česko-slovenský dialóg

strojem kritického myšlení. Myslitel, vědec,
vlastně žádný myslící člověk, se bez tázání neobejde. Jeho niterné, duševní aktivity směřují k vlastnímu kritickému myšlení, neboli
k přijímání a zavrhování podnětů, které směřují k tomu udělat si z kritického myšlení nástroj, jehož účinnost se projeví v orientaci
možné tvořivosti. Má-li se člověk podívat sám
na sebe, pokusit se v tom či onom o vlastní
změnu, potřebuje celou řadu poznatků a zkušeností. Ovšem každý pokus o sebedotváření předpokládá, že vždy půjde o opětovnou
novou zkoušku, byť třeba autenticky míněnou,
ale přece nikdy ne v úplnosti předvídatelnou.
Sebeutváření, zejména stojí-li člověk před
nejpodstatnějšími otázkami svého života,
před problémem postojů, hodnot, smyslu života a perspektiv, vlastního charakteru, talentu, pracovitosti, snah, vždy a opětovně
začíná u tázání.
Zde je na místě zopakovat: Tázání může problematizovat vše, na co je dotaz směřován.
Zároveň každé tázání svou podstatou, případně výstavbou otázky problematizuje samotnou objektivní stránku tázání už tím, že
chce vědět více, než je známo jemu a jeho
okolí. Problematizovat předmět tázání znamená určitým způsobem analyzovat část žité
skutečnosti, dovídat se o neznámé podstatě
a povaze toho, na co se tážeme. Jedním ze
základů tázání je poznatek, že nikdy nemůže
být plně ukončen a v úplnosti zodpovězen.
Vždy „něco“ zůstane bez odpovědi.
Tázání představuje také jistý druh odporu, ba
dokonce i vzpoury, jak to napsal francouzský
filosof Paul Ricouer. Měl na mysli skutečnost,

že dotazování je nervem vzpoury. Každé tázání je už počátkem jistého způsobu vzpoury.
To znamená, že se tázáním v oblasti myšlení
bráníme přijímat samozřejmé jako samozřejmost, hotové jako vyřešené atd. A tím vstupujeme do vzpoury. Člověk se totiž neustále
táže ve snaze dobrat se něčeho podstatného
proti dosud poznanému.
Člověk má také stálou a neukojitelnou touhu
zmocňovat se, podrobovat si vše, čeho se
může zmocnit. Podstatou každého tázání, jak
napsal německý filosof Hans-Georg Gadamer, je „obnažit možnosti a udržovat je v bdělém stavu“. Právě obnažené možnosti přinášejí
v nejednom případě odpovědí i na naše tázání.
A tak každé nové tázání otevírá nové tendence
poznat to, co patřilo dosud k nepoznanému.
Udržovat v bdělém stavu znamená mít v záloze pochybnosti, zda to, co bylo předmětem
tázání, odpovídá dosud poznanému či tradici. Ani to však nestačí, protože i postupující tázání případně pochybnosti se obměňují.
Udržovat tázání v bdělém stavu, jak to pojal
Gadamer, lze pouze v procesu pokračujícího
a stále se prohlubujícího tázání, které směřuje k hledání odpovědí, k podstatě toho, na
co se tážeme. Tím se tázání stává filtrem kritického myšlení. To znamená, že znepokojivá
otázka potřebuje naléhavou odpověď a následné řešení. Prostě lidskou bdělost k stále
probíhajícím změnám.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Autor je psychológ, prekladateľ a publicista
Kresba Jan Tomaschoff
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Na tázání je podstatné, že člověk se vlastně
nemůže přestat tázat. Ustat v tomto stále
se opakujícím procesu hledání prostě nelze, leč ke škodě pro toho, kdo s tázáním
přestal, protože ustrne v poznávání podstaty, na co se tázal. A bez odpovědi zůstane ochuzen. V základě si nikdo nemůže
přestat klást stále nové a nové otázky při
pokračujícím procesu tázání, nechce-li zůstat stát či dokonce zaostat. Člověk tázáním
podněcuje myšlenky o tom, co může přijít
v budoucnu, ale i chápání minulého a současného. Tak se alespoň v náznacích zmocňuje toho, co je ještě mlhavé. Každá lidská
bytost v sobě zahrnuje orientaci, která ho
vede k tomu, že se táže. Z toho se často
rodí další a další tázání, která mohou směřovat k podstatnému, kdy se jedinec sám
sebe, svého okolí táže: Jaká je skutečnost
světa kolem mne? Co z toho všeho, co skutečnost obsahuje, je právě to důležité? Jak
chápat svět kolem sebe? Jak chápat nejbližší z blízkých osob, ale i lidi od nás vzdálené prostorově či emočně? A v téměř nekonečném řetězci otázek přichází otázka
poslední, snad i nejposlednější: Jak se mám
vztahovat k sobě samému? Jaký vlastně
jsem? Má život jedince smysl sám o sobě
i v tom nepřehlédnutelném množství lidí na
celé planetě? Němci tyto otázky nazývají WFragen, protože každá z nich začíná dvojitým w (woher, wohin, warum, wozu; odkud,
kam, proč, k čemu). Každá z těchto otázek
se táže na něco podstatného.
Tázání je také způsob, který slouží k novému
poznání a v nejednom případě se stává ná-
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Z najnovšej produkcie
slovenských vydavateľstiev
JOZEF JABLONICKÝ:

Samizdat o disente – Záznamy a písomnosti
(Kalligram 2007)

Ak o niekom zo slovenských intelektuálov druhej polovice 20. storočia platí vo
všetkých súvislostiach ono tatarkovské „sám
proti noci“, tak je to nepochybne historik Jozef Jablonický (nar. 1933). Jeho osobný
i profesionálny osud nielen metaforicky,
ale hlavne celkom konkrétne vyjadruje ideologické a spoločenské turbulencie, ktoré
v 20. storočí prevracali chod histórie (nielen) v našom geografickom priestore z nôh
na hlavu a naopak a tak dokola.

Jablonického kniha Samizdat o disente
(Záznamy a písomnosti), usporiadaná Ladislavom Takáčom a autorovým synom Tomášom, je voľným zavŕšením autorovej dvojdielnej monumentálnej historiografickej
práce Samizdat o disente (2004, 2006).
V tomto prípade nejde o súhrn článkov
a štúdií, ale o Jablonického „korešpondenciu“ s represívnou mašinériou komunistického systému. Začína sa Jablonického
protestom na Správu vyšetrovania ŠtB dňa
10.decembra 1976 vo veci tzv. poškodzovania záujmov republiky v cudzine a končí
súhlasom Ústavu pamäti národa zo dňa
23.novembra 2004 o sprístupnení Jablonického zväzkov, ktoré naňho viedla komunistická tajná polícia. V istom zmysle
ide teda o jedinečný panoramatický oblúk
celej povojnovej histórie Slovenska, skoncentrovaný v osude jedného človeka. Napriek tomu, že vo väčšine ide o písomnosti
s adekvátne neutrálnym či odcudzeným
úradným jazykom, nijako sa v tom nestráca
dramatickosť Jablonického životného príbehu. Možno naopak: o čo hlbšie zostupujeme do dobového byrokratického labyrintu
tajnej polície, prokuratúry či súdov, o to intenzívnejšie rastie náš obdiv voči človeku,
odhodlanému – nič viac, nič menej – „iba“
trvať nielen na svojej pravde, ale aj na dodr-
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13. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze
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V pořadí již 13. ročník festivalu „Slovenské divadlo v Praze“ se letos opět koná na
scéně Divadla Bez zábradlí v období únor
– květen 2008, patronkou festivalu je paní
Emília Vášáryová, významná slovenská herečka, členka Slovenského národního divadla..
Od samého počátku je základní ideou
pořadatelů festivalu udržovat živé česko

-slovenské kulturní a společenské styky
a českému divákovi každoročně umožnit seznámení s tím, co nového na slovenských divadelních scénách během uplynulého roku vzniklo.
Pořadateli jsou tradičně Divadlo Bez zábradlí, občanské Sdružení Adria a hlavní
město Praha ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze a za podpory mi-

žiavaní tých zákonov, na ktoré sa odvolával
sám režim. V tom Jablonický bol a zostal jedinečný ako historik, no najmä ako občan.
Nikto na Slovensku nezanechal v oboch
aspektoch také rozsiahle osobné písomné
svedectvo. Navyše svedectvo, ktoré chce
byť nadovšetko historicky presné a verné,
akoby úsilie držať sa striktne litery dobových zákonov a paragrafov nebolo pre Jablonického iba formou zápasu s mašinériou
moci, ale aj – ba možno najmä - kľúčom
k celostnosti historickej pravdy. Je to obdivuhodnejšie o to väčšmi – ako sme už naznačili vyššie – že Jablonický bol v trvaní na
svojej občianskej aj vedeckej pravde, ako
aj na „obyčajnom“ dodržiavaní zákonov naozaj sám, na okraji spoločnosti, len v obmedzenom kontakte s hŕstkou priateľov,
v permanentnej existenčnej núdzi a navyše
s biľagom osobného nepriateľa vtedajšieho
prezidenta Gustáva Husáka a nekompromisného kritika jeho komunistickej interpretácie SNP.
Cez Jablonického samizdatové písomnosti
a dokumenty možno „čítať“ niečo aj o povahe tzv. normalizácie v 70. rokoch minulého storočia a samotného represívneho
režimu. Hoci tu v princípe nejde o odhaľovanie jeho mechanizmov ani o denunciovanie
konkrétnych osôb, ktoré sa na represiách

