
Fašiangy s vodníkom 
Valentínom

Vodník Valentín na Štúrovom námestí nezostal sám ani počas dlhej studenej zimy. Okolo 
neho sa preháňajú mladí i skôr narodení na korčuliach na otvorenej ľadovej ploche, kde 
sa zo stredu na toto čudo pozerá populárny trenčiansky vodník. Počas fašiangového 
obdobia sa život okolo Valentína ešte spestrí, veď na ľadovej ploche sa počas dvoch 
týždňov uskutočnia zaujímavé podujatia určené pre zábavu Trenčanov.

Piatok 13. februára
 18.00 – 20.00 sa zohrejete pri techno-diskotéke s DJ LionomD.
Na oplotení klziska pribudne ráno najdlhší vodnícky šál na svete (dlhý pás látky) na písanie 
odkazov, vyznaní lásky pre všetkých zaľúbených. Najvtipnejšie, najkrajšie a najdlhšie 
výtvory vyhodnotí odborná komisia zložená z vodníka Valentína. 

Sobota 14. februára 
Je dňom zamilovaných a navyše má meniny aj vodník Valentín. Bohatý program sa začne 
na poludnie o 12.00 h živou hudbou Songyho (Dušana Dobiáša) pre korčuľujúcich sa 
všetkých vekových kategórií. Program sa v tento deň odohráva vždy počas prvých 15 
minút v každej hodine, potom je na rade korčuľovanie. 
 13.00  ukážky oddielu krasokorčuľovania TJ Dukla Trenčín 
 14.00  predstavia sa deti z hokejovej prípravky Dukly Trenčín, súčasťou 

programu sú aj rýchlostné preteky účinkujúcich a verejnosti
 15.00  na klzkom ľade sa predstaví zamilovaný Charlie Chaplin v podaní míma 

Vlada Kulíška
 15.30 – 17.30  voľné korčuľovanie s rôznymi súťažami najmä pre deti
 17.30 – 18.00  úprava ľadu
 18.00  choreogra� a štandardných tancov na motívy Carmen v podaní členov 

Tanečného klubu Dukla Trenčín pri SUŠ v 
choreogra� i Evy a Dušana Paškovcov, detské 
páry klubu predstavia latinsko-americké 
tance. Ohňová šou skupiny historického 
šermu Wagus

 19.00 Elvis Presley (imitátor a šoumen Martin 
Směřička). Rytmy ožijú v podaní 
trenčianskych tanečníkov Tap Dance Quartet

 20.00 ohňová šou SHŠ Wagus, živá hudba Songy

Fašiangy s vodníkom 



Nedeľa 15. februára 
Bude lákadlom pre milovníkov rokenrolových 
rytmov. 
 15.00 – 18.00 Pigi Duo živá hudba country blue 

grass, evergreeny
 18.00 – 19.00 lampióniová šou a súťaže pre deti
 19.00 – 21.00 diskotéka s rokenrolom

Piatok 20. februára 
Bude už tradične patriť Disko-technu od 18. do 
21. hodiny

Sobota 21. februára 
Od 19. hodiny sa odohrá vážny aj veselý rytiersky súboj na ľade. Prvýkrát v histórii sa si 
to rytieri rozdajú aj na korčuliach.  Ukončí sa ohňovou šou (Wagus).

Nedeľa 22. februára 
Valentín privíta všetkých svojich detských priaznivcov na veľkom Vodníckom bále.
 16.00 – 17.00 súťaže pre deti v maskách, ale aj bez nich o rôzne maškrty
 17.00 – 18.00 de� lé masiek na korčuliach aj bez nich pred živým vodníkom 

Valentínom
 18.00 voľná zábava a súťaže

Utorok 24. februára
 16.00 fašiangy s Valentínom ukončí tradičné pochovávanie basy s FS Kubra 

a DH Opatovanka. Aj mestské hodiny na veži sa pridajú k zábave a o 17. 
hodine zázračne ukážu polnoc. Pochovaním basy sa začne 40-dňový 
pôst pred Veľkou nocou, skončí sa zábava na ľadovej ploche a zostane 
miesto iba pre šport.

Matej (24. februára) má v ľudových zvykoch za-
ujímavé miesto – má ukázať, či zima ešte potrvá 
alebo už možno skoro očakávať jar. Hovorí o tom aj 
pranostika: „Ak Matej nájde ľady, poláme, ak nená-
jde, Gregor ich spraví“. Vodník Valentín sa nad tým 
iba pousmeje, veď klzisko bude k dispozícii všet-
kým až do jarného oteplenia.

Akciu podporili Mesto Trenčín, Laugart Trenčín, Zdroj VOPO Trenčín a Pizzeria Vodníček 
na Štúrovom námestí (tel.: 0911 330 300)
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