. 

 
– Štúdio L+S – Bratislava (Slovensko) – Partička – improvizácie známej partie z TV Markíza na danú tému – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v nedeľu)  
 
... Aj z najvážnejšej veci dokážu urobiť poriadnu zábavu. Taká je veselá Partička, ktorú „riadi“ moderátor Dano 
Dangl. Tvrdí, že hercom dopredu nič nepovie. Na javisku všetko improvizujú. Partička, v zložení Lukáš 
Latinák, Petra Polnišová [* nezúčastnila sa], Róbert Jakab, Juraj Kemka, Roman Pomajbo a Marián 
Miezga, ktorá si získala obľubu televíznych divákov TV Markíza, teraz dorazí za návštevníkmi festivalu, aby ich 
zatiahla do „hry“. Scenárista Dangl hercom zadáva úlohy, v ktorých musia predviesť svoje improvizačné 
schopnosti. ... 
 

MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2010a. Improvizáciám bude veliť Partička. In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 11. 

 
– Staré divadlo – Nitra (Slovensko) – Jánošík, Jánošík! Jánošík? – odhalenie pozadia vzniku legendy  
o národnom hrdinovi – autor: Jozef Mokoš – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v nedeľu – aj pre staršie 
deti) 
 
... JÁNOŠÍK, JÁNOŠÍK! JÁNOŠÍK? 
Nová inscenácia STARÉHO DIVADLA Karola Spišáka z Nitry od Jozefa Mokoša v réžii Ondreja Spišáka 
odhalí pozadie vzniku legendy o slovenskom národnom hrdinovi – zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, 
ktorý vraj „bohatým bral a chudobným dával“ a ktorý vo veku 23 liet v Liptovskom Mikuláši za rebro na 
šibenici odvisol. Predstavenie je súčasťou medzinárodného slovensko-česko-poľského projektu Jánošík, ktorého 
výsledkom je spoločná trojjazyčná inscenácia divadla Drak z Hradca Králové, Teatru Lalek z Varšavy  
a Starého divadla Karola Spišáka z Nitry. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010g. Jánošík, Jánošík! Jánošík? In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 
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– Zlatý gunár + Trafená hus – vyhlásenie laureátov prestížnych ocenení – moderátor: Milan Markovič – (Šapitó 
pod hradom, Zámocké námestie – v nedeľu) 
 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + LAUREÁTI podľa  
http://www.gagy.sk/zlaty-gunar:nominacie 

 
Výkony a diela nominované na MEDZINÁRODNÚ CENU ZLATÝ GUNÁR 

za rok 2010 + akademici + laureáti: 
 
NOMINOVANÉ DIELA A VÝKONY      AKADEMICI 
 
DIVADELNÉ INSCENÁCIE + KABARETY 

Akademik: Peter Kováč 
– Túlavé divadlo – Trnava (Slovensko) – J. Nvota: Rómeo, Júlia a vírus = laureát 
– La Comédie des Masques – Essen (Nemecko) – M. Aufenfehn: Boris Bronski 
– Radošinské naivné divadlo – Bratislava (Slovensko) – S. Štepka: Mám okno = laureát 
– Divadlo Járy Cimrmana – Praha (Česko) – L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svěrák: České nebe 
– Štúdio L+S – Bratislava (Slovensko) – M. Lasica: Na fašírky mi nesiahaj = laureát 
 
HUDOBNÉ PRODUKCIE (VŠETKY ŽÁNRE) 

Akademik: Oskar Rózsa 
– Balkansambel – Žilina (Slovensko) 
– Fláre Beás Band (Maďarsko) 
– Anonima Nuvolari (Portugalsko) = laureát 
 
POULIČNÉ + POHYBOVÉ PRODUKCIE (ŽONGLOVANIE, KÚZLA, ILÚZIE, SOCHY, 
PANTOMÍMA, TANEC) 

Akademik: Peter Bu 
– Všetečníci – Bratislava (Slovensko): Večer tanečného humoru 
– I Circondati (Taliansko): Ad applaudire siamo in due soltanto 
– Hilton Hiltoff – (Španielsko): Rádio Salmonela 
– Ireneusz Krosny (Poľsko): The best of 
– Teatro Tatro – Nitra (Slovensko): Zázračný divadelný automat = laureát 
 
PRODUKCIE PRE DETI (BÁBKOVÉ, DIVADELNÉ, HUDOBNÉ...) 

Akademička: Viera Dubačová 
– János Pályi – Budapešť (Maďarsko): Vitéz László (Gašparko) = laureát 
– Staré divadlo Karola Spišáka – Nitra (Slovensko) – J. Mokoš: – Jánošík, Jánošík! Jánošík? = laureát 
– Katedra bábkarskej tvorby DF VŠMU – Bratislava (Slovensko): J. Uličiansky: Cirkus Vivaldi alebo Hracia 
skrinka 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica (Slovensko) – Ulrich Hub: Traja tučniaci a potopa sveta 
 
KARIKATÚRY + INÉ RECESISTICKÉ VÝTVARNÉ DIELA 

Akademik: František Jablonovský 
– Vlasta Zábranský (Česko) – za celoživotné dielo = laureát 
– Nikolaj Arnaudov (Bulharsko) 
– Agata Dudek (Poľsko) = laureát 
– Gerhard Gepp (Rakúsko) 
– Lubomír Lichý (Česko) 
– Bobo Pernecký (Slovensko) 
– Béla Tettamanti (Maďarsko) 
 
LITERÁRNE DIELA + ŽURNALISTICKÉ DIELA + UMELECKÝ PREDNES 

Akademik: Marcel Šustek 
Autori: 
– Vlado Janček (Slovensko): Kocúrov, vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala, 2009 
– Erik Ondrejička (Slovensko): (e)Pigramy, vydavateľstvo Elán, 2009 
– Rasťo Piško (Slovensko): Hačava, vydavateľstvo IKAR, 2010 = laureát 
– Daniela Kapitáňová (Slovensko): Fejtóny v denníku SME, 2009/2010 = laureát 
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Umelecký prednes: 
– Dominika Petrikovičová – Banská Štiavnica (Slovensko) – Aldo Nicolai: Voda a mydlo (preklad: Anton 
Kret) = laureát 
– Anna Pokorná – Sládkovičovo (Slovensko) – Ladislav Nádaši Jégé: Na operáciu s truhlou 
– Pavol Náther – Bratislava (Slovensko) – Sue Townsendová: Mole v Moskve 
Alžbeta Jurkovičová – Trnava (Slovensko) – Ľubo Dobrovoda: Teta Jarča sa nechce vožrat (z knihy  
Ja, malkáč) 
 
N O M I N Á C I E   NA  O S O B I T N É   C E N Y   Z A  R O K   2 0 1 0 
 
CENA STANA RADIČA ZA OBJAV ROKA 

Akademička: Iveta Radičová  
– Kremnické divadlo v podzemí (Slovensko) – po 20 rokoch  s novou non-verbálnou komédiou: Toi-Toy 
Story (Clowns)  
– Ish Theater (Izrael) – F. Makarov, Y. Zimmerman, N. Rubinstein: Odysseus Chaoticus = laureát 
– Jozef Mokoš (Slovensko): Jánošík, Jánošík! Jánošík? = laureát 
– Partia hercov – improvizátorov s názvom Partička (Slovensko) v Štúdiu L+S a TV Markíza 
 
TRAFENÁ HUS – CENA ZA NIEČO, NAD ČÍM AJ HUMORISTOM ROZUM ZASTANE 

Akademik: Roman Vykysalý  
– organizátori národného eventu za reinkarnáciu ducha normalizácie pri modelovaní, moderovaní a odhaľovaní 
sochy kráľa Svätopluka na nádvorí kultúrnej pamiatky v Bratislave = laureát 
 
– Trenčianska univerzita za rozširovanie inteligenčného potenciálu v SR zrýchleným udeľovaním akademických 
titulov 
 
– imitátor – autor hlasu na známej zvukovej nahrávke, ktorý je údajne podobný hlasu expremiéra 
 
– schválila Nominačná komisia Akadémie humoru EFHaS KG´10 v Bratislave 1. júla 2010 
– laureátov schválila Akadémia humoru EFHaS KG´10 v nedeľu 29. augusta 2010 
 
... Nie je galavečer ako galavečer. Počas toho, ktorým už tradične vrcholí v Kremnici festival humoru a satiry,  
sa sedí na plastových stoličkách s nohami v tráve a hlavným ocenením je, podľa slov moderátora Milana 
Markoviča, hydina. Presnejšie Zlatí gunári, ktorých ... 
... Opakom je anticena Trafená hus, ktorá je „ocenením niečoho, nad čím aj humoristom rozum zastane“. 
Nominácie boli tento rok mimoriadne vyrovnané. ...Verdikt akadémie však nakoniec rozhodol v prospech 
„organizátorov národného eventu za reinkarnáciu ducha normalizácie pri modelovaní, moderovaní a odhaľovaní 
sochy kráľa Svätopluka na nádvorí kultúrnej pamiatky v Bratislave“. 
Také je presné znenie zrejme najdlhšej nominačnej vety na svete. Sošku Trafenej husi chcú gagisti 
organizátorom eventu odovzdať aj v prípade, že o ňu nebudú javiť záujem. Potvrdil to akademik Roman 
Vykysalý, ktorému Milan Markovič okamžite venoval cestovný lístok do Bratislavy s voľným vstupom  
na hrad pre jednu osobu a jednu sošku. ... 
O tom, že sa tvorcovia humoru udelenia Trafenej husi naozaj obávajú, potvrdila v „ďakovačke" aj Daniela 
Kapitáňová, ktorá si preberala Zlatého gunára za fejtóny v denníku SME: „Chcem sa poďakovať, že som 
dostala zlatého gunára a nie zlatého  husa.....“... 
 

FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2010a. Hus poletí za Svätoplukom : Festival humoru a satiry Kremnické gagy 
vyvrcholil udeľovaním cien. In Sme. ISSN 1335-440X, 2010, roč. 18, č. 201, s. 22. 

 
... Na Kremnických gagoch 2010 „nominačná komisia Akadémie humoru Európskeho Festivalu humoru 
a satiry“ schválila na prvé miesto v nominácii umiestnenie sochy kráľa Svätopluka na nádvorí kultúrnej 
pamiatky v Bratislave. Takúto inšpirujúcu nomináciu na „Trafenú hus“ aj v deň návštevy premiérky vlády 
Slovenskej republiky slávnostne potvrdili, ako „... niečo, nad čím aj humoristom zostane rozum stáť“. Búrlivý 
jasot nad kopnutím do vlastnej slovenskej brány je len obrazom toho, ako je možné každé slovenské snaženie 
o zvýšenie národného povedomia nás Slovákov a celkové priblíženie slovenskej histórie vhodným „ťuknutím“ 
posunúť za vlastnú bránkovú čiaru. ... 
 

KŇAŽKO, Marian. 2010. Kremnické gagy 2010. In Slovenské národné noviny. ISSN 0862-8823, 2010, 
roč. 21(25), č. 36-37, s. 20. 
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Divadelné súbory: 
 
– Divadlo GUnaGU – Bratislava (Slovensko) – Bar Argentína – čierna komédia o bielom prášku – autor: 
Viliam Klimáček, účinkujúci: Csongor Kassai, Viktor Horján a Zuzana Porubjaková – (Kino Akropola, 
Križkova ulica – vo štvrtok) 
 
... Bratislavské divadlo GUnaGU uvedie na Kremnických gagoch dve hry Viliama Klimáčka. Prvou bude čierna 
komédia o bielom prášku BAR ARGENTÍNA. Nezvyčajné stretnutie vojaka, ktorý sa predávkoval morfiom  
v roku 1945 a bývalého športovca, ktorý sa ufetoval toluénom v roku 1989, sa odohráva vo fiktívnom bare kdesi 
v Bratislave. Za nimi prichádza dievča zo súčasnosti, dílerka, ktorá preváža v žalúdku kokaín. Celá hra je ako 
jeden veľký trip, v ktorom traja narkomani z rozličných dôb hovoria o zbabraných životoch. Hra nabitá čiernym 
humorom je hereckou exhibíciou troch vynikajúcich improvizátorov: Csongora Kassaia, Viktora Horjána  
a Zuzany Porubjakovej. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010a. Bar Argentína a Díleri – dva „tripy“ divadla GunaGU. In Kremnické gagy 
2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 10. 

 
– Teatro Tatro – Nitra (Slovensko) – Zázračný divadelný automat – zimná olympiáda uprostred horúceho leta 
 – účinkujúci: Ondrej Spišák, Lukáš Latinák, Robo Jakab, Milan Vojtela, Martin Nahálka a Milan 
Ondrík – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu – po tri razy  – aj pre deti)  
 
... Pouličné divadlo TEATRO TATRO z Nitry prichádza opäť medzi nás so svojou „maringotkou“. Počas 
celého festivalového piatku a soboty sa s ňou rozloží na námestí pod fontánou, aby vás očarila svojím 
ZÁZRAČNÝM DIVADELNÝM AUTOMATOM. Ten mal premiéru v Kanade vo februári tohto roku, počas zimnej 
olympiády. Unikátny automat, programovaný divákmi, prináša atmosféru zimných olympijských hier priamo do 
Kremnice. Zažijete nervy drásajúce športové zápolenia v podaní hereckých športovcov Ondreja Spišáka, 
Lukáša Latináka, Roba Jakaba, Milana Vojtelu, Martina Nahálku a Milana Ondríka. Stačí len rozkrútiť 
koleso šťastia a uvidíte to, čo ste doteraz poznali len z televíznych obrazoviek. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010r. Teatro Tatro : zimná olympiáda na konci augusta. In Kremnické gagy 
2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 7. 

 
– Divadlo Ludus – Bratislava (Slovensko) – Fantázia – tragifraška o slabostiach veľkých – účinkujúci: Júlia 
Horváthová, Zuzana Kyzeková, Lujza Garajová Schrameková, Štefan Martinovič, Jakub Ružička, 
Vladimír Kittler, Mária Landlová, hudba: Silvia Michalidesová, kostýmy: Martin Kotúček, scéna: Juro 
Kuchárek, réžia: Laco Kerata – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... Predstavenie bratislavského divadla LUDUS rozpráva o komisii schvaľujúcej fantastický projekt, ktorý má 
zmeniť život v celom meste. Členovia komisie sa ako obyčajní ľudia dostali k veľkej veci. Sú dočasne uzavretí  
v jednom priestore a musia o projekte rozhodnúť. Najmä charakterové vlastnosti, ktoré sa s nimi pohrávajú  
a priam nimi lomcujú, im bránia vyjadriť svoj názor. Ide o boj s vlastným vnútrom postáv a číhajúcimi 
nástrahami možností – pozícií, zisku a slávy. Nepripomína vám to niečo..? ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010L. Napínavá a zábavná Fantázia z Ludusu (SK). In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 10. 

 
– Divadelné združenie Partizánske (Slovensko) – O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi – poetická komédia 
podľa predlohy Dušana Dušeka, napísali a zinscenovali ju: Jozef Krasula a Ivan Hanzlík, v hlavných úlohách: 
Martin Bosák a Anton Staňák – (Kino Akropola, Križkova ulica – v sobotu) 
 
... V dedinke kdesi na Slovensku žijú dvaja starí mládenci – Vilo Včelička a Edo Kľúčik. Edo je dedinský 
Edison, výmyselník a romantik. Vilo je Edov kamarát, ktorého obdivuje. Vilo je od svojho detstva zamilovaný 
do Terezky. Aj Edo má svoju tajnú lásku – Evelínu zo strelnice. Ani jedna už v dedine nežije, tak Vilovi s Edom 
ostáva už iba snívať ... a žiť. Edov a Vilov pokus s lietaním je splnením túžob a snov hrdinov a ich fantastický let 
je plný oslobodzujú-ceho pocitu. Najúspešnejšia inscenácia jubilujúceho 30 ročného Divadelného združenia  
z Partizánskeho, ktorú videli diváci už aj v Kanade, Veľkej Británii, Turecku, Fínsku, Dánsku, Nemecku  
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a Českej republike, bude mať v Kremnici už svoju stoprvú reprízu. Na svedomí to majú scenárista a režisér 
Jozef Krasula a Ivan Hanzlík, ktorí ju napísali a zinscenovali na motívy poviedok Dušana Dušeka. ... 
 

KRASULA, Jozef. 2010. O snoch, Krídlach a psovi Hurikánovi : Divadelné združenie Partizánske 
(SK). 2010. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010.  
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 10. 

 

Pantomimické produkcie: 
 
– Hilton Hiltoff – (Španielsko) – Rádio Salmonela – pouličný klaun a mím ocenený Zlatou medailou  
vo Švajčiarsku – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – vo štvrtok – v piatok – aj v sobotu –  
aj pre deti) 
 
– La Comédie des Masques – Essen (Nemecko) – Boris Bronski – pantomimická one-man show klauna 
Michaela Aufenfehna – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – vo štvrtok – aj v piatok – aj pre deti)  
 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš + Adrián Ohrádka – Bánov + Štúdio Kasprzyk – Liptovský 
Mikuláš + Makovice – Žilina + DETO – Liptovský Mikuláš + Cassanova – Banská Bystrica (Slovensko) – 
Narodeninová Mim Show & rozlúčkový Pohár improvizácie  – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 

Hudba: 
 
– Mloci – Prešov (Slovensko) – hudobno-dobrodružná kapela – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie –  
vo štvrtok – tri razy) 
 
– Benjamín Hrončo (tiež jubilujúci „Gagáč“ ) – Kremnica (Slovensko) – Jamboridoo – akustický koncert 
hráča na austrálsky domorodý nástroj a iné perkusie – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – vo štvrtok) 
 
– Sto múch – Banská Bystrica (Slovensko) koncert hudobno-recesistickej formácie – ekologický funky-
underground, ktorý prospieva životnému prostrediu i brániciam – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – vo štvrtok) 
 
– Hudobné humoresky I: Porque Tango – Bratislava (Slovensko) – koncert – členovia skupiny: Martin 
Chovanec, bandoneon + Jozef Ostrolucký, violin + Ladislav Fanzowitz, piano + Pavol Kušík, double-bass, 
súčasťou kapely sú jej spevácki hostia: Janka Dekánková, Zdenka Trvalcová a Lasaro de Jesús Hodelin 
Thomas – (Klub Labyrint – pódium SRo – vo štvrtok) 
 
... HUDOBNÉ HUMORESKY I: PORQUE TANGO  
Porque Tango možno preložiť dvojako – otázkou i odpoveďou. „Prečo“ skupina hrá tango? – „lebo“ ide predsa  
o tango! O vášnivú, nostalgickú i noblesnú hudbu pôvodne pochádzajúcu z predmestí Buenos Aires. Tango vo 
svojej hudobnej i tanečnej podobe symbolizuje vzťah medzi mužom a ženou – sexuálnu vášeň, intimitu, napätie  
i smútok. Porque Tango vzniklo v Bratislave. Jej členmi sú hudobníci so skúsenosťami z rôznych žánrov a so 
zanietením pre latinskoamerickú hudbu. Vystupuje v nástrojovom zložení originálnom pre argentínske tango – 
bandoneón, husle, klavír a kontrabas. Súčasťou kapely sú jej spevácki hostia Janka Dekánková, Zdenka 
Trvalcová a Lasaro de Jesús Hodelin Thomas. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– Vrbovskí víťazi – Vrbové (Slovensko) – hudobno-pracovná kapela – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – 
v piatok – dva razy) 
 
– Fláre Beás Band (Maďarsko) – rómska etnokapela – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Vlado Vizár – Revival & Traditional jazz band – Bratislava (Slovensko) – koncert – na EKG 2010  
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v zložení: Janko Babič, Peter Jankech, Andrej Šebo, Dušan Húščava, Martin Ďurdina a Vlado Vizár – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok)  
 
– Anonima Nuvolari (Portugalsko) – koncert – špagety swing – energická show portugalskej etnokapely – 
(Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Pii Jem & Malevil & Matelko – Modra (Slovensko) – koncert – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v piatok) 
 
– Hudobné humoresky II: Boris Lenko hrá Piazzollu – Bratislava (Slovensko) – slovenský akordeonista Boris 
Lenko predstavil tvorbu Ástora Piazzollu – (Klub Labyrint – pódium SRo – v piatok) 
 
... HUDOBNÉ HUMORESKY II: BORIS LENKO HRÁ PIAZZOLLU  
Vynikajúci slovenský akordeonista Boris Lenko predstaví tvorbu juhoamerického Ástora Piazzollu. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– Hudobné humoresky III: Katarína Zajacová-Černá, violončelo a Marián Svetlík, husle – koncert (Slovensko) – 
(Klub Labyrint – pódium SRo – v sobotu) 
 
... HUDOBNÉ HUMORESKY III: K. ZAJACOVÁ-ČERNÁ, violončelo a M. SVETLÍK, husle  
Komorný koncert dvoch mladých talentovaných inštrumentalistov, na ktorom zaznejú tak trochu neklasické diela 
z dielne klasickej hudby. Najstaršou skladbou v programe je Passacaglia g-mol pre husle a violončelo Johana 
Halvorsena z roku 1894, najnovšou Apokryfy pre husle a violončelo Ladislava Kupkoviča z roku 2005. Čakajú 
vás diela moderných a súčasných autorov, v ktorých sa stretnete nielen s netradičnými nástrojovými technikami 
a výraznou virtuozitou, ale aj s množstvom hudobných aforizmov. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– LOJZO = Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva – Bratislava (Slovensko) – (EVEN GEMS, 
Štefánikovo námestie – v sobotu – dva razy) 
 
– Balkansambel – Žilina (Slovensko) – koncert – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Cimbaliband – Budapešť (Maďarsko) – koncert – hráč na cimbal: Balász Unger a akordeonista: Szlobodán 
Wertetics (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Oskar Rózsa Partnership Unlimited – Bratislava (Slovensko) – koncert – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, 
Štefánikovo námestie – v sobotu) 
 
– Hudba z Marsu – Trnava (Slovensko) – koncert – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – 
v sobotu) 
 
– Funny Fellows – Pezinok (Slovensko) – old time music – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – v nedeľu) 
 
– Folková pohoda s Petrom Janků – Budmerice (Slovensko) – (EVEN GEMS, Štefánikovo námestie – 
v nedeľu – dva razy) 
 
...  „Špagety swing“ Anonima Nuvolari z Portugalska 
 
Štyria hudobníci z rôznych kútov Talianska, ktorí začali spolu hrať ako emigranti v portugalských uliciach. 
Vytvorili energickú a veselú kapelu ovplyvnenú práve hudbou z ulice, červeným vínom, Paolom Contem či 
talianskym tangom 40-tych rokov. Skupina ANONIMA NUVOLARI vznikla v lete 2005 ako hudobný žart,  
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no postupne sa snaží uchovávať kvalitu talianskej kultúry hraním klasických neapolských piesní s ich typickou 
skrytou iróniou a v dnešnom šate. Bohémsky štýl, tradícia a nádych šťastného života – jednoducho „špagety 
swing” ako má byť! 
 

Hudobný etno-úlet Cimbaliband z Maďarska 
 
V západnej časti Rumunska leží malebná dedinka Negreni, kde sa každoročne v októbri koná akýsi blší trh. 
Hovorí sa, že aj keď nemáte vo vrecku ani korunu, vždy odtiaľ s niečím odídete. Presne to isté sa dá povedať  
aj o budapeštianskej kapele CIMBALIBAND. Akýkoľvek štýl máte radi, nájdete ho v hudbe tejto maďarskej 
etno kapely. Balkánske tóny pripomínajúce filmy Emira Kusturicu a virtuozita cigánskej hudby, tak znie skupina 
siedmich mladých ľudí, ktorých spája zakladateľ kapely a hráč na cimbal Balász Unger a akordeonista 
Szlobodán Wertetics. Cimbaliband vás do zemitého rytmu a korenistej melódie vtiahnu so svojím spevom, 
husľami, gitarou či kontrabasom... 
 
 Nová etnokapela Balkansambel (SK) 
 
BALKANSAMBEL je hudobná formácia, ktorá sa rozhodla vyzvať na súboj všetky krivé rytmy a drkotavé 
maniere balkánskej ľudovej produkcie. Pýši sa šiestimi kusmi štramáckych inštrumentalistov a dvoma ženskými 
speváckymi výkvetmi víriacimi vzduch všetkými časťami tela. Toto jedinečné hudobné súsošie vzniklo na 
začiatku roka 2009 ako výsledok predsavzatia dopriať večný odpočinok viedenským valčíkom a polonézam. Ich 
úlohou je roztancovať aj tých, čo o sebe tvrdia, že sa nevedia hýbať... 

 
Cigánsky hurikán Fláre Beás Band z Maďarska 

 
Nástrojmi tejto cigánskej kapely sú zvukové a rytmické nástroje charakteristické pre tradičnú beášskú cigánsku 
hudbu ako gitara, tambura, kanva či drevené lyžičky. Najväčšou devízou sú však skvele vystavané vokály a tzv. 
„ústna basa”. Autentické starodávne melódie striedajúce šialené tanečné tempo s malými prestávkami na 
vydýchnutie. Energia... emócie... radosť – pravá cigánska show plná dynamickej hudby, tanca a bezprostrednej 
komunikácie s publikom. 
 
Kapely, ktoré sú Kremnickým gagom verné a dobrom aj v zlom 
 
25-roční MLOCI – hudobno-dobrodružná kapela z Prešova, o dva-tri roky starší Ľudový orchester 
jednoduchej zábavy obyvateľstva LOJZO z Bratislavy, o čosi mladší VRBOVSKÍ VÍŤAZI na svojich 
podivuhodných nástrojoch, old time music FUNNY FELLOWS z Pezinka či najmladší ekologický funky-
underground banskobystrickej kapely STO MÚCH sú kapely, ktoré vystupovali na festivale už niekoľkokrát,  
v časoch dobrých aj horších. Najlepšie zapadli do dramaturgie festivalu a vyvolali veľký záujem. Tohto roku ich 
opäť zažijete uprostred ľudí, na malej scéne Even Gems, kde budú bez nároku na honorár zabávať všetkých 
účastníkov festivalu. V nedeľu sa pridá aj pesničkár Peter Janků. Okrem nich sa do histórie Kremnických 
gagov zapísali aj PII JEM & MALEVIL & MATELKO a HUDBA Z MARSU, ktorí budú mať koncerty  
v piatok a v sobotu ... 
 
 VV-Revival & Traditional jazz band® – značka špičkového jazzu 
 
46-ročná história jednej z najlepších profesionálnych jazzových formácií v Európe siaha do roku 1961, kedy bol 
v Bratislave založený študentský jazzový orchester TRADITIONAL CLUB BRATISLAVA, o rok REVIVAL 
JAZZ BAND BRATISLAVA. Z obidvoch nezávislých študentských „bandov“ vznikol v roku 1985 spoločný 
orchester, ktorý od roku 2006 nesie názov REVIVAL & TRADITIONAL JAZZ BAND®.  
Hral vo viac ako 20-tich krajinách sveta od Nórska po Tunis a od Moskvy až po Kaliforniu. Orchester má  
v repertoári svetové hity tradičného jazzu a swingu, ale aj vlastné skladby a úpravy a spolupracuje so špičkovými 
domácimi aj zahraničnými speváckymi osobnosťami a sólistami. 
Bývalý Revival jazz band hral aj na Slovenských gagoch v roku 1982 a 1983. Na Kremnických gagoch 2010  
sa predstavia v zložení: Janko Babič, Peter Jankech, Andrej Šebo, Dušan Húščava, Martin Ďurdina  
a Vlado Vizár. 
 
 Oskar Rózsa Partnership Unlimited 
 
Po mnohých hudobných projektoch známeho slovenského basgitaristu, dirigenta, skladateľa a producenta 
Oskara Rózsu sa do Kremnice prichádza predstaviť hudobné zoskupenie hrajúce pôvodné kompozície bez 
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pokusu o žánrové zaradenie. Ich inštrumentálna hudba využíva prvky jazzu, improvizovanej a aj tzv. „vážnej” 
hudby s dôrazom na priestor pre výraznú originalitu a muzikalitu jednotlivých členov súboru. ... 

 
FAKLOVÁ, Kristína. 2010e. Hudba na Gagoch. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 6. 

 

Audio + Audiovizuálne produkcie: 
 
– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Pravda sa dá povedať rôznymi spôsobmi – odposluch tvorby 
Ľuda Tatrana – (Klub Labyrint – pódium SRo – vo štvrtok)  
 
... Ľudo Tatran: PRAVDA SA DÁ POVEDAŤ RÔZNYMI SPÔSOBMI. 
Rodák z Brezna, ale dušou Kremničan, pôvodne „mladý nádejný básnik“ písal aforizmy, scénky a satirické 
poviedky pre košický Maratón a banskobystrický Sobotník. Inšpiráciou mu boli prežité udalosti a ľudia  
v Kremnici. Pre svoje slobodné názory a odvahu pranierovať ľudské vlastnosti musel pracovať ako robotník. 
Často však zdôrazňoval: „Pravda sa dá povedať mnohými spôsobmi. Ak si presvedčený, že ju máš, nikdy sa 
neboj vyjsť s ňou na svetlo.“ Jeho satirické pero bolo pravdivé, ale aj láskavé. Gagy mal rád ako svoje dieťa. 
Deväť rokov  
bol vedúcim ich tlačového strediska, redigoval bulletin Gagáčik, do ktorého prispieval aj svojimi aforizmami. 
Jeden znie: „Čo z toho, keď hlúpy povie: ten Tatran, to je múdry človek.“ V Uličke slávnych nosov bude 
odhalená plastika jeho tváre, ktorú vytvoril kremnický výtvarník Pavel Károly. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 
 

– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Takí sú rozhlasáci I. – odposluch tvorby Štefana Šmihlu – 
(Klub Labyrint – pódium SRo – v piatok)  
 
– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Ďuri and Ľubi – verejná nahrávka rozhlasovej hry v réžii: Jána 
Šimka – (Klub Labyrint – pódium SRo – v piatok)  
 
... ĎURI AND ĽUBI (všeobecná teória vzťahov) 
Humor je pre deti, dospelí sa zabávajú inak. Počas Gagov je v Kremnici toľko piva a žien, že nie sme schopní 
ani ho všetko vypiť a ani ich všetky pomilovať. Ale prečo by sme sa o to aspoň nepokúsili? Festival humoru. 
Lepšie miesto na zoznámenie, prežitie alebo ukončenie letnej lásky nenájdete. Neviete ako na to? Ďuri, Ľubi  
a ich hostia vedia. Majú všeobecnú teóriu lásky, ktorá vykazuje 82 percentnú úspešnosť. Ste pripravení? Kým 
ostatní budú gágať, vy nemusíte znášať vajcia. Verejná nahrávka v réžii Jána Šimka. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Takí sú rozhlasáci – odposluch tvorby Ladislava Hyžu – (Klub 
Labyrint – pódium SRo – v sobotu)  
 
– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Gagy – živé vysielanie siedmeho pokračovania spomienkového 
cyklu s humoristami: Tomášom Janovicom a Milanom Markovičom, hudobný hosť: Martin Geišberg – 
(Klub Labyrint – pódium SRo – v nedeľu)  
 
... GAGY  
Siedme pokračovanie cyklu humorného rozprávania o pamätnej i zabudnutej histórii Kremnických gagov.  
V úsmevnom cykle „rozpomienok“ na Kremnické gagy, tentoraz naživo, priamo z klubu Labyrint, budeme 
pokračovať s osobnosťami, pre ktoré je humor životným údelom a ich spojenie s festivalom humoru a satiry  
je veľmi pevné. Hosťami moderátora Egona Tomajka budú humorista, aforista, básnik a textár Tomáš Janovic  
a zabávač, herec a glosátor Milan Markovič. Hudobný hosť: Martin Geišberg. ... 
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LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– Nočné videnie (Slovensko) – premietanie krátkych animovaných filmov, experimentov a videoklipov  
141* Michaely Čopíkovej a Veroniky Obertovej – (Medzibránie – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Projekcie na hradbách (Slovensko) – premietanie animovaných filmov, nemých grotesiek a krátkych komédií 
– (Medzibránie – vo štvrtok – v piatok – aj v sobotu) 
 

Výstavy + Karikatúra: 
 
– Vernisáž + Výstava nominovaných slovenských a zahraničných karikaturistov + Dražba čistého papiera 
 (s oneskoreným nákresom prítomných karikaturistov) – nominovaní a vystavujúci karikaturisti: Nikolaj 
Arnaudov (BG) [* nezúčastnil sa gagov, ale vystavoval], Agata Dudek (PL), Gerhard Gepp (A), Lubomír 
Lichý (CZ), Bobo Pernecký (SK), Béla Tettamanti (H) a vystavujúci: Pavol Mária Kubiš (SK) (autor prvého 
plagátu KG) – (Expozícia Líce a rub peňazí NBS – Múzeum mincí a medailí na Štefánikovom námestí 11/21 – 
vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok; práce nominovaných karikaturistov boli vystavené v dňoch od 23.8. – 
25.9.2010) 
 
– Improkarikatúry (Slovensko) – na danú tému kresbou improvizovali: Ján Valter , Fero Jablonovský, Ivan 
Popovič, Fedor Vico, Martin Šútovec – témy: 1. Život je taký; 2. Človekopis (názov knihy Boba Perneckého, 
po nakreslení bude krst knihy); 3. Prečo? (názov súťaže, ktorú v sedemdesiatych rokoch vyhral Vlasta 
Zábranský); 4. Dovidenia – (Aula Školy úžitkového výtvarníctva, Križkova ulica – v piatok)  
 
– Ako sa vidíme (EU) – kreslili: Gerhard Gepp (Rakúsko), Malgorzata Lazarek (Poľsko), Lubomír Lichý 
(Česko), Ivan Popovič (Slovensko) – uvedení karikaturisti kreslili, ako vidia svojich susedov, samých seba 
i svet okolo seba – (Aula Školy úžitkového výtvarníctva, Križkova ulica – v sobotu) 
 
– dielňa študentiek ŠÚV Kremnica v Medzibrání spojená s výstavou ich prác na tému gunára – svoje umenie 
predviedli Dada Pomothyová a Júlia Chovančíková 
 

Literatúra : 
 
– Knižnica Juraja Fándlyho – Trnava (Slovensko) – Trnafské rodinné balenie – čítanie z textov autorov  
Fóra humoristov s hudbou – (Klub Labyrint – pódium SRo – vo štvrtok)  
 
– PEN-KLUB – Bratislava (Slovensko) – Literatúra na cestách – veselé zážitky spisovateľov – moderátori: 
Jozef Banáš  
a Gustáv Murín – (Klub Labyrint – pódium SRo – vo štvrtok) 
  
– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Intelektuáli čítajú Winnetoua – komentované čítanie – 
účinkujúci: Laco Hanniker, Peter Karpinský, Marta Součková, moderátorka: Hana Rodová, hudobný hosť: 
Peter Piatko – (Klub Labyrint – pódium SRo – v piatok)  
 
... INTELEKTUÁLI ČÍTAJÚ WINNETOUA  
Komentované čítanie z legendárnej dobro-družno-westernovej literatúry. Účinkujú: Tomáš Janovic  
[* nezúčastnil sa], Laco Hanniker, Peter Karpinský, Marta Součková. Moderuje: Hana Rodová. Hudobný 
hosť: Peter Piatko. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

                                                
141* – pozn. zost. – Michaela Čopíková žila a študovala v Kremnici 
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– Slovenský rozhlas – Bratislava (Slovensko) – Salón humoru V4 – moderátor: Egon Tomajko a spisovatelia  
z krajín V4: Pavel Vilikovský (SK), Jerzy Franczak (PL), Endre Kukorelly (H), Ivan Kraus (CZ), hudobný 
hosť: Martin Geišberg – (Klub Labyrint – pódium SRo – v sobotu) 
 
... SALÓN HUMORU V4 
Posedenie v klube Labyrint so vzácnymi literárnymi hosťami. Uvoľnené rozprávanie o humore, literatúre  
a o tom, čo môže vyvolať nielen úsmev, ale aj oslobodzujúci smiech a dokonca aj výrazné pohyby bránice. 
Pozvanie prijali slovenský prozaik, esejista a prekladateľ Pavel Vilikovský, poľský prozaik a esejista Jerzy 
Franczak, maďarský básnik, novinár, kritik  
a prozaik Endre Kukorelly, českú literatúru bude zastupovať spisovateľ, herec a bábkoherec Ivan Kraus (brat 
Jana Krausa). Moderátor Egon Tomajko bude opäť zvedavý nielen na ich tvorbu, pohľady na humor, na jeho 
prieniky za hranice či dokonca ovplyvňovanie vkusu. Hudobný hosť: Martin Geišberg. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 
– Daniela Kapitáňová & Fero Jablonovský – Bratislava (Slovensko) – Nezmysly nezmizli – ilustrovanie 
básničiek v priamom prenose – aktéri: Daniela Kapitáňová & Fero Jablonovský z Bratislava – (Klub Labyrint 
– pódium SRo – v sobotu) 
 
... NEZMYSLY NEZMIZLI  
Ilustrovanie básničiek v priamom prenose ukážu Daniela Kapitáňová & Fero Jablonovský z Bratislavy. ... 
 

LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 

Umelecký prednes: 
 
– Humor v poézii a próze (Slovensko) – umelecký prednes nominovaných recitátorov – recitovali: Peter 
Lupták, Dominika Petrikovičová, Anna Pokorná, Pavol Náther, Alžbeta Jurkovičová, moderátor: Martin 
Geišberg – (Klub Labyrint – pódium SRo – v piatok) 
 
... HUMOR V POÉZII A PRÓZE  
Komponovaný program zostavený z umeleckých prednesov nominovaných recitátorov. Moderuje Martin 
Geišberg. 
Peter Lupták, Kremnica (SK): Samko Tále: Kniha o cintoríne 
Dominika Petrikovičová, Banská Štiavnica (SK): Aldo Nicolai: Voda a mydlo (preklad Anton Kret) 
Anna Pokorná, Sládkovičovo (SK):Ladislav Nádaši Jégé: Na operáciu s truhlou 
Pavol Náther, Bratislava (SK): Sue Townsendová: Mole v Moskve 
Alžbeta Jurkovičová, Trnava (SK):Ľubo Dobrovoda: Teta Jarča sa nechce vožrat (z knihy Ja, malkáč) ... 

 
LAVRÍK, Silvester a spol. 2010. Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne 
vo Festivalovom klube Labyrint. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu 
humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. 
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 13. 

 

Pre deti: 
 
– Bábkové divadlo na Rázcestí – Banská Bystrica (Slovensko) – Traja tučniaci a potopa sveta – klauniáda  
o priateľstve – TOP produkcia – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – vo štvrtok – aj pre dospelých) + 
Sofinkine maléry – príbeh štvorročného dieťaťa, ktoré všeličo vyvedie – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, 
Kollárova ulica – v nedeľu) 
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... BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ láka deti i dospelých na dve svoje predstavenia. 
TRAJA TUČNIACI A POTOPA SVETA je príbeh kamarátov, ktorí žijú na južnom póle a aj napriek tomu,  
že musia čeliť zložitým a nebezpečným situáciám, držia spolu. Aj keď spolu nie vždy súhlasia a často si 
nerozumejú, predsa hľadajú cesty, ako spolu vychádzať. V druhej hre zase žije malá Sofia na zámku Komtesy  
de Ségur, ale ako každé dieťa, aj ona chce všetko spoznať, okúsiť a zažiť. A väčšinou spraví poriadny malér. 
Rodičia, ak chcete vedieť, ako vidia deti svet dospelých, nech vás vaše deti zoberú na predstavenie SOFINKINE 
MALÉRY. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010c. Gagy pre deti. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol.  
s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
– Hilton Hiltoff – (Španielsko) – Rádio Salmonela  – pouličný klaun a mím ocenený Zlatou medailou  
vo Švajčiarsku – TOP produkcia – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – vo štvrtok – 
v piatok – aj v sobotu) 
 
– La Comédie des Masques – Essen (Nemecko) – Boris Bronski – pantomimická one-man show klauna 
Michaela Aufenfehna – TOP produkcia – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – vo štvrtok – aj v piatok)  
 
– Škola úžitkového výtvarníctva – Kremnica (Slovensko) – Bábkarenie – veselý workshop s bábkami a deťmi 
– (Nádvorie NBS-Múzea mincí a medailí – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Divadlo v kufri – Tomáš Plaszky – Košice (Slovensko) – Janko Hraško – bábkové predstavenie Tomáša 
Plaszkého – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok) + Šašofeéria – bábkové predstavenia 
Tomáša Plaszkého – (Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – v sobotu) 
 
... TOMÁŠ PLASZKY A JEHO DIVADLO V KUFRI  
z Košíc zahrá na festivale tiež dve predstavenia. JANKO HRAŠKO je bábkovým sólo výstupom, ktorý vznikol 
dramatizáciou známej slovenskej ľudovej rozprávky. Janko Hraško bábka je prstová bábka a ostatné bábky  
sa vytvárajú premenou predmetov – klobúka, gitary, obrusa – priamo pred očami diváka. Príbeh je ukážkou toho, 
ako sa stáva z malého človeka veľký na základe svojich skutkov. V ŠAŠOFEÉRII zas klaun Tino, ktorý 
predstavuje ľudské dobro, svojou nezištnosťou, hravosťou, fantáziou a tvorivým duchom bude čeliť zlým 
ľudským vlastnostiam v podobe principála cirkusu. ... 

 
FAKLOVÁ, Kristína. 2010c. Gagy pre deti. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol.  
s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
– I Circondati (Taliansko) – Ad applaudire siamo in due soltanto – Luciano Menotta a Diego Carletti – 
talianski pouliční klauni a žongléri – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie – v piatok –  
v sobotu – aj v nedeľu) 
 
... V piatok, sobotu a nedeľu popoludní bude na Nádvorí vinotéky Biely bocian veselo. Príde Luciano a Diego – 
dvaja Taliani a klauni. Jeden hrá na klarinet, druhý na harmoniku a navzájom si robia prieky. Luciano Menotta 
je v civilnom živote pedagóg, hudobník, autor a režisér, no spolu s Diegom sa mení na pouličného umelca  
a herca. Študoval v Bologni odbor commedie dell´arte, založil niekoľko divadelných spoločností zameraných na 
pouličné umenie a od roku 2005 vyučuje v meste Senigallia rozvoj miest prostredníctvom plánovania pouličného 
divadla. V Senigallii bol jedným z jeho žiakov práve Diego Carletti. Ten absolvoval kurzy žonglovania, 
klauniády a rôznych iných workshopov, vrátane žonglovania s klobúkmi. Zúčastnil sa dokonca intenzívneho 
kurzu v oblasti použitia aplikovanej matematiky pri žonglovaní. Luciano a Diego sa v Kremnici predvedú so 
svojou show AD APPLAUDIRE SIAMO IN DUE SOLTANTO, čo v preklade znamená: Na potlesk sme tu iba my 
dvaja. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010k. Naháňačka, plno vody a všakovaké kúsky klaunov z I Circondati (I).  
In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. 
Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 7. 
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– Teatro Tatro – Nitra (Slovensko) – Zázračný divadelný automat – zimná olympiáda uprostred horúceho leta 
účinkujúci: Ondrej Spišák, Lukáš Latinák, Robo Jakab, Milan Vojtela, Martin Nahálka a Milan Ondrík – 
(Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – v piatok – aj v sobotu – po tri razy )  
 
– János Pályi – Budapešť (Maďarsko) – Vitéz László – bábkové predstavenie o Gašparkovi – (Nádvorie Uličky 
slávnych nosov, Kollárova ulica – v piatok – aj v sobotu) 
 
... János Pályi z Budapešti je hrdina.  
Presnejšie – jeho LÁSZLÓ – malá, drevená, no zato nebojácna bábka. László Vitéz (ako náš Gašparko) sa snaží 
pomôcť mlynárovi, ktorý tvrdí, že v jeho mlyne strašia duchovia a čerti a tí mu nedovolia mlieť múku. A keďže 
bez múky nie je chlieb, v ohrození je nejeden hladný krk. László sa púšťa do neľahkého zápasu so zlými silami  
a nakoniec donesie mlynárovi vrece múky, ktorú dokázal namlieť. Mlynár sa však Lászla bude snažiť oklamať  
a ktovie, ako to celé skončí...  
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010c. Gagy pre deti. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol.  
s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
– Bábkarska katedra VŠMU – Bratislava (Slovensko) – Cirkus Vivaldi alebo Hracia skrinka – klauniáda 
inšpirovaná hudbou Antonia Vivaldiho – (Nádvorie NBS – Múzea mincí a medailí – v piatok – aj v sobotu)  
+ Hašterica – bábková hra z jedného dvora – Kino Akropola, Križkova ulica – v nedeľu) 
 
... Katedra bábkarskej tvorby VŠMU prichádza na Gagy tiež s dvoma hrami. CIRKUS VIVALDI alebo Hracia 
skrinka je príbehom o štyroch ročných obdobiach, zázračných škriatkoch, víle Vive a rosničke Future, ktorý 
hovorí o kolobehu v prírode, kde oddávna vládnu zákony, ktoré treba dodržiavať, inak svet jedného dňa prestane 
fungovať. Veľkú HAŠTERICU si zas môžete vychutnať v nedeľu dopoludnia z pohodlia kina Akropola. Budú sa 
tam hádať sliepky tak, ako to len sliepky dokážu. Na dvore sa však jedného dňa objaví obrovské vajce a každý 
čaká, čo sa z neho vyliahne. Stvorenie, ktoré sa narodí, malo byť pôvodne sliepkou, no keď praskne škrupinka ... 

 
FAKLOVÁ, Kristína. 2010c. Gagy pre deti. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho 
Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol.  
s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
– Divadlo PIKI (Podozrivo Ideálna Kočovná Iniciatíva) – Pezinok (Slovensko) – Elá hop – klauniády s bábkami 
Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora – TOP produkcia – (Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo 
námestie – v sobotu)  
 
– Vranovské chodúľové divadlo Mira Mihaľa – Vranov nad Topľou (Slovensko) – Jánošík a 2000 zbojníkov 
– epizódy zo života slovenského národného hrdinu – (Pešia zóna, Dolná ulica – v sobotu) 
 
... VRANOVSKÉ CHODÚĽOVÉ DIVADLO – to je legenda a jav, ktorý na ulici každému zrýchli tep. 
Veľkorozmerné masky vysoko nad našimi hlavami a ešte vyššie nad hlavami detí, pre ktoré sú predstavenia 
tohto veľkého bábkového divadla určené. Herci na chodúľoch balansujú vo výške 4,5 metra, preto je nemožné si 
ich na ulici nevšimnúť. Na Kremnické gagy prichádzajú s predstavením JÁNOŠÍK A 2000 ZBOJNÍKOV, ktoré je 
rozprávkou a skladačkou obrazov o Jánošíkovi, ale trochu inak. Jánošík sa na svojej zbojníckej púti stretáva 
s neočakávanými postavami (Villiam Tell, Al Capone, ...), v neočakávaných situáciách (slovenské kopanice, 
Chicago, ...), až zablúdi do súčasnosti, priamo na pešiu zónu na Dolnej ulici v Kremnici. ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010h. Jánošík na chodúľoch. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 7. 

 
– Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš + Adrián Ohrádka – Bánov + Štúdio Kasprzyk – Liptovský 
Mikuláš + Makovice – Žilina + DETO – Liptovský Mikuláš + Cassanova – Banská Bystrica (Slovensko) – 
Narodeninová Mim Show & rozlúčkový Pohár improvizácie – (Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie –  
v sobotu) 
 
– Kremnické divadlo v podzemí – Kremnica (Slovensko) – Toi-Toy Story (Clowns) – takmer nonverbálna 
groteska o dobe, ktorú žijeme – TOP produkcia – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v sobotu) 
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– Staré divadlo – Nitra (Slovensko) – Jánošík, Jánošík! Jánošík? – odhalenie pozadia vzniku legendy  
o národnom hrdinovi – TOP produkcia – (Šapitó pod hradom, Zámocké námestie – v nedeľu – pre staršie deti)  
 

Iné podujatia: 
 
– Otvorenie festivalu  – príhovory, hymna Kremnických gagov, vztýčenie vlajky Akadémie humoru, nový 
prezident Akadémie humoru Tomáš Janovic – príhovory: Tomáš Janovic – nový prezident AH, Zuzana 
Balážová – primátorka mesta Kremnica, Daniel Krajcer – minister kultúry SR – (Areál Mestského hradu –  
vo štvrtok o 14.00 hod.) 
 
– Nosy humoristov I. – odhalenie plastiky nosa kremnického satirika Ľuda Tatrana (Slovensko) – (Nádvorie 
Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica – vo štvrtok) 
 
– Nosy humoristov II. – odhalenie plastiky nosa herca Jozefa Kronera (Slovensko) – (Nádvorie Uličky slávnych 
nosov, Kollárova ulica – v piatok) 
 
... Asi nie je človek, ktorý by nepoznal predstaviteľa Tóna Brtku z filmu Obchod na korze oceneného Oscarom, 
legendárneho Kuba, Martina Pichandu z Tisícročnej včely či Pacha, hybského zbojníka. Jozef Kroner, 
vynikajúci slovenský herec s charakteristickou mimikou a typicky zafarbeným hlasom sa narodil v roku 1924  
v Staškove pri Čadci a v mladosti popri práci v strojárňach účinkoval v rôznych ochotníckych súboroch. Neskôr, 
vďaka výraznému hereckému talentu a i bez akademického štúdia herectva, získal angažmán na profesionálnej 
scéne v Martine a v roku 1956 sa stal členom činohry Slovenského národného divadla. Prívlastok „slovenský 
Charlie Chaplin”, ktorý mu udelili americkí kritici svedčí o jeho prirodzenej schopnosti vdýchnuť svojim 
postavám tragikomickú dušu a tým zdôrazniť veľkosť malých ľudí. ... 

 
MIHÁLIKOVÁ, Mária. 2010b. V Uličke slávnych nosov pribudne jeden zbojnícky Pachov – Jozefa 
Kronera. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010.  
ISBN 978-80-85657-28-9, s. 15. 

 
... V Uličke slávnych nosov v Kremnici pribudol v rámci jubilejného 30. ročníka Kremnických gagov 
jeden vskutku významný. Patrí hereckej legende Jozefovi Kronerovi. Odhalila ho jeho dcéra, herečka 
Zuzana Kronerová. 
 
Závoj, ktorý zakrýval plastiku s podobizňou vášho otca, ste stiahli šikovným potiahnutím udice hneď  
na prvý pokus. Keďže pán Kroner bol vášnivým rybárom, natíska sa otázka: 
Máte to z domu alebo ste si tento akt nacvičili vopred? 
„Zdvihla som to udicou ako keby mi zabrala ryba. Ešte si matne pamätám, ako som do puberty, a tá skončila už 
veľmi dávno, chytala ryby. Odmalička. Ten grif mi zrejme zostal v krvi, a vďaka nemu som odhalila úspešne ten 
nos.“ 
 
Na čo mal váš otec najlepší nos? 
„Na dobrých ľudí, na dobré scenáre. A neviem, či je to nosom, ale jeho otecko – môj starý otec, ktorý bol 
ochotnícky herec a režisér, mu i ten nos odovzdal do vienka, ako aj zmysel pre humor a talent. Jednoducho,  
v tom nose sa to zúročilo. Som rada, že sa ocitol v tejto krásnej uličke.“... [* z rozhovoru so Zuzanou 
Kronerovou] 
 

HARSÁNYI, Ladislav. 2010. Zuzana Kronerová odhalila otcov nos. Udicou. In Moderná žena [online]. 
2010 [cit. 2010-09-14].  
Dostupné na internete:  
<http://www.modernazena.sk/index.php?c=1192> 

 
– Všetečníci – Bratislava (Slovensko) – Večer tanečného humoru – tradičné ľudové tance netradičným podaním 
– (Kino Akropola, Križkova ulica – v piatok) 
 
... Skupina tanečného humoru VŠETEČNÍCI vznikla v roku 2005 v Bratislave. Venuje sa netradičnému 
spracovaniu scénického folklóru „tak trochu inak” a v duchu „čím vtipnejšie, tým vtipnejšie“. Zakladajúcimi 
členmi tejto skupiny sú Ján Všetečka, Stanislav Marišler a Maroš Červenák. Všetko bývalí členovia 
popredných folklórnych súborov, ktorí majú schopnosti nielen na tancovanie. Menší počet členov sa snažia 



 

 - 389 - 

vykompenzovať originalitou, všestrannosťou a záľubou v humornom spracovaní najrozličnejších tém. Večer 
tanečného humoru obsahuje paródie na rôzne žánre tancov od ľudových cez spoločenské až po baletné ... 
 

FAKLOVÁ, Kristína. 2010f. Humor v tanci predvedú vrtkí Všetečníci (SK). In Kremnické gagy 2010 : 
festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. 
– umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 10. 

 
– Rasťo Piško, Jano Snopko, Miro Noga a Števo Skrúcaný (Slovensko) – Apropo po 10 rokoch – slávne retro 
scénky, pesničky a spomienky humoristov – (Klub Labyrint – pódium SRo – v sobotu)  
 
... Humorné skeče a scénky relácie APROPO v polovici 90. rokov vyvolávali salvy smiechu, pretože trefne 
parodovali vtedajšiu spoločenskú situáciu, a najmä činy politikov, ktoré hýbali Slovenskom. Išlo o nový, svieži 
závan humoru a satiry, dovtedy v našej krajine nevídaný. Lord Norton a sluha James, Listy premiérovi, Radič 
počasia, Dôchodcovia, Rodina Adamsovcov, Stredoslováci, Hlinka dôvery a ďalšie scénky a monológy sa stali 
legendárnymi a mnohí ich dodnes počúvajú na magnetofónových a CD nahrávkach. Tvorcovia kabaretu Jano 
Snopko, Stano Radič, Števo Skrúcaný, Miro Noga, Rasťo Piško, Jaro Filip a Zuzana Tlučková zažívali 
„zlaté časy“ v dobe, kedy sa humoristické relácie nerušili pre nízku, ale naopak – pre vysokú sledovanosť. 
Rozhlasový zábavník Apropo, a jeho neskoršie televízne varianty, vydržal v éteri dlhých desať rokov. Rasťo 
Piško, Štefan Skrúcaný, Miro Noga a Ján Snopko v retroscénkach, poviedkach a pesničkách oživia  
na festivale spomienky na politické „prekáračky“. Apropós, nebudú sa až príliš podobať na dnešné ťahanice 
politikov? ... 
 

KELLEY, Pavol. 2010. Apropo po desiatich rokoch. In Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny 
Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká 
agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 11. 

 
– Zatvorenie festivalu  – rozlúčky, hymna Kremnických gagov, stiahnutie vlajky Akadémie humoru – (Areál 
Mestského hradu – v nedeľu o 18.00 hod.) 
 

Pohár improvizácie:  
 
– konal sa rozlúčkový amatérsky Pohár improvizácie  – tak rozhodli dramaturgovia festivalu 
 
– bol súčasťou programu:  Narodeninová Mim show & rozlúčkový Pohár improvizácie 
– scéna a čas:   Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie – sobota 19.45 hod. 
– účinkovali a lúčili sa: Miroslav Kasprzyk – Liptovský Mikuláš + Adrián Ohrádka  – Bánov + 

Štúdio Kasprzyk – Liptovský Mikuláš + Makovice – Žilina + DETO – 
Liptovský Mikuláš + Cassanova – Banská Bystrica (Slovensko) 

 
... Nielen festival Kremnické gagy má okrúhle výročie. Aj herec, mím a dlhoročný inštruktor amatérskej 
pantomímy Miro Kasprzyk, ktorý nevynechal takmer žiadny ročník festivalu odkedy naň prišiel (1983), 
oslavuje okrúhle výročie. Tento vytrvalý a neúnavný rodák z Liptovského Mikuláša, kde aj doteraz žije a pôsobí, 
stojí na javisku a hrá pantomímu už 25 rokov! Vo svojom špeciálnom programe MIM SHOW urobí prierez 
svojimi staršími, novšími i netradičnými etudami, pri ktorých uvedie aj svojich synov Tomáša a Lukáša, 
odchovancov zo Štúdia Kasprzyk a súboru DETO a spolu s ďalším maratóncom Gagov Adriánom 
Ohrádkom z Bánova pripomenie aj 50 rokov existencie pantomímy na Slovensku. V druhej časti programu si 
táto zostava pozve na improvizované pódium na Štefánikovom námestí aj legendárnych šermiarov Cassanova  
z Banskej Bystrice a dlhoročných improvizátorov zo Žiliny známych pod názvom Makovice. Keďže 
dramaturgia festivalu sa po 25 rokoch rozhodla v organizovaní Pohára improvizácie ďalej nepokračovať, jej 
niekoľkonásobní účastníci a víťazi sa rozhodli so súťažou rozlúčiť symbolickým záverečným finále tých 
najúspešnejších družstiev z nedávnej histórie. ... 
 

FAKLA, Ján. 2010c. Narodeninová Mim Show & rozlúčkový Pohár improvizácie. In Kremnické gagy 
2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy®. Banská Bystrica : 
G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-85657-28-9, s. 11. 

 
... Tento rok sa Gagy rozlúčia so svojím legendárnym Pohárom improvizácie, ktorý bol 25 rokov súťažou 
amatérskych divadelníkov v scénkach na zadanú tému. Na rozlúčkovej exhibícii sa predstavia jeho bývalí 
finalisti. „Začali sme s tým prví, dnes je podobných akcií veľa a už nie sme jedineční. Tak ako festival 
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profesionálne rastie v iných žánroch, aj v tomto smere sme sa museli posunúť a hľadáme nové formy 
improvizácie,“ vysvetlil Roman Vykysalý. ... 
 

TELIŠČÁKOVÁ, Dagmar 2010. Kremnické gagy sú plné humoru a zábavy. In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 2010, roč. 20, č. 197, s. 24-25. 

 

Sprievodné akcie: 
 
– Škola úžitkového výtvarníctva – Kremnica (Slovensko) – Bábkarenie – veselý workshop s bábkami a deťmi 
– (Nádvorie NBS-Múzea mincí a medailí – v piatok – aj v sobotu) 
 
– Múzeum Gýča – Kremnica (Slovensko) = stála expozícia najväčšej zbierky gýčov v strednej Európe  
(so sprievodným slovom) – (Bellov dom – prízemie, Kollárova ulica – denne počas trvania festivalu) 
 
– NBS – Múzeum mincí a medailí (Slovensko) – výstava prác nominovaných autorov v priestoroch stálej 
expozície Líce a rub peňazí NBS – Múzea mincí a medailí v dňoch od 23.8. – 25.9.2010 – (Štefánikovo 
námestie) 
 
– Projekcie na hradbách (Slovensko) – premietanie animovaných filmov, nemých grotesiek a krátkych komédií 
– (Medzibránie – vo štvrtok – v piatok – aj v sobotu) 
 

Počasie: – Pripravenosť organizátorov opäť preverovalo počasie. Gágajúci v Kremnici boli svedkami 
prechodu z leta do jesene. Vo štvrtok bol ešte letný slnečný deň (zdá sa, že posledný v tomto roku ). V piatok 
a v sobotu všetci účastníci upierali oči na nebo a to sa teda predvádzalo – dalo nádej – vzalo nádej – zavše 
vykuklo slnko, zavše zafúkalo – a najčastejšie, pravdaže, pršalo. Nedeľa bola síce slnečná, bez dažďa, ale už 
chladnejšia – taká už skoro-jesenná. 
 

Dejiská  + Scény + Pódiá: 
 
– Areál Mestského hradu 
– Amfiteáter Fontána, Štefánikovo námestie 
– EVEN GEMS, Štefánikovo námestie 
– Expozícia Galéria Archív – Cremnicium, Kollárova ulica  
– Festivalový klub Labyrint, Štefánikovo námestie – pódium Slovenského rozhlasu 
– KinoAkropola, Križkova ulica  
– Knižnica Jána Kollára – čitáreň, Štefánikovo námestie 
– Medzibránie – scéna medzi hradbami – medzi Námestím SNP a Štefánikovým námestím 
– Mestské kultúrne stredisko, Križkova ulica  
– Múzeum Gýča – dom J. L. Bellu, Štefánikovo námestie 
– Nádvorie vinotéky Biely bocian, Štefánikovo námestie 
– Nádvorie Uličky slávnych nosov, Kollárova ulica 
– NBS – Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo námestie – Expozícia Líce a rub peňazí + Nádvorie NBS – 
MMM 
– Pešia zóna, Dolná ulica 
– Šapitó Čarovňa, Štefánikovo námestie  
– Šapitó pod hradom, Zámocké námestie 
– Škola úžitkového výtvarníctva – aula, Križkova ulica  
 

Usporiadatelia + Partneri + Sponzori : 
 
Hlavní organizátori: 
 
– Nezisková organizácia NEO Bratislava 
– G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s r.o. B. Bystrica 
– mesto Kremnica 
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Partneri festivalu 2010 
 
Spoluorganizátor: 
 
– Európska komisia – zastúpenie EK na Slovensku 
 
Generálny partner: 
 
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
Hlavní partneri: 
 
– Nadácia SPP Bratislava 
– Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 
– ECO INVEST, a.s. Bratislava 
 
Partneri: 
 
– Stredoeurópska nadácia Bratislava 
– EVEN GEMS, s.r.o. Kremnica 
– Proact People Slovensko, s.r.o. Galanta 
– GAMO, a.s. Banská Bystrica 
 
Regionálni partneri: 
 
– KLS, spol. s r.o. Bratislava 
– SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom 
– ELBA, a.s. Kremnica 
– SAD, a.s. Zvolen 
– VL MEDIA s.r.o. Martin 
 
Miestni partneri: 
 
– PSS, a.s. Bratislava 
– Penzión Veža Kremnica 
– JANTAR-WOOD, s.r.o. Kremnica 
 

Členovia organizačného tímu: 
 
– Ján Fakla (riaditeľ festivalu, hlavný dramaturg festivalu), Pavol Kelley (producent festivalu), Tamara 
Vykysalá (šéfka produkcie), Roman Vykysalý (režisér festivalu), Hana Zlatošová (šéfka technického tímu)  
 
Dramaturgický tím: 
Pavol KelleyDaniela Pápayová, Tamara Vykysalá 
 
Generálny mediálny partner: 
 
– Slovenský rozhlas Bratislava 
 
Hlavní mediálni partneri: 
 
– TV MARKÍZA Bratislava 
– TV TA3 Bratislava 
– GOLDMAN Bratislava 
– MIAU Bratislava 
 
Mediálni partneri: 
 
– ATLAS.SK Bratislava 
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– CENTRUM.SK Bratislava 
– SME Bratislava 
– KAM DO MESTA Košice 
– TASR Bratislava 
– TV PATRIOT Žilina 
– AZTV Banská Bystrica 
– ŽIAR24 Kremnica 
 
Reklamní partneri: 
 
– CD-Creative Department, s.r.o. Bratislava 
– Akzent Media, spol. s r.o. Bratislava 
– Willmark, s.r.o. Bratislava 
 
Zahraniční partneri: 
 
– Kultúrny inštitút Maďarskej republiky Bratislava 
– Poľský inštitút, Bratislava 
– České centrum, Bratislava 
– Bulharský kultúrny inštitút Bratislava 
 
Miestni spoluorganizátori: 
 
– Občianske združenie Múzeum Gýča, Kremnica 
– NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica 
– Knižnica Jána Kollára, Kremnica 
– Občianske združenie 1115, Kremnica 
– Vinotéka Biely bocian, Kremnica 
 

Knihy: 
 

672. Múzeá a expozície : Múzeum Gýča. 
In: Kremnica a okolie : putovanie mestom, históriou, krajinou... – Kremnica: Mesto Kremnica, 
2010. – S. 85.  
ISBN 978-80-89151-26-4 
 
 svoje heslo má v novom bedekri Kremnice aj Múzeum Gýča 
 

673. Tradičné podujatia : Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy. 
In: Kremnica a okolie : putovanie mestom, históriou, krajinou... – Kremnica: Mesto Kremnica, 
2010. – S. 86.  
ISBN 978-80-89151-26-4 
 
 svoj priestor v novej publikácii o Kremnici majú aj Gagy 

 

Články: 
 
 
142* pozn. zost. 
 

674. Kremnické gagy, Kremnica – 30. ročník. 
In: Výročia 2010 : kultúrno-osvetová činnosť, záujmová umelecká činnosť a tradičná ľudová 
kultúra :: mimoriadna príloha Národnej osvety. 
Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. – S. 104-106. 
 
 informácie o festivale 

                                                
142* – pozn. zost. – autorstvo neoznačených článkov vo Festivalových novinách Kremnické Gagy 2010 označil Ján Fakla 
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675. Do kremnického Múzea Gýča pribúdajú exponáty. – Fotogr. 4. – Záznam urobený 14.9.2010. 

In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (19.7.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/vystavy/663709/do-kremnickeho-muzea-gyca-pribudaju-exponaty- 

 
 info o jedinečnom Múzeu Gýča poskytol jeho riaditeľ Roman Vykysalý 

... Múzeum chce svoju činnosť do budúcna obohatiť. „Plánujeme aj trošku odbočiť od recesie a pomôcť 
aj, povedzme, školám v rámci hodín estetiky,“ pokračoval Vykysalý. Tiež by chceli pripravovať rôzne 
slávnostné akadémie ako Vianoce v múzeu, „chceme ľuďom predostrieť, ako sa sviatky humpľujú“. ... 