Igor Otčenáš

voči Jablonickému – a širšie na architektúre
totalitného systému na Slovensku – podieľali. Ak sa v jeho textoch nejaké mená vyskytujú, patria síce konkrétnym osobám,
ale Jablonický svoj vzťah k nim nikdy emocionálne neprifarbuje, neútočí na nich, akokoľvek mu svojimi aktivitami celých pätnásť
rokov strpčovali život. Nedovoľuje mu to
jeho racionalita historika i noblesnosť človeka, ktorý volá len po historickej spravodlivosti, ale nie po pomste za svoju občiansku
aj vedeckú degradáciu. Aj v zmysle tohto
obrazu, ako aj popisu rôznorodosti vyšetrovacích metód tajnej polície, byrokratického
šikanovania dobového pseudosúdnictva,
citového vydierania a priameho zastrašovania sa vyjavuje Jablonického neústupný postoj ako jedinečný a v histórii slovenského
totalitarizmu oboch zafarbení celkom výnimočný.
Kniha písomností a záznamov dr. Jozefa
Jablonického vychádza – vari skôr zhodou
okolností – v období, keď si pripomíname
40. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy
do Československa v auguste 1968. Vo významovom kontexte tohto historického výročia niet v modernej slovenskej historiografii
azda výrečnejšieho a významnejšieho osobného svedectva, že vzdor bezmocných má
vždy svoj zmysel.

Herec je vždy na očiach
Vydavateľstvo XYZ, 2007

Po troch vydarených knihách rozhovorov s poprednými slovenskými umeleckými
osobnosťami (Lasica, Studénková, Janovic),
zasadol básnik, textár, publicista a prekladateľ Ján Štrasser tentoraz k dialogickej partii
s významným slovenským hercom, členom
činohry Slovenského národného divadla
Mariánom Labudom. Ak hovoríme o dialógu,
ktorý prebiehal v prvej polovici roku 2007,
tak to možno nie je celkom presné. Presné
je to v tom zmysle, že na oboch stranách
hracej plochy sú kvalitní hráči, čo je vskutku
základným predpokladom dobrého dialógu.
Jeden z nich však vie, že jeho úlohou je byť
hlavne dobrým nadhadzovačom, lebo hlavnou hviezdou je ten druhý. V tomto zmysle je

Autor je kultúrny atašé SR v ČR a riaditeľ
Slovenského inštitútu v Prahe

Partnery festivalu jsou Hlavní město Praha,
Městská část Praha 1, U.S. Steel KošiceBohemia, a.s., Slovenský institut v Praze,
Česká Unigrafie, a.s., BaSys CS, s.r.o.,
CZ Multimedia Interactive, Karlovarský
kraj, Město Karlovy Vary a Hotel Pyramida
Praha.
Mediálními partnery festivalu jsou deník
Právo, Rádio BLANÍK, Radio City 93,7 fm,
Rádio Dragon, TV Vřídlo, Scena.cz o.p.s.,
časopisy Korene, LISTY a Slovenské dotyky.
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nisterstev kultury ČR a SR a Městské části
Praha 1.
Záštitu festivalu udělili premiér ČR Mirek Topolánek, premiér SR Robert Fico, ministr
kultury ČR Václav Jehlička, ministr kultury
SR Marek Maďarič, primátor hl. m. Prahy
Pavel Bém, primátor hl. m. Bratislavy Andrej
Ďurkovský, primátorka města Karlovy Vary
Veronika Vlková, hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel a velvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek.

Ján Štrasser vynikajúcim sparingpartnerom
a Marián Labuda výborným rozprávačom so
zmyslom pre kvalitné zakončenie (inak povedané: pre dobrú, poučnú a vtipnú pointu).
Výhodou oboch je nielen ich osobné priateľstvo, ale aj spoločná generačná príslušnosť,
veková i umelecká a s tým súvisiaca aj blízka
životná skúsenosť. Iba takto mohol vzniknúť tento rozsiahly knižný rozhovor, príťažlivý svojou priateľskou hravosťou, jemným
podpichovaním, ale najmä úprimnou otvorenosťou. Veď už v krátkom úvode Štrasser píše, že Labuda „nie je jednoduchý človek“, čím akoby avizuje, že hľadanie kľúča
k otvoreniu takéhoto osobnostného typu nemôže ísť inou cestou, než cestou spontánnej úprimnosti. Tej sa čitateľovi naozaj dostáva v dostatočnej miere už napríklad tým,
ako Labuda rozpráva o svojom vidieckom
pôvode a vnútornej neschopnosti stotožniť
sa s klasickým typom slovenského herectva
à la Pántik či Valach – a to nie iba kvôli svojim špecifickým fyzickým dispozíciám. Ako
rozpráva o svojej politickej angažovanosti
a svojich názoroch, diametrálne iných, ako
majú tí, s ktorými nikdy nespretŕhal putá –
jeho rodáci, ale aj o veciach materiálnych
a súkromných.
Nechceme však zjednodušovať: táto kniha
nie je iba o vzťahu herca a politiky, o spoločenskej angažovanosti, ale – a vari najmä –
aj o vzťahu herca ku svojej práci, ktorej významnú mimodivadelnú časť vytvoril Marián
Labuda v Čechách. Aj preto vychádza táto
kniha paralelne na Slovensku i v Českej republike. Nepochybne si nájde svojich čitateľov na oboch brehoch rieky Moravy.

recenzie

vyberáme...

MARIÁN LABUDA – JÁN
ŠTRASSER:
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na slovíčko

Pražský experiment
divadelného predstavenia
Zlomatka

Elena Kotová

Divadelný experiment, ktorý sa uskutočnil koncom januára v pražskom divadle Rokoko, označili jeho aktéri i organizátori
za hereckú „ jam sassion“. V rámci nekomerčnej prehliadky slovenského divadla sa režisér Peter Gábor spolu s dramaturgičkou Vierou Maškovou rozhodli „pomiešať“, resp. „prehodiť“ hercov z českého a slovenského naštudovania divadelnej
hry Zlomatka. Predstavenie má na repertoári Divadlo v Řeznické v Prahe, ako aj divadlo Astorka Korzo 90, v Bratislave,
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v oboch prípadoch v réžii Petra Gábora.
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Hra talianskeho autora Maria Gelardiho rozpráva o drsnom strete matky a syna, ktorý
sa jej priznáva k homosexualite. Vo všeobecnosti však ide o náraz otvorenosti s obmedzenosťou, snahy o dohovor a neochoty načúvať
tomu druhému. Matka svojho syna miluje, nechce ho stratiť, a tak sa ho za každú cenu
pokúša z homosexuality „vyliečiť“. Hra dáva
veľký herecký priestor predstaviteľke matky.
V pražskej verzii hry Zlomatka exceluje herečka Městských divadel pražských Jitka
Smutná, v bratislavskej Zuzana Kronerová.
A možno povedať, že obe sa zaskveli aj v experimentálnom uvedení Zlomatky. Ako nám
prezradil jeden anonymný divák, ktorý videl
samostatne českú aj slovenskú verziu hry,
výmena hercov a jazykové spojenie češtiny
so slovenčinou priniesli na javisko i do publika novú, zvláštnu energiu a predstavenie
získalo novú dynamiku. Zaslúžili sa o to nielen herečky – Zlomatky, ale aj ich „synovia“
Juraj Hrčka, Jan Zadražil či Radek Valenta.
Na divadelný experiment boli zvedaví aj diva-

delní profesionáli, ktorých bolo možno vidieť
na každom predstavení. Za všetkých aspoň
názor pani Ljuby Skořepovej.
„Samozrejme sa mi predstavenie páčilo,
som úplne konsternovaná. Počula som
o ňom už dávnejšie, ale až teraz som prišla. Pre hercov to bolo veľmi náročné.
Viete, mňa už na divadle len tak niečo neprekvapí, ale dnes večer mám veľkú radosť aj kvôli tomu, že divadlo má ešte
stále silu pôsobiť takto na ľudí.“

Letošní ročník můžeme označit jako malou přehlídku českých autorů na slovenské divadelní scéně. Hned tři divadla totiž
ve své dramaturgii sáhla po renomovaných
českých spisovatelích. A tak do dnešního
data diváci v Divadle Bez zábradlí již viděli Slovenské národné divadlo s inscenací „Manon Lescaut“ Vítězslava Nezvala
v přebásnění Ľubomíra Feldeka, kde hlavní
představitelka Táňa Pauhofová za roli Manon dostala na Slovensku Cenu DOSKY

2006. Divadlo Astorka Korzo ´90 přivezlo „Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho“ Ladislava Smočka a trio českých autorů doplnil Michal Viewegh. S dramatizací
jeho novely „Anjeli všedného dňa“ vystoupilo s úspěchem 6. března Slovenské komorné divadlo Martin.
Dne 14. března od 19.00 hod. se na scéně
Divadla Bez zábradlí představilo Divadlo
A. Bagara Nitra s klasikou Henrika Ibsena
„Heda Gablerová“ v režii Svetozára Spru-

Po vyčerpávajúcom predstavení a veľkých
ováciách v divadle Rokoko sme pred nočným odchodom do Bratislavy zastihli ešte
Zuzanu Kronerovú.

