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Nebeské tóny,
šteklivé podtóny
Agda Bavi Pain ©
spisovateľ
Nebodaj je to s hudbou ako
s poéziou. Nemusí jej každý
rozumieť. Napriek tomu si ju
môžete vychutnať a oceniť jej
kvality podobne ako dobré
víno. Aj bez širších znalostí,
hlbších úvah a ďalších filozofických útrap. Pekne po kvapkách alebo rovno na jeden dúšok až do dna. Ponoriť sa do
neznámych hĺbok a nechať sa
jednoducho unášať netušenými silami, ktorým síce nerozumiete, no jasne cítite ich šteklivé vibrácie. K jedným z takých
prípadov patrí hudobná formácia NE:BO:DAJ a jej rovnomenný debut v podobe CD,
oceneného prémiou Hudobného fondu.

Korene v tradícii
aj avantgarde
Digipakové balenie s príjemne rozvlneným obalom ukrýva na zvukovom nosiči trojicu hudobníkov, ktorí spojili
svoje sily začiatkom roku 2011
v Nitre. Trio tvorí huslistka
a speváčka (a drumblistka) Janka Ambrózová a Andrej Pleštinský na gombíkovom akordeóne, no a v pozadí čnejú
klavír, spev a zvukové hračky,
ktoré ovláda mozog celého telesa Julo Fujak. V oblasti alternatívnej hudby na Slovensku
známe a overené meno, pretavujúce svoju tvorivú energiu
do podoby nonkonformných
kompozícií a hudobných experimentov.
Magická trojica, prítomná už
v samotnom názve, sa súčasne
odráža v troch hladinách, ktorými tvorba jeho najnovšieho
počinu prestupuje. Pôvodné,
prevzaté i prearanžované diela v podaní temperamentných
muzikantov majú svoje pramene v (ľudovej) tradícii aj avantgarde. Spoločne ústia do horúcej a prehriatej súčasnosti
a v súzvuku s postmodernou
poetikou odhaľujú, vrstvu po
vrstve, rozmanité spôsoby
uchopenia hudby, ako aj hudby uchopujúcej realitu okolo
seba.
Radosť z hry a tvorby dokáže skupina NE:BO:DAJ našťastie citlivo a dômyselne premeniť na radosť z počúvania.

Hodnotenie Pravdy
++++,
NE:BO:DAJ, Azyl

Štrnásť, resp. sedemnásť skladieb ponúka pestrosť a rôznorodosť v každom ohľade.
Koláž štýlov s prienikmi žánrov a zvukových foriem, druhmi nárečí a hudobného jazyka
ponúkajú poslucháčom plnokrvnú ukážku alternatívnej
hudby s prvkami šansónu aj
domáceho folklóru. Úvod, ako
sa patrí, predstavuje živelne
odpálená „ľudovka“ kysucko–
goralského pôvodu s provokatívnou úpravou aj viac ako výrečným názvom Ideš. A ide sa
na vec. Ľudovú tradíciu a remeselnú virtuozitu reprezentujú aj ďalšie skladby ako balada Ej, husári či Ko zmo išli
z jágra, pieseň vrahov Žida
z Kokavy nad Rimavicou, pri
ktorých hrajú žilky v tele, a súčasne behajú po chrbte zimomriavky.

Hravé a inšpiratívne
Nádych ľudovosti v sebe nesú
aj pôvodné piesne Ranená
voda, Do pierok i Splachovacie hodiny s chytľavým punkovým nábojom, využívajúce
tradíciu domácej lyriky a texty
básnikov ako Peter Milčák, no

nositeľom poézie je aj „nájdený poster k disco party“ v prípade skladby You can´t play.
Všadeprítomný esprit a hravosť kulminujú najmä v experimentálnych kompozíciách,
ktoré zhudobňujú grafické
predlohy ako Skruž I alebo
Domino samba od známeho
umelca Dezidera Tótha, čo sú
vlastne kocky domina zapísané v notovej osnove.
Prvý album NE:BO:DAJ prináša štedrú porciu nekonzumnej kultúry v príjemne konzumovateľnom stave,
aká dokáže uspokojiť aj chute väčšinového, aj chúťky náročného poslucháča. Trojica výnimočných hudobníkov
nepostrehnuteľne žongluje
s improvizáciou aj perfektnou zohratosťou prísne stavanej kompozície, pričom prejav
jeho ženskej členky má v sebe
iskru, akú by jej mohla závidieť aj Iva Bittová.
Hravé a inšpiratívne skladby, nefalšovaná emotívnosť,
no predovšetkým ustavičný
humor, nadhľad a (seba)irónia
sú gestom výzvy, ako aj príležitosťou na nevšednú komunikáciu. Ak by malo skutočne
platiť, že hudba je univerzálnym jazykom celého kozmu,
NE:BO:DAJ sú jazyčníci, a to
naslovovzatí. Ani im veľmi
nemusíte rozumieť, aby ste si
užili ich CD naozaj do poslednej noty. Bodaj by.

