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„Pracujem v oblasti gast-
ronómie, špecializujem sa 
na vína a celkovú vínnu 
kultúru. V Martine sa po-
dobný festival ešte nekonal, 
preto som sa rozhodol, že 
je čas to zmeniť,“ približuje 
pozadie vzniku festivalu 
hlavný organizátor Andrej 
Gubány.

O víne 
v nevinárskom regióne 
„Festival dobrého vína 2010 
má ľuďom  nielen spríjemniť 
sviatočný deň. Mojím zámerom 
a hlavnou myšlienkou festivalu 
je priniesť hlavne slovenské, 
ale aj zahraničné vína do ne-
vinárskeho regiónu. Kultúra 
vína neznamená len jeho pitie, 
ale aj neustále vzdelávanie sa 
v tejto oblasti, ktoré môžu ľudia 
absolvovať priamo na festivale. 
Na otázky návštevníkom fes-
tivalu odpovedia  vinári a iní 
odborníci z fachu. Festival sa 
uskutoční za každého počasia, 
je určený nielen pre vinárskych 
fajnšmekrov, ale aj pre širokú 
verejnosť. Vítaný je každý priaz-
nivec  vína, nielen odborník, ale 
aj ten,  kto hľadá to svoje ‚dobré 
víno‘ “, doplnil. 

Pre návštevníkov je pripra-
vený zaujímavý sprievodný pro-
gram, ochutnávanie vín,  syrov 
a na svoje si prídu aj milovníci 
kubánskych cigár. 

Sekt otvoria šabľou
Na podujatí sa bude udeľovať 
titul Sekáč roka. Je to disciplína 
označovaná ako „sabrage“, čo 
znamená slávnostné otvore-
nie sektu šabľou. Okrem šable 
sa otváranie používa aj nôž, 
podšálka, dno pohára a iné pred-
mety. Zatiaľ je prihlásených 15 

súťažiacich z rôznych kútov 
Slovenska. Na súťaži sa môže 
zúčastniť každý, kto dovŕšil 18 
rokov, a aktívne pôsobí v oblasti 
gastronómie, hotelierstva a po-
dobne. Súťažiaci predvedú aj 
rôzne techniky otvárania vín 
a na čas sa bude nalievať rov-
naké množstvo vína do pohárov. 
Pre návštevníkov, ktorí si budú 
chcieť zasúťažiť, je pripravená 
súťažná disciplína v streľbe 
štupľom na cieľ. 

„Toto je nultý ročník. Priznám 
sa, som plný očakávania a dú-

fam, že moja ambícia založiť 
v Martine tradíciu tohto festi-
valu sa podarí,“ zdôveruje sa so 
svojimi plánmi Andrej Gubány. 

Nechajte si poradiť 
od odborníkov
Návštevníkov budú zasväcovať 
do tajov vína tí najpovolanejší. 
Pozvanie na festival prijali 
vinári, ktorí budú svoje od-
borné vedomosti a skúsenosti 
prezentovať návštevníkom. Tí sa 
s nimi budú môcť porozprávať, 
poradiť, ochutnať víno a v prí-
pade záujmu si ho aj zakúpiť. 

Organizátor odporúča zakúpiť 
vstupenky už v predpredaji. 
Pri vstupe v cene vstupenky 
dostane návštevník dvadsať 
degustačných žetónov, sprievod-
nú brožúru a degustačný pohár 
ako suvenír. Festival sa uskutoční 
v open air priestoroch T- Klubu 
na Divadelnom námestí. 

„V gastronomickej oblasti už 
pracujem desať rokov a kultúra 
vína sa stala mojou záľubou. 
Chcem ľuďom predstaviť 
a priblížiť prácu vinárov, ktorí 
vkladajú do tohto nápoja rov-
nako ako ja celé svoje srdce,“ do-
dáva A. Gubány na záver.

 (GA)

• v˘mera 57,79 m2

• 4xbalkón / spolu 15,55 m2

• orientácia S-V-J
• parkovacie miesto
• moÏnosÈ hypotekárneho financovania 

aÏ do v˘‰ky 100% ceny bytu

3 izbov˘ 
byt A3.3

65.873,60 eur*

* 1.984.509,- Sk vrátane DPH
Viac informácií:
tel: 0918 341 562

www.novymartin.sk

TP02050073

Základná umelecká škola 
Martin je plne organizovaná 
základná umelecká škola, 
ktorá umožňuje vzdeláva-
nie vo výtvarnom, 
v tanečnom, hudobnom 
a dramatickom odbore. 
Navštevuje ju 320 žiakov.