Neobávali ste sa trochu tohto projektu
výmeny hercov v jednom predstavení?
Práve naopak, to sa mi na tom najviac páčilo, tešila som sa na to vzrušenie, ale keď
k tomu už naozaj došlo, trochu som sa zľakla
a začala mať trému. Tak ako aj môj český náprotivok, moja zlatá kamarátka Jitka Smutná,
Takže sme sa tu spoločne triasli, povzbudzovali sa navzájom a myslím, že sme sa
napokon vyburcovali k celkom slušným výkonom. A som presvedčená, že aj naši „synovia“, hereckí kolegovia boli úžasní. Ja som
sa dívala v predstavení na Jitku, ona na mňa
a bolo to nádherné, pretože sme jedna druhú
stále prekvapovali a tým tie predstavenia boli
veľmi, veľmi živé. Cítim a verím, že to ocenili
aj diváci, takže ja som sa tu v Prahe „namlsala“ a chcela by som to zažiť znova a znova.
Dúfam, že sa to podarí aj Bratislave.
Nemali ste obavy, ako túto hru prijmú
diváci na Slovensku? Slováci sú predsa
len konzervatívnejší ako Česi a homo-

Vy sama ste matkou, vychovávate
s manželom dve deti. Čo si myslíte,
kde vo výchove detí robíme najväčšiu chybu, keď vtláčame príliš veľkú
rodičovskú pečať do života svojich
detí?
Pre tento príklad si vypožičiam citát z Gibranovej knižky Prorok, ktorý sa prihovára
rodičom a hovorí, „Vy ste ako luky a vaše
deti sú ako šípy. Pochádzajú z vás, ale nepatria vám.“ Áno musíme deti chrániť, pokiaľ sa dá, ale neobmedzovať ich, nechať

na slovíčko

sexualita je v katolíckych krajinách
často tabuizovaná.
Zatiaľ čo českí kolegovia majú hru už dobre
usadenú, keďže ju hrajú už rok, nám sa to nepodarilo, lebo nebol ešte urobený slovenský
preklad. Takže pre nás z Astorky je hra ešte
čerstvá. Myslím si, že je dobre, že sa táto hra
hrá na Slovensku. Na verejnej generálke bolo
premiešané publikum z dosť starších divákov
a z úplne mladých študentov a študentiek.
Bolo krásne pozorovať, ako jedna časť publika drží palce matke a druhá časť synovi.

ich žiť vlastný život. Treba byť tolerantný.
Myslím si, že ja tolerantná som, veľa
s deťmi diskutujem. Chcem jediné, aby
boli šťastné, aby mali svoju slobodu, svoj
priestor. Neviem však, keby ste sa spýtali
ich, či by s tým súhlasili, že je to naozaj
tak. My rodičia samozrejme robíme chyby,
kto ich nerobí, ale ja vyznávam vo výchove
dva princípy:
Mať deti rád, čo je pre rodičov prirodzené,
a potom počúvať ich, veľmi ich počúvať,
nie len tak naoko, ale skutočne a so záujmom.
Za rozhovor i postrehy ďakujem

Autorka je novinárka
Foto archív

Z pražského predstavenia Zlomatka, v hlavnej úlohe s J. Smutnou

kostýmy k této inscenaci Cenu Dosky za nejlepší kostým sezóny 2006/2007.
V dubnu se diváci mohou těšit na Radošinské naivné divadlo, které přijede s inscenací S. Štepky „Stvorenie sveta“ /20.04.
v 15.30 a 19.00, 21.04. v 19.00/, tečku
za festivalem udělá v květnu Štúdio L+S,
které vystoupí v hvězdném obsazení s di-

vácky přitažlivým titulem Yasminy Rezy „Život na trikrát“ /10.05. v 15.30 a 19.00/.

sv
Foto archiv

Slovenské divadlo v Praze
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šanského. Jedna z nejslavnějších her norského dramatika pojednává o emancipované ženě, která se snaží povznést nad náš
„malý“ svět a zažít něco výjimečného. Podle
slovenské divadelní kritiky se tvůrcům absolutně podařilo Ibsenovou hrou z roku 1890
dokonale vystihnout současnost. Stojí za
zmínku, že Alexandra Grusková dostala za
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slovenské gastronomické objavy v ČR

Pod Ještědom ako pod
Tatrami

Jozef Gáfrik

Nájsť Slovenskú reštauráciu v Liberci nie je pre „cudzieho“ návštevníka práve najľahšie. Tróni totiž na jednom z mestských vŕškov, kam vedú kľukaté cestičky. Zato medzi domácimi obyvateľmi je dobre známa. „Tam v týchto dňoch
maľujú“, povedal mi náhodný chodec, ktorého som sa pýtal na smer. Keď som ho však presvedčil, že práve domaľovali a že po dvojtýždňovej prestávke je opäť otvorené, sám sa ponúkol, že ma odprevadí, keďže vysvetľovanie by bolo
podľa neho zdĺhavé. Aj s malou dcérou si prisadol do auta a takto som získal prvú kladnú referenciu. A dolu z kopca
sa vraj rád prejde.
Tridsaťsedemročnú Kamilu Hajdíkovú, majiteľku reštaurácie, som v prítmí predsiene
spoznal na prvý pohľad, aj keď skôr možno
intuitívne. V každom prípade som bol príjemne prekvapený, že reštauráciu nielen
vlastní, ale v nej aj často sama obsluhuje.
Hneď nás i s priateľom uviedla k stolu,
a keďže sa musela postarať o hostí, čo prišli
pred nami, naskytla sa dobrá príležitosť pre
preskúmanie interiéru reštaurácie.
Tá svoju pohostinnú náruč otvára priaznivcom „podtatranskej“ kuchyne už piaty
rok. Keďže sa nachádza v relatívnej starej budove, prešla stavebnou obnovou,
ktorá však priestor ani tak celkom nerozčlenila. K slovu sa dostala fantázia majiteľky. Vnútrajšok ovláda niekoľko pristavaných vysokých stĺpov a mohutný krb,
pričom na stenách, ale i stoloch a stolíkoch, sa nachádza množstvo historických
i historizujúcich predmetov – od sedliackych predmetov až po starožitné hodiny
a sošky. A pozor, výzdoba nie je stála, ale
„pružná“. Komu sa niektorý predmet zapáči, môže si ho vziať, zato však musí pri-

spieť niečím iným. Touto cestou sa sem
nedávno dostal – kozí postroj. Nie, to nie
je omyl.
Zo všetkého najviac mi preto tieto priestory
pripomínali spoločenský klub, ako stvorený
na to, aby sa v ňom stretali starí známi.
O to viac, že majiteľka reštaurácia je žena
na pravom mieste: hostí nielen obsluhuje,
ale predovšetkým s nimi vedie priateľský
dialóg.
Otvoriť reštauráciu so slovenskou kuchyňou ju vraj „naviedli“ slovenské študentky
Vysokej školy textilnej, s ktorými sa priatelila. Zo začiatku to bol podnik vyslovene štýlový, so všetkým špecialitami, aké dokáže
ponúknuť národná kuchyňa. Žiaľ, ukázalo
sa, že len takouto vyhranenou ponukou sa
podobné pohostinské zariadenie neuživí,
postupom času bolo preto nutné pristúpiť
k istým kompromisom v ponuke. Zmena
však bola citlivá – a aj jedlá, ktoré bežne na
jedálnom lístku nie sú, kuchári radi pripravia, ako napríklad lokše s husacou pečienkou, ak si ich hosť objedná dopredu. V zásade však nechýba nič, čo sa sluší a patrí,
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Majiteľka reštaurácie Kamila Hajdíková vo vlastnom kráľovstve
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aby bolo v slovenskej reštaurácii – od slivovičky (citujem z lístka) až po marhuľovicu
a malinovicu (4 cl za 40 Kč), ak začíname
aperitívom, až po rôzne druhy halušiek,
ktoré majú na jedálnom lístku samostatné
„oddelenie“. Ponúkajú ich tu rovno 16 variácií! V snahe ochutnať čo najviac volím
„rodinný haluškový tanier“ (200 Kč, váha
neuvedená). Bol to zásah do čierneho, kvalitou i kvantitou – pritom nešlo o „novinársku“ porciu, videl som, že podobnú dostali
aj susedia pri inom stole. Tanier pozostával zo štyroch sort skvelých halušiek, ktoré
sa dajú vybrať zo spomínaných šestnástich. Aspoň niekoľko príkladov: s tvarohom
a slaninou; s kuracím mäsom a hríbovou
omáčkou; s kapustou a údeným mäsom;
s hermelínom a údeným mäsom; s bryndzou; klobásou atď. – skutočná halušková
symfónia.
V „oddeleniach“ mäsových jedál, ktorých
je na lístku niekoľko, ma najprv upútala
tatranská zapečená miska (bravčové rezance, pikantná omáčka, hermelín) za 120
korún, ale slovo dalo slovo a po menšom
váhaní som sa rozhodol pre špecialitu,
ktorá je v menu uvedená takto: „Slovenská BAŠTA na bramboráku“ (150 g, 130
Kč). Nie, v tomto prípade nešlo o delostreleckú vežu na zemiakovej babe, ale o tú,
ktorú by sme mohli preložiť ako „dobrota“,
hoci v jednom česko-slovenskom prekladovom slovníku som našiel aj expresívny
výraz „papkanica“. A pretože zloženie tejto
pochúťky ďalej nerozvádza ani majiteľka,
tajomstvo zachovám; keď budete mať príležitosť, presvedčte sa „na vlastný jazyk“.
Dodám len toľko, že každý gurmán bude
spokojný, zaručene neodíde s prázdnymi
gambami.

Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Po návšteve Slovenskej reštaurácie v Liberci dovoľte malú parafrázu: aj česko-slovenská
vzájomnosť. Kamila Hajdíková nemá slovenských predkov, ani príbuzných. Napriek
tomu je však nefalšovanou gastronomickou veľvyslankyňou podtatranskej kuchyne
a už roky prispieva k tomu, že takýto vý-

sostne slovenský prvok je prítomný aj na severe Čiech. Dávam päť hviezdičiek – nie michelinovských, ale tých cennejších, z úcty
a uznania.

Autor je novinár
Foto autor a archív reštaurácie

tentoraz v Librci

Podľa slov domácej panej dobre na odbyt ide aj bačov rezeň so slaninou (200 g,
230 Kč), najmä pri organizovaných akciách, ako sú svadby alebo firemné večierky.
Reštaurácia má 60 miest a v lete je k dispozícii aj prekrásna terasa s vonkajším
grilom, vďaka ktorej sa kapacita poľahky
zdvojnásobí.
Interiér reštaurácie pôsobí ako útulný klub

Žitná ul. 136
460 06 Liberec VI – Rochlice
Otvorené denne
od 11.00 hod. do 24.00 hod.
Takto sa o vás postarajú, ak si tu objednáte väčšiu akciu

V reštaurácii nechýba ani vlastná cukrárska výroba –
jedna zo známych libereckých stavieb v „sladkej“ podobe

Tel.: +420 602 442 712
E-mail: hajdikova@seznam.cz
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Šľachtic štetca a palety
Jozef Leikert
Najväčším ľudským tajomstvom je človek sám. Známu pravdu potvrdzujú osudy ľudí a emotívnych umelcov zvlášť. Aj
významný slovenský maliar 20. storočia Miloš Alexander Bazovský si celý život ukrýval tajomstvá, ktoré dodnes hľadajú
novinári, spisovatelia, bibliograﬁ. Podarilo sa im zistiť, že jeho posledný známy obraz je s dátumom 1957, čo bolo jedenásť rokov pred jeho smrťou, a nesie názov Samota. Ale čo pociťoval umelec, keď si pri rozhovore vzdychol, že celkom
vytlel, ťažko vedieť. Bol „tlejúcim slnkom“, ako ho nazval spisovateľ v knihe o jeho živote, a dodal, že i „šľachticom štetca
a palety“. Náročný, nekompromisný, zásadový. Možno i preto na sklonku života bol tak sám...

Miloš Alexander Bazovský
(11. 1. 1899 – 15. 12. 1968)
maliar
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Miloš Alexander Bazovský pochádzal z učiteľskej rodiny, narodil sa 11. januára 1899
v Turanoch a bol najmladším z troch súrodencov. Bezstarostné detstvo prežil medzi
deťmi pri Váhu a v spomienkach sa k týmto
zážitkom často vracal, pretože aj neskôr
veľmi rád športoval, obľuboval futbal, lyžovanie, bicyklovanie. Odmalička rád kreslil a po
rokoch spomína: „ Kreslil som drievkom. Ceruzou, perom, brkom z husi, čo som našiel
na dvore. Pastelkou, kriedami. Zapĺňal som
skicáre. Ak nebol poruke kvalitný papier, zaznamenával som si na vrecko z múky, na
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osobnú korešpondenciu s vyblednutým cifrovaným písmom, na nepotlačenú stranu
papiera, čo sa dával do kredenca alebo pripínal na stenu.“
Od roku 1918 študoval v Budapešti u profesora Rétiho a v rokoch 1919 – 1924 na
Akadémii výtvarných umení v Prahe u J.
Loukotu, V. Bukovca, M. Pirnera, J. Obrovského a M. Švabinského. Krátko navštevoval súkromnú školu A. Kalvodu a roku 1921
bol na študijnom pobyte vo Viedni. No vari
najviac ho ovplyvnil pobyt v Prahe, ktorá
bola v tom čase slovenským študentom
veľmi naklonená. Stretla sa tam silná generácia budúcich umelcov – Alexy, Fulla,
Sokol, Galanda, Ondreička. Ďaleko od domova sa ešte viac spriatelili a popri tak trochu bohémskom živote, ktorý ich opantal,
vďačne nazerali do tajomstiev moderného
európskeho umenia. Pre Bazovského veľkomesto nebolo tým pravým prostredím, aj
keď mal rád spoločnosť a rád sa stretával

so spolužiakmi, ťahalo ho to stále domov.
Preto sa hneď po skončení školy vrátil do
rodnej dediny, zriadil si tam ateliér a s nadšením sa pustil do práce. Bol plný zážitkov
z pobytu v meste, výtvarne ovplyvnený pedagógmi, spolužiakmi i moderným európskym maliarstvom a jeho prvé práce nesú
túto pečať (Pohľad na Prahu z Letnej, Smrť
v Stromovke). Čoskoro začali dominovať
v jeho tvorbe motívy z rodných Turian a na
obrazoch sa objavovala typická temnosť
scenérií a farieb, súmračné nálady s tmavými siluetami vrchov a striech (Súmrak).
Z týchto diel vidieť, že mal na neho veľký
vplyv Medňanský, pretože mu bola blízka
jeho lyrika so silným sociálnym cítením
a imponovala mu i jeho nekonvenčná individualita. Neskôr ho zaujalo i dielo o niečo
staršieho Martina Benku. No Bazovský
sa už i sám umelecky vyhraňoval a uberal
vlastnou cestou. Z obrazov sa postupne
vytráca snivý pohľad na krajinu a dostáva
sa k celkom inému stvárneniu prírody a života ľudí. V roku 1929 absolvoval s priateľom Zoltánom Palugyayom študijnú cestu
do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska.
Najväčší zvrat v tvorbe Bazovského nastal
po roku 1930, keď sa vybrali s Jankom Alexym po slovenských krajoch. Neskôr sa
k nim pridal aj Palugyay. Vtedy už Bazovský
býval v peknom, priestrannom ateliéri v Martine. Ale v letných mesiacoch doma neobsedeli, balili batohy, palety, farby a vybrali sa
na Oravu, Detvu, Podpoľanie či Horehronie.
Tu, uprostred malebnej prírody, medzi prostými ľuďmi, boli najšťastnejší. Cez deň maľovali a večer čo večer sedeli pri ohni a donekonečna debatovali. Bol to prekrásny čas
hľadania. A Bazovský bol pozorným hľadačom. Znovu našiel svoju Detvu, podpolian-

ideologické riadenie kultúry dostalo do rúk
ľuďom, ktorí umeniu nerozumeli. Vtedy nebol problém dostať sa do konfliktu s vrchnosťou a Bazovskému, ktorý neznášal povýšených a navyše hlúpych ľudí, sa to tiež
podarilo. Odozvou na jeho iróniu nasmerovanú do radov vedenia umeleckých zväzov
bolo vysťahovanie z ateliéru do menšieho.
Bazovského sa to hlboko dotklo, urazil sa
a rozhodol sa presťahovať z Martina do
Čermíc na Liptove, odkiaľ pochádzala jeho
manželka. Po troch rokoch odtiaľ išli bývať
do Trenčína, kde si kúpili dom. No tam už
umelec netvoril, lebo bol chorý. Jeho diela
na domácich i zahraničných výstavách zakaždým vzbudzovali pozornosť, len kompetentní si ho všimli trochu neskoro. Titul národný umelec dostal, keď mal 65 rokov.
O štyri roky neskôr, uprostred decembra
1968, zomrel v Trenčíne. Tam je i pochovaný a tam sídli i známa galéria nesúca jeho
meno so stálou expozíciou jeho tvorby.
Spravodlivo docenený bol „šľachtic štetca
a palety“ až po smrti.

