Uvítanie do života knihy ”Ing. Klement Růžička v zrkadle času”
(tlačová správa)
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja, pripravilo dňa 8. 12. 2017 slávnostný akt uvítania do
života knihy „Ing. Klement Růžička v zrkadle času,” ktorý sa uskutočnil v priestoroch
Hotela Gino Park Palace v Orlovom.
Odborná publikácia autorky Mgr. Anny Šujanskej, historičky Vlastivedného múzea
v Považskej Bystrici, je jedným z výstupov jej dlhodobej vedecko-výskumnej činnosti.
Autorka ju venovala jednej z najvýraznejších osobností regionálnych dejín, nadregionálneho
významu, Ing. Klementovi Ružičkovi, generálnemu riaditeľovi Zbrojovky, a.s. v Brne,
zakladateľovi prvého pobočného závodu v Považskej Bystrici.
Kniha nie veľkých rozmerov, ale s bohatým obsahom je zostavená z dvoch častí. Vstupnú
kapitolu tvorí kompletnejší obraz osobnosti Klementa Růžičku (*30. 5. 1884 v Rokycanoch †5. 4. 1953 v Považskej Bystrici), ktorého meno sa po profesijnej stránke spája s jeho
pôsobením v Považskej Bystrici v čase výstavby považskobystrického závodu, v období 20.
rokov minulého storočia. Druhá časť publikácie sa zaoberá rodinnými vzťahmi, zväzkami
a silnými
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medzi
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rozvetvených

rodín

Růžičkovcov-

Holzhackerovcov a Lukschovcov. Autorka sa v nej pokúsila priblížiť životné príbehy
jednotlivých ich členov.
Prezentácie uvedenej odbornej publikácie sa zúčastnili rôzni hostia: Ing. Miroslava
Mazánová a Jana Bartošová z odboru školstva a kultúry TSK, pán Karol Janas, primátor
mesta Považská Bystrica, poslanci MsZ v Považskej Bystrici, riaditelia a zástupcovia
kultúrnych ustanovizní v meste Považská Bystrica a široká verejnosť. Všetkých srdečne
privítala pani Petronela Rágulová, riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
Hodnotenie publikácie „Ing. Klement Růžička v zrkadle času,” prezentoval pán primátor
Karol Janas, ktorý bol zároveň aj jej recenzentom. Všetkým prítomným Považskobystričanom
a hosťom sa v tento slávnostný večer formou mediálneho vstupu prihovorila aj pani Mgr.
Soňa Horňáková, vnučka Ing. Klementa Růžičku a dcéra známej herečky Bohumily
Horňákovej Růžičkovej, adoptívnej dcéry manželov Klementa a Marietty Růžičkovcov, žijúca
v Prahe. Na záver vystúpila autorka publikácie Anna Šujanská, ktorá prítomných bližšie
oboznámila s jej vznikom a obsahom. O hudobný vstup sa postaral harfista pán Pavol Repáň,

pedagóg Súkromnej základnej umeleckej školy Stella v Považskej Bystrici. Večerným
programom sprevádzal prítomných moderátor Eduard Valašík, študent Akadémie umení
v Banskej Bystrici.
Publikáciu vydalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v roku 2017 s finančnou
podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Publikáciu si záujemcovia môžu zakúpiť vo vlastivednom múzeu – kontakt:
http://www.muzeumpb.sk/kontakt.html?page_id=183
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