 
676. Do 30. ročníka Kremnických gagov ostáva 30 dní. – Fotogr. 1. – Záznam urobený 14.9.2010. 

In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (27.7.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/665739/do-30-rocnika-kremnickych-gagov-ostava-30-dni 
 
 informatívny článok – informuje Pavol Kelley 
 

677. Kremnické gagy privítajú viac ako tristo umelcov. – Fotogr. 2. – Záznam urobený 14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (31.7.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/667003/kremnicke-gagy-privitaju-viac-ako-tristo-umelcov 

 
 pel-mel z pripravovaného 30. ročníka EKG 

 
678. Barthová, Ivica 

Múzeum Gýča, gýč a naše citové väzby. – Fotogr. 2. – Záznam urobený 14.9.2010. 
  In: SME blog [elektronický zdroj]. – (9.8.2010). – Spôsob prístupu: 

http://ivicabarthova.blog.sme.sk/c/237697/Muzeum-Gyca-gyc-a-nase-citove-vazby.html 
 

 autorka na návšteve Múzea Gýča  
 

... Počas prehliadky nás sprevádzal starší pán, ktorý nám zároveň prednášal zaujímavé fakty o múzeu  
a tiež bodoval občasnými komentármi k niektorým obľúbeným kúskom. Múzeum je rozdelené do dvoch 
miestností a jednotlivé exponáty sú zaradené do kategórií ako napríklad sochy, poháre, nábytok, 
oblečenie, obrazy atď. Môžete tu nájsť viac ako 777 gýčov, ktoré do múzea venovali ľudia, ktorí buď  
k danému predmetu stratili citovú väzbu alebo ich niekto obdaroval, no bohužiaľ sa netrafil do ich 
vkusu. ... 
 

679. HRT EKG´2010 
Na 30. ročník prídu najlepší humoristi. – Záznam urobený 14.9.2010. 
In: Kremnické gagy [elektronický zdroj]. – Spôsob prístupu: 
http://www.gagy.sk/index:domaca-stranka 
 
 článok nabitý informáciami o EKG 2010 

 
680. Elscheková-Matisová, Andrea 

Európska komisia ako spoluorganizátor festivalu / Andrea Elscheková-Matisová. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 2. 

 
 autorka rozoberá súvislosti medzi humorom, Európskou úniou a Gagmi 

... Európska únia býva vďačným terčom irónie, ale z humoru by ju naozaj podozrieval len málokto. 
Napokon, existuje vari niečo suchárskejšie než inštitúcia, ktorá chce smernicami určovať správne 
zakrivenie banánov? 
Ale nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.  
S radosťou vás všetkých uisťujem, že Európska komisia toleruje aj nesprávne zakrivené banány, ak teda 
odhliadneme od nepríjemného faktu, že ich preradí do nižšej akostnej kategórie. Sú teda aj premúdrelí  
a dôležití úradníci z Bruselu, ktorí sa celý deň nezasmejú, pretože aj to im možno zakazuje nejaké 
interné nariadenie, rovnako prežitým európskym stereotypom? S rovnakou radosťou vás všetkých 
uisťujem, že v prevažnej väčšine prípadov áno. Ba čo viac, prostredie, kde sa denne premiesi  
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27 národov, je skvelou parketou na rozvíjanie zábavných situácií, ktoré často uľahčujú život stovky 
kilometrov od domova. 
Humor a satira teda nie sú cudzie ani nám, a to je jeden z dôležitých dôvodov, prečo sa podieľame na 
organizácii jubilejného tridsiateho Európskeho Festivalu Kremnické gagy 2010. Vďaka festivalu budete 
môcť aj vy na vlastnej koži zažiť, ako sa zabávajú európske národy. 
Rok 2010 bol Úniou vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Dovoľte 
mi teda na záver vysloviť želanie, aby nebol ani tento ročník Kremnických gagov chudobný na zážitky 
a aby nikto z účastníkov ani na sekundu nepocítil osamelosť či vylúčenie. 

Andrea Elscheková-Matisová 
vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ... 

681. Fakla, Ján 
Anatómia gagu : summit humoristov o zmysle pre nezmysel / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 11. 

 
 o programe Anatómia gagu, v ktorom sa „skúma“ výraz „gag“  

 
682. Fakla, Ján 

Kremnické divadlo v podzemí uvedie novú grotesku Toi-Toy Story (Clowns) / [Ján Fakla]. – 
Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 11. 

 
 Kremnické divadlo v podzemí „oprášilo“ pôvodné predstavenie Clowni zo začiatku roka 

1989 a vrátilo sa k nemu po 20 rokoch – klauniádu zahrali aj gágajúcim na EKG 2010 
 

683. Fakla, Ján 
Narodeninová Mim Show & rozlúčkový Pohár improvizácie / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 11. 

 
 o Mim Show jubilanta Mira Kasprzyka + o poslednom rozlúčkovom amatérskom Pohári 

improvizácie na KG  
 

684. Fakla, Ján 
Nominácie Akadémie humoru Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2010 /  
[Ján Fakla]. – Obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 14. 
 
 nominovaní na „gagovské ocenenia“ (Zlatý gunár, Trafená hus, Cena Stana Radiča)  

na EKG 2010 
 

685. Fakla, Ján 
Program Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2010 / [Ján Fakla]. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 8-9. 

 
 program EKG 2010 

 
686. Fakla, Ján 

Sága gagov kremnických – kniha o humore, čo má svoju váhu / [Ján Fakla]. – Fotogr. 1. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 14. 
 

 info o publikácii o Gagoch 
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687. Faklová, Kristína 

Bar Argentína a Díleri – dva „tripy“ divadla GUnaGU (SK) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 10. 

 
 jubilujúce dvadsaťpäť ročné divadlo GUnaGU z Bratislavy prišlo na EKG 2010 s dvomi 

hrami Viliama Klimáčka – Bar Argentína a Díleri 
 

688. Faklová, Kristína 
Elá hop! / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 15. 
 
 o Divadle PIKI z Pezinka a jeho hercoch Kataríne Aulitisovej a Ľubomírovi Piktorovi 

 
689. Faklová, Kristína 

Gagy pre deti / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 5.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 15. 
 
 o predstaveniach pre deti, ktoré predviedli – Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská 

Bystrica) + Katedra bábkarskej tvorby VŠMU (Bratislava) + Tomáš Plaszky a jeho 
Divadlo v kufri (Košice) + János Pályi (Budapešť) 

 
690. Faklová, Kristína 

Hilton Hiltoff (E) nakazí rádiom Salmonela / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 7. 
 
 účastník zo Španielska mím a klaun Hilton Hiltoff infikoval prizerajúcich sa baktériami 

veselosti a dobrej nálady predstavením s názvom Rádio Salmonela 
 

691. Faklová, Kristína 
Hudba na Gagoch / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 4.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 6. 

  
 informácie o hudbe a hudobníkoch na EKG 2010 – zahrali a zaspievali: Anonima 

Nuvolari (Portugalsko) + Cimbaliband + Fláre Beás Band(obe Maďarsko) + Oskar 
Rózsa Partnership Unlimited + VV – Revival & Traditional jazz band® + 
Balkansambel + Mloci + LOJZO + Vrbovskí víťazi + Funny Fellows + Sto múch + 
pesničkár Peter Janků + Pii Jem & Malevil & Matelko + Hudba z Marsu (všetky 
Slovensko) 

  
692. Faklová, Kristína 

Humor v tanci predvedú vrtkí Všetečníci (SK) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 10. 

 
 humor v tanci – v podaní skupiny Všetečníci z Bratislavy 
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693. Faklová, Kristína 
Jánošík, Jánošík! Jánošík? / [Kristína Faklová]. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 15. 
 
 Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry s hrou Jozefa Mokoša o zbojníckom kapitánovi 

Jánošíkovi 
 

694. Faklová, Kristína 
Jánošík na chodúľoch / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 7. 
 
 na malej kremnickej Pešej zóne sa vynímali herci na chodúľoch z Vranovského 

chodúľového divadla s predstavením Jánošík a 2000 zbojníkov 
 

695. Faklová, Kristína 
Mám okno : Radošinské naivné divadlo (SK) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 3.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 5. 
 
 Stanislav Štepka – autor hry aj predstaviteľ starého otca Viktora – a Radošinské naivné 

divadlo opäť prišli na Gagy a predviedli ich novú komédiu Mám okno 
 

696. Faklová, Kristína 
Mím a komik, ktorému neodoláte! : Ireneusz Krosny (PL) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 4., 
obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 4. 
 
 článok predstavuje špičkového poľského míma Ireneusza Krosny, ktorý potešil 

gágajúcich svojim umením + jeho úspechy 
 

697. Faklová, Kristína 
Na fašírky mi nesiahaj : Štúdio L+S (SK) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 5. 
 
 Štúdio L+S – Milan Lasica a Milan Kňažko priniesli na EKG 2010 predstavenie Na 

fašírky mi nesiahaj s podtitulom Rozhovory 
 

698. Faklová, Kristína 
Naháňačka, plno vody a všakovaké kúsky klaunov z I Circondati (I) / [Kristína Faklová]. – 
Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 7. 
 
 hostia z Talianska Luciano Menotta (pedagóg, hudobník, autor, režisér, pouličný umelec 

a herec) a Diego Carletti (žiak L. Menottu, žonglér, klaun) spolu predviedli klaunské 
predstavenie s názvom Na potlesk sme tu iba my dvaja 

 
699. Faklová, Kristína 

Napínavá a zábavná Fantázia z Ludusu (SK) / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
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In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 10. 

 
 fantastické divadlo Ludus z Bratislavy – s fantastickým predstavením Fantázia – na 

fantastickom festivale EKG 2010 
 

700. Faklová, Kristína 
Odysseus Chaoticus (Izrael) = Homér v talianskej kuchyni / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 4. 
 
 Homérov Odyseus inšpiroval tvorcov kabaretnej show Odysseus Chaoticus a túto na EKG 

2010 zahrali Fyodor Makarov, Noam Rubinstein a Yolana Zimerman z Ish Theatra 
z Izralela 

 
701. Faklová, Kristína 

Prezradí Asketické divadlo MALÉ(h)RY (CZ) tajomstvá Nebe? / [Kristína Faklová]. –  
Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 5. 
 
 o Divadle MALÉ(h)RY z Brna + o jeho zakladateľke, autorke predstavení a herečke 

Daniele Zbytovskej a herečkách Nikole Zbytovskej a Barbore Seidlovej + o hre Nebe? 
 

702. Faklová, Kristína 
S Túlavým divadlom (SK) sa zatúlame do čias Rómea a Júlie / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 7. 
 
 Túlavé divadlo z Trnavy a ich predstavenie Rómeo, Júlia a vírus 

 
703. Faklová, Kristína 

SlovenskoČeské tango – hra na city / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 5. 
 
 článok o retro komédii SlovenskoČeské tango z pera Stanislava Štepku 

 
704. Faklová, Kristína 

Teatro Tatro : zimná olympiáda na konci augusta / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 2.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 7. 
 
 to, čo videli účastníci ZOH v Kanade vo februári 2010 – to videli aj gágajúci diváci na 

EKG 2010 v Kremnici  – „maringotku“ pouličného divadla Teatro Tatro s automatom, 
ktorý ovládali sami diváci a potom sa už len bavili na perfektných „športových“ výkonoch 
Ondreja Spišáka, Lukáša Latináka, Roba Jakaba, Milana Vojtelu, Martina Nahálku 
a Milana Ondríka – ľudia až šesťkrát! zaplnili Štefánikovo námestie  

 
705. Faklová, Kristína 

Tragikomický a nezamestnaný Boris Bronski v Kremnici / [Kristína Faklová]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 4. 
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 z nemeckého Essenu prišiel na EKG 2010 jeden z dvojice Habbe et Meik – Mike 

Aufenfehn a predstavil sa s predstavením Boris Bronski 
 

706. Jablonovský, Fero 
Nominovaní karikaturisti (EU) – Múzeum mincí a medailí / [Fero Jablonovský]. – Obr. 7.  

  In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 12. 

 
 nominovaní a vystavujúci karikaturisti: Nikolaj Arnaudov (BG), Agata Dudek (PL), 

Gerhard Gepp (A), Lubomír Lichý (CZ), Bobo Pernecký (SK), Béla Tettamanti (H) 
a vystavujúci: Pavol Mária Kubiš (SK) (autor prvého plagátu KG) 

... Nikolaj Arnaudov (BG) *1951 
Publikuje súčasne v šiestich časopisoch v Bulharsku, jeho kresby sa objavujú aj v časopisoch v USA, 
Nemecku, Japonsku, Poľsku, Slovensku, Slovinsku.  

 
Agata Dudek (PL) *1984 

Grafička, ilustrátorka a maliarka. Študuje na Akadémii výtvarných umení vo Varšave. Získala viacero 
ocenení, jedno z najvýznamnejších je Grand Prix SATYRYKON 2009 Legnica. 

 
Gerhard Gepp (A) *1940 

Maliar, ilustrátor, karikaturista. Získal množstvo ocenení na prestížnych súťažiach kresleného humoru, 
ale aj za svoju ilustrátorskú tvorbu, predovšetkým za knihy pre deti.  

 
  Lubomír Lichý (CZ) *1945 

Karikaturista, bluesový muzikant, ilustrátor, grafik. Získal viacero ocenení, vydal dve autorské knihy a 
sedem desiatok kníh ilustroval. 

 
  Bobo Pernecký (SK) *1950 

Architekt, karikaturista, ilustrátor. Reprezentačný výber z jeho tvorby predstavuje kniha Človekopis, 
ktorá bude pokrstená na Kremnických gagoch počas Improkarikatúry. 

 
Béla Tettamanti (H) *1946 

Grafik, ilustrátor, redaktor, editor, organizátor Bienále kresleného humoru a grafiky v Budapešti. Získal 
množstvo domácich i medzinárodných ocenení za grafickú a knižnú tvorbu. 

 
Pavol Mária Kubiš (SK) *1946 

Karikaturista, ktorý nakreslil prvý plagát festivalu Slovenské gagy 1981. Slávna „perovka“ a karikatúry 
„kresliaceho filozofa“ z Banskej Bystrice sú súčasťou výstavy nominovaných karikaturistov ... 

 
707. Jablonovský, Fero 

Vlasta Zábranský (CZ) 1936-2029 / [Fero Jablonovský].– Fotogr. 1, obr. 4.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 12. 

 
 článok predstavuje maliara, grafika, ilustrátora, karikaturistu a aforistu Vlastu Zábranského  

z Brna + jeho karikatúry 
 

... Maliar, grafik, ilustrátor, karikaturista a aforista žije v Brne. Rozhodujúcu časť svojej 
karikaturistickej tvorby však uverejnil na Slovensku v šesťdesiatych a v prvej polovici sedemdesiatych 
rokov v časopisoch Roháč a Kultúrny život. Svojím originálnym prístupom zásadným spôsobom 
ovplyvnil úroveň slovenskej karikatúry. Vystavený súbor je autorským výberom z tvorby publikovanej 
v Roháči v rokoch 1968 až 1971. Je tiež dokladom toho, akú úroveň mohla dosiahnuť publikovaná 
tvorba v krízovom období a súčasne aj dokumentom o odvahe autora i redakcie. ... 
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708. Janovic, Tomáš 
Humor nepotrebuje prezidenta / Tomáš Janovic. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 3. 

 
 príhovor + úvaha o humore + „vyznanie“ Gagom – od tohtoročného prezidenta AH – 

Tomáša Janovica spôsobom, akým to dokáže len on  
... Milí milovníci a milovníčky humoru,  
Vlado Janček má takúto skvelú básničku: 

„Vravíš si, že žiť je na riť, 
že to ďalej nejde. 

Choď sa na diaľnicu zvaliť, 
ono ťa to 
prejde.“ 

Ja som optimista. Keď mám problémy so životom, nejdem sa zvaliť na diaľnicu. Dávam prednosť 
otvorenej náruči humoru – a verím, že ma to nikdy neprejde. S humorom sa totiž lepšie žije. 
Humor predovšetkým odhaľuje každú falošnosť. Veselo odhaľuje falošné pravdy, falošné istoty, falošnú 
dokonalosť. Dá sa to povedať aj takto: humor sa správa prirodzene. Kráľ humoru Kornel Földvári rád 
rozpráva túto prezidentskú príhodu: Karel Čapek debatoval raz v parku na lavičke s prezidentom 
Masarykom. Odkiaľsi sa k nim prikmotril túlavý psík a s veľkým potešením sa dal autorovi Dášenky 
pohladkať. „Radšej ho nechytajte,“ povedal Masaryk po anglicky, „čo ak má blchy?“. 
„Prečo hovoríte po anglicky?“ začudoval sa spisovateľ. „Nechcem sa ho dotknúť, keby rozumel,“ 
vysvetlil starý pán. A to je všetko, čo som chcel ako prezident Kremnických gagov povedať o humore. 
Humor nie je vtipkovanie, ale postoj. A cit. Navyše humor nepotrebuje hovorcu. A vlastne ani 
prezidenta. Humor potrebuje Kremnické gagy. Buďme radi, že ich máme už neuveriteľných tridsať 
rokov. Je to malý – či skôr veľký – zázrak. Aj preto si myslím, že žiť nie je na riť. Žiť je fajn. 

Tomáš Janovic, 
prezident Akadémie humoru ... 

 
709. Kelley, Pavol 

Apropo po desiatich rokoch / [Pavol Kelley]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 11. 

 
 Rasťo Piško, Štefan Skrúcaný, Miro Noga a Ján Snopko a spomienkové Apropo 

 
710. Kelley, Pavol 

Humor je oveľa vážnejšia vec, než sa všeobecne pripúšťa / Pavol Kelley. – Fotogr. 1, obr. 1. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 2. 

 
 veľmi vážny – vedecký článok o humore a ľudskom mozgu  

... Napísal raz dávno slávny francúzsky básnik Jacques Prévert. Ani sám netušil, že sa humorom, okrem 
nás „takto postihnutých“, začnú vážne zaoberať aj seriózni odborníci z mnohých krajín a vedných 
disciplín. Ako teda humor chápu iné národy a čo je pre ne vtipné?  
Súvisí s tvorivosťou? Môže byť aj humor výsledkom evolúcie?  
A kde sa vlastne v nás nachádza?!  
Zmysel pre humor je ukrytý niekde pri čelnom laloku, v pravej časti nášho mozgu. Prišli na to kanadskí 
neurológovia, keď ich experimenty dokázali, že poškodenie pravého predného mozgu spôsobuje stratu 
vnímania čohokoľvek, čo je aspoň trochu vtipné. Je všeobecne známe, že v pravej hemisfére sa 
nachádza centrum intuície, tvorivosti a nových možností. Azda preto táto časť mozgu tak úzko súvisí  
s humorom. Dôkazom toho môže byť aj výskumná práca slovenských psychológov, ktorí okrem iného 
zistili, že tvorivosť a humor majú k sebe veľmi blízko. Čím väčší je kreatívny potenciál, tým väčší je 
zmysel pre humor. Exkurz do pravekého mozgu a mozgu dnešného človeka dokazuje, že dokonca aj 
zmysel pre humor prešiel biologickou evolúciou. V praveku sme viac používali zadný mozog, zdroj 
starých systémov, strachov a bolesti. Predstavme si, že nášmu ďalekému predkovi išlo permanentne  
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o život. Krv sa pri strese presúvala do zadného a najmä preto aj veľkého mozgu. Riešil všetko výlučne 
impulzívne, agresívne, pudovo. Podľa niektorých vedcov bol v tom čase zmysel pre humor len 
príjemným pocitom z prežitia spôsobený návratom krvi do predného, vtedy dosť malého mozgu. 
Sapientácia spôsobila, že sme postupne začali rozmýšľať, tvoriť a aj vtipkovať. Predný mozog ako náš 
výkonný operačný systém sa zväčšil a zadný zmenšil. Teda, nie všetkým sa to už podarilo, ale vraj to 
ľudstvu trvalo približne milión rokov...! Azda aj preto sa dnes anglickí výskumníci môžu venovať skôr 
modernejším otázkam. Napríklad skúmanie vnímania humoru ľudí z vybraných národov a krajín. 
Laughlab, čiže Laboratórium smiechu zistilo, že zmysel pre humor je tiež vecou sociokultúrnych 
vplyvov a ľudia z rôznych častí sveta sa smejú odlišnému typu humoru. Súvisí to aj s rozdielnym 
chápaním humoru u rôznych národov. Ľudia z Austrálie, Nového Zélandu, Írska a Británie majú 
najradšej slovné hračky, často nepreložiteľné do iných jazykov. Američanom a Kanaďanom sa zase 
najviac páčia vtipy, v ktorých niekto vyzerá ako hlupák. Francúzi, Dáni či Belgičania sa zase 
najčastejšie smejú surrealistickému humoru.  
Tak či onak, konečne je vedecky potvrdené, že humor je vážna vec. Ale pozor! Nezabudnite, že zmysel 
pre humor je hlavne schopnosť vystreliť si sám zo seba. A tak sa, dúfam, vedci neurazia na citát, ktorý 
povedal americký spisovateľ Elwyn Brooks: „Humor môžeme rozpitvať ako žabu, ktorá počas pitvy 
zomrie. Jej vnútornosti znechutia každého okrem tých, čo myslia čisto vedecky.“ 
Humor je oveľa vážnejšia vec, než sa všeobecne pripúšťa. Nepodceňujte ho a nerobte si z neho, prosím, 
srandu! Nie, nie, nebojte sa...  
S vážnosťou to počas jubilejného 30. ročníka Kremnických gagov v žiadnom prípade nebudeme 
preháňať.  

Pavol Kelley, 
producent EKG'10 ... 

 
711. Krasula, Jozef 

O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi : Divadelné združenie Partizánske (SK) / [Jozef Krasula]. 
– Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 10. 

 
 „vrstovník“ Gagov – tridsaťročné Divadelné združenie Partizánske so sto prvou reprízou 

inscenácie O snoch, krídlach a psovi Hurikánovi od Jozefa Krasulu a Ivana Hanzlíka, 
ktorí ju napísali (na motívy poviedok Dušana Dušeka) a zinscenovali 

 
712. Lavrík, Silvester a spol. 

Slovenský rozhlas uvádza (nahráva i naživo vysiela) na svojej scéne vo Festivalovom klube 
Labyrint / [Silvester Lavrík a spol.]. – Fotogr. 5, obr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 13. 
 
 o podujatiach, ktoré sa uskutočnili na scéne Slovenského rozhlasu vo Festivalovom 

klube Labyrint: Pravda sa dá povedať rôznymi spôsobmi + Hudobné humoresky I: 
Porque Tango + Intelektuáli čítajú Winnetoua + Humor v poézii a próze + Ďuri and Ľubi 
+ Hudobné humoresky II: Boris Lenko hrá Piazollu + Hudobné humoresky III: Katarína 
Zajacová-Černá a Marián Svetlík + Salón humoru V4 + Nezmysly nezmizli + Gagy 

 
713. Miháliková, Mária 

Anketa s členmi medzinárodnej akadémie humoru / [otázky položila] Mária Miháliková. – 
Fotogr. 3. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. – ISBN 
978-80-85657-28-9. – S. 3. 
 
 členovia medzinárodnej Akadémie humoru odpovedali na anketové otázky: 
Je humor vážna vec? a Prečo ľudia neberú humor ako seriózny umelecký prejav? 

...  Tomáš Janovic, prezident AH 
Vážna vec? Nie. U nás je dobrý humor odvážna vec. 
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Peter Kováč, divadelné inscenácie 
Humor je vážna vec, často jediná, ktorá nás odlišuje od zvierat. Ľudia ho však nevnímajú ako 

seriózne umenie, lebo sa od zvierat nechcú odlíšiť. 
 
  Viera Dubačová, produkcie pre deti 

Myslím si, že humor je veľmi vážna vec, dokonca ho niekedy vítam so slzami v očiach. Čím 
lepší humor, tým viac sĺz. / A prečo ľudia neberú humor vážne? Možno sa boja práve tých sĺz. 

 
  Peter Bu, pouličné produkcie 

Žiaľ, humor je vážna vec a ľudia ho berú vážne, najmä tí, čo sú pri moci. Riaditeľ francúzskej 
štátnej rozhlasovej stanice France-Inter, ktorého na toto miesto vymenoval terajší prezident republiky, 
práve vyhodil dvoch humoristov, ktorí sa chovali „neúctivo“ k tunajším mocipánom. Kráľovský šašo 
mal vždy dôležitú  
spoločenskú úlohu. Niekto musel mať právo povedať kráľovi to, čo mu nikto nesmel povedať. Šašo to 
mohol, lebo bol šašo, hlboko pod kráľom a celým dvorom, nie prípadný konkurent. Na to, aby boli 
kráľovskí šašovia, však musia byť králi. 

 
  Fero Jablonovský, karikatúry 

Je vždy lepšie ak je humor vážna vec, než keď sú vážne veci na smiech. Ľudia síce považujú 
patetickú nudu za nespochybniteľnú hodnotu, ale rovnako bez uvažovania sú fascinovaní 
najprízemnejšou zábavou. Aj tú, žiaľ, považujú za humor. 

 
  Oskar Rózsa, hudobné produkcie 

Je fajn vedieť aplikovať humor aj vo vážnych situáciách, rovnako je humor výborná forma, ako 
nenápadne vypovedať o vážnych veciach. / Myslím, že to spôsobila globálna devalvácia umenia ako 
takého. Pravdepodobne mainstreamovému konzumentovi stačí bezobsažná a plytká zábava, ktorú 
produkuje väčšina komerčných médií. 

 
  Iveta Radičová, cena za objav roka 

Humor je uhol pohľadu, nečakaná skratka, zabalený cukríček, ktorý si človek sám odbalí a má 
radosť. Radosť z blízkosti toho, kto mu cukrík naservíroval, radosť zo seba i z poznania. V tom môže byť 
humor vážny. Môže byť aj smrteľne vážny. Najmä pre toho, kto sa snaží rozosmievať okolie a vôbec sa 
mu nedarí. / Skúste sa opýtať tých, čo ho tvoria. Len oni vedia, aká je to často drina dopracovať sa 
 k ľahkej, nenásilnej pointe. Málo vecí vie človeka tak rozveseliť, obšťastniť, spríjemniť deň  
ba i celý život, ako práve humor. Preto sa čudujem, že ešte stále neexistujú v tejto humanistickej 
disciplíne majstrovstvá sveta. 

 
  Roman Vykysalý, Trafená hus 

Humor je určite vážna vec, lebo väčšina smiešneho sa najprv tvári vážne. Nebyť vážneho, asi 
by humoristi prišli o chlieb. Vážne a smiešne sú ako dvojičky, ktoré sa bez seba nezaobídu. 

 
  Péter Krasztev, Maďarsko 

„Humoru rozumiem, len ho nemám rád.”– hovorieval kedysi v kasárni môj strážmajster. Nuž, 
človek sa narodí ako takýto strážmajster, a niektorí sa potom vzdelávajú ďalej. A môže sa stať, že títo už 
majú humor radi a berú ho vážne.  

 
  Jana Burianová, Česká republika 

Môže byť, ale nemal by. Ľudia berú umelcov zaoberajúcich sa humorom prevažne nevážne! Ale 
niekedy je to „zatraceně“ ťažké niekoho rozosmiať, nie? 

 
  Elena Arnaudová, Bulharsko 

Humor je niečo, čo nám pomáha nielen ľahšie znášať každodenný život, ale aj rozmýšľať. 
Humor je jeden z najvýznamnejších fenoménov ľudstva. Jeho dlhý život je dôkazom toho, že ľudia ho 
potrebujú. Jeho sila spočíva v tom, že napomáha lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi. Takže vlastne 
humor je veľmi vážna vec! Možno ho neberieme vždy ako seriózny umelecký prejav, ale humor nás 
sprevádza počas celého nášho života. ... 

 
 
 



 

 - 402 - 

714. Miháliková, Mária 
Improvizáciám bude veliť Partička / [Mária Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 11. 

 
 Partička: Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Roman Pomajbo a Marián 

Miezga = improvizátori + Dano Dangl = moderátor + scenárista + zadávač tém 
 
715. Miháliková, Mária 

V Uličke slávnych nosov pribudne jeden zbojnícky Pachov – Jozefa Kronera / [Mária 
Miháliková]. – Fotogr. 1.  
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 15. 
 
 o majstrovstve Jozefa Kronera a plastike jeho nosa v Uličke slávnych nosov 

 
716. Zobek, Drahomír 

Medaila k 30. výročiu Festivalu Kremnické gagy / Drahomír Zobek. – Fotogr. 2. 
In: Kremnické gagy 2010 : festivalové noviny Európskeho Festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy®. – Banská Bystrica : G.A.G. – umelecká agentúra, spol. s r.o., 2010. –  
ISBN 978-80-85657-28-9. – S. 2. 

 
 článok o výročnej striebornej, alebo bronzovej medaile od kremnického medailéra 

Drahomíra Zobeka 
 

717. Kremnické gagy hostia umelcov z celého sveta. – Fotogr. 2. – Záznam urobený: 14.9.2010. 
In: Aktuálne.sk [elektronický zdroj]. – (17.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://aktualne.centrum.sk/kultura/festivaly/clanek.phtml?id=1214291 

 
 info o účinkujúcich zo zahraničia 
 

718. Najlepší slovenský humor Kremnických gagoch 2010. – Fotogr. 1. – Záznam urobený:  
14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (17.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/691021/najlepsi-slovensky-humor-kremnickych-gagoch-
2010- 
 

 info o podujatiach na EKG 2010 
 

719. Kremnické gagy udeľujú Zlaté gunáre a Trafené husi! – Fotogr. 1. – Záznam urobený:  
14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (19.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/691775/kremnicke-gagy-udeluju-zlate-gunare-a-trafene-
husi- 
 

 o cenách Zlatý gunár a Trafená hus 
... MEDZINÁRODNÁ CENA ZLATÝ GUNÁR 
Každá cena je v kvalite jedinečného « handmade » originálu. Soška na žulovom podstavci je z čiernej 
tepanej, resp. mierne patinovanej ocele, z gágora jej visí medený drôtik, na ktorom je zavesené zlaté 
zrnko. ... 
NÁRODNÁ CENA TRAFENÁ HUS 
Originálnym umeleckým dielom je aj soška anticeny TRAFENÁ HUS. Odlišuje sa len tým, že je 
výrazne naklonená, prepichnutá cez „telo“ kovovým šípom a zrnko na konci medeného drôtika je 
plastové. ... 

 
720. Festival humoru a satiry Kremnické gagy jubiluje. – Fotogr. 1. – Záznam urobený: 14.9.2010. 

In: Finančník [elektronický zdroj]. – (22.8.2010). – Spôsob prístupu: 
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http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=KRIZA&messageid 
=33105&messagetitle=Festival+humoru+a+satiry+Kremnick%E9+gagy+jubiluje&date=20100
8221427&lid=616&page_messages=2&category=19&which=KRIZA&dt=2010081920100824
&text=&kriza=1 
 

 informatívny – veľmi obsažný článok o EKG 2010 – informuje Ján Fakla 
 

721. Andrejčáková, Eva 
Divadelníčka Darina Abrahámová. Decko premúdrelé, budeš hrať divadlo? / Eva 
Andrejčáková. – Fotogr. 12. 
In: TV oko. – Č. 34 (26.8.2010), s. 6-11. 

 
 maxirozhovor s Darinou Abrahámovou, ktorá v troch ročníky pôsobila ako šédramaturgička 

Kremnických gagov 
 

722. Fajčíková, Kveta 
Medzi adeptmi na Trafenú hus je imitátor expremiéra : v Kremnici sa dnes začína Európsky 
Festival humoru a satiry / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 3. 

  In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 18, č. 197 (26.8.2010), s. 18. 
 

 informatívny rozsiahly článok – o nadchádzajúcich dňoch na Gagoch informuje Ján Fakla 
 

723. Jubilejné Kremnické gagy ponúknu štyri dni humoru a zábavy. – Záznam urobený: 14.9.2010. 
In: Hnonline.sk [elektronický zdroj]. – (26.8.2010). – Spôsob prístupu:  
http://hnonline.sk/kultura/c1-45905710-jubilejne-kremnicke-gagy-ponuknu-styri-dni-humoru-
a-zabavy 
 

 info o všetkom možnom na 30, ročníku EKG 
 

724. Kremnické gagy 26.8. až 29.8.2010, Kremnica. – Fotogr. 1. 
In: TV oko. – Č. 34 (26.8.2010), s. 4. 

 
 krátky informatívny článok 

 
725. Na Gagoch uvidia návštevníci aj výstavu karikaturistov. – Fotogr. 1. – Záznam urobený  

14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (26.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/693547/na-kremnickych-gagoch-uvidia-navstevnici-aj-vystavu-
karikaturistov 
 

 karikatúra a karikaturisti na EKG 2010 + čo je to „dražba čistého papiera“ 
... Vo svete ojedinelou atrakciou vernisáže býva už tradične na kremnickej výstave dražba hárka čistého 
papiera formátu A3. Hárok vydražila návštevníčka z Bratislavy, ktorej ponuka 33 € vyhrala. Na tento 
čistý hárok potom nakreslila dvojica výtvarníkov priamo pred zrakmi návštevníkov kresbu podľa 
voľného námetu. 