osobnosti Slovenska

sku krajinu, ktorá mu už predtým prirástla
k srdcu. V tom období vznikol obraz Detvianska melódia, na ktorom je namaľovaný fujarista na pozadí predvečernej krajiny s dúhou. S Jankom Alexym experimentovali,
čerpali z ľudových remesiel, ornamentu.
V polovici 30. rokov dosiahol Miloš Bazovský prvý vrchol v tvorbe, prejavilo sa to jednoduchšími tvarmi a čistejšími farbami, ale
na druhej strane prehĺbením a zintenzívnením výtvarného prejavu. Namaľoval diela
V slovenskej dedine, Oranžový kôň, Madona
s oslom. Roku 1936 sa predstavil akvarelmi
na Bienále v Benátkach a o rok neskôr absolvoval študijný pobyt v Juhoslávii a navštívil
Poľsko a Švédsko. Postupne prechádzal od
monumentalizmu k lyrickosti, racionálnu tvarovú analýzu nahrádzal improvizáciou. Menil
aj výtvarné techniky, striedal olej, gvaš, akvarel, ceruzu, drievko, uhoľ, pastel. V 40.
rokoch sa venoval aj grafike, najmä linorezom. V povojnových rokoch stupňuje umelec silu svojej výpovede. Znovuobjavuje
drsné a rázovité prostredie Oravy, aby čo
najpresvedčivejšie tlmočil svoje nové poňatie témy slovenskej krajiny, zbavenej pátosu
a sentimentu.
Pre maliara, ktorý si vždy zachoval svoju
tvár, boli najhoršie päťdesiate roky, keď sa

Autor je historik, básnik a spisovateľ
literatúry faktu
Foto archív
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jedlá / zvyky / tradície

Fašiangy | zakáľačky |
predjarie

Helena Nosková

V januári a februári nastával aj v dobách dávnej minulosti čas zabíjačiek. Už naši predkovia, Kelti, ktorí mali veľké skúsenosti so zimným chladom, holdovali v zime mastným a tučným pokrmom. Nebolo to len mäso, ich ideálny jedálny lístok
dopĺňali orechy a mak, ktoré takisto ako mäso dodávali telu potrebnú energiu. Veď v zime slnko, keď takmer nesvietilo
a jeden chmúrny deň striedal druhý, bolo mäso temer jediným zdrojom energie.

V minulých storočiach bola konzumácia
mäsa veľmi obmedzená. Naši predkovia boli
v podstate vegetariáni, ktorí si mohli len raz
začas, najmä v období zimných zakáľačiek
a fašiangov spestriť jedálny lístok bravčovým mäsom. Iné druhy mäsa, okrem hydiny,
boli veľkou vzácnosťou a pre ľud v podhradí
boli nedostupné. Kravy, voly a býky sa temer nezabíjali, slúžili rodine až do vysokej
staroby a potom ich mäso bolo temer nepožívateľné. Aj v krásnej literatúre sa nám zachovalo veľa príbehov o kravách-živiteľkách
i o dobrých voloch ktorí veľa ráz zachránili
rodinu pred hladom.
Prasa a bravčovina
Nie tak bravy. Prasa, tento sympatický všežravec, býval súčasťou každého dvora. Na
jeseň sa prasa dobre vykŕmilo pasením
v lese, kde malo dostatok bukvíc, v domácnosti skonzumovalo všetok odpad a s prvými mrazivými dňami nastalo obdobie zakáľačiek. Ďalšie zakáľačky bývali spojené
s fašiangami. Časť mäsa sa ihneď rozposlala po výslužkách susedom blízkym aj
vzdialeným, čo malo tú výhodu, že sa vrátila,
keď obdarovaní sami zakáľali a v domácnosti bolo zasa čerstvé mäso. Išlo o bežnú

a veľmi praktickú susedskú výpomoc. Časť
mäsa uchoval mráz, ďalšia časť sa nasolila a uložila do drevených korýt, kde púšťala šťavu a postupne sa konzumovala alebo
údila zavesená do primitívneho komína stredovekej i novovekej čiernej kuchyne. Od
mäsa sa oddeľoval tuk, sadlo, ktoré sa tiež
nakladalo do soli. V niektorých oblastiach
sa sadlo jedlo väčšinou surové, inde sa údilo
a jedlo sa s chlebom na studeno – ako slanina, alebo teplé ako opražená slanina s pridaním cibule, červenej papriky a pod. K najmladším jedlám patria bravčové vyprážané
rezne – údajne prišli z Francúzska na začiatku 20. storočia, najprv do Čiech, neskôr na Slovensko. Za ich pôvodom zrejme
stojí vyprážaná ryba v trojobale, ktorú pripravovali Židia ako jedno zo šábesových jedál.
Francúzi začali v trojobale vyprážať aj mäso,
či už hydinu, králika vo Francúzsku obľúbeného, alebo bravčovinu. Na Slovensku sa
stal v 50. rokoch 20. storočia bravčový rezeň so zemiakmi a kyslou uhorkou symbolom sviatočného nedeľného obeda. Možno
aj preto, že zohnať v týchto rokoch bravčové
karé bolo takmer nemožné.
V januári a vo februári sa varili jedlá, do ktorých sa pridávali bravčové oškvarky (na Ky-
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Z poldruha dl mlieka, 2 vajec, 3 lyžíc hladkej múky a štipky soli vyšľaháme metličkou
cesto. Na oleji upečieme 4 hrubšie palacinky.
Veľkú pokrájanú cibuľu opražíme na oleji,
pridáme 10 dkg pokrájaných húb, soľ
a čierne korenie, podusíme. Na každú palacinku položíme 2 kolieska salámy, štvrtinu podusených húb a posypeme štvrtinou

z 10 dkg postrúhaného
ho oštiepka. Palacinky preložíme, okraje
a zopneme
aje
špáradlami. Obalíme v bežnom
trojobale a vypražíme na
n oleji
z oboch strán. Podávame
m so
me
zemiakovou kašou a zelenileninovým šalátom.
hn
Foto Helena Nosková
vá
á

suciach nazývané úhrabky a v Čechách lepenice). Počas zakáľačiek sa pripravovali
jelitá a jaternice. Jedlo sa mastilo roztopenou slaninou. Na nedeľnom stole sa objavovala aj pečená bravčovina.
Liečivá sila slaniny
Verilo sa, že bravčové mäso je liečivé, že hojí
chorý žalúdok. Aj bravčovej masti a najmä
slanine sa pripisovali liečebné účinky. Roztopená slaninka sa pridávala do hriateho,
údajne proti kašľu, prechladnutiu a chrípke.
Ak kašeľ neustával, slanina sa prikladala ako
obklad na prsia chorého, mala mu uľahčiť
odkašlávanie. Niekedy bola súčasťou krčných zábalov.
Moderné lekárske výskumy odhalili, že
konzumácia slaniny napomáha udržať
v tele minerálne látky, ktorých má človek
v niektorých prírodných podmienkach
najmä v zime nedostatok. Medzi takéto oblasti patria regióny s nadmorskou výškou
nad 600 m v našom miernom klimatickom
pásme, kde najmä v minulosti ľudský organizmus v zime strádal, lebo nemal prístup
k plodinám, ktoré by mu zaisťovali pravidelný prísun minerálov. Bránil sa teda aspoň konzumáciou slaniny – surovej, alebo

pečenej na praskajúcom ohníku rozloženom na ohnisku čiernej kuchyne alebo
priamo v lese.
V niektorých slovenských regiónoch sa vyúdená slanina stala súčasťou fašiangových zvykov. Napríklad v Rajeckej doline
ešte v druhej polovici 20. storočia obchádzali v období Fašiangov mládenci s ražňom všetky domy v dedine. Zvyk sa aj nazýval „obchôdzka s ražňom“. Patrilo sa, aby
každá gazdiná nastokla chlapcom na ražeň
poriadny kus údenej slaniny. Po skončení
obchôdzky si chlapci kusy slaniny podelili
medzi sebou a zvyšné kusy si vypražili k večernej zábave. Zapíjali ich páleným.
Keď dievčatá končili s páraním peria a pradením, taktiež obchádzali všetky domácnosti
a do košíka vyberali slaninu. Posledný večer
priadok pripravili zo škvarenej slaniny pohostenie pre muzikantov, ktorí im prišli zahrať a pre
chlapcov, ktorí si prišli s nimi zatancovať.

Všetky domáce zvieratá mali svoj význam
v ľudovej viere aj v poverách. Veľmi uctievaný bol vôl a kôň. Pes i kohút patrili medzi ochranných démonov, podobne ako
had, bocian a lastovička. So zlými silami
sa údajne spriahala koza a mačka. Obe
v podstate boli prevtelením bosoriek a ešte
horšie na tom bol cap a kocúr. To už boli
priamo démoni. Prasa sa nikde nespomína,
ani v dobrom, ani v zlom. Možno i preto, že
jeho život vzhľadom k častým zakáľačkám
bol krátky. Sú ale národy, kde bolo prasa
domácim priateľom podobne ako pes.
U nás tomu tak bolo v dávnom stredoveku.
V niektorých častiach Francúzska dodnes
prasce chodia so svojimi pánmi na prechádzku na lúky a do lesov a hľadajú pre
nich hľuzovky. Majú na ne vyvinutý čuch.
Radšej ale ich zožerú sami, a tak musí byť
ich sprievodca stále v strehu, aby hľuzovku
rýchlo získal pre seba.