OZNAM
Predstavenstvo spoloŁnosti
Podnik ivoŁnej vroby a. s.,
so sdlom TopoŁianska cesta
321, abokreky nad Nitrou,
I¨O: 00 205 931, v sœlade s
prslunmi ustanoveniami Stanov spoloŁnosti, zvolÆva riadne
valnØ zhromadenie, ktorØ sa
bude kona da 17. 06. 2013,
t. j. v pondelok o 9.00 h. Miesto konania: Podnik ivoŁnej
vroby a. s., abokreky nad
Nitrou - zasadacia miestnos.
NÆvrh programu: 1) Otvorenie.
2) Voba pracovnch orgÆnov
valnØho zhromadenia predsedu valnØho zhromadenia,
zapisovatea zÆpisnice, overovateov zÆpisnice a skrutÆtora.
3) VroŁnÆ sprÆva predstavenstva o vsledkoch hospodÆrenia za rok 2012. 4) SprÆva dozornej rady a audtora k œŁtovnej zÆvierke spoloŁnosti za rok
2012. 5) SchvÆlenie roŁnej œŁtovnej zÆvierky za rok 2012 a
nÆvrh na rieenie hospodÆrskeho vsledku. 6) SchvÆlenie
podnikateskØho zÆmeru na
rok 2013. 7) Diskusia. 8) NÆvrh na uznesenie. 9) ZÆver.
Upozornenie: PrezentÆcia akcionÆrov sa uskutoŁn v miestnosti konania VZ od 8.00
8.50 h. Pri prezentÆci sa akcionÆr - prÆvnickÆ osoba preukÆe overenm vpisom z OR
nie starm ako 3 mesiace a
vpisom z registra emitenta vedenØho v CentrÆlnom depozitÆri CP a fyzickÆ osoba platnm
dokladom totonosti (obŁiansky preukaz), splnomocnenci
predloia
œradne
overenØ
psomnØ splnomocnenie akcionÆra, ktorØho zastupujœ. ŁtovnØ zÆvierky za rok 2012 v
plnom rozsahu budœ pre akcionÆrov k dispozcii v sdle spoloŁnosti v pracovnch d och v
Łase od 8.00 do 14.00 h od
17. mÆja do 14. jœna 2013.
NÆklady s œŁasou na VZ si
hrad kad akcionÆr sÆm.
HlavnØ œdaje roŁnej œŁtovnej
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zÆvierky za rok 2012 (v EUR).
IM: 3 549 817
ZÆsoby: 447 084
Financie: - 1 440 805
ZœŁtovacie vzahy:
- 1 289 273
KapitÆlovØ œŁty: - 1 110 592
HospodÆrsky vsledok:
156 231
NÆklady: 5 795 158
Vnosy: - 5 951 389
HospodÆrsky vsledok:
156 231
V abokrekoch nad Nitrou,
d a 9. 5. 2013.
Za predstavenstvo PV a. s.
Ing. Timotej HusÆr CSc.,
predseda predstavenstva a. s.
XR130248

D a 30. 4. 2013 bola
zverejnenÆ roŁnÆ sprÆva poda § 130 ods. 1 zÆkona
Ł. 566/2001 Z. z. v psomnej
forme v sdle REALITY INVESTING, a. s., PraskÆ 11,
Bratislava a na web strÆnke
e
e
www.realityinvesting.sk
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5412939233

KPA
Kœpim starØ ma arskØ
knihy a gl busy.
T.: 0904 514 411,
XR130240
02/5477 3077.
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Dražobnı́k – obchodná spoločnost’ INVEST–KAPITAL, a.s., so sı́dlom Hattalova 12/C,
Bratislava, IČO: 35 871 334, vyhlasuje v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovol’ných
dražbách a o doplnenı́ zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v platnom znenı́ dobrovol’nú dražbu, ktorá sa uskutočnı́ dňa 3. 6. 2013
o 10.00 h v sı́dle dražobnı́ka: Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, 1. posch., ktorej
predmetom budú nehnutel’nosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne
územie Kynek, evidované Správou katastra Nitra na liste vlastnı́ctva č. 7590 ako parcely
registra „C“: p. č. 271/3 s výmerou 800 m2 zastavané plochy a nádvoria, p. č. 271/4
s výmerou 837 m2 zastavané plochy a nádvoria, p. č. 271/11 s výmerou 7 m2 zastavané
plochy a nádvoria, p.č. 271/27 s výmerou 2 170 m2 zastavané plochy a nádvoria, p. č.
271/38 s výmerou 3 665 m2 ostatné plochy, p. č. 271/44 s výmerou 2 077 m2 ostatné
plochy, p. č. 271/49 s výmerou 1 675 m2 zastavané plochy a nádvoria, p. č. 271/51
s výmerou 849 m2 ostatné plochy, p. č. 271/52 s výmerou 1 051 m2 zastavané plochy a
nádvoria a stavby bez s. č.: koniareň na p. č. 271/3, HIPOPENZIÓN KYNEK – reštaurácia
na p. č. 271/ 4, športový areál na p. č. 271/5, jazdiareň na p. č. 271/7, sennı́k na p. č.
271/10, vodáreň na p. č. 271/11, športový areál na p. č. 271/49, jazdiareň na p. č. 271/
52, športový areál na p. č. 271/61 v celku (1/1).
Odhadnutá cena:
1 310 000 EUR
Najnižšie podanie:
1 310 000 EUR
Výška dražobnej zábezpeky:
20 000 EUR
Obhliadka predmetu dražby: 30. 5. 2013 o 14.00 h a 31. 5. 2013 o 14.00 h
Bližšie informácie ohl’adom dobrovol’nej dražby sú uvedené v Oznámenı́ o dobrovol’nej
dražbe, ktoré je zverejnené v Notárskom centrálnom registri a Obchodnom vestnı́ku.
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