Stalo sa už tradíciou, že niektorý z výtvarníkov priamo pri otvorení nakreslí na tento hárok svoj 
námet, ktorý ho v tej chvíli napadne, podpisom získava takto úspešný dražiteľ originálne dielo. To si 
hneď po dokončení odnáša domov, takže uvidia ho iba návštevníci, ktorí boli priamo pri jeho tvorbe. 

Pani, ktorá dnes hárok vydražila, prichádza na Kremnické gagy už viac rokov špeciálne kvôli 
tejto dražbe, povedala pre TASR autorka výstavy Janka Kolláriková, pracovníčka Múzea mincí a 
medailí NBS.... 

 
726. Opoldusová, Jena 

Humoru sa darí viac v čase krízy / Jena Opldusová. – Fotogr. 1. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 20, č. 197 (26.8.2010), s. 38. 
 

 rozhovor s prezidentom festivalu Jánom Faklom – o začiatkoch, zaujímavostiach, 
medzníkoch festivalu 

... Premiéra kabaretnej hry Non Teatro Buffo alebo Sága gagu slovenského v naštudovaní Kremnického 
divadla v podzemí odštartovala prvý ročník Slovenských gagov. Festival humoru a satiry, ktorý 
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medzičasom zmenil svoj názov na Kremnické gagy, sa stal významným európskym podujatím. „Dnes 
sa začína jeho tridsiaty ročník, ktorý je trošku venovaný aj spomienkam,“ povedal riaditeľ festivalu Ján 
Fakla. 

Čím sa vám zapísal do pamäti 13. november 1981, ktorým sa začali prvé gagy? 
Pamätám sa, že nám vyvalili dvere na klube Labyrint, taký veľký bol záujem. V pamäti mi zostala aj 
milá spomienka na program, ktorý sme vtedy premiérovali. Volal sa Sága gagu slovenského a hrali sme 
v ňom s Romanom Vykysalým a Eugenom Čunderlíkom. A ešte mi zostali v pamäti príjemné pocity 
 z nadšenia ľudí, ktorí nám pomáhali. 

A čo návštevníci prvého ročníka? 
Boli nadšení, lebo v tom čase bol humor v medziach veľmi vypreparovaných. Ľudia radi počúvali to, čo 
inde počuť nemohli, a hľadali tam aj metafory. Ale zároveň to bolo veľmi priateľské stretnutie ľudí, 
ktorí sa na festivale ocitli. Pomaličky sa začal rozširovať do exteriérov a ľudí pribúdalo až do dnešných 
rozmerov. 

Aká bola tridsaťročná cesta festivalu? 
Najprv možno aj trochu ťažká. Vtedajší režim nám to veľmi nezľahčoval alebo doslova zakazoval. 
Koncom osemdesiatych. rokov sa situácia uvoľnila, ale už neboli také financie alebo vôľa nám ich 
poskytnúť. Po revolúcii sa vrátilo nadšenie, v polovici 90. rokov však prešiel festival skutočnou krízou. 

Čo máte na mysli? 
Kremnické gagy sme už neorganizovali. A osvetári zo Žiaru, teda vtedajšie vedenie, ich chcelo 
pomaličky transformovať na skoro až folklórny festival. Koncom 90. rokov sa organizovania opäť ujali 
domáci Kremničania na čele s Romanom Vykysalým a Tamarou Vykysalou a potom v roku 2004 sme sa 
dali dokopy znova stará partia spolu so Stanom Radičom a odvtedy sme festival ťahali. 

Rok 2004 bol prelomový. Prečo, okrem toho, že vznikla Akadémia humoru Slovenska? 
Zamerali sme sa hlavne na kvalitu predstavení. Išli sme viac smerom k profesionálom, aj keď sme 
festival nikdy nerobili len s amatérmi. Zlepšila sa aj dramaturgia a postupne sme – aj za pomoci 
Darinky Abrahámovej a ďalších, ktorí nám pomáhali – dosiahli medzinárodnú úroveň. 

Kedy bolo festivalu humoru a satiry najťažšie? 
V tých 90. rokoch bolo ťažké dvíhať fénixa z popola, ale diváci a návštevníci festival chceli. Nebolo však 
jednoduché presvedčiť sponzorov a inštitúcie, ktoré nám pomáhali, aby festivalu znova uverili. Aby 
uverili, že má perspektívu. Dnes sa nám to už azda darí a dúfam, že v budúcnosti to bude ešte lepšie. 

Ako sa vodí Kremnickým gagom v časoch krízy? 
Nuž, myslím si, že humoru sa darí viac v čase krízy ako blahobytu. Horšie sa však zháňajú peniaze  
na festival, čo je samozrejmé. Podľa mňa kríza nemá až taký vplyv na humor, lebo ľudia sa smejú 
 z hlúposti, či je kríza, alebo nie. A hlúposti je na svete stále dosť, aby sme sa mali z čoho vysmievať. 

 
V uličke slávnych nosov pribudne tento rok jeden zbojnícky. Pachov Jozefa Kronera. 

Prečo až teraz? 
Už dávnejšie sme mali tento zámer. Zaskočili nás však niektorí, čo zomreli skôr, ako sa dalo čakať. 
Myslím tým napríklad Stana Radiča či Jara Filipa. Jozefa Kronera sme odkladali, takže teraz splatíme 
dlh minulosti. No a, samozrejme, Jožko Kroner bol osobnosťou slovenskej filmovej, divadelnej 
 i televíznej komiky, ktorá si zaslúži úctu. ... 

 
727. Teliščáková, Dagmar 

Kremnické gagy sú plné humoru a zábavy / Dagmar Teliščáková. – Fotogr. 5. 
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 20, č. 197 (26.8.2010), s. 24-25. 

 
 zaujímavosti a programy EKG 2010 v článku predstavujú Ján Fakla a Roman Vykysalý 

 
728. Nový trend. Prečítaj knihu a nechaj ju v električke alebo v parku. – Záznam urobený:  

14.9.2010. 
In: Hnonline.sk [elektronický zdroj]. – (27.8.2010). – Spôsob prístupu:  
http://hnonline.sk/c1-46072400-novy-trend-precitaj-knihu-a-nechaj-ju-v-elektricke-alebo-v-
parku 

 
 ako dostať knihy medzi ľudí – akcia Knihobežník 
 

729. Začal sa jubilejný 30. ročník Kremnických gagov. – Záznam urobený 14.9.2010. 
In: Hnonline.sk [elektronický zdroj]. – (27.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://hnonline.sk/kultura/c1-46078880-zacal-sa-jubilejny-30-rocnik-kremnickych-gagov 
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 významní účastníci reagujú na festival + ako sa to v roku 2010 začalo 
... „Pri čítaní našich dejín radi urážame a radi sa urážame, a najradšej súčasne. Ale na tento náš 
tradičný neduh mám výborný recept, a tým je humor. Kto má rád humor, neuráža - ani sa neuráža. 
Preto nech žije humor a nech žijú Kremnické gagy,“ týmito slovami otvoril jubilejný ročník Tomáš 
Janovic, tohtoročný prezident Akadémie humoru. 

 
„Keď sme tento festival s naším Divadlom v podzemí zakladali, netušili sme, že budeme oslavovať 30. 
ročník,“ uviedol na otvorení jeho riaditeľ a zakladateľ Ján Fakla, ktorý dodal: „Nesmie už byť, žeby 
Slovák nemal svoje gagy.“ 

 
„Poznám viacerých slovenských humoristov a viem, aké ťažké je robiť humor rok, dva, tri či štyri, robiť 
humor 30 rokov je naozaj obdivuhodné a preto osobne vzdávam hold organizátorom tohto podujatia, 
želám ďalších 30 vtipných a úspešných rokov,“ dodal na otvorení minister kultúry Daniel Krajcer. 

 
„Priznám sa, že predvlani som sa trošku Kremnickým gagom posmievala, hovorila som si, že to bude 
trapas, nejaký festival humoru. Vlani som bola pozvaná a takmer verejne som sa ospravedlnila, pretože 
ma to veľmi milo prekvapilo. Z minulého roku som nadšená, tohto roku ma menovali tiež, snáď budem 
dobrý akademik. Je to tu veľmi pekné,“ povedala pre TASR Jana Burianová, riaditeľka Českého centra 
v Bratislave. ... 

 
730. Pribudne Kronerov nos. – Fotogr. 2. 

In: Život. – ISSN 0139-6323- Roč. 60, č. 35 (28.8.2010), s. 7. 
 

 krátky informatívny článok 
 

731. Radošinci boli ozdobou Kremnických gagov. – Fotogr. 1. – Záznam urobený 14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (28.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/694035/radosinci-boli-ozdobou-kremnickych-gagov 
 

 úspech mávajú „štepkovci“ na Gagoch – ani teraz to nebolo inak 
... Na predstavenia štepkovcov sa návštevníci chodia už dlhé roky zabávať, pri klaňačke sa u radošincov 
tlieska dlho a postojačky. To platilo aj v prípade ich kremnického vystúpenia. Túto hru podľa autora 
napísal predovšetkým sám život, málo čo je v nej vymyslené. ... 

 
Máte pravdu, nie je to divadelné javisko, ale na druhej strane tu bolo vynikajúce publikum, hralo sa 
veľmi dobre a človek v tej chvíli aj zabudne, v akom prostredí to hrá, že tam prší a počuť mestský 
rozhlas, čo na prvý pohľad k divadlu nepatrí. Tá atmosféra bola skvelá, takže sme mali ohromne dobrý 
dojem, povedal pre TASR po skončení prestavenia Stanislav Štepka. ... 

 
732. Kremnické gagy majú svoj vlastný summit. – Fotogr. 1. Záznam urobený 14.9.2010. 

In: Hnonline.sk [elektronicý zdroj]. (29.8.2010). – Spôsob prístupu:  
http://hnonline.sk/c1-46096710-kremnicke-gagy-maju-svoj-summit-prezidentov 

 
 o podujatí Anatómia gagu 

... Po premietnutí dokumentu rozprávali hostia pod moderátorským vedením Dariny Abrahámovej  
o tvorbe gagov, teda o svojom zmysle pre nezmysel. Pätica osobností slovenského humoru svojimi 
spomienkami a historkami z javiska divadla ponúkla skvelú zábavu, aforizmami prispel aj tohtoročný 
prezident Akadémie humoru Tomáš Janovic. Jeden z jeho súčasných aforizmov znel: „Kedysi sme sa 
rozprávali o svojich milenkách, a dnes o ich chorobách.“ ... 

 
733. Kremnickou svetovou raritou je Múzeum Gýča. – Fotogr. 1. – Záznam urobený 14.9.2010. 

In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (29.8.2010). – Spôsob prístupu:  
http://dnes.atlas.sk/pauza/kuriozity/694107/kremnickou-svetovou-raritou-je-muzeum-gyca 
 

 množstvo info o Múzeu Gýča 
... Predchodcom Múzea Gýča bola výstava Gýč 82, ktorá vznikla z podnetu člena Kremnického 
divadielka v podzemí a umeleckého kováča Romana Vykysalého na 2. ročníku Festivalu humoru  
a satiry Slovenské gagy v septembri 1982. Výstava sa ešte zopakovala na nasledujúcom treťom ročníku. 
... 
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734. Na Kremnických gagoch rozdali Zlatých gunárov. – Fotogr. 1. – Záznam urobený 14.9.2010. 
In: Dnes.atlas.sk [elektronický zdroj]. – (29.8.2010). – Spôsob prístupu:  
http://dnes.atlas.sk/kultura/festivaly/694109/na-kremnickych-gagoch-rozdali-zlatych-gunarov 
 

 ocenení gagovskými cenami (Zlatý gunár, Trafená hus a Cena Stana Radiča) 
 

735. Fajčíková, Kveta 
V čom je zmysel humoru? : na jubilejný ročník Kremnických gagov prišlo aj päť prezidentov / 
Kveta Fajčíková. – Fotogr. 2. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 18, č. 200 (30.8.2010), s. 12. 

 
 článok o 30. ročníku EKG a význame pojmu „humor“, ktorý na summite prezidentov AH 

poctivo „vyobracali“ „hlavy humoristickej republiky“ 
... Humor je niečo, čo dokáže meniť ľudí, ale aj mestá. Zvyčajne pokojná a niekedy až mierne zaspatá 
Kremnica mení na konci augusta svoju tvár. Už tridsať rokov nestráca mesto zmysel pre humor a humor 
na odplatu nestráca zmysel pre Kremnicu. Každoročne pritiahne tisícky návštevníkov. ... 

O takmer stovku kvalitných divadelných, hudobných či výtvarných produkcií bol aj počas 
posledného ročníka taký veľký záujem, že viaceré z nich boli vypredané v predstihu. Riaditeľ festivalu 
Ján Fakla s tým dokázal zabojovať v zmysle festivalovej nálady: „Je mi ľúto, že všetci nesedíte.  
Ale dúfam, že nabudúce budete sedieť všetci.“ ... 

 
736. Fajčíková, Kveta 

Hus poletí za Svätoplukom : Festival humoru a satiry Kremnické gagy vyvrcholil udeľovaním 
cien / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 1. 
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 18, č. 201 (31.8.2010), s. 22. 

 
 rozsiahly informatívny článok o tohtoročnom udeľovaní cien Zlatý gunár, Cena Stana 

Radiča za objav roka a Trafená hus + laureáti prehľadne 
 

737. Fajčíková, Kveta 
Hus poletí za Svätoplukom / Kveta Fajčíková. – Fotogr. 2. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(31.8.2010), s. 3. 

 
 článok totožný s predchádzajúcim 

 
738. Harsányi, Ladislav  

Zuzana Kronerová odhalila otcov nos. Udicou / Ladislav Harsányi. – Fotogr. 3. – Záznam 
urobený 14.9.2010. 
In: Moderná žena [elektronický zdroj]. – (31.8.2010). – Spôsob prístupu: 
http://www.modernazena.sk/index.php?c=1192  

 
 rozhovor so Zuzanou Kronerovou o otcovi a svojom účinkovaní na Gagoch 

 
739. Nos Jozefa Kronera odhalila jeho dcéra / [autor] (IVA). – Fotogr. 1. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(31.8.2010), s. 3. 

 
 ako Zuzana Kronerová odhaľovala reliéf nosa svojho otca Jozefa Kronera, ktorej autorkou 

je kremnická výtvarníčka Mária Poldaufová 
...  Portrét očami autorky 
 Odliatok Kronerovej tváre z bronzu vznikol na základe návrhu Márie Poldaufovej  
z medailérskeho ateliéru kremnickej mincovne. „Podkladové materiály portrétu tejto veľkej osobnosti 
s možno trochu veľkým nosom, sme s kolegyňou hľadali na internete. Doplnkom hlavnej časti sú dva 
menšie zábery, a to Kubo, ktorý na mňa v detstve zapôsobil asi najviac a Pacho, ako typicky slovenská 
komediálna postava,“ povedala o novom kúsku v Uličke slávnych nosov jeho autorka. ... 
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740. Zigová, Iva 
Protipotratoví aktivisti robili kampaň na festivale humoru a satiry / Iva Zigová. – Fotogr. 1. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLINY. – ISSN 1337-5695. – Roč. 14/48, č. 34 
(31.8.2010), s. 2. 
 

 ako napovedá názov príspevku – na EKG 2010 boli aj protipotratoví aktivisti, ktorí však  
od mesta povolenie nemali 

 
741. Kremnické gagy majú 30. – Fotogr. 1. 

In: Slovenka. – ISSN 0231-6676. – Roč. 63, č. 35 [36] (2010), s. 19. 
 

 informatívny krátky článok o priebehu 30. ročníka EKG 
 

742. Kňažko, Marian 
Kremnické gagy 2010 / Marian Kňažko. – Fotogr. 1. 
In: Slovenské národné noviny. – ISSN 0862-8823. – Roč. 21(25), č. 36-37 (14.9.2010), s. 20. 
 

 kritický článok – reakcia na udelenie Trafenej husi – „Organizátorom národného eventu  
za reinkarnáciu ducha normalizácie pri modelovaní, moderovaní a odhaľovaní sochy kráľa 
Svätopluka na nádvorí kultúrnej pamiatky v Bratislave“  

 
743. Horváthová-Čisáriková, Alena 

Prebral som štafetu po Stanovi : rozhovor s producentom Európskeho festivalu humoru a satiry 
Kremnické gagy Pavlom Kellym / Alena Horváthová-Čisáriková. – Fotogr. 6. 
In: Slovenka. – ISSN 0321-6676. – Roč. 63, č. 37 [38] (2010), s. 16-17. 

 
 rozhovor poskytol Pavol Kelley  

... Kremnica má za sebou 30. ročník Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy, ktorého 
producentom je sympatický mladý muž PAVOL KELLEY. Túto funkciu prebral po náhlej smrti 
humoristu Stana Radiča, s ktorým sa veľmi dobre poznal. Bol totiž jeho zaťom... 
  

Čím boli jubilejné Kremnické gagy iné? 
 Bol to už ich tridsiaty ročník. Zaznamenali sme na ňom takmer dvanásťtisíc účastníkov, teda  
do Kremnice sme pritiahli dvakrát toľko ľudí, ako tam žije. Splnili sme si aj náš sen o európskom 
festivale. Minulý rok sme mali zastúpenie až z dvadsiatich krajín, tento rok sme pozvali to najlepšie,  
čo sa za tridsať rokov na tomto festivale prezentovalo. Bola to retrospektíva doplnená o výborných 
zahraničných umelcov. Po desiatich rokoch sa nám tiež podarilo dať opäť dohromady partiu 
humoristov, ktorí spravili Apropo po 10 rokoch. Inak o kvalitný humor ja na Slovensku záujem, no 
škoda, že ho u nás prebíja televízna zábava, ktorá sa prispôsobuje masovému vkusu. Rok pred Stanovým 
nečakaným odchodom sa práve on zasadil o záchranu kultivovaného humoru a satiry. Hovoril,  
že Kremnické gagy, ktorých sa ujal ako hlavný dramaturg, sú posledným mohykánom na poli dobrého 
humoru. Bol akýmsi reinkarnátorom celého projektu. Založil Akadémiu humoru Slovenska, do ktorej 
pozval renomované osobnosti z kultúry. Keď od nás odišiel, pociťoval som akúsi potrebu v jeho práci 
pokračovať. ... 

Súčasná premiérka Iveta Radičová už po piaty raz odovzdávala na Kremnických gagoch 
cenu Stana Radiča za humoristický objav roka. Kto túto cenu vymyslel a kto ju tento rok získal? 

My. Jano Fakla, Roman Vykysalý, teda zakladatelia a hlavní organizátori Kremnických gagov. 
Chceli sme, aby Stano a jeho pohľad na svet bol pri nás. Zároveň sme v roku 2005 hľadali blízkeho 
človeka, ktorý by cenu odovzdával a jeho optikou  
ocenil niečo, čo by malo byť objavom v rámci uplynulého roka, a tým bola jeho manželka Iveta. Tento 
rok získal túto cenu Jozef Mokoš za výnimočné predstavenie Jánošík, Jánošík! Jánošík?, kde ide 
o odhalenie vzniku nášho „klasického“ hrdinu. Je to medzinárodný česko-slovensko-poľský projekt. 

  Vládol aj v rodine Radičovcov humor? 
 Áno, bol tam na bežnom poriadku. Hlavne najvyššia forma zmyslu pre humor, čiže schopnosť 
vystreliť si aj sám zo seba. Mal ho nielen Stano, ale aj jeho manželka Iveta. Dôkazom je prijatie ceny 
Trafená hus (cena za niečo, nad čím aj humoristom rozum zastane), ktorú vlani dostala od 
medzinárodnej poroty po zmätočnom hlasovaní za kolegyňu v parlamente. Prijala to s úsmevom  
a s komentárom, že ani my jej nič nedarujeme... takže, ako vidíte, ani na Kremnických gagoch nebolo 
žiadne rodinkárstvo.  
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Boli ste členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, no v poslednom období 
Stanovho života ste mu pomáhali a robili manažéra – spolupracovali ste na rozličných 
rozhlasových či iných projektoch... 

Pri Stanovi som sa veľa naučil. Myslím si, že sme sa správne dopĺňali, som rád, že ma zlákal 
do kultúry. ... 

 
Bodka za XXX. ročníkom EKG – elektronická pošta od Tomáša Janovica – tohtoročného prezidenta Akadémie 
humoru, ktorú poslal Jánovi Faklovi: 
 
... Milý Jano, 
zatiaľ len takto narýchlo : Podaril sa Ti / Vám / naozaj veľký zázrak. Z Kremnických gagov sa stal KVALITNÝ 
európsky festival humoru. Navyše všetko organizačne / a ľudsky / klapalo. Veľká vďaka. 

Tomáš ... 
 

JANOVIC, Tomáš. 2010. Milý Jano, ... [online]. Správa pre Jána Faklu. 31. aug. 2010; 4:59. [cit. 2010-
09-14]. 
<gag@mail.t-com.sk> 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografia „hlavných postáv“ Slovenských/Kremnických gagov –  
Jána Faklu a Romana Vykysalého – účinkujúcich na XXV. ročníku Kremnických gagov –  

takto ich zachytil Filip Lašut 
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C.  Rektori + Prezidenti + Akademici 
 

Rektori Univerzity humoru a satiry 1981-2003 
 
Ročník nultý (1981) –  rektor Viktor Kubal st. + profesori Milan Vavro a Tomáš Janovic 
Ročník II. (1982) –  Milan Vavro a Ivan Popovič (spolu tvorili „direktoriát“, alebo „direktorát“) 
Ročník III. (1983) –  Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský – in memoriam – „zastúpený“ 

Romanom Vykysalým 
Ročník IV. (1984) –   Milka Zimková 
Ročník V. (1985) –   Milan Markovič 
Ročník VI. (1986) –   Marián Labuda 
Ročník VII. (1987) –   Stanislav Štepka 
Ročník VIII. (1988) –   Tomáš Janovic 
Ročník IX. (1989) –   Marián Kochanský 
Ročník X. (1990) –   Marián Vanek a Fedor Vico 
Ročník XI. (1991) –  Tibor Bogdan + generálny tajomník ÚV festivalu humoru a satiry Jozef 

Fekiač 
Ročník XII. (1992) –   nebol vymenovaný 
Ročník XIII. (1993 –   nebol vymenovaný 
Ročník XIV. (1994) –   Jozef Vydrnák 
Ročník XV. (1995) –   Rastislav Piško 
Ročník XVI. (1996) –   Vladimír Kulíšek 
Ročník XVII. (1997) –   Sáva a Marcel alias MC Sáva a Marcela 
Ročník XVIII. (1998) –   Ľudo Tatran in memoriam 
Ročník XIX. (1999) –   Miroslav Kasprzyk 
Ročník XX. (2000) –   Ján Fakla 
Ročník XXI. (2001) –   Ján Schuster = (e)Rektor 
Ročník XXII. (2002) –   Stanislav Radič a Pavol Schwarz 
Ročník XXIII. (2003) –   Robo Kaiser a Peter Meluš 
 

Prezidenti Akadémie humoru Slovenska – 2004-2008 
 
Ročník XXIV. (2004) –   Milan Lasica 
Ročník XXV. (2005) –   Stanislav Štepka 
Ročník XXVI. (2006) –   Stanislav Štepka 
Ročník XXVII. (2007) –   Milan Markovič 
Ročník XXVIII. (2008) –   Milan Markovič 
   
Prezidenti Akadémie Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy – 

2009-2010 
 
Ročník XXIX. (2009) –   Jozef Mokoš 
Ročník XXX. (2010) –  Tomáš Janovic  

 
Členovia Akadémie humoru Slovenska – vypracovala Dagmar Inštitorisová 

 
Abrahámová, Darina  2007, 2008 
Arnaudová, Elena  2009, 2010 
Belák, Ľubomír   2005, 2006, 2007, 2008 
Burianová, Jana   2009, 2010 
Bu, Peter   2010 
Ciel, Martin   2004 
Čajková, Jaroslava  2006 
Čekovský, Marián   2005 
Dlouhý, Oleg   2004 
Dubačová, Viera  2010 
Fakla, Ján   2004 
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Földvári, Kornel  2008 
Geišberg, Martin  2008 
Gerič, Alexander  2004, 2005, 2006 
Grabinski, Tomasz  2010 
Jablonovský, František  2009, 2010 
Janků, Peter   2005, 2006, 2007 
Janovic, Tomáš   2004, 2006, 2007, 2008, 2009  
Jaslovský, Marian  2004 (nezúčastnil sa) 
Johanides, Juraj  2004 (nezúčastnil sa) 
Kasprzyk, Miroslav   2004 
Kochanský, Marián  2004 
Kováč, Ivan   2004, 2005 
Kováč, Peter   2007, 2008, 2009, 2010 
Krasztev, Péter   2009, 2010 
Lipa, Peter   2009 
Machej, Zbigniew  2009 
Markovič, Milan  2004, 2005, 2006 
Mokoš, Jozef   2004, 2005, 2006, 2008 (čestný člen) 
Nvota, Jakub   2007, 2008 
Panovová, Oľga   2005, 2006 
Pápayová, Daniela  2007, 2008 
Piško, Rasťo   2006 
Radič, Stano   2004 
Radičová, Iveta   2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
Rózsa, Oskar    2010 
Sládek, Milan   2009 
Slanina, Roman   2006  
Spišák, Ondrej   2009 
Šustek, Marcel   2009, 2010 
Štefko, Vladimír  2005, 2006 
Tarkay, Jozef   2006 
Vacvalová, Elena  2004 
Valter, Ján   2004, 2005, 2006, 2007, 2008 
Valúch, Dušan   2004 
Vico, Fedor   2004 
Vykysalý, Roman  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
Zmeček, Andrej   2005 
Zsapka, Peter   2009, 2010 
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D. Slovník Gagov a pojmov s nimi súvisiacich 
 
Akadémia humoru Slovenska – v r. 2004 vznikla Akadémia humoru Slovenska – na podnet Stana Radiča – 

nástupkyňa Univerzity humoru a satiry, v ktorej sú sústredené najväčšie 
osobnosti a autority slovenského humoru = akademici  
  
– štatút akadémie je vystavený na internetovej stránke Gagov –  
<http://archiv.gagy.sk/>  
– akadémia udeľuje v rôznych humoristických žánroch a kategóriách 
ocenenie – sošku Zlatý gunár  

 
... Z rozhovoru s Jánom Faklom 
Predstavte nám bližšie novinky, o ktoré sa na Gagoch budú zrejme ľudia 
najviac zaujímať. 

„Najdôležitejšou inováciou je vznik Akadémie humoru Slovenska, 
ktorej čestným prezidentom je Milan Lasica. Stano Radič, ako šéf 
programovej skupinky do nej pozval renomovaných humoristov a odborníkov 
na rôzne žánre, ktorí sledujú vývoj a tvorbu vo svojej kategórii a každoročne 
budú na Gagoch vyhodnocovať, čo sa  za poslednú sezónu (teraz mimoriadne 
za dve) podarilo v niektorom žánri dosiahnuť.“ ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2004b. Ulica slávnych nosov a pocta gýču: 
Cez víkend sa uskutoční už 24. ročník festivalu slovenského humoru 
a satiry Kremnické gagy. In Sme. ISSN 1335-440X, 2004, roč. 12,  
č. 198, s. 25. 

 
di-rektorát – Milan Vavro a Ivan Popovič – spolu tvorili di-rektorát dvoch fakúlt 

humoru a satiry – bolo to v roku 1982 (neskôr v tlači di-rektorát 
premenovaný na di-rektoriát, ale obidva varianty znejú dobre ) 

 
... Minuloročného rektora V. Kubala vystriedali dvaja noví rektori a vývesná 
tabuľa REKTORÁT zmizla a nahradila ju nová s nápisom  
DI-REKTORÁT. Ľahko z toho odvodíme slovo direktor, z neho slovo 
dirigovať, udávať tón. ... 

 
BARANOVIČ, Miro. 1982. Drahý humor zadarmo ... In. Televízia. 
ISSN 0139-7451, 1982, roč. 16 (18.10.1982), s. 26-27. 

 
divadelná improvizácia –  ... vcelku neznáma disciplína v „kamennom“ divadle – ak sa nemyslí na 

vybočenie z textu – je netušeným, ak nie dokonca „strašidelným“ pojmom, 
používajú ju nanajvýš len ako súčasť výuky na divadelných školách. Naopak 
pre autorské herectvo je neodmysliteľnou súčasťou tak, ako bola už voľakedy 
súčasťou commedie dell’arte. ... 
 

VIZÁR, Damian. 1985. Dobre trafené zagágali: Piate Slovenské 
gagy 85 v Kremnici. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1985, roč. 17,  
č. 12, s. 650-656. 

 
gag, gagy – ... Gag nie je od slova gágať ani gagotať. I keď sa mnohí politici na 

humoristov dívajú ako na sipiace husi. Kto chytrejší vie, kto nevedomejší 
vezme encyklopédiu a prečíta si: „Gag je najjednoduchšia forma humoru, 
v ktorej komično vzniká z nečakaného vyústenia jednoduchej pohybovej 
akcie.“...  

 
SCHUSTER, Ján – FEKIAČ, Jozef. 1993. V piatok trinásty...  
In Tele plus. ISSN 1336-1287. 1993, roč. 3, č. 19, s. 24-25. 

 
... Jedno z najokrídlenejších slovenských porekadiel, a to nielen vďaka 
svojmu vtáčiemu pôvodu, rečie, že „trafená hus zagága“. Možno by bolo 
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zaujímavé skúmať, čo za monológ znie zo zobáka postihnutého operenca, 
alebo nakoľko spáchaná ujma na zdraví pozmenila smerovanie jeho ďalšieho 
letu. Jedno z najposlednejších vydaní Slovníka cudzích slov pre školu a prax 
(Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1988) uvádza na strane 
182, že „gag (geg) m (angl.) film. komický nápad vo filme“. ...  

 
VÁLEK, Igor. 1993. Kremnica gágala zachrípnuto. In Slovenské 
národné noviny. ISSN 0862-8823, 1993, roč. 4 (8), č. 39, s. 10. 

 
... Gag (gäg, ba navrhujem zaviesť aj gôg) je podľa slovníka cudzích slov 
komický nápad. Treba naň viac: optiku humorného, či satirického nazerania 
na svet (2 ks), pár štipiek skúsenosti, 11 metrov schopnosti podania... 
A nemusí ísť vždy iba o umenie. ... 
Správny gag nesmie vyvetrať, lebo ináč sa stane skôr gagotaním a „posléze“ 
stráca onú zázračnú esenciu, ktorá duševne nadľahčuje, šteklí i očisťuje. ... 

 
BABÍN, Emil.1994. Kto sa smeje naposledy... In Pravda.  
ISSN 1335-4051, 1994, roč. 4, č. 211, s. 5. 

 
gagista – to môže byť ktokoľvek, kto už „pričuchol“ ku Gagom – či tak nazveme tých, 

čo Gagy pripravujú; pokojne to môže byť aj „konzument“ Gagov = 
návštevník; môže sa tak povedať aj vtipkárovi; takto nazval aj svoj článok 
Otto Štroffek a je to rozhovor s Romanom Vykysalým – t.z., že aj Roman je 
gagista ... veľmi univerzálny pojem... (slovo odvodené od slova Gagy – 
keď sú Gagy musia byť aj gagisti ) 

 
gagoholik –  podľa Jozefa Gertliho-Danglára boli gagoholici Stano Radič a Jaro Filip – 

týchto dvoch priateľov stvárnil v nebi a uverejnil v Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici, na s. 4. 

 
gagológ –  odborník v teórii gagológie – tvrdí, že všetko má na svedomí hus so svojím 

gag – gag – gag – (keď jestvuje gagológia – musí existovať aj gagológ... ) 
 
gagológia –  ... Pomenovanie festivalu Slovenské gagy mnohým pripadalo asi také 

protirečivé ako pomenovanie Gogoľovho mestečka Fujslav – v jednom slove 
chvála aj hana, a predsa je výstižné. Navyše úlohou Univerzity humoru 
a satiry (opäť protichodnosť: univerzita = teória, špekulatívnosť, humor 
a satira = ľudové, svieže, prirodzené) bude „rozvoj“ novej vednej disciplíny – 
gagológie... 

