Pravidelné schôdzky každý utorok o 17:00 hod
JANUÁR
- 7.1. Premietanie v Liptovskom Jáne v Hoteli Bernard na medzinárodnom zraze esperantistov.
- 10.1. začíname. Plán činnosti na najbliţšie obdobie.
- 17.1. Pravidelná schôdza Nicolaus
22.1. Premietanie Hudobroň
31.1. Pravidelná schôdza Nicolaus – príprava Výročnej členskej schôdze
FEBRUÁR
- 7.2. Výročná členská schôdza Nicolaus
- 11.2. X. ročník populárneho nicolausáckeho pochodu na beţkách na trase Jalovec – Bobrovecká dolina –
Liptovské Matiašovce – Kvačany. Cieľ: Hostinec Milan Uram. Počet pochodujúcich: 14, Počet víťazov: 15.
- 14.2. Pravidelná schôdza Nicolaus
- 19.2. Premietanie Hudobroň
- 22.2. Praha – zanesené filmy na PAF Praha priamo Peterovi Láškovi: Vták III., Ľavá vedľa pravej, Ako sa na
ČHŢ vybrali do EU
- 25.2. Rodinné video Liptovský Hrádok. Zúčastnil sa Lubo Šrol s filmom:
- 28.2. Pravidelná schôdza Nicolaus
MAREC
-

7.3. KAF Pravidelná schôdza Nicolaus
8.3. dostrihaný film Švenk
10.3. kúpené čierne papiere pre klub
14.3. Pravidelná schôdza Nicolaus
19.3. Vernisáţ Amfo a diafoto – Posádkový klub. Tentoraz bez účasti Nicolaus
19.3. Premietanie Hudobroň
22.3. Posádkový klub - Vernisáţ výstavy Záujmová technická tvorivosť v Posádkovom dome LM.
Prezentovali sme sa výstavkou, zapoţičali sme statív pre filmovanie a Jaro Chomo fotografoval.
23.3. Marta Bošelová – vernisáţ v centre Kolomana Sokola- filmovanie
23.3. nákup kaziet miniDV (10ks normal 60min. 5ks profi 60 min a 5 ks normal 80 min)
24.3. kúpená kamera SONY DCR-HC 46E (jednočipová miniDV kamera) v.č. 72634
26.3. scenár filmu Trojuholník
28.3. Pravidelná schôdza Nicolaus- u , kúpili sme zosilovač s mixpultom a kabeláţ + mikrofón

APRÍL
1.4. –Nicolausáci zmobilizovali svoje sily a na deň vtákov nakrúcali vtákoviny: film Trojuholník a film 1. slovák,
ktorý sa neţenie len za peniazmi - remake (J. Kuska, J. Chomo, K. Ťahúňová, M. Vrbňák, L. Šrol, L.
Trizna, J. Kusková)
2.4. – zostrihnuté a ozvučené obidva filmy
4.4. – pravidelné stretnutie členov
11.4. - pravidelné stretnutie členov, nahovorený list Kovaříka vojakom
13.4 - dokončený film Vojakom armád troch cisárov
18.4. - pravidelné stretnutie členov, skúšanie aparatúry

21. - 23. 4. Po dlhšej dobe sme zase poslali niečo Petrovi Láškovi na PAF Praha: Ako sa na ČHŢ vybrali do EU,
Ľavá vedľa pravej a Vták III. Peter nás asi nemá rád, lebo nám nedal ani čestné uznanie..... Veď keď
urobíme my súťaţ, tak mu to vrátime!
25.4. - pravidelné stretnutie členov
27.4. – Konečne po troch rokoch zorganizoval nicolausák Palo Rusko premietanie pre svojich študentov na
Katolíckej univerzite v Ruţomberku. Predstavte si, aj napriek niekoľkým nicolausáckym perverzitám
malo premietanie úspech, ba čo viac, nicolausáci boli prekvapení niekoľkými filmami tamojších
študentov a dokonca poniektorí mladší nicolausáci nadviazali s neţnou časťou tamojších študentov aj
druţbu.
28.4. – príprava projekcie na regionálnu súťaţ neprofesionálnych filmov
29.4. – mali sme u nás v Mikuláši znovu Regionálna súťaţ neprofesionálnych filmov Liptfilm a dokonca sme
prvý krát zabezpečovali aj komplet projekciu vrátane ozvučenia a to vlastnou technikou!!! No a keďţe
sme sa v apríli akosi zmobilizovali, mali sme dokonca v súťaţi aj filmy: TROKUHOLNÍK, hraný, 1 min.