Vtipne a trefne
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Sedí dva studenti na koleji, mají hlad
a přemýšlejí jak z toho.
Jeden uvažuje „Co takhle chovat
prase?“
„Ti hrabe? Tady?“ odpoví druhý: „ Co
ten smrad a ta špína?“
„No“, zamyslí se první, „třeba by si za
ňáký čas zvyklo...“
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jedlá / zvyky / tradície

Sú národy, pre ktoré je práve bravčové mäso
výraznou súčasťou národnej kuchyne. Takým
národom sú Česi. Maďari i Nemci. Slováci
bravčové mäso obľubujú, ale nedávajú mu
onen národný punc. Aj ďalšie slovanské národy sú výraznými konzumentmi bravčového
mäsa, stačí len nazrieť do ich kuchárskych
receptov. Najmä cez fašiangy konzumácia bravčových jedál vzrastá. No skutočnými
obradnými jedlami fašiangov sú fánky, šišky,
pampúchy, lievance, české vdolky, ruské
a ukrajinské bliny. Všetky menované múčne
jedlá z vajíčok, mlieka, cukru, múky a kvasníc,
vyprážané na oleji, masle alebo masti symbolizujú svojím tvarom a farbou slnko. A keďže
fašiangy bývajú aj sviatkami predjaria, ľudia si
chceli týmto pečivom slnko privolať.

Ako vznikli fašiangy
Fašiangy, po česky masopust, sú skutočným ľudovým sviatkom, ktorý začínal hneď
po Troch kráľoch a končil fašiangovým utorkom, kedy sa pochovávala basa. Potom sa
začínal pôst. S cirkevnými obradmi a liturgiou nemajú nič spoločné. Sú to prostonárodné, samopašné sviatky, ktoré pre rad
oplzlostí a neviazaných zábav cirkev zakazovala. Boli obdobia, keď sa fašiangy slávili tajne. Pre ženy však znamenali aj veľa
práce, pretože práve na fašiangy sa veľa
priadlo aj tkalo.
Niektoré fašiangové obyčaje vznikli už v staroveku v Babylone a s obmenami sa dochovali až do 20. storočia. Aj vtedy súviseli so
znovuzrodením, plodnosťou a ich obrady

mali zaistiť bohatú úrodu. Preto sa slávil
krátky sobáš kráľa s veľkňažnou, ktorá ho
prijala vo svojej svätyni, aby s ním celý týždeň obcovala. Častý a nerušený pohlavný
styk mal zaručiť v celej krajine dobrú úrodu
a hojnosť. Aby sa plodivá sila ešte viacej posilnila, aj radové chrámové služobníčky v tom
čase prijímali v chrámoch okoloidúcich mužov za vyššie popísaným účelom. Čím viacej mužov vystriedali, tým malo byť lepšie.
Obcovanie malo aj svoj názov. Bola to chrámová prostitúcia a bola schvaľovaným a bohumilým činom.
K neskorším bežným fašiangovým praktikám patrili aj u nás nezáväzné vzťahy medzi
mužmi a ženami v jednej obci, ktoré sa tolerovali len v tomto období. Ich úlohou bolo
oplodniť matku zem a zaistiť dobrú úrodu.
K ďalším praktikám patrilo varenie obradných jedál, hojnosť jedla vrátane mäsa. Tým
sa ľudia pripravovali na dlhý predveľkonočný
pôst.
Na fašiangy dievčatá a ženy končili s pradením a driapaním peria. V deň ukončenia
slávnostne vyniesli kolovrátky a praslice na
povalu a dievčatá usporiadali pre chlapcov
tanečnú zábavu. Aj tam sa jedla slanina, pečené mäso a klobásy. Okrem toho dievčatá
napiekli kysnuté koláče a fánky.
Na všetkých fašiangových zábavách sa muselo veľa tancovať – hovorilo sa, že sa tancuje na ľan, na konope i na zemiaky. Tanec mal zaistiť aj rozhojnenie stád dobytka,
a preto niektoré tanečné figúry napodobňovali párenie dobytka.
K dnes už zabudnutým zvykom patrí ťahanie
dievčat za vlasy, ktoré malo zaistiť dobrý rast
rastlín, predovšetkým ľanu a konope.
Autorka je historička a etnologička
Foto autorka
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ČRo 1 Radiožurnál
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

utorok
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
piatok 19:30 – 20:00
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda

20:05 – 21:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
(zostrih utorkového Radiožurnálu)
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00

www.rozhlas.cz
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

20. 2 – 8. 4.
Galéria SI
IGNÁC BIZMAYER: ČARO SLOVENSKEJ KERAMIKY
Reprezentatívna výstava svetoznámeho slovenského umelca.
Pripravil SI v spolupráci so SNM Bratislava a NM Praha.
26. 3. o 19.00
ANDREJ ŠEBAN
Koncert fenomenálneho slovenského gitaristu a multiinštrumentalistu. Pripravil SI.
27. 3. o 17.00
PRVÉ KROKY SPOLOČNÉHO ŠTÁTU
Seminár a diskusia na tému 90. výročia vzniku Československej republiky. Hostia: Prof. PhDr. Roman Holec,
CSc. (FF UK Bratislava), PhDr Josef Harna, CSc. (Historický ústav AV ČR v.v.i, Praha). Moderuje: PhDr. Vojtech
Čelko. Pripravila Spoločnosť M. R. Štefánika a SI.
27. 3. – 4. 4.
Village Cinema Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5
FEBIOFEST
XV. medzinárodná prehliadka ﬁlmu, televízie a videa
30. 3.
SLOVENSKÁ NEDEĽA V KINE OSOBNOSTÍ
Pocta Magde Vášáryovej:
Súkromné životy, Južná pošta, Tichá radosť, Markéta Lazarová
Prehliadka ﬁlmov, v ktorých účinkuje Magda Vašáryová.
Viac informácií a celý program prehliadky na www.febiofest.cz. Pripravili Febiofest Praha, SFÚ Bratislava s podporou SI.
Od 1. 4.
Galéria SI
DUŠAN HANÁK 70
ZÁZNAMY A ODKAZY
Výstava fotograﬁí k životnému jubileu významného ﬁlmového režiséra. Kurátor: Prof. Peter Michalovič. Výstava
potrvá do 18. 4. 2008. Pripravil SI v spolupráci so SFÚ
Bratislava.
3. 4. o 17.00
České centrum Mezinárodního PEN klubu
Klementinum 190, Praha 1
SLOVENSKÝ PEN KLUB V PRAHE
Hostia: Mária Bátorová, Peter Gregor, Jiří Žáček.
Úvodné slovo: Jiří Dědeček.
Autorský večer dvoch osobností slovenskej literatúry.
Bližšie informácie: www.pen.cz. Pripravil SI v spolupráci
so Společností přátel Pen Klubu.

7. 4. o 17.00
TV pondelok z Bratislavy
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON
Televízna inscenácia klasickej veselohry Jozefa Gregora
Tajovského o ľúbostnom príbehu Aničky a Miška. Ich čistému citu sa stavajú do cesty majetkové záujmy rodičov.
Hrajú: E. Vášáryová, J. Adamovič, B. Poničanová, G. Valach a ďalší. Réžia: Pavol Haspra. Pripravil SI v spolupráci s Plus Production.

10. 4. o 19.00
Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1
OPERA SND V PRAHE
Eugen Suchoň: KRÚTŇAVA
Národná opera v troch dejstvách s ľudovými tancami,
zvykmi a názvukmi na ľudové piesne, ale zároveň aj strhujúca a psychologicky prepracovaná dráma. Pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa. Réžia: Juraj Jakubisko. Dirigent: Oliver Dohnány. Účinkujú: Ján
Galla, Iveta Matyášová, Miroslav Dvorský a ďalší. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND. Bližšie informácie:
www.narodni-divadlo.cz Vstupenky na obe predstavenia
v pokladni ND. Pripravili SND Bratislava, ND Praha, SI
Praha, Veľvyslanectvo SR v ČR a KSK.
9. 4. o 17.30
Kino Ponrepo, NFA, Bartolomějská 11, Praha 1
9. 4. o 19.00
Galéria SI
DUŠAN HANÁK 70
JA MILUJEM, TY MILUJEŠ
Projekcia ﬁlmu na počesť životného jubilea významného
slovenského režiséra.
MALÁ POST-VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
Úvodné slovo: Prof. Peter Michalovič. Za osobnej prítomnosti autora. Pripravil SI, SFÚ Bratislava a NFA Praha.
Od 14. 4.
EUGEN SUCHOŇ 100
Výstava o živote a tvorbe zakladateľskej osobnosti modernej slovenskej vážnej hudby. Kurátorky výstavy: Michaela Mojžišová a Danica Štilichová. Pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s HM SNM a SI.
14. 4. o 18.00
XXIV. projekcia cyklu Slovenská literatúra a ﬁlm
RUDOLF SLOBODA: KARLINE MANŽELSTVÁ
Psychologický príbeh mladej ženy, ktorá po dvoch neúspešných manželstvách nájde silu bojovať o svoju samostatnosť a stratenú sebaistotu. Hrajú: E. Dalkowská,
Z. Hradilák, V. Müller, R. Lampa a ďalší. Réžia: Vladimír
Kavčiak. Projekcia k nedožitému 70. výročiu narodenia Rudolfa Slobodu.
15. 4. a 17. 4. o 17.00
DUŠAN HANÁK 70
Dve projekcie
15. 4.: RUŽOVÉ SNY
17. 4.: 322
Filmové projekcie pri príležitosti 70. narodenín režiséra
Dušana Hanáka. Pripravil SI.
15. 4. o 19.30
Klub Roxy, Dlouhá 33, Praha 1
PARA A LAVAGANCE V ROXY
Koncert mladých populárnych slovenských hudobných
skupín. Vstupné 150,- Kč. Bližšie informácie: www.roxy.cz.
Pripravil klub Roxy v spolupráci s SI.
16. 4. o 19.00
Slovenský jazzový klub
NOTHING BUT SWING TRIO