 
BARANOVIČ, M. 1981. Gagy nad zlato? In Roháč. ISSN 0231-
6560, 1981, roč. 34, č. 50, s. 12-13. 

 
  ... je slovo, ktoré môžeme čítať ako je napísané. A pomyslieť  

pritom na všetky „husi“, ktoré sme (alebo ktoré sa) dokázali trafiť. 
Odhaľovanie sveta ako reťazenie náhlych point. A ešte môžeme to slovo čítať 
tak, ako to Slovník spisovného jazyka anglického aj slovenského káže. Vtedy 
pomenúva neočakávané improvizované gesto. Komickú metaforu, ktorá 
podkopáva strnulosť myslenia a roztavuje hranice reality, aby do reality 
novej prerodila márnu zvyčajnosť. Názov pre náš národný festival humoru 
a satiry bol zvolený skvele. Doménou gagu je schopnosť v okamihu 
a poľahúčky odkryť aj akoby nemožnú či paradoxnú možnosť spojenia. 
Obrátiť skúsenosť naruby a nepoznať žiadnu definitívu. Gag poľudšťuje svet. 
... 

ULMAN, Peter. 1991. Gagy so zvlhnutým perím. In Smer dnes, 
1991, roč. 1, č. 126, s. 12. 

 
gagorodička –  ... Apropo: hus ako „gagorodička“ sa mohla v prvých rokoch festivalu mohla 

spomínať iba v našom predstavení – netreba zabúdať, že šéfom ÚV KSČ bol 
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v tých časoch Gustáv Husák, ktorého meno spomenúť na festivale mohlo 
znamenať veľké opletačky, alebo aj basu! 

 
FAKLA, Ján. 2005. Kto bol pri tom...? In Napísali o Gagoch, 2006. 
ISBN 80-85141-86-8, s. 3-6. 

 
Gagyvúd –   Kremnica – pojem vysvetlený za heslom humoris pauza 
 
gelotológia –  ... Viete, čo je gelotológia? Vedci tak v sedemdesiatych rokoch pomenovali 

náuku o smiechu! Názov pochádza z gréckeho „gelos“, teda smiať sa. Práve 
gelotológovia zistili, že smiech pozitívne ovplyvňuje nielen látkovú výmenu 
v organizme, ale napríklad – aktivizuje dýchanie, podporuje obehový systém, 
zlepšuje prekrvenie svalov, odbúrava stresové hormóny, najmä dopamín, 
napomáha tráveniu, posilňuje imunitný systém, podporuje tvorbu hormónov 
šťastia. ... 
 

Liečba smiechom. 2006. In Slovenka. ISSN 0321-6676, 2006, roč. 
59, č. 5, s. 61. 

 
gýč, gýče – ... Hneď na úvod musím povedať, že staroba nie je nič veselé.  

Keď mi nedávno zavolali z historickej Kremnice, aby som sa zúčastnil istého 
sympózia, radostne som súhlasil a okamžite som sa vrhol do práce. Musím 
poznamenať, že môj sluch už nie je najlepší. Mal som napísaných už prvých 
sto strán o „ružovom vesmíre“ – ako pekne a vzletne pomenoval túto 
delikátnu časť ženského tela môj priateľ, básnik Boris Filan – keď mi prišlo 
písomné pozvanie. Až tu som sa s pomocou okuliarov – dočítal, že 
sympózium bude o gýči, a nie o ..., ako som to prepočul v slúchadle. 
Zatiaľ čo prvej téme som venoval dlhé roky obetavého výskumu, naozaj 
veľkú časť svojho života, o gýči viem toho podstatne menej a môj príspevok 
bude preto oveľa stručnejší. Niektorí výskumníci sa chybne domnievajú, že 
gýč na naše územie priniesli, spolu s prvým slovanským písmom Cyril 
a Metod. Nie je to pravda. Abeceda hlaholiky neobsahovala ani jediné 
písmeno „g“. A to ani malé “g“ ani veľké „G“, takže „gýč“ by sa 
v slovanskom jazyku nedal ani pomenovať. Aj prvé ročníky festivalu 
Kremnické gagy Cyril a Metod zapisovali hlaholikou ešte ako „hahy“. 
Až oveľa neskoršie, s príchodom vplyvu Germánov,  
ktorí na rozdiel od Slovanov „G“ mali, sa gýč u nás rýchlo udomácnil. ... 

 
POPOVIČ, Ivan. 2005. Sympózium o gýči ...?. In Sme.  
ISSN 1335-440X, 2005, roč. 14, č. 199. [Príl.] Sme na 25. festivale 
humoru v Kremnici, 2005, s. 5. 

 
... Každý z nás používa slovo gýč, ale ak máme definovať, čo to gýč je, 
začína sa problém. Slovníková definícia znie, že je to „naoko ľúbivé, ale 
z umeleckého hľadiska bezcenné dielo; nevkusný, paumelecký výtvor“. Iná 
definícia dodáva, že gýč (napríklad v literatúre, hudbe, filme) je 
pseudoumelecký brak, ktorého úlohou je vyvolávať lacné emócie. Ale: medzi 
gýče sa radia aj rôzne veci, ktoré sa vôbec netvária ako umenie. Kde je 
hranica medzi gýčom a insitným umením? A čo sú to vlastne lacné emócie? 
Veď poznáme toľko „dojákov“, ktoré sú zároveň kvalitnými filmami či 
románmi. Poznáme množstvo skvelých gýčov. Kde je teda sever? ... 

 
JASLOVSKÝ, Marian. 2007. Naše milované gýče. In Sme.   
ISSN 1335-440X, 2007, roč. 15, č. 179, s. 20.  

 
gýčolytiáza –    čoraz rozšírenejšie (ale nejde o život ) civilizačné ochorenie 

 
... O gýči sa hovorilo naozaj vážne. Na medzinárodnom sympóziu odzneli aj 
také závažné témy ako metódy identifikácie gýča u starých Slovanov, gýč 
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ako počuješ či odborný výklad o gýčolytiáze – čoraz rozšírenejšom 
civilizačnom ochorení. ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2006. Humor a gýč sú vážne veci : Kremnica 
sa počas 26. ročníka Kremnických gagov stala opäť na tri dni 
hlavným mestom humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2006, roč. 15, 
č. 199, s. 11. 

 
„humoris pauza“ – titul rektorov Univerzity humoru a satiry 

 
... Úvodným výbuchom Gagov bola tak ako každý rok inaugurácia rektora 
Univerzity humoru a satiry – Humoris pauza. Žezlo rektora dostal z rúk 
Mira Nárožného, primátora Gagyvúdu, Miroslav Kasprzyk, slovenský 
mím z Liptovského Mikuláša. Miro sa zhostil svojej úlohy bravúrne. 
V bielych rukavičkách “zamímoval“ dojatie a vďaku... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1999. Nový rektor Univerzity humoru 
a satiry tvrdí: Polhodinový prejav sa dá vyjadriť aj jediným 
pohybom. In Sme. ISSN 1335-440X, 1999, roč. 7, č. 200, s. 5. 
 

hus (gunár) –   tento tvor bezpochyby patrí k najužitočnejším tvorom na Gagoch – rátajme: 
1. dala gagom meno (gagagaga...) 
2. dala tvorcom humoru brko, ktoré keď správne zaostrili, zaznačilo množstvo 

humoru a satiry... 
3. poskytla svoju podobizeň a tá sa ujala ako logo Gagov, ako gagovské 

ocenenia (Zlatý gunár, Trafená hus – tu sa dokonca hus nechá aj zosmiešniť 
– teda má obrovský zmysel pre humor) 

4. obetovala sa a nechala si vytrhnúť perie, aby tvorcovia knihy o Gagoch mali 
čím túto publikáciu pokrstiť (len čo na to ochranári zvierat) 

5. a nakoniec si ľahla na pekáč, nechala sa upiecť, aby tak zabezpečila nielen 
duševnú potravu pre gagujúcich 

 
husacinec roka –  zaujímavý produkt, s ktorým ste sa v roku 2007 mohli stretnúť na Gagoch 

 
... HYDINA PARK – výroky, nad ktorými zostáva rozum stáť, alebo: Čo na 
to celebrity..? Program zostavený z letnej zábavnej ankety denníka SME  
o HUSACINEC ROKA ... 
 

  <http://archiv.gagy.sk/> 
 
Kremnica – gagografické centrum všetkých gagistov 

 
... Kto ešte nevie, o čom hovoria naše úvodné stĺpce, prezradíme, že sme  
sa týmto, nie práve najvšednejším spôsobom snažili priblížiť atmosféru  
v „zlatom“ meste Kremnica, ktoré sa počas uplynulého víkendu po 
„dôkladnom gagologickom  a gagofyzickom výskume stalo gagografickým 
centrom všetkých gagistov zo Slovenska, ale i z Čiech.“ To sme si požičali 
slová Jána Faklu, člena Kremnického divadla v podzemí, ktorý symbolicky 
prestrihol pásku a otvoril dvere do Kremnice humoru, smiechu, dobrej nálady 
a zároveň slávnostne otvoril šiesty ročník festivalu humoru a satiry Slovenské 
gagy ’86.  
 

HRAŠKOVÁ, Alena. 1986. Keď má sviatok smiech. In Smer. ISSN 
0231-7524, 1986, roč. 38, č. 220, s. 7. 

 
lamnepáreň –  na Gagoch bola v roku 2000 možnosť sťažovať sa v „LAMNEPÁRNI“ – 

podľa fotky Jána Dzúra k článku Návrat ku koreňom Humoru 
 

In: Slovenka. – ISSN 0321-6676. – Roč. 53, č. 37 (11.9.2000), s. 6. 
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mušketieri gagov – ... Veľkú chybu by som urobil, keby som nespomenul skalného prívrženca 
gagov dr. Janka Schustera, dr. Dušana Kleimana, Ondríka Bosíka, Jožka 
Billyho a nech mi odpustia tí ostatní, ak ich nespomeniem, ale všetci ich 
máme v srdci. To boli mušketieri gagov. ... 

 
TATRAN, Ľudo. 1990. Pohľad z boku. In Slovenské gagy : jubilejný 
obšťastník desiateho festivalu humoru a satiry Kremnica, 31. 
augusta - 2. septembra 1990. 

 
Múzeum Gýča –  ... Múzeum Gýča v Kremnici je integrálnou súčasťou Festivalu humoru  

a satiry Kremnické gagy. Výstava prvej zbierky gýčov sa uskutočnila počas 
jeho druhého ročníka v roku 1982. K oživeniu myšlienky reflektovať odrazy 
ľudského vkusu okolo nás došlo na festivale Kremnické gagy 2004. V roku 
2006 vzniklo Občianske združenie Múzeum Gýča.  
V nasledujúcich dvoch rokoch jeho členovia zostavili z neustále rozširujúcej 
sa zbierky trvalú expozíciu, ktorá je cez letnú sezónu sprístupnená  
v pravidelných otváracích hodinách. Počas festivalu Kremnické gagy  
je múzeum otvorené takmer non-stop. ... 

 
Múzeum Gýča. 2010. In Kremnické gagy [online]. 2010  
[cit. 2010-06-30]. Dostupné na internete: 
<http://www.gagy.sk/muzeum-gyca> 
 

„otrtúlenie“–   oklamanie (telom, rečou, výmyslom), zavedenie, zahmlenie ... 
 
... Po kremnickom námestí, najkrajšom na Slovensku [], sa v noci zo  
16. na 17. septembra poprechádzal yeti, prvý účinkujúci, prizvaný za odmenu 
za otrtúlenie tých, ktorí nemajú čo robiť, a tak čítajú senzačné dohady.  
Na otvorenie Festivalu humoru a satiry sa ospravedlnil, ale jeho stopy 
z nezmyteľnej farby nie. Tie sú tam ešte teraz. ... [* už nie sú ]  

 
FERKO, Andrej. 1982. Slovenské gagy 1982. In Roháč.  
ISSN 0231-6560, 1982, roč. 35, č. 41, s. 8-9. 

 
rektor UHaS (a jeho varianty) – najvyššia „funkcia“ v Univerzite humoru a satiry 

 
...Vyšlo najavo, že všetku univerzitnú smotanu lízali doteraz len odkiaľsi 
menovaní rektori. Vyvstala potreba demokratickou voľbou obsadiť ďalšie 
významné akademické funkcie. Tohto roku [* 1990] sa nám teda konečne 
predstavia okrem rektora – prorektor, protektor, direktor, kolektor, 
korektor a konektor. A mala by sa konečne nájsť aj samotná UNIVERZITA 
HUMORU A SATIRY! ... 
 

Univerzita humoru, satiry a jej slovutní rektori : (stručný prehľad 
dejín). 1990. In Žiara, 1990, roč. 31, č. 35. [Príl.] Slovenské gagy 10. 
ročník : festivalová príloha, 1990, s. 7. 

 
Slovenské / Kremnické gagy – ... Na otázku, prečo práve „gagy“, dal hneď fundovanú odpoveď [Ján Fakla]: 

„To pochopíte, ak si vymenujete všetky slovenské synonymá tohto 
„chaplinovského“ slova, ako napríklad frky, vtipy, smiechoty, hlody atď., 
zistíte, že ani jedno tak neznie, ako to slovo naše, slovenské a nakoniec aj 
medzinárodné – GAGY“. ... 
 

Ako prišli gagy na svet. 1990. In Žiara. 1990, roč. 31, č. 35 
(29.8.1990). [Príl.] Slovenské gagy 10. ročník : festivalová príloha, 
1990, s. 6. 

 
... S Vandou Facunovou, Tónom Brčkom a Romanom Vykysalým sme 
mu [* festivalu] dávali už aj rôzne pracovné názvy, ako napr. HLODY, 
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SMIECHOTY, REHOTY a pod., žiadny sa však neujal. Náš nápad sa však 
neujal najmä na Okresnom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom... 

 
Jedného dňa mi v Seredi napadol názov „Gagy“ a vedel som, že je 

to správny výraz, ktorému porozumie každý. „Slovenské“ som pridal preto, 
že malo ísť o festival celoslovenský, v rámci vtedajšej ČSSR. Dúfal som tiež, 
že náš festival bude raz medzinárodný a „Slovak gags“ budú teda 
zrozumiteľné aj v zahraničí. V Seredi som napísal aj požadovanú „PéÓZet-
ku“ 

 
Kolegom v divadle som názov festivalu odôvodnil ľahko („gag“ je od našej 
slovenskej husi, ktorá ešte kedysi, možno ešte v praveku, povedala: „gág, 
gág“ – čo všetci prijali ako „logické vysvetlenie“ a pridali sa vymýšľať ďalšie 
súvislosti), horšie to bolo na „príslušných orgánoch“, ktoré všetko čo nebolo 
v línii komunistickej strany prijímali ťažko. Oporu som však mal v divadle. 
Roman i ďalší (Tóna Brčku sme chceli stiahnuť späť z Bratislavy) ma 
povzbudzovali a inšpirovali natoľko, že som cez dlhé „seredské“ večery 
napísal takmer hodinové zdôvodnenie – scenár „zakladateľského kabaretu“ 
pod názvom NON TEATRO BUFFO, alebo Sága gagu slovenského. (Prečo 
podnázov Sága..? Vtedy bežal v televízii prvý seriál – Sága rodu 
Forsythovcov a slovo „sága“ mi akosi tiež „gágalo“. Titul kabaretu NON 
TEATRO BUFFO – Nedivadlo humoru – bol zase inšpirovaný českými ne-
divadlami, ktoré tieto slová používali a nám sa zapáčili.) ...  

 
FAKLA, Ján. 2005. Kto bol pri tom...? In Napísali o Gagoch, 2006. 
ISBN 80-85141-86-8, s. 3-6. 

 
smiech (účinky smiechu) –  ... Pozitívne naladenie zlepšuje zdravie sa predlžuje život. Ľudia plní 

optimizmu lepšie zvládajú krízové situácie a choroby. Ešte zdravší je však 
smiech. Už antickí lekári ho odporúčali ako prostriedok na posilnenie pľúc 
a regeneráciu organizmu. 

 1. Pri smiechu pracuje bránica, ktorá masíruje svoje okolie. Zvýši sa činnosť 
srdca, a tak zlepšíme svoj krvný obeh. 

 2. Uvoľňujeme svalové kŕče a celkové napätie organizmu. 
 3. Dvadsať sekúnd srdečného smiechu nahradí tri minúty strávené cvičením 

v posilňovni. 
 4. Tiež sa prehĺbi dych, a tým precvičí aj srdcový sval. 
 5. Produkciou imunoglobulínu zlepšujeme imunitu tela a obranyschopnosť. 
 6. Keď sa smejeme, precvičíme tak bránicu a brušné svaly. 
 7. Pri smiechu sa pohybujú brušné svaly, a tým sa zlepší trávenie. 
 8. Zlepšujeme svoje vzťahy a komunikáciu s ostatnými ľuďmi. 
 9. Zvýšenou činnosťou srdca a pľúc sa lepšie okysličí celé telo. 
 10. Urýchli sa hojenie zranení a liečba ochorení. 
 11. Regenerujeme nervovú sústavu a nervový systém. 
 12. Hormón endorfín pôsobí proti bolesti a spôsobuje pocit šťastia. 
 13. Pri smiechu sa v tele vytvára množstvo látok, ktorými zlepšujeme pamäť. 
 14. Smiechom skrášľujeme tvár a budeme sa cítiť lepšie. 
 15. Smiechom sa zvýši produkcia slín, čo zlepší stav chrupu. 
 16. „Rozpúšťame“ stres, zaháňame negatívne emócie a uvoľníme sa. ... 

 
Bývate často chorý? Čo všetko vylieči smiech! 2008. In Nový čas. 
ISSN 1335-4655, 2008, roč. 18, č. 239, s. 29.  
 

„šňupticheľ“ červený – vreckovka Romana Vykysalého 
 
... To si si zaiste užil postáv rôznych timurovcov a mladých mičurincov ... 
R. Vykysalý: Po ktoromsi „rukovoditeľnom“ kuse ma vzala učiteľka do 
riaditeľne, kde mi skúmavo začali prezerať môj použitý červený šňupticheľ 
v domnení, že som si nos provokatívne utrel do pionierskej šatky. Ukázalo  
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sa však, že mám naozaj červenú štvorrohú vreckovku. Mal som aj iné 
nedorozumenia, niekedy sa mi na javisku nedarilo, nuž ma napokon z krúžku 
vylúčili. ... 

 
ŠTROFFEK, Otto. 1994. Gagista. In My - Žiara. ISSN 1336-5622, 
1994, roč. 1 (35), č. 6, s. 7 a 12. 

 
transfúzny roztok H+S (humoru a satiry) – antidepresívum každoročne namiešané humoristami a satirikmi na  

Kremnických gagoch, jedna dávka stačí na jeden celý rok, keďže Gagy  
sa vracajú s ročnou periodicitou  

 
... Cudzinci s úžasom hľadeli na promenádujúceho sa Mikuláša a čudovali sa, 
kde sa tu v lete berie. Všetci, ktorí sa gagov zúčastnili, dostali poriadnu 
dávku transfúzneho roztoku H+S (teda humoru a satiry), ktorý by ich mal 
udržať pri živote až do budúceho tisícročia, teda do budúcoročných gagov. ... 

 
SCHMIDTOVÁ, Katarína. 1999. Kremnica sa v piatok zmenila, na 
dva dni sa z nej stal Gagyvúd. In Sme. ISSN 1335-440X, 1999,  
roč. 7, č. 200, s. 5. 

 
Ulička slávnych nosov –  ... Ulička slávnych nosov bola založená 28. augusta 2004 na 24. festivale 

humoru Kremnické gagy 2004. Autorom pôvodného nápadu je Roman 
Vykysalý. Myšlienku pamiatky na skvelých slovenských humoristov 
„domyslel“ a nos ako symbol navrhol Stano Radič. Ulička slávnych nosov sa 
nachádza v centre Kremnice v Kollárovej ulici hneď nad hlavným 
Štefánikovým námestím. Tvorí ju nádvorie za domom Jána Levoslava Bellu, 
v ktorom sa nachádza aj Múzeum Gýča. ... 
 

Ulička nosov. 2004. In Kremnické gagy [online]. 2004  
[cit. 2010-06-30]. Dostupné na internete: 
<http://archiv.gagy.sk/> 

 
umelecké žánre, s ktorými sa na gagoch možno stretnúť – 

humor slovný – literárny, divadelný, poetický, rozprávačský ... 
humor výtvarný – karikatúry, kresby, fotografie, bábky, kostýmy ... 
humor filmový – krátke filmy, grotesky, zábery, ukážky ... 
humor hudobný – spev, folk, country, dvojice, skupiny ... 
humor pohybový – pantomíma, nemohra, tieňohra, mágia, tanec ... 
 

Opäť Slovenské gagy. 1982. In Roháč. ISSN 0231-6560, 1982,  
roč. 35, č. 25. 

 
Univerzita humoru a satiry –  vznikla počas Nultého ročníka (1981) Slovenských gagov – je univerzitou 

imaginárnou, bez prístrešia –  jej kľúč by mal pasovať do každých dverí, za 
ktorými sa skrýva humor  

     
... Čo tomu predchádzalo: 
–1980– Došlo sa k tomu, že aj humor a satira potrebujú špeciálny výskum 
a špeciálne vzdelávanie. Peniaze však nedošli, preto bolo rozhodnuté len 
o vymenovaní akademických hodnostárov (podľa predpokladu: Ak budú 
profesori, univerzita sa už nájde!). Kádrová príprava tohto odvážneho počinu 
trvala celý jeden rok. ... 
 

Univerzita humoru, satiry a jej slovutní rektori. 1990. In Žiara, 
1990, roč. 31, č. 35, s. 7. 

 
„vaša ignorancia“ –  oslovenie, aké vyžadoval od budúcich adeptov Univerzity humoru Slovenska 

Stano Radič 
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... Janko Schuster, doterajší rektor imaginárnej Univerzity humoru a satiry 
„humoris pauza“, odovzdával žezlo svojim nástupcom. Rektor prišiel do 
Kremnice zďaleka. Ako sám priznal – odkiaľ už mohol taký Schuster prísť, 
ak nie z Viedne. Univerzitné žezlo potom odovzdal spolurektorom – 
Stanovi Radičovi a radošincovi Pavlovi Schwarzovi. Stano Radičvzal novú 
funkciu vážne a požiadal budúcich adeptov univerzity, aby ho zásadne 
oslovovali „vaša ignorancia“. ... 

 
FAJČÍKOVÁ, Kveta. 2002. Radič a Schwarz na čele Univerzity 
humoru. In Sme. ISSN 1335-440X, 2002, roč. 10, č. 203, s. 4. 

 
vírus H+S (humor a satira) –  prejavy vírusom napadnutého človeka: 

 
... V sále to iskrilo, zvíjalo sa, slzilo a trieskalo si ruku o ruku. Obecenstvo  
sa nakazilo náhlym prívalom vírusu H+S (humor a satira). A ako sa dalo 
predpokladať, vírus sa nedal zlikvidovať rýchlo. Pretrvával v organizmoch 
mladých i tých, čo sa už nejaký ten rôčik holia i depilujú, minimálne  
do nedeľného brieždenia. ... 
 

SCHMIDTOVÁ, Katarína. 2001. Kremnické GAGY 2001 : festival 
humoru a satiry v takmer novom šate. In Kremnické noviny, 2001. 
roč. 10, č. 9, s. 5. 

 
Zlatý gunár + Trafená hus – gagovské ocenenia 

 
... S oceňovaním najlepších humoristov začala Akadémia humoru Slovenska 
(najskôr ako národná inštitúcia) na Kremnických gagoch 2004. Štylizovaný 
gunár, ktorého pre 24. ročník naskicovala výtvarníčka Ingrid Ondrejičková-
Soboslayová zo Žiaru nad Hronom, bol predlohou i pre hlavnú cenu súťaže 
ZLATÝ GUNÁR. Do výslednej, trojrozmernej kovovej podoby sošky  
ho spracoval spoluzakladateľ festivalu a umelecký kováč Roman Vykysalý  
z Kremnice. Ako pôvodný autor ju vyrába a pre festival každý rok dodáva  
v potrebnom množstve – podľa počtu kategórií, resp. ocenených. Každá cena 
je v kvalite jedinečného originálu. Soška na žulovom podstavci je z čiernej 
tepanej, resp. mierne patinovanej ocele, z gágora jej visí medený drôtik, na 
ktorom je zavesené zlaté zrnko. Originálnym umeleckým dielom je aj soška 
anticeny TRAFENÁ HUS. Odlišuje sa len tým, že je výrazne naklonená, 
prepichnutá cez "telo" kovovým šípom a zrnko na konci medeného drôtika je 
plastové. 

 
Zlatý gunár. 2010. In Kremnické gagy [online]. 2010  
[cit. 2010-06-30]. Dostupné na internete: 
<http://www.gagy.sk/zlaty-gunar> 

 
 
Bodka na úplný záver 

 
Prajem organizátorom Gagov veľa zdaru do ďalšieho desaťročia, veľa zdravia a trpezlivosti. Nám 

Kremničanom prajem, aby Gagy zotrvali v Kremnici ešte veľmi dlho. Veď Gagy Kremnici pristanú a Kremnica 
pristane gagom... 
 

 
 

Zostavovateľka 
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Bánovská Zostava, Bánov, 
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309, 342, 383 

Audiovizuálne štúdio, Šaľa..... 53 
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Babič, Ján ......................381, 382 
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Babjak, Martin333, 334, 348, 356 
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Bacsa, Gergely ...................... 243 
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Balážová, Zuzana.. 263, 284, 295, 
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382, 395 
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Bán, Jánoš............................. 263 
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274, 275 
Banášová, Mária ... 295, 303, 309, 

310, 323 
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144 
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324 
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15, 23, 83, 411, 412 
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Bartošová, Adriena ............... 149 
Baťkyho stomatologická 

komora, Handlová ...148, 150, 
157, 160 

Baťo, Rado.....................271, 291 
Batthyany, Peter ................... 263 
BB-band, Banská Bystrica 60, 70 
Bebjak, Stano.......................... 82 
Bednár, Štefan ........................ 33 
Bednár, Vlado....................... 238 
Bednárik, Jozef ....................... 25 
BEE Connection, Bratislava 149, 

158 
Békési, Joe......................243, 309 
Belák, Ľubomír..... 204, 215, 232, 

239, 249, 263, 271, 291, 294, 
295, 304, 312, 321, 409 

Belešová, Oľga ...... 122, 263, 267, 
268, 269, 288 
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303, 328 

Belička, Ivan ..................272, 276 
Belička, Pišta........................... 96 
Benčík, Juraj...191, 196, 209, 212 
Bene – raper........................... 338 
Benedikovič, Tomáš ............... 282 
Benejová, Terézia... 191, 196, 224 
Benešová, Zuzana ................... 37 
Benko, Vlado..269, 299, 302, 335, 

337, 339, 361 
Beňo, Ján .....................58, 62, 65 
Beňovský, Peter .................... 342 
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Berany Berany DUC, Praha, 
Česko ........................... 51, 53 

Berger, Ladislav ................... 243 
Bermudy, Fiľakovo............... 130 
Bernstengel, Olaf ...........295, 311 
Berta, Milan ....................... 88, 94 
Białostocki Teatr Lalek, Poľsko

..................................302, 323 
Biesewig, Johanna .........295, 299 
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Big Bastard Beat Band ......... 122 
Bílé divadlo, Ostrava, Česko 208, 

209, 222 
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128, 415 
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Bouda, Cyril ......................... 150 
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376, 415 
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Broda, Tomasz....... 232, 246, 257 
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Buza, Michal ........................... 38 
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Strážske ............................. 59 

Divadelný súbor J. Chalupku, 
Brezno.......................... 18, 25 

Divadelný súbor J. M. Hurbana, 
Brezová pod Bradlom ...... 176 

Divadelný súbor Jána Palárika, 
Čadca ..........................77, 107 

Divadelný súbor M. A. 
Bazovského, Turany .......... 18 

Divadelný súbor Pegasník, 
Bratislava.......... 25, 38, 44, 47 

Divadelný súbor Polienko, 
Bánovce nad Bebravou .... 122 

Divadelný súbor pri KASS, 
Prievidza .......................... 122 

Divadelný súbor pri MsKS, 
Žarnovica..................107, 115 

Divadelný súbor Spadli 
z oblakov, Nová Baňa ...... 157 

Divadelný súbor TESLA, 
Liptovský Hrádok.............. 25 

Divadelný súbor Timrava, 
Lučenec.....................336, 348 

Divadelný súbor ZK ROH 
Závodu SNP, Žiar nad 
Hronom.............................. 11 

Divadelný súbor, Bojnice........ 38 
Divadelný súbor, Dubové...... 237 
Divadelný súbor, Kostolné a 

Vaďovce........................... 116 
Divadielko detskej pesničky, 

Banská Bystrica ................. 27 
Divadielko Dunajka, Bratislava

.......................... 149, 300, 312 
Divadielko Gyms 4, Čadca...... 26 
Divadielko Hugáni .................. 18 
Divadielko KNAP, Banská 

Bystrica.............................. 38 
Divadielko Na háku, Prešov... 59, 

62, 65 
Divadielko na Hlinách, Žilina. 17 
Divadielko na Osmičke, Nitra 38, 

44, 47, 148 
Divadielko pod Poľanou Dippol, 

Detva.............................. 4, 11 
Divadielko poézie Ozvena, Dolný 

Kubín ................................. 89 
Divadielko pre deti, Semerovo 27 
Divadielko Tumáš, Bratislava 50, 

59, 62 
Divadlo A, Prievidza .....176, 269, 

272, 284, 289, 290 

Divadlo Alfa, Pzeň, Česko.... 334, 
336, 361 

Divadlo Andreja Bagara, Nitra
......................................... 239 

Divadlo ASI, Šaľa . 238, 245, 269, 
277, 303, 313 

Divadlo Astorka, Bratislava.. 236 
Divadlo Buďalebo, Košice ... 212, 

214, 216 
Divadlo Commedia, Poprad. 115, 

130, 182, 187, 209, 213, 269, 
299, 302, 324, 335, 339, 352 

Divadlo Československo, Česko
......................................... 240 

Divadlo Etudy, Kendice ........ 181 
Divadlo Fešandy, Pezinok .... 191, 

195, 196 
Divadlo HA-HA, Banská 

Bystrica ...................... 97, 101 
Divadlo Hľadanie, Tlmače... 191, 

195, 269, 272, 277, 284, 291, 
303, 313 

Divadlo humoru, Poprad ...... 107 
Divadlo Járy Cimrmana, Praha, 

Česko ............................... 377 
Divadlo KA, Tvrdošín90, 97, 107 
Divadlo Klauniky, Brno, Česko

..............................77, 98, 102 
Divadlo Labyrint, Bratislava . 38, 

41 
Divadlo Lokvar, Praha, Česko

...................336, 345, 359, 362 
Divadlo Ludus, Bratislava ... 270, 

272, 276, 301, 302, 322, 347, 
352, 360, 379, 397 

Divadlo mladých A dosť, Púchov
......................................... 117 

Divadlo mladých, Liptovský 
Mikuláš .............................. 50 

Divadlo na doske, Prievidza. 190, 
193, 212, 214 

Divadlo Na hradbách, Levoča. 59 
Divadlo NO, Žilina. 50, 59, 62, 69 
Divadlo oProti, Bratislava .... 186 
Divadlo Panika, Banská 

Štiavnica ....237, 238, 244, 245 
Divadlo Paradox, Nové Zámky

......................................... 186 
Divadlo Pictus, Rimavská Sobota

...115, 118, 122, 124, 129, 137, 
144, 150, 157, 164, 178 

Divadlo PIKI, Pezinok ..236, 238, 
244, 374, 387, 395 

Divadlo Pôtoň, Bátovce ......... 339 
Divadlo pri kolkárni, Handlová

......................................... 166 
Divadlo Sepsa, Medibrod...... 181 
Divadlo Shanti, Prievidza .... 269, 

272, 284, 289, 290 
Divadlo Sklep, Praha, Česko.. 38, 

45, 47 
Divadlo SkRAT, Bratislava . 272, 

289 
Divadlo Stoka, Bratislava 88, 90, 

95, 97, 107, 140 
Divadlo ŠOK, Šaľa122, 129, 137, 

336, 348 



 

 - 422 - 

Divadlo Úsmev, Bratislava32, 34, 
38, 41, 47, 50, 52, 53, 148 

Divadlo v kufri, Košice .148, 386, 
395 

Divadlo v nohaviciach, Vranov 
nad Topľou....... 115, 122, 131 

Divadlo v podpalubí, Bratislava
......................................... 304 

Divadlo z Pasáže, Banská 
Bystrica......295, 306, 312, 318 

Divadlo z Rimavskej Soboty ... 60 
Divadlo za štrekou, Šurany... 137 
DivadloVeritas, Martin.....25, 27, 