V odbore výtvarnej tvorby 
a výchovy ponúka výtvarné 
vzdelávanie, ktorého obsahom 
je koncepcia a metodika výtvar-
ných radov,  projektov spojených 
nosnou témou. Alternatívne 
možnosti sa prelínajú, dopĺňajú 
v predmetoch kresba, maľba, 
grafika, dekoračné činnosti, mo-
delovanie a priestorové vytvára-
nie, akčná tvorba a počítačová 
animácia.

V odbore dramatickej tvorby 
a výchovy ponúka vzdelávanie 

v oblasti dramatickej výcho-
vy. Obsahom štúdia je rozvoj 
rečovej a pohybovej kultúry, 
tvorivého myslenia, verbálneho 
hereckého prejavu, kreatívneho 
myslenia, cítenia, kreativity hla-

sového a pohybového prejavu, 
schopnosti empatického mys-
lenia a integrácie do kolektívu, 
prejavu emócií. Pri tvorivej 
realizácii finálnych prezentácií 
využíva prvky alternatívneho 
divadla s využitím symbolu, al-
ternatívnych výrazových pro-
striedkov. V tanečnom odbore 
ponúka metodiku ako naučiť 
deti schopnosti počúvať hudbu, 
počítať a pohybovať sa podľa 
hudby, rozvíjať koordináciu 
a držanie tela, osvojiť si základ-
né kroky a pohyby moderného 
tanca. 

V tanečnom odbore na prvom 
stupni ponúka zameranie na 
klasický a moderný tanec. Na 
stránke www.suzus.org nájdete 
viac informácií o jednotlivých 
odboroch. 

Bude sa ochutnávať víno a súťažiť 
o to, kto dostane titul Sekáč roka
PRVÉHO MÁJA SA V MARTINE USKUTOČNÍ FESTIVAL DOBRÉHO VÍNA 2010

FESTIVAL DOBRÉHO VÍNA 2010
1. mája 2010 od 10. h – 19. h 
v priestoroch T-Klubu na 
Divadelnom námestí 
v Martine za každého 
počasia

PROGRAM
10. h  Otvorenie Festivalu dob-
rého vína Martin 2010
10.30 h    Začiatok súťaže v se-
kaní sektov o titul Sekáč roka 
2010 
11. h  Ľudová hudba z Turca 
14. h  Vyhlásenie výsledkov se-
mifinále

14.30 h   Sprievodné súťaže pre 
divákov
15. h  Vystúpenie džezovej sku-
piny Jazzva
16.h  Začiatok finále súťaže 
v sekaní sektov o titul Sekáč roka 
2010
18. h  Vyhlásenie výsledkov 
finále a odovzdávanie cien
19. h  Ukončenie Festivalu dob-
rého vína Martin 2010

VÝŤAŽOK PODUJATIA BUDE 
VENOVANÝ NEONATOLOGIC-
KÉMU ODDELENIU MFN

Na ochutnávke vína v Strekove
Organizátor  festivalu  A. Gubány (vľavo).
FOTO: ARCHÍV A. GUBÁNY

Talent treba rozvíjať odmala
TERMÍNY

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
4. – 5. mája 2010 o 13. h do 
18.h v SúZUŠ, UL. A. Stodolu 
Záturčie

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO 
ROKA 2010/2011
2. septembra 2010 o 13. h 
do 17. h

ADRESA:
SúZUŠ UL. A. Stodolu Martin-
Záturčie

Ateliér ZUŠ v Martine 
Škola otvára  svoje dvere ďalším záujemcom. 
FOTO: ARCHÍV  ZUŠ

AKCIA! 

Využite možnosť 
inzerovať v rubrike 

Zoznam – kontakt 
firiem prostredníctvom 

týždenníka 
MY Turčianske noviny, 

a to 
za výhodné ceny. 

 Pri zverejnení názvu 
a kontaktu na Vašu firmu 

zaplatíte takmer 
o 40% menej ako obvykle. 

Ak nemáte čas prísť osobne, 
zatelefonujte 

na tel. č. 043/4220 341-2
 

faxujte: 
043/41335 45, 

e-mail: 
inzercia.mt@petitpress.sk

AKCIA! 

HĽADÁME PREDAJNÉ MIESTA
Chcete vo vašej večierke,  pohostinstve, kaviarni, 

či potravinách predávať Turčianske noviny? Už každý pondelok podvečer 
môžete  svojim zákazníkom ponúknuť 
najnovšie informácie z nášho regiónu. 

Info: tel.: 043/4220  341