Robert Ragan – kotrabas, Klaudius Kováč – klavír, Marián Ševčík – bicie. Koncert špičkového slovenského jazzového tria. Pripravil SI v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.
21. 4. o 17.00
Galéria SI
MARTIN MARTINČEK: STRATENÝ SVET
Výstava čiernobielych fotograﬁí fenomenálneho slovenského fotografa a etnografa. Kurátorka: Zuzana Gažíková.
21. 4. o 18.00
DUŠAN HANÁK: OBRAZY STARÉHO SVETA
Projekcia unikátneho slovenského dokumentárneho
ﬁlmu režiséra Dušana Hanáka, ktorého predobrazom
boli fotograﬁe Martina Martinčeka. Pripravil SI v spolupráci so Spoločnosťou Kolomana Sokola a Galériou
P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.
23. 4. o 19.00
IGOR BÁZLIK A MONIKA STANISLAVOVÁ
Evergreens
Hudobný večer zostavený z najlepších čísiel svetových
muzikálov, ﬁlmových a swingových piesní, ale aj francúzskych šansónov. Pripravil SI.
24. 4. o 17.00
VEČER NA TÉMU: Štefánikov odkaz v diele dr. Rostislava Rajchla
Hosť: Rostislav Rajchl ml. Podujatie je venované 90. vyročiu vzniku Československa. Pripravila Štefánikova
spoločnosť Praha v spolupráci s SI.
28. 4. o 18.00
JURAJ JAKUBISKO 70
Večer venovaný životnému jubileu významného slovenského ﬁlmového režiséra.
VERNISÁŽ VÝSTAVY GRAFÍK JURAJA JAKUBISKA
JURAJ JAKUBISKO: VTÁČKOVIA? SIROTY A BLÁZNI
Projekcia ﬁlmu. Film uvádza: Doc. Vlastimil Zuska. Prvá
časť malej retrospektívy režisérovej ﬁlmovej tvorby. Za
osobnej prítomnosti Juraja Jakubiska. Pripravil SI.
29. 4. o 17.00
KAROL BENICKÝ: ČÍŇANIA A ČÍŇANIA V ČASE
OLYMPIJSKOM
Krst a prezentácia nových fotopublikácií významného
slovenského fotografa venovaných nadchádzajúcej letnej olympiáde v Pekingu. Pripravil SI v spolupráci s Veľvyslanectvo ČĽR v Prahe.
30. 4. o 10.00
DÍVAJME SA A POČÚVAJME
MÁRIA ĎURÍČKOVÁ: DANKA A JANKA
Animovaný seriál o dvoch dievčatkách – dvojičkách,
ktoré vstupujú do sveta vytvoreného detskou fantáziou. Pôvodné slovenské kreslené a bábkové rozprávky
pre najmenších divákov v novej digitalizovanej podobe.
Program pre žiakov pražských základných škôl. Pripravil
SI v spolupráci s Plus Production.
30. 4. o 17.00
JURAJ JAKUBISKO 70
JURAJ JAKUBISKO: POSTAV DOM, ZASAĎ STROM
Projekcia ﬁlmu. Druhá časť malej retrospektívy režisérovej ﬁlmovej tvorby. Pripravil SI.

Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského
inštitútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaľ nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programov, termínov
a časov vyhradená!
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6. 4. o 19.30
Červený kostel
Komenského nám., Brno
Hudobné nešpory
VÍŤAZOSLAV KUBIČKA: KRISTOV DOTYK
Scénická adaptácia opery súčasného slovenského skladateľa. Osoby a obsadenie: Peter Cingeľ – Ježiš; Eva Hornyáková – Mária; Nao Higano – Nao; Anima Cantanda.
Hrajú Bratislavskí komorní sólisti pod taktovkou Adriána
Kokoša. Záštitu prevzali: senátor Ing. Rostislav Slavotínek
a riaditeľ SI Praha Igor Otčenáš. Pripravila Českobratrská
cirkev evanjelická – zbor Brno I v spolupráci s SI.

8. 4. o 19.00
Stavovské divadlo
Ovocný trh 1, Praha 1
OPERA SND V PRAHE
JURAJ BENEŠ: THE PLAYERS
Opera v dvoch častiach na motívy Shakespearovho
Hamleta. Réžia: Martin Huba. Dirigent: Pavol Tužinský. Účinkujú: Dagmar Bezačinská, Eva Šeniglová, Eva
Šušková, Jozef Kundlák a ďalší. Spoluúčinkuje orchester Opery SND. Pripravili SND Bratislava, ND Praha, SI
Praha, Veľvyslanectvo SR v ČR.

program

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na marec – apríl 2008 /výber
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modré stránky

program Klubu slovenskej kultúry
na marec – apríl 2008
Správy a oznamy
Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa koná v priestoroch
Domu národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky
metra C – I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky metra A – Náměstí Míru).
Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený:
100 Kč pre študentov a dôchodcov
200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom čísle časopisu LISTY 12/2007.
Príspevok budete môcť uhradiť aj v hotovosti v priestoroch Domu národnostných
menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2, najlepšie v pondelok a v stredu od 13.00
do 18.00 alebo po telefonickej dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet
v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí Vám, ktorí
ste uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť budú v priestoroch
Domu národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2, kde KSK od

marca sídli: utorok – v čase 13.00 – 18.00, streda – v čase 12.00 – 18.00,
piatok – v čase 10.00 – 16.00. V inom termíne po telefonickom dohovore.
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú záujem byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach, nech nám dajú
vedieť – telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne
v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru bude klubová čitáreň
otvorená aj v nových priestoroch KSK, v ktorých sídli, t. j. v Dome národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2. Upresníme v najbližšom čísle časopisu LISTY.

Zo života klubu
24. 1. sa uskutočnilo v Podještědskom gymnáziu v Liberci slávnostné odovzdanie diplomov súťaže 4. konferencie stredoškolskej mládeže Poznajme
sa vzájomne a prednáška H. Noskovej – Slovensko v súčasnosti a tiene minulosti.

Naša programová ponuka
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Štvrtok 14. 2. – Sobota 15. 3.
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově,Školní 9, Trutnov
FAUST J. W. GOETHEHO V ILUSTRÁCIÁCH
VINCENTA HLOŽNÍKA
Výstavný projekt k 200. výročiu prvého vydania
klasického diela nemeckej a svetovej literatúry,
Goetheho Fausta – Faust J. W. Goetheho v ilustráciách Vincenta Hložníka Výstavu kresieb
jedného zo zakladateľov moderného slovenského
výtvarného umenia V. Hložníka pripravil PhDr. Jozef Beňovský, riaditeľ SNLM SNK v Martine. Výstava sa v priestoroch múzea uskutoční vďaka
spolupráci KSK, SNLM SNK v Martine a Múzea
Podkrkonoší v Trutnově. Vernisáž – 14. 2. 2008.
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Štvrtok 14. 2. o 18.00
Zasadacia miestnosť, resp. kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Ďalšia z prednášok spojených s besedov s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom (Jiřím)
Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie
KSK a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom. Na našom stretnutí vám v tomto
cykle predstavíme ďalšie tri veľké osobnosti slovenského divadelníctva – herca, recitátora a pedagóga
Viliama Záborského, herca, divadelného režiséra,
scénického a kostýmového výtvarníka a pedagóga
Karola Zachara a herečku Miladu Želenskú.
Vstup voľný.
Piatok 15. 2. o 17.00
Kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