(réţia Jano Kuska) ŠVENK hraný, 7 min. ( tieţ réţia Jano Kuska), VOJAKOM ARMÁD TROCH
CISÁROV, reportáţ, 5 min, (predstavte si prekvapenie – tieţ réţia Jano Kuska), OSUD ,hraný, (POZOR
ZMENA!: réţia. Janka Kusková). Bohviečo to nebolo, ale aspoň dačo: Film Vojakom armád troch
cisárov získal Čestné uznanie, ostatné filmy postúpili na celoštátnu súťaţ CINEAMA v Banskej Bystrici
MÁJ
2.5. - pravidelné stretnutie členov
3.5. – v Liptovskom Mikuláši zase zasadal prípravný výbor UNICA v Lipt. Mikuláši (Posádkový klub) a hlavný
organizátor sa nás ako zvyčajne pýtal, čo treba ešte urobiť a kto to urobí.... Tak nevieme: Organizuje
UNICU, alebo neorganizuje......
9.5. - pravidelné stretnutie členov
12.5. – Liptov vo fotografii – Celoštátna súťaţ fotografií o Liptove, Liptovský Hrádok, Celkom prihlásených 228
fotografií. Z Nicolausu vystavovali: Vladko Surovček, Ján Kuska, Jaroslav Chomo, Lubo Šrol, Lubo
Trizna. Jaroslav Chomo Čestné uznanie v kategórii Ţivot ľudí ako reportáţ, Ján Kuska Čestné
uznanie v kategórii Krajina, ţivotné prostredie.
25. – 28. 5. – účasť na 14. ročníku Croatian minuta movie cup v Poţege, (Chorvátsko).
Chcete vedieť ako bolo? BOMBOVO! Organizátori sa o nás vzorne starali, atmoška super a samotný
festival - ešte lepší. Na festival bolo prihlásených celkom 208 filmov z 31 štátov sveta. Do samotnej
súťaţe postúpilo po predvýbere 60 filmov. A medzi nimi obidva nicolausácke: Trojuholník (J. Kuska)
a Prvý Slovák, ktorý sa neţenie len za peniazmi (J.Kuska, J. Chomo). Predstavte si, aj keď festival
trval 2 dni, samotná hlavná súťaţ trvala pri 60 filmoch aj s vyhodnotením a odovzdaním cien 3,5 hod! To
je výhoda minutových filmov! A to hlavné: V samotnej súťaţi obidva nicolausácke filmy skončili
v TOP 10!!!!, čím sme sa stali najúspešnejším klubom festivalu. Vôbec, Slovensko prihlásilo do
súťaţe celkom 3 filmy a všetky 3 filmy (ešte film M. Čopíkovej: U Vinca) skončili v TOP 10, čím sa
Slovensko stalo najúspešnejšou krajinou na festivale.
JÚN
1. – 3. 6. CINEAMA Banská Bystrica –ako uţ viete bojovali sme s filmami: TROKUHOLNÍK, hraný, 1 min.
ŠVENK hraný, 7 min, VOJAKOM ARMÁD TROCH CISÁROV, reportáţ, 5 min, (všetky réţia Jano
Kuska), OSUD, hraný, (réţia. Janka Kusková). Osobne sa zúčastnili Jano Kuska, Mišo Vrbňák,
Lubo Trizna a Lubo Šrol. Neuveríte – boli sme úspešnejší, ako na regionálke. Film TROJUHOLNÍK
získal 3. cenu aj v konkurencii strednometráţnych hraných filmov a film VOJAKOM ARMÁD
TROCH CISÁROV získal doknca 2. cenu!
Ba dokonca film Trojuholník bude reprezentovať v slovenskej kolekcii na Česko – Slovenskej
súťaţi v Ústí nad Orlicí.
3.6. Bolo i zasadnutie celoslovenského poradného zboru, ktorého sa zúčastnil MišomVrbňák.
6.6. pravidelná schôdzka Nicolaus (rozobratie súťaţe Cineama)
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8.-10.6. Český lvíček – česká národná súťaţ neprofesionálneho filmu Ústí nad Orlicí – film Trojuholník
reprezentoval Slovensko v slovenskej kolekcii filmov v Česko – slovenskej súťaţi – Slovensko
získalo Putovný pohár, Jano Kuska bol v porote.