33, 38, 41, 68, 79 
Dividýlko, Slaný, Česko .......... 45 
Divinská, Mária...................... 105 
Divoch, Horná Streda ...130, 137, 

148 
Dixieland, Banská Bystrica..... 77 
DJ BIBA, Bratislava ............. 273 
DJ Bihary, Česko...........309, 312 
DJ Dolce.........................309, 312 
DJ JOJA, Rakúsko, .......309, 312 
DJ Wili:am ....................309, 312 
DJGT - herci, Zvolen.............. 50 
Dlouhý, Oleg ..189, 195, 249, 269, 

409 
Dluhopolszky, László ............ 243 
DMJF, Partizánska Ľupča ... 156 
Dobiáš, Daniel................157, 158 
Dobiáš, Dušan ..................98, 191 
Dobrovoda, Ľubomír....295, 304, 

329, 378, 385 
Dobšinský, Pavol............123, 166 
Dočolomanský, Michal ......... 132 
Dodek, Peter ............................ 49 
Dojčan, Ľuboš .......................... 64 
Doktorov, Peter .............193, 196 
Doláková, Michaela232, 240, 254 
Doleček, Jaroslav .................... 78 
Doležal, Peter.......................... 32 
Dolinský, Noro ...............295, 304 
Dolnický, Róbert................... 376 
dom na Pereši, Košice........... 215 
Dorničáková, Ružena ............. 44 
Dorůžka, David...... 298, 308, 324 
Dr. Klaun, Trenčín 300, 302, 312 
Drgoňová, Patrícia.........303, 310 
Drišľak, Vranov nad Topľou

........... 116, 122, 130, 144, 167 
Drličiak, Emil ......................... 97 
Drobný, Dušan.... 68, 91, 99, 103, 

108, 251 
Droll, Liptovský Mikuláš..37, 41, 

44, 59, 62 
Dubačová, Viera ... 295, 306, 318, 

337, 350, 355, 369, 377, 401, 
409 

Dúbravský, Ján..............340, 363 
Duby blues, Žilina................... 19 
Dudek, Agata ..343, 377, 384, 398 
Dúha, Marián ......................... 39 
Dulák, Janko..................306, 311 
Dumas, Alexandre st.....334, 336, 

361 
Duncombe, Jim..................... 300 
Duo Devils, Bratislava .......... 198 

Durák, Marcel ...................... 308 
Ďurdiak, Juraj ...................... 273 
Ďurdina, Martin ............381, 382 
Ďuríček, Jaroslav...........295, 312 
Ďuriš, Michal ........................ 186 
Duša, Anton .......................... 311 
Duša, Miroslav........................ 78 
Dušek, Dušan ......... 379, 380, 400 
Dušek, Jaroslav....................... 18 
Dušová, Petronela .. 270, 275, 285 
Dvořák, Tomáš ...... 334, 336, 361 
Dvořáková, Barbora.................. 94 
Dvořáková, Helena ................. 287 
Dvořáková, Viera ................... 281 
Dychová hudba Štátnej 

mincovne, Kremnica.......... 59 

Dz 
Dzúr, Ján.. 164, 165, 166, 172, 414 
Dzurinda, Mikuláš 204, 217, 233, 

247, 263 
Džubáková, Dominika .......... 303 
Džubová, Ivana ..................... 103 

E 
Ehrenfeld, Hartmut .............. 263 
el TÉTÉ, Žiar nad Hronom .. 148 
Elias, Eli................................ 336 
Elipsa, Brno, Česko ................ 59 
ELIT BB, Banská Bystrica .. 336, 

348 
Elscheková-Matisová, Andrea 354, 

358, 393, 394 
Enano – vl. menom José Torres, 

Odemira, Španielsko296, 297, 
311, 319 

epigramatici ....196, 211, 214, 238 
EX-divadlo, Zvolen ................. 68 

F 
Fabor, Tomáš......... 227, 228, 264 
Fábry, János ......................... 243 
Facunová, Vanda ...........3, 6, 415 
Fairy Tale, Trnava................ 130 
Fajčíková, Eva ...................... 239 
Fajčíková, Kveta..96, 97, 101, 103, 

104, 117, 118, 119, 121, 124, 
126, 132, 134, 137, 139, 142, 
161, 163, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 183, 184, 
190, 199, 200, 202, 204, 206, 
207, 208, 216, 218, 220, 221, 
222, 224, 225, 235, 244, 245, 
260, 261, 265, 266, 276, 277, 
288, 290, 297, 326, 327, 334, 
348, 365, 370, 375, 378, 403, 
406, 411, 414, 418 

Fajčíková-Hovoričová, Kveta. 193, 
201 

Fajf, Kremnica...................... 182 
Fakla, Ján 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 

14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
28, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 
46, 47, 50, 54, 55, 57, 62, 73, 

80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 
93, 95, 96, 97, 101, 102, 110, 
111, 118, 124, 125, 126, 128, 
134, 140, 141, 144, 147, 152, 
165, 168, 170, 172, 173, 175, 
177, 189, 190, 197, 199, 200, 
201, 204, 205, 207, 209, 211, 
213, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 225, 227, 229, 
231, 232, 233, 235, 237, 239, 
240, 246, 247, 248, 249, 252, 
253, 256, 259, 260, 265, 266, 
267, 268, 269, 271, 278, 279, 
281, 282, 287, 288, 289, 290, 
291, 294, 297, 302, 305, 310, 
314, 315, 319, 324, 326, 329, 
330, 331, 332, 337, 338, 339, 
344, 347, 348, 350, 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 363, 364, 
369, 370, 371, 375, 376, 389, 
391, 392, 394, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 411, 413, 
414, 415, 416 

Faklová, Kornélia ................. 192 
Faklová, Kristína .... 342, 356, 371, 

372, 373, 374, 376, 379, 383, 
386, 387, 389, 395, 396, 397 

Falett, René....................299, 302 
Fančovič, Ladislav . 340, 363, 380 
Farkašová, Kristína264, 305, 312 
Faux pas, Nitra ...... 37, 41, 44, 50 
Féder, Roman 232, 295, 299, 310, 

333, 356, 365 
FEELME, Pezinok. 341, 342, 356 
Feigla, Henrich ..................... 308 
Fekiač, Jozef ....54, 63, 73, 76, 80, 

81, 85, 93, 94, 96, 100, 102, 
104, 109, 111, 118, 119, 125, 
128, 409, 411 

Fekiačová, Eva ........................ 80 
Fekiačová, Veronika ............. 376 
Feldek, Ľubomír ...... 52, 232, 236 
Feldeková, Katarína ......232, 236 
Feldeková, Oľga ... 204, 206, 207, 

208, 232, 236, 303 
Feldekovci ............................. 254 
Felix, Richard .305, 312, 372, 373 
Fellegi, Juraj....208, 211, 216, 225, 

233, 234, 237, 240, 245, 252, 
260, 266, 267, 268, 269, 277, 
287, 291, 292, 328, 329, 349, 
364 

Femina kvartet, Dolný Kubín . 18 
Ferčáková, Ria...................... 116 
Ferenc, Ľudo....4, 11, 38, 97, 271, 

273, 274, 292 
Ferencová, Marta.. 210, 215, 239, 

242, 244 
Ferenczová, Zuzana306, 312, 318 
Ferenčíková, Lenka .......272, 340 
Ferko, Andrej ....17, 18, 20, 22, 25, 

41, 57, 82, 415 
Fernando, Marcus ................ 300 
Figeľ, Ján .............................. 347 
Filan, Boris.....194, 196, 271, 273, 

274, 292, 304, 309, 336 



 

 - 423 - 

Filip, Jaro .. 11, 40, 47, 50, 53, 62, 
140, 213, 219, 222, 224, 234, 
246, 249, 256, 261, 265, 324, 
348, 359, 389, 404, 412 

Filip, Ľubomír .................... 4, 11 
Filipová, Eva..................233, 234 
film..12, 20, 27, 34, 40, 46, 52, 61, 

71, 78, 91, 100, 109, 117, 123, 
131, 150, 159, 168, 177, 182, 
187, 194, 197, 200 

Filo, Miroslav.......................... 28 
Financie ............80, 102, 140, 188 
Fishzon, Tzvika..............334, 340 
Fischer, Daniel...............305, 312 
Fischer, Vladimír.................. 304 
Fláre Beás Band, Maďarsko 377, 

380, 382, 395 
Fleret, Zlín.............................. 79 
Florovič, Ivan.................... 21, 22 
Fodor, Ivan A........................ 306 
Földvári, Kornel ... 193, 196, 197, 

204, 211, 214, 223, 232, 238, 
243, 254, 261, 263, 264, 274, 
276, 277, 283, 284, 289, 294, 
310, 321, 343, 344, 363, 399, 
410 

Fond Dr. Klaun, Trenčín..... 300, 
326 

fotografia196, 211, 214, 270, 303, 
336 

Frackiewicz, Jacek................ 243 
Fragile, Bratislava 341, 342, 352, 

356 
Frajarová, Milana ... 332, 334, 335, 

337, 338, 339, 340, 342, 344, 
345, 346, 347, 356, 358, 359, 
360, 361 

Franc, Vlado ......................... 239 
Franczak, Jerzy .................... 385 
Free Faces............................. 158 
Friedová, Libuša................... 275 
Füle, Ján..........................225, 270 
Fun Rádio, Bratislava...196, 239, 

242 
Funny Fellows, Pezinok 158, 232, 

242, 246, 273, 285, 295, 299, 
302, 307, 322, 324, 333, 335, 
340, 341, 348, 364, 365, 381, 
382, 395 

Furia Film, s. r. o., Bratislava
..................................342, 360 

Furiš, Jaroslav ...................... 192 

G 
Gabčíková, Veronika ............ 337 
Gábor, Ján ......3, 4, 13, 28, 35, 42 
Gábor, Peter ........................... 37 
Gabriel, Ľubomír.........41, 57, 66 
Gabriš, Peter..................109, 117 
Gacíková, Zuzana ................. 239 
gag ........................................ 411 
gagista................................... 412 
gagoholik .............................. 412 
gagológ.................................. 412 
gagológia............................... 412 
gagorodička .......................... 412 

Gagyvúd................................ 413 
Gajdoš, Július ......................... 39 
Gajdošová, Danica.................... 55 
Gaľa, Milan ........... 295, 296, 330 
Galdík, Peter......................... 336 
Gamanová, Anna .............97, 107 
Garajová Schrameková, Lujza

......................................... 379 
Garajová, Patrícia ................ 310 
Gašperan, Peter ...........21, 28, 35 
Gattamolesta, Rimini, Taliansko

.......................... 341, 342, 356 
Gebura, Ľubo ..................116, 121 
Geg, Nitra ....................37, 41, 50 
Geišberg, Marek ............295, 302 
Geišberg, Marián.. 204, 207, 208, 

232, 254, 295, 302, 304, 305 
Geišberg, Martin .. 294, 295, 302, 

305, 308, 309, 319, 321, 324, 
383, 385, 410 

Geišbergovci ..................241, 328 
gelotológia............................. 413 
Gepp, Gerhard....... 377, 384, 398 
Gerič, Alexander..... 78, 189, 196, 

204, 214, 232, 238, 249, 410 
Germonpré, Sven.................. 135 
Gertli-Danglár, Jozef ....192, 196, 

251, 412 
Gima, Mišo ........................... 264 
Gjerová, Dominika ............... 239 
Glocko, Peter ml. .. 212, 214, 232, 

238, 243, 304 
Glocková, Barbora.................. 253 
Gnoth, Eugen........................ 337 
Goldflam, Arnošt .................. 336 
Golisová, Jana....................... 352 
Gong, Bratislava ... 212, 214, 216, 

303, 306, 311, 323 
Görgey, Gábor ...............269, 272 
Gossányi, Peter ....................... 90 
Gotická katovna ORDÁL, 

Ostrava, Česko................. 278 
Grabinski, Tomasz.........369, 410 
Graczyk, Michal ................... 243 
Graf, Zvolen.......................... 176 
Graus, Pavel.......................... 339 
Grebáč, M. ............................ 239 
Gregar, Alexander .........299, 302 
Gregor, Peter...17, 23, 82, 83, 212, 

214, 311, 329 
Gregorová, Hana ...........24, 25, 29 
Grejták, Milan........................ 368 
Greksa, Marián...... 149, 158, 167 
Greksabath ........................... 167 
Grendel, Lajos ....... 336, 344, 361 
Greš, Ján ................................ 126 
Greššák, B............................... 79 
Grexa, Ján .....204, 205, 206, 207, 

212, 214, 291, 343, 355 
Griglák, Juraj ................149, 158 
Grigorov, Robo ..............101, 102 
Grimmovci ............................ 306 
Griškovec, Jevgenij............... 339 
Grodovská, Ľudmila ............... 218 
Grznárová, Michaela .....331, 348 
GUnaGU, Bratislava...37, 41, 44, 

47, 107, 115, 122, 140, 144, 

166, 190, 195, 263, 264, 267, 
268, 269, 271, 283, 289, 291, 
293, 294, 300, 301, 302, 335, 
336, 338, 353, 371, 372, 379, 
395 

Gunárik ................................ 205 
Guttler, Igor.......................... 210 
gýč...... 19, 26, 197, 201, 202, 203, 

205, 224, 245, 249, 252, 281, 
413 

gýčolytiáza ............................ 413 

H 
HA divadlo, Brno, Česko .. 69, 74 
Haasová, Monika ...........295, 299 
Haasová, Zuzana... 232, 242, 246, 

273, 295, 299, 302, 307, 322, 
324, 333, 335, 340, 341, 356, 
359 

Habbe et Meik, Essen, Nemecko
...263, 268, 276, 283, 289, 290, 
372, 398 

Haburský, L.............................. 30 
Hajdu, Ady ......18, 232, 233, 236, 

254, 334, 342 
Halaj, Vladimír....................... 16 
Halász, Géza ......................... 309 
Halčáková, Slávka ................ 122 
Halienová, Lenka.............319, 362 
Halvorsen, Johan .................. 381 
Hamar, Juraj............ 316, 348, 366 
Hamara, Juraj ........................ 39 
Hammel, Pavol...................... 149 
Hanniker, Laco ..................... 384 
Hansman, Judita.... 207, 221, 269 
Hanzlík, Ivan41, 47, 76, 107, 379, 

380, 400 
Harapáš, Žiar nad Hronom .. 182 
Haring, Vojto ...68, 72, 73, 74, 99, 

103, 122 
Harsányi, Ladislav... 373, 388, 406 
Harsányiová, Marianna .......... 35 
Haško, Alfréd ...141, 151, 153, 173 
Haško, Juraj .......... 335, 340, 342 
Haškova Lipnica, Lipnice nad 

Sázavou, Česko ............ 62, 65 
Hatala, Marián ..................... 304 
Hattala, M............................. 239 
Hatzaga Yomith Theatre, 

Jeruzalem, Izrael .....334, 340, 
360 

Haurík, Jozef ...............88, 92, 95 
Havadej, Zojco...................... 264 
Havel, Václav .................. 79, 375 
Havettová, Jaroslava............. 168 
Heger, Juraj............................ 41 
Hecht, Michal........................ 166 
Heidenreichová, Elke ............ 303 
Heller, Joseph ................270, 275 
Heriban, Dano....................... 309 
Herman, János ...................... 243 
Hevier, Daniel ....................... 336 
Hiltoff, Hilton.371, 377, 380, 386, 

395 
Hlaváč, Michal...................... 137 
Hlavandová, Mária ............. 61, 63 



 

 - 424 - 

Hledíková-Polívková, Ida ....... 316 
Hledíková-Polívková, Iva ..... 342 
Hložek, Ladislav ..................... 45 
Hnilá ryža, Žarnovica........... 116 
Hodál, Milan..................... 68, 74 
Hoffmanová, Oľga.................. 10 
Höger, Jozef ...190, 197, 264, 265, 

266 
Holetz, Tomáš........................ 226 
Holubová, Eva ........................ 47 
Holyagcirkusz, Budapešť, 

Maďarsko ..267, 283, 289, 290 
Homola, Laco.......................... 39 
Homola, Peter 270, 274, 286, 289, 

291 
Homolová, M. ................306, 311 
Homolová, Michaela ............. 336 
Hopsasa, Žilina ..................... 100 
Horák, Karol .................... 44, 45 
Horján, Viktor 336, 338, 353, 379 
Hort, Peter .....212, 214, 224, 270, 

275 
Horváth, Karol D.. 122, 124, 128, 

135, 204, 211, 239, 253, 264, 
270, 274, 275, 292, 310, 340, 
344, 353, 363 

Horváthová, Iveta................. 304 
Horváthová, Júlia ................. 379 
Horváthová-Čisáriková, Alena317, 

329, 370, 407 
How?No!Cuc, Martin ...269, 273, 

291 
Hradská, Miluše ................... 373 
Hraný Amatérsky Humor vo 

filme ..........................194, 197 
Hrašková, Alena.... 46, 47, 48, 414 
Hrmo, Ján............................. 337 
Hrnčiarová, Eva ................... 102 
Hrončatá, Žiar nad Hronom .. 33 
Hrončo, Benjamín 17, 20, 40, 46, 

81, 88, 103, 115, 126, 147, 168, 
371, 380 

Hrončová, Eva .......................... 1 
Hronský, Martin................... 305 
Hrot, Žilina............................. 19 
Hrubý, Jan........... 60, 62, 65, 251 
Hrušovský, Štefan................... 38 
HT, Žilina ......................237, 241 
Hub, Ulrich........................... 377 
Hudáková, Danica ................ 337 
hudba... 11, 18, 26, 33, 38, 45, 51, 

59, 69, 77, 90, 98, 108, 116, 
122, 130, 137, 149, 157, 167, 
176, 182, 187, 191, 195, 209, 
213, 237, 241, 269, 272, 302, 
307, 335, 340, 377, 380 

Hudba z Marsu, Trnava158, 167, 
182, 237, 241, 381, 382, 395 

Hudec, Ivan ............................ 16 
Hudobné divadlo, Trenčín... 269, 

272, 289, 291 
Hulej, Robo....................238, 241 
Huljaková, Monika................. 120 
Hulka, Vladimír...................... 62 
Humeňanská, Petra .......372, 373 
humoris pauza ...................... 414 
Hurajová, Lucia.................... 276 

Husa na provázku, Brno, Česko
............................ 97, 100, 107 

husacinec roka ...................... 414 
Husák, Gustáv .................. 4, 413 
Húska, Štefan.................197, 198 
Húsková, Nataša..................... 154 
Húščava, Dušan .............381, 382 
Húževka, Marián .................... 54 
Hvozdovičová, Jana................ 293 
Hyža, Ladislav .................78, 383 

C 
Chalupka, Ján....................... 272 
Chandler, Clive..... 295, 299, 300, 

311, 322, 329 
Chaos, Šurany..................98, 102 
Chaplin .. 109, 128, 129, 148, 150, 

195, 201, 364 
Chicago Adam Picture.......... 304 
Chiki liki-tu-a, Prešov...191, 195, 

210, 213 
Chiméra, Bratislava............ 4, 11 
Chládek, Henrich.................. 236 
Chlebík, Ján.............................. 4 
Chmel, Rudolf....................... 232 
Chobotovic chalani, Handlová

..................................137, 139 
Chovancová, Janka................. 80 
Chovančíková, Júlia ............. 384 
Chovanec, Martin ................. 380 
Chovanec, Vladimír......151, 160, 

169, 179, 184, 185, 199, 376 
Christová, Ivana ..................... 71 

I 
I Circondati, Taliansko.377, 386, 

396 
Ihla, Bratislava ................. 59, 62 
Iktus, Nitra ....................... 50, 62 
Iľf, Iľja ................................... 77 
Illenčík, F. ............................. 107 
iluzionisti. 196, 209, 214, 238, 246 
Improkarikatúra .. 266, 274, 277, 

291, 310, 328, 384 
improvizácie....238, 269, 302, 336 
In Actus V-klub VŠP, Nitra.... 90 
iné podujatia ....12, 20, 27, 34, 40, 

46, 53, 61, 71, 78, 91, 100, 109, 
118, 124, 131, 139, 150, 159, 
168, 177, 182, 187, 194, 213, 
244, 276, 312, 347, 388 

Inštitorisová, Dagmar ...1, 13, 18, 
19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 
38, 39, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 
71, 90, 92, 107, 116, 117, 124, 
149, 158, 176, 177, 178, 187, 
217, 409 

internetové stránky197, 198, 271, 
304 

Ish Theater, Izrael . 373, 378, 397 
Ivičič, Pali ......................333, 356 

J 
Jablonovský, Fero. 123, 131, 138, 

211, 214, 313, 328, 331, 336, 
343, 344, 354, 357, 362, 363, 
369, 377, 384, 385, 398, 401, 
410 

Jakab, Róbert 376, 379, 387, 397, 
402 

Jakabčic, Matúš .............149, 158 
Jakubec, Pavel232, 238, 242, 251, 

260 
Janček, Vlado......... 211, 377, 399 
Janečková, Ľudmila................ 63 
Janíček, Jaroslav............240, 243 
Janíková, Nataša................... 240 
Janíková, Oľga ....................... 18 
Jankech, Peter................381, 382 
Jankovič, Ľubomír................ 239 
Janků, Peter...... 1, 137, 149, 167, 

182, 191, 196, 204, 210, 211, 
214, 223, 232, 238, 241, 243, 
249, 252, 254, 263, 264, 269, 
272, 276, 290, 294, 295, 302, 
307, 319, 341, 381, 382, 395, 
410 

Janotík, Karol ....................... 228 
Janovic, Ján ........................ 4, 11 
Janovic, Tomáš ... 4, 9, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 36, 41, 42, 52, 57, 
58, 61, 62, 65, 189, 193, 196, 
204, 211, 214, 232, 238, 243, 
249, 254, 261, 263, 264, 267, 
270, 271, 275, 276, 277, 283, 
284, 291, 292, 294, 295, 304, 
310, 321, 329, 331, 336, 343, 
344, 354, 357, 361, 363, 364, 
369, 374, 375, 383, 384, 388, 
399, 400, 405, 408, 409, 410 

Jánsky, Ľudovít .................... 348 
Januárové prekvapenie, Vráble

..................................209, 213 
Jarina, Dušan.................... 63, 73 
Jarmočné pouličné divadlo 

Romana Slaninu, Rimavská 
Sobota .......................209, 213 

Jaslovský, Marian. 189, 197, 249, 
281, 329, 410, 413 

Javorský, Igor ................340, 363 
Javorský, Vlado ...................... 90 
Jazz folk club .......................... 90 
JBM film & TV, Bratislava .. 304 
Jedľovina, ľudovka................. 51 
Jednofázové kvasenie, Bratislava

......................................... 241 
Jégé, Ladislav Nádaši.....378, 385 
Jelenszky, László................... 309 
Jerševská, Petra ........................ 21 
Jesus underground band, Žiar 

nad Hronom..............116, 122 
Jive, Bratislava ....................... 39 
Jobus, Branislav.............210, 232 
Johanides, Juraj.... 189, 197, 210, 

215, 242, 244, 249, 410 
Jošková, Gabriela ................. 161 
Juhás, Ľubomír........ 68, 117, 251 
Juráň, Paľo ........................... 122 



 

 - 425 - 

Juráňová, Jana ..................... 336 
Jurča, Štefan......................... 122 
Jurinová, Barbora ................ 239 
Jurisová, Daniela ... 212, 215, 224 
Juriš, Arpád............. 80, 151, 160 
Jurkas, Roman ..................... 243 
Jurkemik, Ladislav........205, 207 
Jurkovičová, Alžbeta .....378, 385 
Just, Vladimír ....................... 375 
JW producentská spoločnosť 

s.r.o., Bratislava240, 276, 338, 
343, 344, 362 

K 
K.B.T., Poprad...............306, 311 
Kabaret.. 195, 209, 213, 237, 269, 

302, 335, 377 
Kacafírek, Martin..........298, 311 
KAČICE Z KAČICE, Banská 

Bystrica.....................303, 313 
Kaiser a spol., Topoľčany. 89, 95 
Kaiser, Robo ...168, 186, 187, 409 
Kajan, Ondro........................ 258 
Kalinčík, Tomáš.................... 190 
Kálman, Stano ...............238, 241 
Kamas, Ľuboš ..................... 4, 11 
Kamenický, Peter ................. 282 
Kamenský, Marián 303, 309, 320 
Kanala, Kazo ...90, 109, 123, 131, 

138, 158, 238, 251, 261 
Kanik, Tibor ......................... 235 
Kapitáňová, Daniela .....264, 276, 

277, 292, 310, 328, 343, 344, 
377, 378, 385 

Kapusta, Peter ...................... 296 
Karásek, Ján....................157, 163 
Karásek, Miloš.................. 63, 88 
Karavana, Spišská Nová Ves186, 

187, 191, 210 
karikatúra.. 11, 19, 26, 33, 39, 46, 

51, 60, 70, 77, 90, 99, 108, 117, 
123, 130, 137, 182, 192, 196, 
211, 214, 238, 242, 270, 274, 
303, 309, 336, 343, 377, 384, 
403 

Károly, Pavel ..... 73, 80, 369, 383 
Karpatské chrbáty, Bratislava

..................................237, 241 
Karpatské chrbáty, Vrbové .. 137 
Karpatskí pastieri, Bratislava

......................................... 208 
Karpina, Bratislava .............. 242 
Karpinský, Peter................... 384 
Kasprzyk, Lukáš................... 389 
Kasprzyk, Miroslav .... 34, 37, 41, 

44, 59, 65, 90, 92, 97, 102, 104, 
107, 116, 123, 149, 150, 156, 
157, 159, 160, 162, 163, 165, 
166, 168, 169, 170, 172, 175, 
176, 178, 179, 181, 183, 186, 
189, 190, 195, 204, 209, 233, 
244, 249, 254, 264, 269, 272, 
291, 294, 295, 300, 312, 371, 
380, 387, 389, 394, 409, 410, 
414 

Kasprzyk, Tomáš.................. 389 

Kasprzyková, Táňa................. 45 
Kasprzykovci ...................92, 149 
Kassai, Csongor ..... 233, 264, 379 
Kastner, Barbara... 306, 312, 318 
Kaščák, Michal ................70, 270 
Kášová, Eva .......................... 239 
Katedra bábkoherectva DAMU, 

Praha, Česko...................... 33 
Katina, Július.....3, 13, 21, 28, 35, 

42, 54, 73, 80, 81, 100, 104, 
106, 230 

Kavulič, Vlado ...................... 264 
Kazimír, Július ....................... 51 
Kelíšková, Barbara ............... 301 
Kellenberger, Martin.....310, 311 
Kelley, Eva............................ 264 
Kelley, Pavol ......1, 205, 217, 223, 

234, 239, 247, 254, 266, 271, 
279, 282, 283, 286, 287, 296, 
314, 332, 337, 343, 350, 351, 
355, 363, 389, 391, 393, 399, 
400, 407 

Kemka, Juraj.................376, 402 
Kenda, Milan .................138, 143 
Kerata, Laco ....77, 204, 211, 270, 

275, 310, 344, 353, 379 
Kipeťová, Vlasta............... 35, 42 
Kirschner, Jana .............204, 210 
Kirschner, Miroslav.............. 158 
Kirschner, Vladimír ............... 63 
Kislingerová, Klára .......... 73, 80 
Kittler, Vladimír................... 379 
Kizáková, Zuzana ................. 292 
Klajban, Stanislav..........303, 309 
Klausová, Lívia ....................... 78 
Kleiman, Dušan .7, 36, 42, 43, 52, 

53, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 
68, 70, 74, 415 

Klena, Eduard ....... 191, 196, 238 
Klimáček, Viliam .... 37, 107, 122, 

267, 270, 271, 274, 275, 301, 
302, 303, 304, 335, 372, 379, 
395 

Klub mladých, Sitno ............... 92 
Klub mladých, Šaľa................ 40 
Klub pouličních umělců Josef 

Kočí, pouliční divadlo 
Trakař, Praha, Česko ........ 77 

Kľúčik, Peter .................149, 251 
KM DK ROH, Čadca.............. 68 
KNAP, Banská Bystrica.......... 44 
Knap, Peter....................... 73, 74 
Knapp, Ján ............................. 13 
Kňažko, Marian...............378, 407 
Kňažko, Milan ...............374, 396 
Knezovič, Dušan ..................... 47 
knihy ..........................73, 80, 392 
Knižnica Juraja Fándlyho, 

Trnava ............................. 384 
Kocka, Štefan.................107, 123 
Kočí, Josef............................... 77 
Kochanski, Bratislava........... 273 
Kochanský, Marián 68, 108, 163, 

167, 189, 195, 226, 227, 228, 
229, 231, 233, 244, 249, 253, 
256, 260, 261, 265, 324, 348, 
359, 409, 410 

KOKOS, Žilina ....................... 68 
Kolaps, Hradec Králové, Česko

........................................... 33 
Kolář, Martin.................298, 311 
koláž... 46, 90, 138, 158, 182, 196, 

211, 214, 246 
Kolínský, Jiří...................192, 201 
Kollar film, Bratislava ...239, 242 
Kollár, Ján ........................ 39, 68 
Kollár, Mário Kuly ............... 337 
Kollár, Miroslav ........ 98, 102, 104 
Kolláriková, Janka ........... 1, 403 
Kolníková, Katarína .....258, 265, 

266, 267, 285, 289, 292, 324, 
348, 359, 373 

Komická skupina Hotovo, 
Rimavská Sobota ............. 148 

Komorné divadlo, Prievidza . 123 
Konečný, Bohuš .................... 264 
Konrád, József ...................... 235 
Konzervatórium, Bratislava . 238 
Kopcsay, Márius ................... 270 
Kopecký, Milan..................... 103 
Kopecký, Miloš ..........78, 85, 144 
Koperová, Eva.172, 177, 179, 181, 

182, 183, 184, 216, 220 
Kopl, Petr.......................298, 311 
Kopták, Miloš ....................... 123 
Korbáč, Myjava 90, 97, 101, 116, 

129, 137, 139, 144, 238, 245 
Korená, Lucia ....................... 337 
Kostka, Braňo................341, 352 
Kostúriková, Alena ........... 21, 28 
Koščová, Veronika .........305, 312 
Košecký, Slavo ...................... 352 
Kotiers, András..................... 235 
Kotrha, Ľubomír ...... 68, 90, 192, 

196, 243, 251 
Kotúček, Martin ................... 379 
Kouba, Michal ...............298, 311 
Koubková, Jana ................ 77, 86 
Kovács, Kamil......................... 47 
Kováč, Ivan24, 25, 26, 29, 99, 103, 

150, 189, 196, 204, 211, 214, 
224, 249, 294, 295, 310, 410 

Kováč, Peter...189, 197, 249, 263, 
269, 272, 288, 294, 295, 302, 
321, 331, 335, 357, 369, 377, 
401, 410 

Kovačevičová, Tatiana.......... 197 
Kováčik, Ivan......... 117, 243, 251 
Kováčiková, Kristína ....303, 306, 

310, 311, 313 
Kováčová, Dagmar ........310, 311 
Kováčová, Erika ................. 4, 22 
Kovár, František... 295, 310, 311, 

329 
Kožuch, Ján ............................ 10 
Kožuch, Peter........................ 188 
Krajcer, Daniel ...... 370, 388, 405 
Krajčiová, Helena ................. 352 
Krajčovič, Martin .. 337, 350, 355 
Krajňák, Michal ................... 242 
Krajské bábkové divadlo, 

Banská Bystrica ......10, 19, 33 
Krakovič, Miloš...................... 317 
Kráľ, Milo.............. 341, 342, 356 



 

 - 426 - 

Králik, Branislav ...........161, 188 
Králiková, Andrea. 179, 184, 188 
Králiková, Veronika .....160, 169, 

179, 184, 185, 188 
Krasula, Jozef 107, 269, 272, 291, 

376, 379, 380, 400 
Krasztev, Péter ..... 331, 358, 369, 

401, 410 
Kratochvíl, Rudo .................. 337 
Kraus, Ivan ........................... 385 
Krč-Jediný, Ján ...........25, 44, 45 
Kredenc, Nižná nad Oravou .. 90, 

98, 102 
Krejča, Henrich .................... 169 
Krejčí, Hubert ...............272, 275 
Kremnica .............................. 414 
Kremnické divadlo v podzemí . 3, 

10, 14, 17, 22, 24, 30, 32, 36, 
37, 43, 44, 47, 50, 59, 62, 65, 
68, 73, 77, 83, 85, 91, 105, 111, 
173, 209, 227, 229, 329, 376, 
378, 387, 394 

