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Festival amatérskych divadiel 1. deň (detský deň)
V nedeľu 14. júla 2013 sa v malebnej obci Hrabkov konalo prvé zo série troch podujatí
projektu pod názvom Festival amatérskych divadiel, ktorý bol spolufinancovaný Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Prvé podujatie
bolo zamerané hlavne na detského návštevníka a preto aj nieslo podtitul Detský deň.
Podujatie bolo slávnostne zahájené o 12:00 príhovorom starostu obce Hrabkov p. Jaroslava
Hovančáka. Program bol rozdelený na hlavný program, ktorý sa odohrával na hlavnom pódiu
a sprievodný program, ktorý prebiehal v ostatných častiach futbalového ihriska. Hlavný
program pozostával z vystúpení dvoch amatérskych divadelných súborov a jedného
folklórneho súboru. Po otváracom ceremoniáli o 13:00 nasledovalo už dlho očakávané prvé
vystúpenie amatérskeho divadelného súboru pod názvom Baškovské ochotnícke divadlo,
ktorý pôsobí v regióne okresu Humenné. Predstavili sa s hrou „Tri vrecia zemiakov“, ktorej
autorom je Jozef Korbačka. Jednalo sa o komédiu jednoaktovku z dedinského prostredia.
Program pokračoval o 15:00 vystúpením folklórnej skupiny „Udavčene“, folklórneho súboru
z Udavského (okres Humenné), ktorý sa predstavil spevom miestnych ľudových piesní
a miestnym ľudovým folklórom. Jednalo sa predovšetkým o ľudovú tvorbu. O 17:00
pokračoval hlavný program vystúpením druhého amatérskeho divadelného súboru s názvom
„Vihorlatske divadelníci“ s hrou Skoretenie zlej ženy, ktorej autorom je svetoznámy
spisovateľ William Shakespeare. Jednalo sa o slávnu komédiu o skrotení čertice. Popri
hlavnom programe prebiehal už spomínaný sprievodný program, zameraný hlavne na
detského návštevníka:
Sprievodný program pozostával z nasledujúcich atrakcii a súťaží:
- športová súťaž s názvom športu zdar, ktorá spočívala v prekonávaní prekážkovej
dráhy zloženej z dvoch častí, ktoré na seba nadväzovali a to skok vo vreci a vedenie
lopty pomocou hokejky pomedzi kužele v čo najkratšom čase
- vedomostná súťaž pod názvom pexesovník, spočívala v nájdení siedmych párov
obrázkového pexesa v čo najkratšom možnom čase
- súťaž zameraná na zručnosť „tyč sem, tyč tam“ ktorej úlohou bolo preniesť tyč dlhú
jeden meter na ukazováku cez pripravenú prekážkovú dráhu opäť čo najrýchlejšie
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zameraná na zapojenie rodičov s názvom slepúch, dieťa so šatkou zaviazanou na
očiach kráčalo pomedzi umiestnené kužele pričom ho rodič slovne navigoval, víťazom
sa stal súťažiaci, ktorý prekonal dráhu v najkratšom čase

Okrem súťaží boli na ihrisku situované ďalšie atrakcie a to konkrétne: maľovanie na tvár, kde
obslužný personál maľoval na tvár deťom vybrané motívy, v areáli bola umiestnená fotostena
s vtipným motívom a taktiež aj trampolína pre deti. Celý sprievodný program bol doplnený
ďalšími skákacími atrakciami a lukostreľbou. Deti sa taktiež mohli vyfotiť s maskotom macka
PU.
Po skončení hlavného a sprievodného programu boli vyhodnotené jednotlivé súťaže a boli
ocenení súťažiaci na prvých troch miestach v každej kategórii, pričom boli odovzdané aj
vecné ceny. Nasledoval záverečný príhovor starostu obce, poďakovanie všetkých
zúčastneným a pozvánka na nasledujúci deň festivalu s podtitulom záchranársky deň.
Celý priebeh akcie bol zachytený prostredníctvom fotografa a videoprojekcie.

Festival amatérskych divadiel 2. deň (záchranársky deň)
V nedeľu 11. augusta 2013 sa v obci Hrabkov konalo druhé zo série troch podujatí projektu
pod názvom Festival amatérskych divadiel, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. V poradí
druhé podujatie bolo zamerané hlavne na prezentáciu záchranárskych zložiek a nieslo
podtitul Záchranársky deň. Podujatie začalo netradične už o 10:00 ukážkami zásahu
a techniky dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí a obce Hrabkov. O 12:00 bol
zahájený hlavný program podujatia a to príhovorom starostu obce Hrabkov p. Jaroslava
Hovančáka. O 14:00 vystúpilo Bardejovské študentské divadlo s hrou „Smrť (z)
Jánošík(ov)a“. Išlo o diferentný pohľad autorov na osobnosť slovenských dejín,
najznámejšieho slovenského zbojníka, pričom hra bola zmesou rôznorodých prvkov. O 15:15
vystúpila pod záštitou starostu obce Hrabkov folklórna spevácka skupina Ovčanka. O 16:00
vystúpila taktiež pod záštitou starostu obce Hrabkov folklórna spevácka skupina Záborský.
O 16:30 ukončila folklórnu pasáž miestna folklórna skupina Hrabkovčan. O 17:30
nasledovalo v poradí druhé divadelné predstavenie hornošarišského ľudového divadla s hrou
„Rozpráfki pre dospelich, abo kec je divadlo na šmich“. Jednalo sa o „autorsku komediju
v šariskim diaľekce, chtora še nebars vydarela, ta prave zato je na šmich...“.
Tak ako v predchádzajúcom dni, aj teraz prebiehal popri hlavnom programe sprievodný
program avšak tentokrát s podtitulom záchranársky deň. Súčasťou sprievodného programu
boli nasledujúce atrakcie:
-