13.6. pravidelná schôdzka Nicolaus – info o Českom lvíčkovi
20.6. pravidelná schôdzka Nicolaus
27.6. pravidelná schôdzka Nicolaus
30.6. záverečný guláš klubov PK Lipt. Mikuláš
JÚL
22.7.2006 – 16. ročník letného filmového festivalu HAH 2006 v Dolnej Strehovej. Zúčastnili sme sa len
dvoma filmami: Trojuholník a 1. Slovák, ktorý sa neţenie len za peniazmi. Osobná účasť – 0.
Spomedzi 15 filmov získal film TROJUHOLNÍK 2. cenu - Striebornú rúru. Získal 124 hlasov
a skončil len 11 hlasov za víťazným filmom. Film 1. Slovák skončil s 13. hlasmi na 13.
mieste.
AUGUST
17.8.2006 - A. Kratochvíl: PERSONA. Galéria vo vlaku. Návšteva galérie vo vlaku v Liptovskom Mikuláši. (J.
Chomo, J. Kuska, L. Trizna,J. Jalovecký, I. Kusková
23.8.2006 Letné jednohubky – premietanie v záhrade Galérie P.M.Bohúňa – kolekcia nicolausáckych grotesiek
21.8. – 3.9.2006 GYENGJU, Juţná Kórea, svetový fesgtival neprofesionálneho filmu UNICA, Film J. Kusku
a J. Chomu 1. slovák, ktorý sa neţenie len za peniazmi reprezentoval slovenskú súťaţnú
kolekciu v World minute movie cup – účasť.
SEPTEMBER
4.9.2006 – začíname- pravidelná schôdzka Nicolaus
8.-9.9.2006 VIDEOAMA 2006 Piešťany – XIV. ročník medzinárodnej súťaţnej prehliadky. Zúčastnili sme sa
filmami: Švenk (J. Kuska ), Vojakom armád troch cisárov (J. Kuska) a Trojuholník (J. Kuska, J.
Chomo). Film Vojakom armád troch cisárov získal v kategórii Televízny dokument 2. cenu a film
Trojuholník získal v kategórii Malé televízne formy tieţ 2. cenu a súčasne bude reprezentovať
Slovensko na medzinárodnej súťaţi CIMES 2006.
8.-10.9.2006 Rychnovská osmička, Rychnov nad Kňěţnou - Film Vojakom armád troch cisárov získal
diplom za zaradenie do súťaţnej kolekcie., film Švenk – neprešiel predvýberom
15. 9.2006 nakrúcanie filmu Klapka – Lipt. Štiavnička, Rbk – vila.Zúčastnili sa: J. Kuska J. Chomo L. Trizna, Š.
Kido, P.Rusko, M. Bošelová, J. Vrtíková, Idka Kidová,
17.9.2006 nakrúcanie filmu Klapka – Lipt. Mikuláš – Vináreň U muzikantov – Peter Raši – Pecki, JaroChomo,
Jano Kuska, Lubo Trizna, Rišo Chomo a tieţ v miestnej TV Liptov – komentár.
19.9.2006 pravidelná schôdzka členov
26.9.2006 pravidelná schôdzka členov
29.9.2006 Litomyšlská lilie – J. Kuska v porote súťaţe
OKTÓBER
3.10.2006 - pravidelná schôdzka členov
7.10.2006 – HAF Tanvald – film TROJUHOLNÍK získa l . cenu v kategórii minutových filmov
10.10. 2006 – J. Kuska sa zúčastnil na Národnom osvetovom centre v Bratislave tlačovej konferencie k UNICA
2007
- pravidelná schôdzka členov
11.10.2006 – podaný projekt a ţiadosť o peniaţky na mestský úrad v L.M. na rok 2007
13.-14.10.2006 – medzinárodný festival Tatranský kamzík, Liptovský Hrádok, film Vojakom armád troch
cisárov získal Čestné uznanie
15.10.2006 – J. Kuska a J. Chomo sa zúčastnili v Liptovskom Hrádku Celoslovenského poradného zboru pre
neprofesionálny film a zasadania prípravného výboru UNICA2007
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