Z HISTÓRIE MATICE SLOVENSKEJ
Prednáška riaditeľa SNLM SNK v Martine –
PhDr. Jozefa Beňovského spojená s besedou.
Moderuje PhDr. Helena Nosková, CSc.
Vstup voľný.
Pondelok 28. 2. o 18.00 – Sobota 5. 4.
Krajská vedecká knižnica, Bezručova 3, Olomouc
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Vernisáž výstavy Storočie Slovákov v českých krajinách. Výstavný projekt DOMUSu pri Klube slovenskej kultúry o histórii príchode Slovákov do českých krajín a o ich kultúrnom prínose v minulosti
a v súčasnosti pre ČR. Program pripravili KSK,
DOMUS a Vedecká knižnica v Olomouci. Otvorenie výstavy uvedie Helena Nosková, ktorá je aj autorkou výstavy. Výstava potrvá do 5. 4. 2008.
Piatok 22. 2. o 10.00
Utorok 4. 3. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou,
prednesom ukážok z diel a besedou. Program
pripravili SI a KSK.
Vstup voľný.
Streda 27. 2. o 14.00
Štvrtok 6. 3. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1

ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine – tentoraz so zameraním
na Vianoce a vianočné zvyky. Program nadväzuje,
tak ako v roku 2006, na tradičný program KSK –
S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami. Účinkujú Viera Kučerová a Martin
Martinka. Program pripravili KSK a SI.
Vstup voľný.
Piatok 7. 3. o 17.00
Klub slovenskej kultúry, Lipanská 4, Praha 3
SVIATKY ŽIEN V DÁVNEJ MINULOSTI A MDŽ
Prednáška Heleny Noskovej spojená s besedou
v rámci programu Podvečer nielen pre ženy.
Vstup voľný.
Štvrtok 20. 3.o 18.00
Zasadacia miestnosť, resp. kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Ďalšia z prednášok spojených s besedov s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom
(Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom. Na našom stretnutí vám v tomto cykle predstavíme ďalšie tri veľké
osobnosti slovenského divadelníctva – herca, režiséra a pedagóga Jozefa Budského, herca, režiséra a pedagóga Júliusa Pántika a herečku
a pedagogičku Alžbetu Poničanovú.
Vstup voľný.

Štvrtok 3. 4. o 17.00
Zámok Duchcov
ČAROVANIE VODY
Vernisáž výstavy fotografií „Čarovanie vody“ Stanislava Gajdoša, člena KSK. Program pripravil Zámok Duchcov v spolupráci s KSK. Výstava potrvá
do 7. 5. 2008.
Štvrtok 3. 4. o 16.00
Aula, Jihočeská univerzita, České Budějovice
NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY V ZSSR A ICH MIGRÁCIE V ROKOCH
1924–1954
Prednáška Heleny Noskovej pre širšiu verejnosť,
spojená s premietaním o danej problematike.
Vstup voľný.
Pondelok 7. 4. o 18.00
Kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
EKONOMICKÉ DÔSLEDKY ROZDELENIA ČESKO-SLOVENSKA A SÚČASNÝ EKONOMICKÝ
ROZVOJ ČR A SR (2. časť)
Pokračovanie cyklu prednášok Ing. Karola Ujházyho spojená s besedou o ekonomických dôsledkoch rozdelenia Československa a o súčasnom ekonomickom rozvoji ČR a SR. Program
pripravil KSK v rámci programov seniorskej sekcie KSK. Moderuje JUDr. Milan Budovič.
Vstup voľný.
Štvrtok 10. 4. o 09.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
NÁROD, NÁRODNOSTI A ETNICKÉ SKUPINY V ČR
Prednáška Heleny Noskovej pre študentov pražských stredných škôl.
Vstup voľný.

Streda 16. 4. o 18.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
SLOVENSKÉ VEĽKONOČNÉ ZVYKY A OBYČAJE V KONTEXTE STREDNEJ EURÓPY
Zvykoslovný podvečer. Účinkujú: Helena Nosková a Miriam Pešková.
Vstup voľný.
Štvrtok 17. 4.o 18.00
Zasadacia miestnosť, resp. kaviareň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
PODVEČER SO SLOVENSKÝM DIVADLOM
Osobnosti slovenského divadla
Ďalšia z prednášok spojených s besedov s divadelným režisérom a publicistom Prof. Jurajom
(Jiřím) Svobodom v rámci programu divadelnej sekcie KSK a filmovej sekcie KSK Podvečer so slovenským divadlom. Na našom stretnutí vám v tomto cykle predstavíme ďalšie tri veľké
osobnosti slovenského divadelníctva – herca Ivana
Rajniaka, herečku Elenu Volkovú a vedúceho literárno-dramatického vysielania ČST Bratislava Daniela Michaelliho, tvorcu „Televíznych pondelkov
z Bratislavy.
Vstup voľný.
Utorok 22. 4. o 10.30
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
AKO SA ZACHRAŇUJE ZEM
Ekologická klauniáda pre deti materských škôl
a pre deti 1. stupňa základných škôl. Vystúpenie
hercov M. Peškovej a P. Peška z divadla Piškot.
Autorka naučného programu – inscenačného
programu je Miriam Pešková. Program je ku Dňu
Zeme. Inscenácia získala v roku 2001 cenu Henryho Forda, udelovanú najlepším projektom v oblasti ochrany životného prostredia a záchrany
kultúrnych pamiatok. Pripravil KSK v spolupráci
s divadlom Piškot.
Vstup voľný.
Streda 23. 4. o 08.00
Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre študentov pražských škôl spojený s prednáškou,
prednesom ukážok z diel a besedou. Program
pripravili SI a KSK.
Vstup voľný.

Štvrtok 24. 4. o 10.00
Modrá sála Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine – tentoraz so zameraním
na Vianoce a vianočné zvyky. Program nadväzuje,
tak ako v roku 2006, na tradičný program KSK –
S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami. Účinkujú Viera Kučerová a Martin
Martinka. Program pripravili KSK a SI.
Vstup voľný.
Štvrtok 24. 4. v čase 16.30 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach
bytovej problematiky a privatizácie bytového
fondu (v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK KSK –
JUDr. Marta Očovská pre členov KSK. Prineste
si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na telefónne čísla KSK, t.j.
224 215 085 alebo 724 025 170.
Pondelok 28. 4. o 18.00
Vzdelávacie a kultúrne centrum Židovského múzea v Prahe, Maiselova 15, Praha 1
VZŤAH POVOJNOVÉHO ČESKO-SLOVENSKA
K MENŠINÁM: OD DEMOKRATIZÁCIE K SOVIETIZÁCII
Prednáška Heleny Noskovej z cyklu „Židovská
menšina v Československu v povojnových rokoch“.
Utorok 29. 4. o 16.00
Klub slovenskej kultúry
Lipanská 4, Praha 3
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Výtvarné utorky pre deti, pod vedením výtvarníčky
Zuzany Štancelovej, členky KSK. Tentoraz s tematikou jara...
Vstup voľný.

Bližšie informácie o niektorých programoch sa
dozviete aj na internetových stránkach:
www.klubsk.net

Väčšina programov je financovaná MK ČR
v rámci dotácií pridelených na rok 2008.
Niektoré z programov sú pripravené s finančným
prispením MŠMT ČR, ÚSŽZ, hl. m. Praha,
prípadne sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net
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Štvrtok 27. 3.o 10.00
Spoločenská sála
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
DETI A EUROŠKOLÁK
„Aneb jak znovu slyšet slovenštinu ve školních lavicích“
Akcia je spojená s kulturným programom, v rámci
ktorého vystúpia Miriam Pešková a Petr Pešek z divadla Piškot a v rámci ktorého bude deťom predstavená výstava Zuzany Štancelovej „Zuzana Štancelová deťom...“, spojená s prezentáciou leporela
pre deti „Bratislava, mesto na Dunaji – Bratislava,
město na Dunaji“ autorov Z. Štancelovej a R. Čaploviča. Program pripravili KSK a Euro-akadémia.
Vstup voľný.

Štvrtok 10. 4. o 19.00
Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1
EUGEŇ SUCHOŇ: KRÚTŇAVA
Národná opera v troch dejstvách s ľudovými tancami, zvykmi a názvukmi na ľudové piesne, ale zároveň aj strhujúca a psychologicky prepracovaná
dráma. Pri príležitosti 100. výročia narodenia
skladateľa Eugena Suchoňa. Réžia: Juraj Jakubisko. Dirigent: Oliver Dohnány. Účinkujú:
Ján Galla, Iveta Matyášová, Miroslav Dvorský
a ďalší. Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery
SND. Bližšie informácie www.narodni-divadlo.cz.
Vstupenky na obe predstavenia v pokladni ND.
Program pripravili: SND. ND, SI a KSK.
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Streda 26. 3. o 18.00
Výstavná sieň
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
ZUZANA ŠTANCELOVÁ DEŤOM...
Vernisáž výstavy, ktorá približuje tvorbu výtvarníčky a ilustrátorky Zuzany Štancelovej, dlhoročnej členky KSK. Otvorenie výstavy je spojené
s krátkym kultúrnym programom. Dramatizované
čítanie: Vladimír Štancel, pesničky pre deti spieva
a hrá: Marka Miková. Program pripravil KSK v spolupráci s DNM. Výstava potrvá do 8. 4. 2008.
Vstup voľný.
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