ukážky sebaobrany a bojov zblízka – na vopred vyznačenom mieste zabezpečovali
ukážky sebaobrany a bojov zblízka zabezpečovali profesionálny príslušníci
policajného zboru SR. Súčasťou ukážok bol aj policajný pes, špeciálne vycvičený na
likvidáciu páchateľa pôsobiaceho v drogovej trestnej činnosti.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnych
rozpočtov SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Ukážka výcviku a zručnosti tímov psovodov – na vopred vyznačenom mieste
prebiehali ukážky práce psovodov. Psovodi predvádzali na vytvorenej prekážkovej
dráhe ukážky výcviku s názvom „agility“. Ukážky zabezpečoval regionálny
kynologický klub, ktorý sa pravidelne zúčastňuje domácich aj zahraničných súťaží.
- Ukážka záchranárskych akcii, ukážky boli rozdelené na 2 časti: 1. časť tvorili ukážky
zdravotníckych zásahov, pričom na vopred určenom stanovišti za asistencie
obslužného personálu prebiehali ukážky poskytovania prvej pomoci a simulácia
ošetrovania zranených osôb. 2. časť tvorili ukážky DHZ, pričom na vyhradenom
mieste prebiehal ukážky zásahu hasičov a hasičskej techniky.
Doplňujúcimi atrakciami sprievodného programu boli skákacie atrakcie pre deti, atrakcia
rodeo býk. Na záver programu vystúpila hudobná skupina Tublatanka – Revival. Deň bol
ukončený príhovorom starostu obce a pozvánkou všetkých zúčastnených na záverečný
deň festivalu.
-

Festival amatérskych divadiel 3. deň (gurmánsky deň)
V nedeľu 8. septembra 2013 sa v obci Hrabkov konalo v poradí tretie záverečné zo série troch
podujatí projektu pod názvom Festival amatérskych divadiel, ktorý bol spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym
rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 –
2013. Prvé dva dni festivalu boli venované hlavne slovenskej kultúre a tvorbe reprezentovanej
amatérskymi divadelnými súbormi a folklórnymi súbormi z Prešovského kraja. Tretí deň bol
však venovaný predovšetkým poľskej kultúre a poľskému folklóru, ktorá bola zastúpená
divadelnými a folklórnymi súbormi z Gminy Wojaszówka z Podkarpatského vojvodstva.
Tento posledný deň si niesol podtitul gurmánsky deň a ako už aj ten názov napovedá, popri
hlavnom programe šlo predovšetkým o ochutnávku, varenie, súťaženie v oblasti gastronómie.
Nosnú časť hlavného programu, ktorá sa odohrávala na hlavnom pódiu opäť tvorili divadelné
a folklórne vystúpenia. Hlavný program bol opäť otvorený príhovorom starostu obce Hrabkov
p. Jaroslava Hovančáka a vujta gminy Wojaszowka p. Slawomira Stefańskeho. O 13:30
vystúpil prvý divadelný súbor Ustrobianky s hrou „Podziekowanie dla rodzicov (Ďakujem
rodičom“. Jednalo sa o mládežnícky divadelný súbor, pričom nosnú časť hry tvorili poľské
tradičné ľudové piesne a hovorené slovo. O 15:00 vystúpila folklórna skupina Przadky, ktorá
sa prezentovala spevom poľských ľudových piesní. O 16:30 vystúpil divadelný súbor Maczki
s hrou „Wspólczesny kopciuszek (Moderná popoluška)“. Jednalo sa moderné poňatie
tradičnej rozprávky o popoluške. Doplnkovú časť hlavného programu vyplnili krst CD-čka
miestnej folklórnej skupiny Hrabkovčan, ktorá vydala svoje dlhoočakávane prvé
multimediálne CD s prezentáciou tvorby. Krstným otcom bol vujt gminy Wojaszowka p.
Stefański. Okrem toho prebehla súťaž v rýchlosti jedenia bryndzových halušiek a súťaž
v rýchlosti pití piva na bicyklovom trenažéri.
Sprievodný program mimo hlavného pódia tvorili nasledovné atrakcie:
- organizácia tvorivých dielní pre deti, ktorá bola rozdelená na kreslenie a zhotovenie
náramkov
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-

ukážky jazdy na koni – na vopred určenom mieste prebiehali ukážky jazdy na koni
vrátane skokov, zároveň za asistencie obslužného personálu boli účastníkom podujatia
umožnené predvádzacie jazdy na koni
ukážky sokoliarov – na určenom mieste predviedli svoje zručnosti regionálny
sokoliarsky klub

Sprievodný program bol ešte doplnený skákacimí atrakciami pre deti.
Na záver programu záverečného dňa bolo vystúpenie známej zábavno – hudobnej skupiny
Drišľak. Oficiálnym ukončením gurmánskeho dňa bol príhovor a poďakovanie starostu obce
Hrabkov a vujta gminy Wojaszowka.
Každý deň festivalu bola pre účinkujúcich zabezpečená preprava, strava a občerstvenie.
Súčasťou areálu bola aj časť vyhradená na stánky s občerstvením a inými atrakciami.
Každý deň bol prítomní profesionálny zdravotnícky tím pre prípad potreby poskytnutia
nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.
V rámci areálu boli zabezpečené prenosné sociálne zariadenia TOI TOI a taktiež bolo
vyhradené parkovisko pre návštevníkov.
Podľa odhadov sa festivalu amatérskych divadiel počas troch dní zúčastnilo cca 5000
návštevníkov.
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