Kret, Anton....................378, 385 
Krištúfek, Peter .... 274, 275, 292, 

304, viz 
Krivda, Richard.................... 342 
Kríž, Igor ............... 188, 199, 217 
Krnáč, Dušan........................ 264 
Krofta, Jakub ....................... 337 
Kroner, Jozef .....6, 369, 388, 402, 

404, 406 
Kronerová, Zuzana204, 207, 208, 

222, 373, 388, 406 
Krosny, Ireneusz.... 374, 377, 396 
Krošlák, Ján ......................... 129 
Krotos, Tadeusz.................... 243 
Kroupa, Vladimír ............275, 292 
Kršiaková, Alena ...... 1, 111, 119, 

125, 126, 128, 130, 133, 140, 
142, 143, 199, 217 

Krziskow, Miroslav .............. 243 
Kuba, Vladimír..................... 243 
Kubal, Viktor.4, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 20, 24, 26, 27, 103, 108, 
109, 168, 233, 235, 243, 244, 
246, 249, 250, 251, 254, 257, 
260, 261, 262, 265, 281, 288, 
316, 324, 359, 409, 411 

Kubalová, Anna.................... 233 
Kubáň, Dušan.299, 335, 339, 376 
Kubáň, Ján ......................198, 203 
Kubasák, Anton.............215, 310 
Kubec, Roman ...................... 243 
Kubínske prefíkané divadlo, 

Dolný Kubín ................ 11, 17 
Kubiš, Pavol M. .4, 11, 14, 31, 51, 

53, 55, 58, 59, 60, 66, 75, 82, 
83, 87, 127, 145, 251, 384, 398 

Kubovčík, Michal ..........372, 373 
Kucianová, Anna ...................... 1 
Kuchárek, Juro..................... 379 
Kukorelly, Endre .................. 385 
Kulich, Ján............. 269, 273, 275 
Kulíšek, Vladimír . 128, 129, 131, 

134, 148, 150, 166, 195, 196, 
201, 233, 241, 243, 254, 300, 
312, 409 

Kultúrne a spoločenské 
stredisko, Bojnice............... 38 

Kulturno družstvo Priden možic, 
Srbsko .............................. 338 

Kunc, Vladimír ................. 61, 65 
Kupka, Marián ......................... 4 
Kupkovič, Ladislav............... 381 
Kuric, Ján ......................281, 295 
Kuric, Radoslav .................... 186 
Kuriľák, Dodo ...............295, 304 
Kuruc, Blažej ........................ 161 
Kusendová, Sylvia........73, 80, 93 
Kuska, Ján .......................52, 131 
Kusy cukru, Kremnica ..186, 212 
Kušík, Pavol.......................... 380 
Kutňas, Imre..271, 274, 276, 290, 

291 
kúzelníci. 190, 194, 196, 198, 201, 

209, 213, 214, 238, 246, 267, 
268, 275, 277, 289, 290 

Kyrmezer, Pavol ................... 240 
Kyzeková, Zuzana ................ 379 

L 
La Comédie des Masques, Essen, 

Nemecko ....372, 377, 380, 386 
LaBon, Hlohovec .. 302, 307, 308, 

319 
Labuda, Marián.... 40, 44, 46, 47, 

140, 409 
Labudová, Paulína................ 239 
Labyrint3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 

30, 34, 35, 42, 48, 49, 54, 63, 
72, 79, 88, 93, 96, 102, 104, 
111, 118, 124, 126, 133, 141, 
144, 153, 177, 183, 235, 246, 
255, 260, 278, 279, 329, 332, 
400 

Lacko, Marián ....... 117, 122, 143 
Lackovič, Igor6, 39, 42, 57, 67, 68, 

82, 106, 174, 251 
Laco, Vlado............................. 18 
Ladiči, Dolný Kubín ............... 60 
Lachký, Peter Petiar .....210, 214, 

223 
Lalo, Stanislav ........................ 54 
lamnepáreň ........................... 414 
Landlová, Mária ................... 379 
Lapšanský, Marián................. 36 
Lasaro de Jesús Hodelin Thomas

......................................... 380 
Lasica, Milan .....25, 59, 172, 189, 

190, 193, 195, 196, 204, 205, 
207, 208, 238, 249, 264, 268, 
270, 275, 276, 290, 294, 357, 
371, 374, 375, 377, 396, 409, 
411 

Lašut, Filip.....................204, 408 
Latinák, Lukáš...... 236, 376, 379, 

387, 397, 402 
Lavrík, Silvester ... 122, 128, 135, 

204, 211, 215, 264, 270, 274, 
292, 310, 340, 344, 353, 363, 
380, 381, 383, 384, 385, 400 

LDO ZUŠ, Bojnice.........306, 311 
Le Pajaco, Bratislava ............ 130 

Lehoczki, Károly.... 243, 274, 309 
Lechan, Milan..4, 10, 12, 14, 238, 

243 
Lejková, Lucia ...............303, 310 
Lenárová, Anna ...................... 54 
Lenko, Boris...310, 344, 353, 381, 

400 
Lesná, Ľuba.............................. 84 
Lesyk, Alan ....270, 274, 286, 289, 

291 
Leššo, Koloman52, 204, 211, 214, 

224 
Levočská divadelná spoločnosť, 

Levoča .............................. 337 
Ličková-Dzubáková, Eva .... 27, 30 
Lieskovcová, Jana................... 80 
Lichnerová, Valéria . 73, 102, 111 
Lichý, Lubomír...... 377, 384, 398 
Lindovská, Nadežda.......... 41, 57 
Lipa, Banská Bystrica.19, 24, 26, 

33, 236, 410 
Lipa, Peter .....58, 59, 62, 65, 140, 

233, 236, 254, 331, 334, 335, 
342, 357, 410 

Lipecki, Wieslaw................... 243 
Liptáková, Stanislava ............. 82 
Literárny spolok Draždiak, 

Bratislava......................... 157 
literáti .... 196, 211, 214, 238, 243, 

274 
literatúra.... 61, 87, 167, 193, 211, 

243, 253, 267, 270, 274, 292, 
304, 310, 324, 336, 343, 377, 
384 

Livery, Kremnica...........158, 167 
Lofajová, Eva...................... 4, 11 
LOJZO, Bratislava24, 26, 27, 30, 

33, 34, 36, 39, 43, 45, 51, 68, 
70, 77, 86, 90, 108, 123, 144, 
149, 158, 163, 167, 172, 173, 
210, 226, 227, 228, 229, 263, 
264, 265, 273, 329, 381, 382, 
395 

Lokálka, Praha, Česko............ 39 
Long, Adam ...................302, 305 
Louziana, Prievidza .......157, 176 
Lubellan, Jakub .............303, 309 
Lúč, Martin............................. 50 
Lugár, Roman........ 233, 244, 249 
Lukáč, Vincent...............205, 207 
Lukáčik, Miroslav..........227, 264 
Lunetrdlo, Partizánska Ľupča

...166, 176, 208, 238, 240, 245, 
270, 277, 294, 303, 313, 336, 
348 

Lupták, Peter ........................ 385 
Luptovský, Peter................... 188 
Lutherová, Magda .................. 35 
Luža, R.................................... 60 
Lužinová, Soňa ..............123, 244 
Lysek, Peter .4, 19, 28, 54, 73, 80, 

81, 85, 93, 102, 111, 112, 119, 
120, 121, 124, 125, 126, 127, 
133, 140, 152 



 

 - 427 - 

M 
M Divadlo, Senica................. 157 
M.E.L.L., Rimavská Sobota 191, 

209 
Macek, V................................. 25 
Mačák, Marek ....... 210, 214, 223 
Maďarský kultúrny inštitút, 

Bratislava......................... 256 
Macháčková, Monika ............. 227 
Machej, Zbigniew .. 331, 358, 410 
Machovič, Rudolf... 18, 19, 21, 22, 

28, 35, 41, 42, 57, 82 
Maiga, Ibrahim..................... 336 
Maják, Žilina ........... 4, 11, 20, 26 
Majakovskij, V. V................... 37 
Majerský, Vladimír .............. 165 
Majstri sveta vo varení a jedení 

halušiek, Banská Bystrica 245 
Makarov, Fyodor... 373, 378, 397 
Makovice, Žilina ... 129, 184, 270, 

277, 303, 313, 336, 348, 380, 
387, 389 

Malachovský, Sveťo .....335, 336, 
359 

Malé estrádne divadlo Femina, 
Dolný Kubín ..... 186, 237, 239 

Malevil, Modra ..... 167, 176, 187, 
210, 213, 269, 381, 382, 395 

Malinowski, Jacek .........271, 276 
Maliti, Romana..............191, 196 
Mandragora, Bratislava ......... 18 
Manetti, Lorenzo .................. 264 
Mango Molas, Bratislava..... 299, 

308, 324 
Mango Percussion, Bratislava

......................................... 149 
Mankovecký, Peter ............... 237 
Marabu, Bene Erszébet 243, 295, 

309 
Marek, Filip....302, 308, 310, 319 
Marenčin, Albert .................. 243 
Marchetti .............................. 267 
Marišler, Stanislav................ 388 
Marko, Miroslav73, 80, 175, 217, 

247, 279, 314, 350 
Markovič, Milan ... 36, 40, 41, 42, 

46, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 62, 
65, 78, 79, 82, 85, 115, 140, 
141, 147, 150, 164, 189, 195, 
196, 204, 207, 208, 214, 215, 
216, 221, 225, 232, 233, 235, 
237, 238, 245, 249, 250, 252, 
253, 254, 261, 263, 264, 266, 
267, 268, 271, 273, 274, 275, 
277, 282, 288, 289, 290, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 304, 
305, 312, 313, 320, 324, 327, 
328, 334, 342, 343, 348, 355, 
364, 365, 370, 374, 375, 377, 
378, 383, 409, 410 

Markovič, Oto................4, 11, 17 
Markýz De Sade ................... 107 
Márna snaha, Bratislava ..... 238, 

245, 270, 277, 303, 313 
Maronif, Viedeň, Rakúsko... 299, 

308, 324 

Marta a Tena, Tisovec ...137, 139 
Martinovič, Štefan ................ 379 
Marušiak, Jozef .................... 336 
Marušiak, Slavo ...................... 17 
Maruška, Rudolf..................... 28 
Matej, Adam......................... 304 
Matejka, Lukáš..................... 304 
Matelko, Modra .... 269, 381, 382, 

395 
Materinky, Šaľa..... 270, 275, 290 
Matisková, Elena ...................... 1 
Matoušek, Pavel.................... 375 
Matrka, Simon...................... 243 
Mattis.................................... 267 
Matulík, Ivan .......................... 52 
Matuška, Mirek ...................... 69 
Mazalanová, Michala............ 304 
Méhes, Csaba..233, 235, 243, 254 
Melcer, Ladislav ................... 125 
Melich, Ján ...3, 28, 42, 54, 73, 80 
Melkovič, Ján.237, 264, 265, 266, 

267, 268, 285, 289, 292, 324, 
359 

Meluš, Peter ....168, 186, 187, 409 
Menotta, Luciano...........386, 396 
Mesiarik, Ladislav .................. 13 
Messengers, Žiar nad Hronom

......................................... 122 
Mestské divadlo, Žilina.302, 305, 

324 
Mestské zastupiteľstv, Levice305 
Mestské zastupiteľstvo, Prešov

......................................... 305 
Metelica, Bardejov................ 191 
Mieden, Otto van der.....345, 361 
Miezga, Marián..............376, 402 
Mihaľ, Miro...115, 122, 149, 159, 

166, 176, 181, 186, 209, 387 
Mihálik, Igor......................... 350 
Miháliková, Mária .. 265, 268, 278, 

282, 283, 284, 285, 286, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 305, 
306, 307, 310, 311, 312, 320, 
321, 322, 323, 324, 376, 388, 
400, 402 

Miháliková, Veronika ............. 13 
Michalec, Peter ... 68, 91, 99, 103, 

108, 251 
Michalica, Peter .................... 295 
Michalicová, Zuzana.....151, 154, 

155, 160, 169 
Michalides, Marián................. 50 
Michalidesová, Silvia ............ 379 
Michňa, Peter ........................... 4 
Mikláš, Dodo....227, 228, 229, 249 
Mikloško, František.............. 205 
Mikolaj, Dušan....................... 368 
Miková, Maja..................109, 113 
Mikulčík, Kamil..... 264, 276, 352 
Mikulík, Peter....................... 374 
Mikurčík, František.......227, 264 
Mikuš, Ján ............. 209, 212, 214 
Mikuš, Jozef.......................... 233 
Milo Kráľ Band, Martin341, 342 
Miłobędzka, Krystyna ...271, 276 
Mim Teatar, Gabrovo, 

Bulharsko ......... 340, 347, 360 

Mimoza, Praha, Česko.38, 45, 47 
Minetrdlo, Partizánska Ľupča

....190, 194, 196, 212, 214, 243 
Minium, Nová Dubnica..... 32, 41 
Minka, Marko S....... 136, 140, 142 
Mischura, Tomáš ... 335, 337, 361 
Mišanek, Andrej ..................... 90 
Miškov ...........................197, 198 
Miškovič, Ján ........................ 303 
Mitch & Mitch, Poľsko .236, 241, 

254 
Mixiband Divá hus, Nitra 46, 51, 

60 
Mizera, Ivo.............................. 37 
MJF RKS, Prievidza ............... 90 
Mloci, Prešov .39, 45, 51, 98, 108, 

123, 144, 167, 209, 263, 264, 
273, 293, 380, 382, 395 

Mlyňanská, V. ...............17, 18, 22 
Modré hory, Bratislava.307, 308, 

324 
Mokoš, Jozef ..189, 193, 196, 204, 

214, 232, 233, 238, 240, 249, 
270, 294, 295, 303, 331, 336, 
337, 347, 355, 357, 360, 364, 
374, 375, 376, 377, 378, 396, 
407, 409, 410 

Mokrý, Juraj........................... 215 
Molnárová, Linda .... 309, 314, 324 
Moravčík, Jozef .................... 115 
Moravčík-Jakubovec, Jozef . 304, 

306 
Moreno, Pedro Rafael Garcia

..................................308, 324 
Mores, Vlado........................... 62 
Mošan, Miro ........................... 62 
mottá ...............146, 175, 181, 186 
Motyčka, Ľubomír.................. 89 
Mráz, František .............. 46, 251 
Mrocková, Katarína ......... 73, 80 
Mrožek, Slawomir .........336, 354 
Mucha, František...................... 86 
Muchová, Eva ...............77, 79, 84 
Mularčík, Ondrej.................. 3, 4 
Müllerová, Emília ................. 264 
Muránska, Mária...........306, 311 
Murat-Oravcová, Natália .... 238, 

242, 251 
Murín, Gustáv ....... 26, 27, 29, 384 
Musil – Dvořák, Hradec 

Králové, Česko................... 51 
Musil, Dušan ......................... 240 
Musilová, Pavlína.................. 240 
mušketieri gagov ................... 415 
Muzejní maringotka, Brno, 

Česko ....................69, 73, 116 
Múzeum Gýča190, 200, 206, 220, 

222, 246, 248, 249, 258, 278, 
280, 281, 296, 313, 314, 317, 
326, 329, 348, 349, 364, 365, 
390, 392, 393, 405, 415, 417 

muzikanti ............... 196, 210, 214 
Mydlo, Svetozár ...... 90, 233, 234, 

242, 243, 252, 336, 343, 362 



 

 - 428 - 

N 
Nadácia pre deti Slovenska.. 210, 

239, 242, 244 
Nagy, Dado .....270, 274, 275, 292 
Nagyová, Zora .................... 1, 14 
Nahálka, Martin .... 379, 387, 397 
Náhodní pocestní, Martin-

Vrútky .............. 269, 273, 291 
Nárožný, Miroslav 124, 159, 163, 

203, 255, 264, 414 
Nárožný, Peter...................... 102 
Náther, Pavol .212, 215, 224, 238, 

270, 275, 286, 303, 310, 378, 
385 

Nazaruk, Piotr ...............271, 276 
Necpal, Pavel .......................... 62 
Nedomová, Mária . 233, 264, 372, 

373 
Nedvěd, Honza....... 271, 273, 274 
Nech sa páči, Žiar nad Hronom

..................................116, 122 
Nemec, Marcel 136, 139, 305, 409 
Nemes, Zoltán ....................... 309 
Nepojízdní housenka, Brno, 

Česko ................................. 77 
Neubauerová, Kamila....298, 311 
Nicolai, Aldo ..................378, 385 
Nicolaus, Liptovský Mikuláš . 52, 

61, 64, 71, 78, 86, 91, 100, 109, 
131, 159, 177, 187 

Nikodém, Michal .................. 190 
Nikolaj ...........................338, 361 
Nikolič, Miloš........................ 269 
Niňaj, Peter........................... 273 
Ninov, Ivajlo .......... 336, 343, 362 
No a čože, Dolné Vestenice 89, 97 
No Name.........................215, 239 
Noga, Miroslav ..............389, 399 
Noisecut, Bratislava .............. 187 
NOMINÁCIE + AKADEMICI + 

LAUREÁTI ..... 195, 213, 237, 
269, 302, 335, 377 

Norisová, Soňa ...................... 352 
Novák, Adam ........................ 304 
Novák, Jiří .....122, 123, 131, 138, 

251 
Novák, Michal.299, 335, 339, 376 
novinky 10, 16, 36, 44, 50, 68, 76, 

88, 96, 107, 128, 136, 146, 156, 
175, 189, 205, 233, 265, 296, 
331, 369 

noviny, časopisy .................... 197 
Novotná, Mariana................... 325 
Nový album, Bratislava ...99, 108 
Nový čas................................ 239 
Nvota, Jakub..176, 181, 213, 240, 

261, 263, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 294, 
295, 302, 304, 321, 338, 339, 
377, 410 

Nvota, Juraj........... 159, 210, 268 
Nvotová, Dorota.................... 272 

O 
Obertová, Veronika .............. 384 

Objav roka/festivalu ............. 197 
Oblezer, Ľudovít ..................... 63 
Ogurčák, Dušan...............3, 4, 40 
Ogurčák, Milan....................... 38 
Ohrádka, Adrián .. 148, 150, 151, 

176, 177, 181, 187, 191, 195, 
209, 214, 233, 244, 254, 272, 
276, 300, 312, 346, 380, 387, 
389 

Okena Theatre, Senica.......... 107 
Okruhlica, František ........ 52, 90 
Oľhová, Jana .................335, 337 
Olič, Jiří ................. 204, 205, 206 
Olomoucký Tvarůžek ............. 44 
Olšinský, Rodan...................... 68 
Ondrejička, Erik................... 377 
Ondrík, Milan........ 379, 387, 397 
Ondřejíček, Radoslav ........... 271 
Opoldusová, Jena ... 261, 315, 369, 

370, 403 
Oravcová, Natália. 37, 41, 42, 108, 

109, 110, 113, 146, 147, 148, 
151, 154 

Oravec, Peter .................306, 311 
Oravec, Zdenko ................ 73, 80 
Orchester nového primitivizmu, 

Banská Bystrica ........237, 241 
Ortodoxné apelatívne 

akožedivadlo, Prievidza .. 181, 
186 

Osadía, Španielsko. 296, 301, 319 
Oskar Rózsa Partnership 

Unlimited, Bratislava...... 381, 
382, 395 

Ostrolucký, Jozef .................. 380 
Osvobozené divadlo Voskovca a 

Wericha ....................240, 261 
Oswaldová, Ľudmila............... 28 
Oszlík, Peter....337, 339, 340, 361 
Otáznik, Martin .................... 129 
otrtúlenie............................... 415 
OZ Arabeska, Nitra .............. 239 
OZ Divadlo J. G. Tajovského 

Bánov – Srandovná Bánovská 
Zostava, Bánov ................ 346 

OZ Kremnica nad zlato ........ 253 

P 
P.A.Ľ.O., Dolný Kubín ..116, 122 
Padlášový výber, Banská 

Štiavnica .......................... 116 
Páchnik, Peter....................... 368 
PAKA, Krakow, Poľsko ....... 267 
Palík, Peter ............ 275, 306, 311 
Palonder, Marcel .................. 149 
Palovič, Ján........................... 348 
Pályi, János ............ 377, 387, 395 
Páni bratia, Bratislava.......... 273 
Pankovčin, Václav ................ 337 
Panovová, Oľga .... 204, 214, 232, 

233, 238, 249, 294, 410 
pantomíma. 37, 38, 51, 77, 78, 90, 

128, 129, 131, 149, 150, 156, 
157, 159, 161, 166, 176, 186, 
195, 196, 209, 214, 235, 240, 

243, 255, 272, 307, 332, 340, 
347, 368, 371, 374, 377, 380 

Panušková, Drahomíra ......... 137 
Pápayová, Daniela 263, 270, 294, 

295, 303, 337, 350, 355, 391, 
410 

Para, Žilina ............................. 26 
Paradajs pikčr, Banská 

Štiavnica .......................... 237 
Paradox, Kremnica................. 98 
Parnas klub, Zvolen.......181, 186 
Parno Graszt, Maďarsko..... 341, 

356 
partneri .. 161, 199, 217, 246, 247, 

278, 280, 314, 349, 350, 390 
Paška, Pavol ........... 264, 266, 289 
Pašš, Patrik ml. ..............271, 274 
Pathetic Hypermarket Band, 

Bratislava..................269, 273 
Pauly, Edo............................. 122 
Pavlíček, František ................. 69 
Pavlovič, Ľubomír .................. 18 
Pazerini, Oľga.. 99, 192, 196, 251 
Pecko, Marián................109, 123 
Pedro, Španielsko ................. 307 
Péchy, Ladislav ............... 59, 337 
Pekarčík, Pavol ..............194, 197 
Pelendrek, Zvolen ................... 50 
Pemčák, Marián...................... 32 
PEN-KLUB, Bratislava......... 384 
Perkalaba, Ukrajina .....335, 341, 

356, 362 
Pernecký, Bohuslav.....51, 55, 90, 

251, 264, 270, 274, 286, 289, 
291, 377, 384, 398 

pesničkári.......191, 196, 210, 214, 
223, 238, 243 

Petiška, Peter .................... 30, 52 
Petráš, Oldo .......................... 149 
Petrenka, Pavol ..................... 263 
Petrikovičová, Dominika378, 385 
Petriščáková, Blanka........101, 102 
Petrov, Jevgenij ...................... 77 
Petrová, Nataša........ 101, 102, 104 
Petrusíková ........................... 118 
Piatko, Peter ......................... 384 
Piazzolla, Ástor ..................... 381 
Pietrzak, Darius .................... 243 
Pii Jem, Modra269, 381, 382, 395 
PIKI, Volyně, Česko ............. 191 
Piktor, Ľubomír.... 232, 233, 236, 

374, 387, 395 
Piš, Paľo................................ 137 
Piško, Rasťo.25, 79, 89, 122, 132, 

144, 204, 205, 206, 207, 221, 
232, 233, 236, 239, 249, 254, 
264, 286, 291, 294, 295, 328, 
377, 389, 399, 409, 410 

Pižurný, Anton...............167, 168 
Plaszky, Tomáš ..... 27, 34, 52, 91, 

148, 295, 300, 386, 395 
Platonov, Anton Pavlovič........ 37 
Plíhal, Libor............................ 62 
Ploštín Punk, Liptovský Mikuláš

......................................... 130 
počasie.. 12, 20, 28, 47, 53, 63, 72, 

79, 92, 102, 110, 119, 124, 132, 



 

 - 429 - 

139, 151, 160, 169, 178, 183, 
188, 198, 216, 246, 278, 313, 
349, 390 

Počiatek, Ján...304, 321, 327, 328 
Podlaski Teatr Pacynkowy, 

Poľsko............... 301, 302, 312 
Podlipný, Mojmír ................. 306 
Podmanický, Ján ...........304, 327 
Podskalský, Zdeněk .............. 239 
Podstraský, Anton .......44, 46, 77 
Pogorielová-Dušová, Jana ... 295, 

311 
Pohár improvizácie36, 41, 43, 47, 

49, 53, 56, 62, 66, 67, 72, 79, 
92, 97, 101, 108, 110, 116, 118, 
124, 132, 135, 136, 139, 140, 
141, 144, 150, 160, 162, 169, 
176, 178, 183, 187, 196, 197, 
202, 207, 214, 215, 216, 245, 
261, 271, 277, 288, 289, 291, 
295, 305, 313, 329, 348, 370, 
389, 394 

pohybové produkcie .....195, 209, 
214, 238, 269, 302, 335, 377 

Pohybovo-tanečné divadlo, 
Poprad ............................... 90 

Pokorná, Anna...............378, 385 
Pokorný, Michal ............298, 311 
Pokrok a Progres, Brno, Česko

........................................... 70 
Polák, Július ........................... 39 
Polák, Roman ......................... 18 
Polakovič, Dušan .... 62, 109, 123, 

131, 138, 149, 238, 242, 243, 
250, 251, 260 

Poldaufová, Mária .........369, 406 
Poliak, Jožo............................ 140 
Polícia SR ............................. 304 
Polívka, Bolek ....................... 375 
Polnišová, Petra .... 233, 239, 260, 

293, 301, 364, 376 
Polonská, Zuzana.................. 275 
Polónyi, Peter......... 149, 157, 163 
Pomajbo, Roman ...........376, 402 
Pomazal, Karel ....................... 69 
Pomothyová, Dada................ 384 
Pondelík, Štefan...................... 60 
Popovič, Anton ..................... 333 
Popovič, Dávid...............271, 274 
Popovič, Ivan .16, 19, 20, 27, 168, 

205, 206, 210, 215, 224, 233, 
238, 242, 243, 251, 270, 271, 
274, 286, 289, 291, 312, 319, 
336, 343, 362, 384, 409, 411, 
413 

Popovič, Sáva..136, 139, 305, 409 
Porubjaková, Zuzana ...301, 336, 

338, 353, 379 
poslanci NR SR..................... 304 
Posolda, Luvík ...................... 104 
Pospíšil, M. ............................. 25 
Pošta pre teba, STV, Bratislava

......................................... 215 
pouličné atrakcie .................. 313 
pouličné produkcie 196, 209, 212, 

213, 214, 237, 269, 302, 335, 
377 

Pozníček, Ludvík .................... 19 
Požiarnická kapela, Kremnica40 
Prameň, Banská Bystrica . 39, 45 
Pražmári, Jozef....................... 25 
pre deti. 11, 19, 27, 33, 40, 52, 60, 

70, 77, 91, 100, 109, 117, 123, 
131, 138, 149, 159, 168, 177, 
187, 193, 196, 212, 214, 238, 
243, 270, 275, 303, 311, 336, 
345, 377, 385 

Predpoveď počasia, TV 
Markíza, Bratislava ......... 215 

Preložník, Peter .............149, 158 
Pressburger Klezmer Band, 

Bratislava.......... 305, 309, 324 
Pressovar, Bratislava ....310, 344, 

353 
Prešporok, Bratislava ....... 19, 23 
Prešporské divadlo, Bratislava

......................................... 269 
Prevendarčík, Marián........... 305 
prezidenti AEFHaSKG......... 409 
prezidenti AHS ..................... 409 
Priesner, Christoph 335, 346, 361 
Prípravný výbor.................... 9, 15 
Prokeinová, Valika ............... 121 
Pružincová-Tušlová, Dagmar ... 10, 

13 
Puding pani Elvisovej, 

Bratislava......................... 242 
Punkreas, Moldava nad Bodvou

...................269, 272, 283, 291 
Puškár, Róbert...................... 273 
Puškáš, Jozef...212, 214, 271, 274 

Q 
QuasiMondo, Bratislava ...... 307, 

308, 324 

R 
Rabelais, Francois.. 301, 302, 322 
Ráczová, Katarína ................ 343 
Račko, Tibor ............................. 3 
Račková, Danka.................... 336 
Radena, Ľubomír.................... 90 
Radič, Stano...150, 181, 182, 183, 

189, 190, 194, 195, 197, 199, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 
210, 212, 213, 214, 218, 219, 
220, 222, 223, 224, 230, 231, 
232, 234, 246, 247, 249, 254, 
256, 260, 261, 265, 286, 287, 
304, 309, 324, 348, 355, 359, 
389, 404, 407, 409, 410, 411, 
412, 417, 418 

Radičová, Iveta ..... 204, 205, 215, 
232, 233, 234, 239, 249, 263, 
264, 271, 275, 285, 294, 296, 
304, 310, 321, 329, 331, 336, 
337, 358, 369, 370, 378, 401, 
407, 410 

Rádio Expres, Bratislava ..... 196, 
199, 210, 215, 271, 274, 276, 
304, 321 

Rádio Okey, Bratislava......... 196 

Rádio Rebeca, Banská Bystrica
..................................210, 215 

Rádio Twist........................... 150 
Rado(sť)dajné divadlo, Kláštor 

pod Znievom .................... 148 
Radošinské naivné divadlo, 

Bratislava..140, 207, 210, 215, 
235, 237, 239, 250, 254, 257, 
260, 263, 264, 265, 267, 268, 
269, 289, 290, 291, 303, 305, 
312, 372, 373, 377, 396 

Radošinské naivné divadlo, 
Radošina ............................ 50 

Radošinský divadelný súbor 
HLAVINA, Radošina....... 272 

Rák, Béla............................... 243 
Rakovská, Barbora ............... 336 
Rakyta, Daniel ....... 54, 63, 66, 73 
Ramos, Carlos................346, 361 
Rampák, Ján....................... 58, 64 
recitátori 191, 196, 212, 214, 238, 

243, 274, 336 
Redguy and Zmizixx, Bratislava

......................................... 191 
Regiment instrument, Kremnica

..................................187, 191 
Regitko, Miroslav.................. 117 
Rehák, František............137, 191 
Reichman, Ivan..................... 296 
Reitererová, Eva ................... 373 
reklama ................................. 198 
rektor UHaS.......................... 415 
rektori UHaS ........................ 409 
Rendon, Alex......................... 296 
Repáková, Simonka .......306, 311 
Repková, Renáta................... 244 
Rešeta, Imrich ........................ 286 
Revival jazz band, Bratislava 26, 

382 
Revival jazz band, Bratislava 

a Banská Bystrica .............. 19 
Riadna redakcia........................ 56 
Riapoš, Ján ........................... 233 
Rigo, Jozef......................241, 244 
Richtárech, Števo ...........264, 276 
Richterová, Oľga .................... 38 
RKS, Trebišov......................... 92 
RKS, Zvolen............................ 92 
Ročník II. ................................ 16 
Ročník III................................ 24 
Ročník IV................................ 32 
Ročník IX................................ 68 
Ročník nultý..............................9 
Ročník V. ................................ 36 
Ročník VI................................ 44 
Ročník VII. ............................. 50 
Ročník VIII............................. 58 
Ročník X. ................................ 76 
Ročník XI................................ 88 
Ročník XII. ............................. 96 
Ročník XIII........................... 107 
Ročník XIV. .......................... 115 
Ročník XIX. .......................... 156 
Ročník XV............................. 122 
Ročník XVI. .......................... 128 
Ročník XVII.......................... 136 
Ročník XVIII. ....................... 146 



 

 - 430 - 

Ročník XX. ........................... 165 
Ročník XXI........................... 175 
Ročník XXII. ........................ 181 
Ročník XXIII. ....................... 186 
Ročník XXIV. ....................... 189 
Ročník XXIX. ....................... 331 
Ročník XXV.......................... 204 
Ročník XXVI. ....................... 232 
Ročník XXVII....................... 263 
Ročník XXVIII. .................... 294 
Ročník XXX.......................... 369 
Rodová, Hana ....................... 384 
Roháč ................................ 62, 65 
Rohoň, Vladimír ................... 186 
Rohrerová, Nela.................... 158 
Rochau, Petra ....................... 296 
Romanovská, Mária .....131, 133, 

140, 142, 152 
Rónai, Miroslav .... 213, 222, 233, 

234, 252, 256 
Rondel, Žilina ................... 59, 62 
Roth, Richard 152, 160, 169, 179, 

184, 185 
Rothová, Martina ................. 152 
rozhlasové programy ............ 196 
Rózsa, Oskar..369, 377, 382, 401, 

410 
Rubinstein, Noam .. 373, 378, 397 
Rurik, Marián......................... 13 
Ruriková, Drahomíra ............... 5 
Rusínska obroda, Prešov ...... 137 
Rusnák, Jaroslav ... 4, 11, 20, 192 
Rusňák, Jozef ......................... 163 
Rusnák, Miroslav.................... 52 
Russell, Willi......................... 207 
Ružička, Jakub ..................... 379 
Rybníček, Richard. 239, 260, 261 
Rydlo, Jozef ...................304, 327 
Rychlík, Břetislav ............. 69, 74 
Rymarenková, Svetlana........ 352 
Ryníková, Renáta ..........191, 196 
Rzepkowski, Andrzej............ 243 

S 
S.R.O., Martin 269, 273, 283, 291 
Sabolová, Anna................... 4, 28 
Sadílek, Vladimír.................... 97 
Salamová, Dominika......270, 275 
Salátová, Darina ..................... 35 
Salinger, Jerome David ........ 337 
Salón Divadla Járy da 

Cimrmana, Praha, Česko .. 38 
Samotný, Roman.................... 226 
Samuelčík, Milan.................. 4, 6 
Sarvaš, Martin...................... 282 
Satinská, Viera ..............233, 234 
Satinský, Július..25, 59, 172, 190, 

197, 200, 203, 219, 222, 234, 
246, 249, 256, 261, 265, 324, 
348, 359 

Sawka, Henryk ...... 336, 343, 362 
Second hand, Modra......176, 187 
Sedláčková, Jana ..... 300, 325, 326 
Sedlák, Peter.....68, 303, 309, 325 
Sedláková, Katarína................ 364 
Sedliaková, Miriam ................ 34 

Seidlová, Barbora ..........375, 397 
Sekera, Žiar nad Hronom.... 130, 

140, 141 
Sekerešová, Anna.................... 42 
Sem Larn si tu dobre žije, 

Kremnica ......................... 122 
Senková, Zita ........................... 55 
Senzus, Bratislava.. 137, 141, 226 
Sereďský Dixieland band, Sereď

......................................... 210 
Shakespeare, William ...269, 272, 

275, 302, 304, 305, 306, 324 
Shiraki, Masahiko..........264, 267 
Scheidr, Vratislav ................... 69 
Scheiner, Jozef ...............333, 356 
Schek, Jozef ...211, 343, 344, 354, 

363 
Scherhaufer, Peter .... 25, 59, 107, 

108, 288, 375, 376 
Schmidt, Igor .......................... 69 
Schmidt, Laco ................229, 253 
Schmidtová, Katarína ...96, 97, 98, 

101, 102, 105, 113, 146, 149, 
150, 151, 153, 154, 159, 160, 
162, 166, 169, 170, 171, 173, 
175, 176, 178, 179, 181, 182, 
183, 184, 185, 199, 203, 233, 
236, 237, 241, 248, 255, 256, 
257, 258, 414, 417, 418 

Schmidtová, Mária ............... 121 
Schmidtová, Oľga................. 161 
Schnierer............................... 161 
Schramek, Juraj ................... 337 
Schrameková, Lujza .....264, 276, 

305, 312 
Schrameková, Oľga .............. 337 
Schulhoff, Peter ...................... 20 
Schuster, Ján7, 21, 35, 39, 42, 49, 

54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 
67, 73, 74, 80, 81, 111, 114, 
117, 123, 138, 175, 176, 177, 
182, 211, 214, 223, 230, 251, 
256, 409, 411, 415, 418 

Schuster, Peter........................ 34 
Schut, Jaroslav 128, 129, 130, 132, 

134 
Schwajda, György................. 122 
Schwarz, Pavol181, 183, 409, 418 
Simonidesová, Vlasta .............. 35 
Singer, Daniel ................302, 305 
Sitňan, Žiar nad Hronom ..... 167 
Ska 2 tonics, Bratislava..237, 241 
Ska-pra šupina, Bratislava .. 191, 

195 
Skrat f štrku, Žiar nad Hronom

......................................... 187 
Skrúcaný, Štefan79, 85, 122, 144, 

183, 219, 389, 399 
Sládek, Milan.331, 332, 335, 340, 

357, 359, 364, 368, 410 
Slanina, Roman..... 118, 122, 124, 

137, 139, 148, 178, 187, 192, 
197, 209, 213, 232, 237, 245, 
249, 254, 264, 290, 294, 296, 
312, 410 

Slater, Emily ......................... 300 

Sliacky, Mikuláš 4, 10, 12, 16, 20, 
58, 62, 66, 82 

Slivka, Ondrej....................... 168 
Slniečko – Punto a rybacé hlavy, 

Piešťany ....................191, 195 
Slniečko, Piešťany. 39, 69, 74, 77, 

98, 102, 108, 110 
Slnovrat, Bratislava .......... 19, 51 
Slobodová, Štefánia................. 25 
Słobodzianek, Tadeusz.......... 236 
slogany ... 233, 265, 290, 296, 331, 

369 
Slota, Juraj.....................303, 309 
Slovenská televízia .......... 88, 197 
Slovenské / Kremnické gagy . 415 
Slovenské Mimo Divadlo, 

Bratislava......................... 208 
Slovenské národné divadlo, 

Bratislava......................... 304 
Slovenské národné múzeum, 

Bratislava..................304, 321 
Slovenské pohronské javisko, 

Levice............................... 129 
Slovenské tieňové divadlo, 

Bratislava.......... 207, 209, 213 
Slovenský rozhlas – CLD, 

Bratislava.......... 334, 342, 343 
Slovenský rozhlas – Rádio 

Devín, Bratislava......239, 292, 
310, 332, 340, 343, 345 

Slovenský rozhlas – Rádio 
Slovensko, Bratislava ....... 292 

Slovenský rozhlas – štúdio 
Banská Bystrica ........206, 344 

Slovenský rozhlas, Banská 
Bystrica ............. 210, 215, 309 

Slovenský rozhlas, Bratislava
...242, 273, 291, 304, 383, 384, 
385, 400 

Slovník Gagov a pojmov s nimi 
súvisiacich ........................ 411 

Slzy cez smiech, Bratislava ... 116 
smiech ................................... 416 
Smoček, Ladislav .................. 137 
Smoljak, Ladislav ..........375, 377 
Snopek, Martin ..............271, 274 
Snopko, Ján .....89, 172, 206, 210, 

389, 399 
Snopko, Ladislav..................... 86 
Soboslayová - Ondrejičková, 

Ingrid ................ 189, 192, 203 
Soboslayová, Helena . 1, 107, 113, 

125, 131, 133, 136, 137, 138, 
140, 145, 192, 211 

Sobota, Luděk....................... 375 
Sokol, Milan.................... 99, 103 
Sokolová, Viera...............160, 163 
Solčianska, Agáta.................. 337 
Solga, Oliver ................... 90, 243 
Solovič, Ján ............................. 25 
Souček, Ľubomír .............343, 363 
Součková, Marta................... 384 
Spevák, Ján........................... 161 
Spišák, Michal ........................ 37 
Spišák, Ondrej ...... 206, 221, 235, 

236, 331, 336, 337, 338, 339, 



 

 - 431 - 

352, 357, 372, 376, 379, 387, 
397, 410 

Spišáková-Barilíková, Lenka372, 
373 

SPO-DI-NA, Banská Bystrica
..................................130, 132 

Spodniak, Dušan . 9, 10, 11, 12, 13 
sponzori . 102, 111, 119, 125, 133, 

161, 188, 199, 217, 246, 314, 
349, 390 

sprievodné akcie ... 246, 277, 313, 
348, 390 

Staňák, Anton....................... 379 
Stančík, Miloš ....................... 268 
Staník, Miroslav ..................... 328 
Stano, Milan .....23, 36, 52, 82, 91 
Stanovský, Edo ......................... 4 
Staré divadlo Karola Spišáka, 

Nitra.................. 352, 377, 396 
Staré divadlo, Nitra ......337, 352, 

376, 388 
Stehlík, Stano.......................... 60 
Stibúrek, Šimon .................... 336 
Sto múch, Banská Bystrica .. 269, 

273, 281, 291, 293, 340, 342, 
356, 380, 382, 395 

Straka, Jozef ..................... 54, 80 
Strana progresívnej recesie, 

Nový Jičín ........................ 240 
Stražanovci ........................... 117 
Stražovec, Ivo ........................ 325 
Strieženec, Sándor ................ 235 
Strojárik, Martin .................... 78 
Struss, Michal ................210, 215 
Suballyová, Ľubica. 37, 38, 40, 42, 

43, 52, 54, 74, 78, 87 
Suchánek, Mojmír .................. 97 
Suchý, Igor............................ 137 
Suchý, Jiří333, 356, 359, 364, 365 
Súkeníková, Katarína....306, 311 
Sukupová, Helena............. 13, 21 
Súmestný, Potki ..................... 141 
Svěrák, Zdeněk..............375, 377 
Svetlík, Marián ..............381, 400 
Svitavský, Richard.................. 68 
Svitavský, Slavomír ................ 68 
Svrček, Ernest..... 46, 90, 91, 122, 

123, 137, 138, 158, 161, 182, 
211, 214, 224, 251 

Sweet Little Chicks, Zvolen . 277, 
285, 293, 295, 313 

Swing Q, Banská Bystrica .... 246 
Swingers, Kremnica.......... 51, 60 
Synková-Reitererová, Eva .... 373 
Szabová, Tereza .................... 117 
Szalay, Ladislav ..... 343, 344, 363 

Š 
Šafárik, Marek Gašpar......... 376 
Šafárik, Štefan ...................... 186 
Šajgalík, D. ............................. 60 
Šandurkov, Todor .........340, 347 
Šanta, Štefan.......... 210, 214, 223 
Šaratica, Liptovský Mikuláš... 47 
Ščepka, Miloš...36, 39, 40, 41, 42, 

43, 57, 88, 89, 90, 91, 93, 95 

ŠD UPJŠ, Prešov..................... 38 
Šeban, Andrej ....................... 215 
Šebanová, Dáša ........................ 85 
Šebesta, Juraj .310, 328, 329, 336 
Šebian, Eduard ........ 63, 107, 239 
Šebo, Andrej ..................381, 382 
Šesták, Ján .............................. 92 
Šesták, Peter ...198, 209, 213, 214 
Šíma, Boris.....................194, 197 
Šíma, Jiří................................. 45 
Šimko, Ján .....................303, 383 
Šimkovič, Jaro .......................... 3 
Šimkovičová, Judita.................. 4 
Šimová, Zuzana .............340, 363 
Šišková, Anna .232, 233, 236, 254 
Šivec, Jozef.............................. 20 
Škola úžitkového výtvarníctva, 

Kremnica ..................386, 390 
Škovierová, Barbora 146, 147, 152 
Škreko, Benjamín .. 36, 41, 42, 82 
Škulec, Rudolf4, 7, 13, 14, 21, 28, 

88 
Šmihla, Štefan....................... 383 
šňupticheľ červený................ 416 
Šok, Banská Bystrica .............. 38 
Špinar, Petr....................... 60, 64 
Šrámek, Vratislav ................. 337 
Štalmašek, Jozef .... 226, 227, 265 
Štátne bábkové divadlo, 

Bratislava..................... 77, 78 
Štefko, Vladimír ... 204, 205, 213, 

232, 237, 249, 410 
Šteiner, Jozef st. .................... 137 
Štěpánek, Jan........................ 337 
Štepka, Juraj .................242, 244 
Štepka, Stanislav..... 50, 137, 144, 

189, 193, 196, 204, 205, 207, 
232, 233, 235, 237, 238, 242, 
243, 244, 249, 250, 255, 258, 
260, 261, 265, 268, 269, 272, 
291, 294, 305, 312, 355, 372, 
373, 374, 375, 377, 396, 397, 
405, 409 

Štesko, Ján .....................303, 309 
Štrasser, Ján ..150, 233, 238, 243, 

254, 270, 274, 275, 303 
Štroffek, Ivan........................ 307 
Štroffek, Otto ..............6, 119, 417 
Študentské divadlo, Prešov ..... 44 
Štúdio 77, Spišská Nová Ves .... 4, 

11, 17, 32, 38, 41, 59 
Štúdio animovaného filmu 

Koliba, Bratislava ........ 44, 46 
Štúdio L+S, Bratislava..374, 376, 

377, 396 
Štúdio pantomímy Kasprzyk, 

Liptovský Mikuláš ...157, 160, 
166, 176, 177, 178, 181, 186, 
190, 195, 214, 215, 238, 241, 
243, 245, 259, 269, 277, 291, 
300, 303, 312, 313, 380, 387, 
389 

Štúr, René .............. 335, 336, 359 
Šulík, Anton .....................62, 122 
Šuplík, Bratislava ................... 52 
Šustek, Marcel331, 336, 345, 357, 

363, 369, 377, 410 

Šusteková, Lucia ................... 265 
Šuster, Peter.................41, 47, 53 
Šútovec, Martin .... 215, 252, 303, 

309, 326, 336, 341, 342, 343, 
362, 384 

Švec, Michal...................212, 214 
Šverhová, Svetlana................ 186 
Švolík, Jozef............ 156, 162, 170 

T 
T+R Band, Bratislava ....... 59, 65 
Tadian, Július ..................... 84, 86 
TAJF, Kremnica ............176, 242 
Talostan, Jozef ...... 194, 196, 198, 

209, 214 
Tamásfi, Július...................... 167 
tanečné produkcie................. 195 
Taragel, Dušan...............238, 243 
Tarkay, Jozef .232, 236, 237, 241, 

242, 247, 249, 259, 269, 294, 
410 

Tatra revue ....294, 295, 296, 312, 
323 

Tatran, Ľudo..7, 8, 21, 28, 35, 36, 
42, 45, 48, 54, 63, 73, 82, 83, 
93, 146, 156, 160, 161, 223, 
255, 369, 383, 388, 409, 415 

Tatranová, Augustína ...............7 
Taussig, Pavel ................123, 131 
TBC, Trnava..................... 33, 34 
TEAM, Martin.................. 39, 51 
Teatr Jednego Mima, Poľsko374 
Teatr Lalek Banialuka, Bielsko-

Biala, Poľsko.... 271, 276, 285, 
289 

Teatro Carnevalo, Bratislava
..................................345, 348 

Teatro del Chiodo, Luzern, 
Švajčiarsko................267, 290 

Teatro dell'Aglio, Taliansko 301, 
302, 312, 323 

Teatro Neline, Budmerice .... 270, 
275 

Teatro Pimprlo, Žilina ...238, 244 
Teatro Tatro, Nitra191, 194, 196, 

206, 208, 212, 221, 236, 237, 
257, 260, 293, 377, 379, 387, 
397 

televízne programy ............... 197 
Teliščáková, Dagmar ......153, 179, 

186, 187, 188, 205, 218, 390, 
404 

Teória odrazu, Čadca ............. 70 
Tettamanti, Béla .... 377, 384, 398 
The Mob Stories, Belgicko ... 335, 

340, 341, 348, 356 
The Red One, Nitra............... 272 
Theater Leela, Rakúsko .335, 346 
Theater of John Kiripovskij, 

Bánovce nad Bebravou .... 209 
Thomas & Lorenzo, Švajčiarsko

....264, 265, 267, 282, 289, 290 
Tieňový jazzový kabinet 

Exfónia, Bratislava .......... 157 
Timko, Anton Emanuel ........ 137 
Timko, Igor ....................271, 291 



 

 - 432 - 

Tiňo, Radko „Radiar"..269, 273, 
275 

Tobias, Szidi ......................... 302 
Tolnayová, Mária ................... 153 
Tomajko, Egon310, 344, 383, 385 
Tomaschoff, Jan .... 138, 243, 251 
Too much, Banská Bystrica.. 187 
top produkcie.206, 235, 267, 297, 

332, 364, 371 
Torma, Laco ......90, 99, 109, 117, 

131, 138, 192, 196, 251, 343 
Torres, José – klaun Enano, 

Odemira, Portugalsko .... 296, 
297, 298, 323 

Tóth, Antal-Tónió................. 243 
Tóth, Gejza ....................... 59, 64 
Tóth, Henry ...................149, 298 
Tovarišstvo starých bojových 

umení a remesiel, Bratislava
........................................... 20 

Townsend, Sue......... 97, 378, 385 
Tradičné bábkové divadlo 

Antona Anderleho, Banská 
Bystrica.....100, 123, 191, 194, 
196, 317, 359 

Trafená hus....204, 205, 215, 232, 
237, 239, 255, 259, 260, 261, 
263, 268, 271, 289, 290, 291, 
292, 294, 302, 304, 320, 325, 
327, 328, 331, 332, 335, 336, 
357, 365, 369, 377, 378, 394, 
401, 402, 406, 407, 418 

Trančík, Dušan ...... 265, 271, 274 
transfúzny roztok H+S ......... 417 
Trgová, Alžbeta .................... 335 
Tri grácie, Hlohovec ............. 157 
Trio Olga, Holandsko, Nemecko, 

Slovensko .......... 295, 299, 324 
Trio Peterka a spol, Praha, 

Česko ................................. 70 
Tŕpava, Trnava .............129, 132 
Trvalcová, Zdenka................ 380 
Tu v dome, Bratislava....341, 342 
Tučná Anča, Valaská......98, 102, 

108, 110, 116, 118, 122, 158, 
182 

Túlavé divadlo, Trnava 176, 181, 
186, 191, 195, 240, 338, 371, 
377, 397 

Tumáš, Bratislava................... 68 
Turanová, Mária .................... 35 
Turba, Ctibor ....................... 375 
TV JOJ, Bratislava 197, 215, 239 
TV Markíza, Bratislava 169, 197, 

207, 210, 215, 239, 242, 244, 
376 

TV reklamné spoty ............... 197 

U 
Udenáči, Prievidza .................. 60 
Uher, Pavol ....................335, 339 
Uherčík, Peter....................... 281 
Uhlár, Blaho .............. 58, 88, 107 
Uhliarik, Jozef .46, 60, 64, 77, 81, 

100, 123, 167, 173, 175, 231 
Uhrík, Kalo............................. 82 

Uhrín, Tibor.......................... 158 
Uhrinová, Dana ....... 129, 131, 134 
Uhrínová, Klementína .............. 4 
Uličiansky, Ján...................... 377 
Ulička slávnych nosov...190, 197, 

200, 201, 202, 218, 222, 224, 
246, 256, 261, 265, 274, 278, 
280, 289, 292, 316, 348, 359, 
417 

Uličný.............................197, 198 
Ulman, Peter .....88, 90, 91, 92, 95, 

412 
Ulrichová, Mária .................... 63 
Umelecká agentúra eŠ ’77, 

Bratislava..207, 209, 213, 334, 
342 

Umelecká agentúra G.A.G., 
Banská Bystrica ................. 89 

Umelecká skupina Ivana 
Matulíka, Bratislava .......... 52 

Umelecká spoločnosť Pyramída, 
Spišská Nová Ves ......209, 213 

umelecké žánre ..................... 417 
umelecký prednes . 224, 270, 284, 

303, 336, 345, 377, 378, 385 
UMK, Bratislava.... 305, 309, 324 
Unger, Balász.................381, 382 
Univerzita humoru a satiry.. 411, 

417 
Úradníček, M. ....................... 210 
Úradníček, Martin .. 76, 78, 79, 84, 

86 
Urban, Jožo........................... 105 
Urban, Michal .................... 69, 74 
Urbaník, Miňo ...................... 239 
Urbanová, Laura ...........303, 310 
Urc, Rudolf ............................. 82 
Urgelová, Oľga ..................... 121 
Urtica, Žihľava ..... 131, 159, 177, 

182, 187 
usporiadatelia ..12, 21, 28, 35, 42, 

48, 54, 63, 72, 79, 93, 102, 111, 
119, 125, 133, 139, 151, 160, 
169, 178, 183, 188, 198, 217, 
246, 278, 280, 314, 349, 390 

Usteri, Thomas...................... 265 
Úšela, Zdeno ............................. 4 

V 
Vacvalová, Elena .. 110, 189, 196, 

205, 207, 208, 249, 294, 355, 
374, 375, 410 

Vajda, András....................... 235 
Valášek, Daniel ..............333, 356 
Válek, Igor100, 105, 110, 113, 412 
Valkovič, Roman .................. 337 
Valo, Peter 52, 58, 62, 65, 66, 293 
Valter, Ján .....108, 109, 117, 122, 

123, 131, 138, 189, 192, 196, 
204, 205, 214, 223, 224, 232, 
233, 238, 249, 250, 251, 252, 
263, 265, 266, 270, 274, 286, 
294, 296, 303, 321, 326, 384, 
410 

Valúch, Dušan189, 192, 196, 249, 
269, 294, 410 

Vanek, Marián.... 76, 77, 84, 180, 
251, 409 

Vaněk, Robert................131, 251 
Vaňo, Jakub.......................... 336 
Varga, Marián ...................... 167 
Varga, P. ........................306, 311 
Varga, Peter.......................... 345 
Varga, Tomáš........................ 196 
Varhaňovskí, Martin a Martinko

......................................... 265 
Varhaňovský, Martin ...188, 199, 

217, 248 
Vasváry, Jozef................... 63, 73 
vaša ignorancia ..................... 417 
Vášáryová, Magda ................ 306 
Vašíček, R. .....................336, 347 
Vávra, David........................... 45 
Vavro, Ľubomír .................. 4, 13 
Vavro, Milan....4, 6, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 20, 27, 33, 58, 62, 
66, 82, 251, 409, 411 

Vavro, Štefan ........................ 151 
Važanová, Zuzana ................ 211 
Veliký, Martin....................... 345 
Velíšek, M. ............................ 208 
Veljačiková, Hana................... 89 
Velmi amatérské divadlo, 

Kladno, Česko.................. 191 
Velšicová, Maja..................... 312 
Venturi, Massimiliano .......... 302 
Verner, Robert O.................. 137 
Vertigo quintet, Praha, Česko

.......................... 298, 308, 324 
Veselovský, M.................... 11, 15 
Veselý, Maroš........................ 265 
Vetroplach, Bratislava ...237, 241 
Vicen, Dušan .......... 107, 128, 135 
Vico, Fedor. 36, 39, 41, 42, 57, 76, 

77, 84, 189, 197, 211, 214, 224, 
249, 251, 294, 303, 384, 409, 
410 

Vičanová, Viera.................. 37, 42 
Vida, Michal ......................... 188 
Vidiek, Rovinka ....... 60, 295, 307 
Vidová, Jana ......................... 239 
Vilaris, Marián ..............194, 197 
Vilhanová, Marcela............... 265 
Vilikovský, Pavel. 68, 72, 74, 238, 

265, 276, 277, 385 
Vincík, Aleš....53, 61, 78, 81, 100, 

123 
Vincúrová, Viera..................... 80 
Virtuálni zbojníci, Dunajská 

Streda............................... 129 
Víťazka, Miroslav................. 161 
Víťazný traktor, Bratislava .. 116 
Vitosková, Jitka ...................... 69 
Vivaldi, Antonio.................... 387 
Vizár, Damian ...31, 32, 33, 34, 35, 

41, 42, 43, 45, 46, 49, 53, 54, 
57, 58, 61, 63, 66, 67, 73, 81, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 
135, 139, 144, 411 

Vizár, Vlado...................380, 382 
Vizita, Praha, Česko ............... 18 
Vločka, Prievidza .........18, 39, 46 
Vodňanský, Jan .............157, 158 



 

 - 433 - 

Vodopád, Brezno .............98, 102 
Vodopád, Prešov................... 108 
Vojtech, Ivan ........................ 122 
Vojtela, Milan .337, 379, 387, 397 
Voľné divadelné združenie, 

Zvolen, BanskáBystrica ... 109 
Vorel, Tomáš .................... 45, 47 
Vosátko, Karol...............301, 302 
Voskovec, Jiří ......................... 37 
Vozár, Vratislav................ 73, 80 
Vrabcová, Dana ...................... 35 
Vrana sapiens, Bratislava . 76, 79 
Vranovské chodúľové divadlo 

Mira Mihaľa, Vranov nad 
Topľou ......149, 159, 162, 166, 
176, 181, 186, 209, 387, 396 

Vražda, Daniel ........ 176, 178, 179 
Vrbovskí víťazi, Vrbové191, 195, 

232, 237, 241, 269, 272, 293, 
380, 382, 395 

Vredík, Ivan.......................... 131 
Vrštek, ľudová hudba............. 59 
Všetci musia, Banská Štiavnica

..................................157, 176 
Všetečka, Ján ........................ 388 
Všetečníci, Bratislava ...377, 388, 

395 
VŠMU .................... 115, 306, 311 
VŠMU - Katedra bábkarskej 

tvorby, Bratislava ....190, 193, 
196, 238, 244, 270, 275, 285, 
303, 313, 336, 347, 358, 371, 
377, 387, 395 

VŠMU, Bratislava. 148, 210, 212, 
214, 215, 216, 239, 242, 244 

VV-Revival & Traditional jazz 
band, Bratislava 380, 382, 395 

vydavatelia............................ 193 
Vydavateľstvo Vzlet, Čadca . 304 
Vydrnák, Jozef 68, 109, 115, 131, 

251, 409 
Východ, Prešov ..................... 116 
Vykysalá, Tamara1, 13, 150, 158, 

160, 169, 175, 177, 178, 179, 
181, 183, 184, 186, 187, 188, 
199, 200, 203, 217, 247, 279, 
288, 314, 337, 350, 355, 391, 
404 

Vykysalý, Roman 1, 3, 4, 5, 6, 10, 
13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 
42, 54, 55, 63, 66, 73, 81, 92, 
96, 97, 111, 118, 119, 128, 134, 
140, 144, 146, 147, 148, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 160, 
163, 165, 167, 168, 169, 170, 
172, 173, 175, 179, 188, 189, 
190, 192, 197, 199, 201, 202, 
203, 204, 205, 207, 208, 209, 
215, 217, 218, 220, 221, 222, 
223, 225, 229, 232, 233, 237, 
239, 247, 248, 249, 252, 253, 
255, 258, 263, 271, 276, 279, 
281, 288, 294, 296, 297, 304, 
312, 314, 321, 329, 330, 331, 
336, 337, 350, 355, 358, 369, 
376, 378, 390, 391, 393, 401, 

404, 405, 407, 408, 409, 410, 
412, 415, 416, 417, 418 

Vykysalý, Romanko .............. 150 
Výrostko, František 89, 101, 102, 

118 
Vyskočil, I. .............................. 59 
Vysoká škola výtvarných umení, 

Bratislava......................... 304 
výstavy . 11, 19, 26, 33, 39, 46, 51, 

60, 70, 77, 90, 99, 108, 117, 
123, 130, 137, 149, 158, 167, 
177, 182, 187, 192, 211, 242, 
274, 309, 343, 384 

výtvarné diela .270, 303, 336, 377 

W 
Wágner ............................. 42, 54 
Wágner, Ľudovít..................... 73 
Warner Bros, Myjava ........... 110 
Weber ............................197, 198 
Weidler, Ernest......................... 21 
Weinberger, Radoslav ............ 44 
Weinciller, P. .................306, 311 
Weiss, Ivo............... 191, 196, 269 
Weiss, Juraj.....240, 262, 338, 339, 

344, 362, 363 
Werich, Jan......................37, 375 
Wertetics, Szlobodán .....381, 382 
Weyel, Peter........... 338, 347, 360 
Winfield, J......................302, 305 
Wlachovský, Karol ............... 336 
Wollner, Bohuš ..4, 13, 21, 28, 35, 

42, 54, 120 
Wujas, Mirek........................ 362 
www.bomba.sk...................... 197 
www.funny.sk ....................... 197 

Y 
Yemelo, Banská Štiavnica.... 186, 

190, 194, 195, 196, 197, 212, 
214, 215 

Young Swing Generation, Žilina
......................................... 108 

Z 
Z divadlo, Zelenč .............. 25, 44 
Záborský, Juraj ................ 73, 74 
Zábranský, Vlasta.. 377, 384, 398 
Zabudnutí, Tužina ............ 90, 98 
Zahatlan, M. ........................... 25 
Záhorácke divadlo, Senica... 304, 

306, 321, 323 
Zacharová, Dana .. 211, 214, 238, 

242, 250, 251, 270, 274, 277, 
286, 289, 291, 293, 364 

Zajacová-Černá, Katarína... 381, 
400 

Zambojová, Katarína ......... 4, 28 
Zamišková, Barbora .....306, 311, 

313 
Zátek, Pavol .......................... 244 
Zaťková, Mária ...................... 19 

zaujímavosti.....10, 16, 32, 36, 44, 
50, 68, 76, 88, 96, 107, 115, 
128, 136, 147, 156, 165, 175, 
190, 266, 297, 332, 370 

Zaváraniny - Konzervatórium, 
Banská Bystrica ........238, 245 

Zavičár, Miroslav.................. 373 
zbojník Jurko........................ 257 
Zborník, František................ 339 
Zbytovská, Daniela ........375, 397 
Zbytovská, Nikola ..........375, 397 
Zechenter-Laskomerský, G. K.4, 

14, 15, 24, 27, 30, 84, 111, 409 
Zelenay, Gabo......................... 20 
Zelenka, Petr......................... 236 
Zelníková, Miroslava ............ 376 
Zemaník, Peter ..................... 310 
Zemaníková, Anna 310, 311, 329, 

336 
Zervan, M. ............................... 29 
Zifčák, Peter ..................... 39, 68 
Zigová, Iva ............................. 407 
Zimková, Milka .............. 32, 409 
Zimmerman, Yolana......373, 378 
Zlatošová, Hana .................... 391 
Zlatý gunár ....189, 192, 195, 198, 

201, 204, 205, 213, 221, 224, 
225, 237, 242, 243, 251, 254, 
255, 259, 260, 261, 265, 266, 
267, 268, 276, 282, 289, 290, 
291, 292, 295, 296, 302, 320, 
325, 327, 328, 332, 335, 354, 
357, 365, 377, 394, 402, 406, 
411, 418 

Zmeček, Andrej .... 204, 215, 249, 
294, 410 

Zobek, Drahomír .. 161, 233, 244, 
257, 370, 402 

Zomčáková, Milada ................ 73 
Zoščenko, Michail..........270, 275 
Zsapka, Peter ......... 331, 369, 410 
Zuboly, Budapešť, Maďarsko

..................................307, 309 
Zupková, Zoja ...................... 275 

Ž 
Žabka, Peter ....54, 61, 73, 80, 81, 

93, 102, 111, 133 
Žák, Petr ............................... 122 
Žiačik, Stanislav.................... 205 
Žiak, Miloš ...................68, 72, 74 
Žiarko, Žiar nad Hronom....... 78 
Žilová, Katarína.................... 210 
Žiška, Kamil ..213, 240, 261, 270, 

271, 272, 273, 274, 276, 277, 
301, 302, 305, 312, 322, 338, 
339 

Živický, Viliam ..........60, 65, 251 
Žňavová, Helena . 1, 4, 13, 28, 35, 

42, 54, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 
73, 75, 80, 82, 93, 101, 102, 
133, 140, 199, 217, 247 

Žumárová, Adriana .............. 150 
žurnalistické diela... 270, 304, 336, 

377



 

  

Obsah: 
  

Slovo na úvod         1 – 2 

A.  Niekoľko slov o Gagoch a ľuďoch – od tých, ktorí to „odpálili“ – od Jána Faklu, 

Romana Vykysalého + Ako to vyzeralo u Tatranovcov, tesne pred Gagmi +  

Gagy v spomienkach Ľuda Tatrana      3 – 8 

B.  Prierezy jednotlivými ročníkmi + Bibliografia článkov  
Ročník nultý         9 - 15 

 Ročník II.         16 – 23 
 Ročník III.         24 – 31 
 Ročník IV.         32 – 35 
 Ročník V.         36 – 43 
 Ročník VI.         44 – 49 
 Ročník VII.         50 – 57 
 Ročník VIII.         58 – 67 
 Ročník IX.         68 – 75 
 Ročník X.         76 – 87 
 Ročník XI.         88 – 95 

Ročník XII.         96 – 106 
Ročník XIII.         107 – 114 
Ročník XIV.         115 – 121 
Ročník XV.         122 – 127 
Ročník XVI.         128 – 135 
Ročník XVII.         136 – 145 
Ročník XVIII.         146 – 155 
Ročník XIX.         156 – 164 
Ročník XX.         165 – 174 
Ročník XXI.         175 – 180 
Ročník XXII.         181 – 185 
Ročník XXIII.         186 – 188 
Ročník XXIV.         189 – 203 
Ročník XXV.         204 – 231 
Ročník XXVI.         232 – 262 
Ročník XXVII.        263 – 293 
Ročník XXVIII.        294 – 330 
Ročník XXIX.         331 – 368 
Ročník XXX.         369 – 408 

C.  Rektori + Prezidenti + Akademici      409 – 410 

D. Slovník Gagov a pojmov s nimi súvisiacich    411 – 418 

E.  Autorský, personálny a predmetový register    419 – 433 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Názov:    Napísali o Gagoch 2 

 Podnázov:   Výberová regionálna bibliografia 
Zostavila:   Alžbeta Madudová 
Zodpovedná redaktorka: PaedDr. Veronika Balážová       
Vydavateľ:   Banskobystrický samosprávny kraj 

Knižnica Jána Kollára v Kremnici 
Grafická úprava:   Alžbeta Madudová 
Rok vydania:   2011 
Vydanie:   druhé prepracované a doplnené 
Počet strán:   433 
Počet záznamov:  743 
 
ISBN  978-80-85141-98-6 
EAN  9788085141986 
 
Neprešlo jazykovou úpravou. 
 
 
 


