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Jozef Gáfrik
Európska únia je vraj náchylná konečne ustúpiť od nariadenia, ktoré určuje povolené zakrivenie uhoriek a banánov. Neraz už bola kvôli
nemu terčom posmechu a efekt v obchodoch
je vraj minimálny. Toľko položartom-polovážne
najnovšia zvesť z bruselskej kuchyne.
Celkom vážne však je, že Česká republika môže
byť poľahky jedným zo štátov, ktoré do konca
tohto roku neschvália Lisabonskú zmluvu. Ako
je známe, tento dokument nahrádza tzv. európsku ústavu a v podstate ide o novú základňu
európskej politickej a ekonomickej integrácie
v zmenených podmienkach, keď počet členov
spoločenstva dosiahol už 27 a ďalší pribudnú
čo nevidieť. Podľa dohody najvyšších predstaviteľov členských štátov Európskej únie má byť
zmluva ratifikovaná vo všetkých národných parlamentoch do 31. decembra 2008.
Kým napr. Slovenská republika tak už urobila ešte v apríli, českí politici sa neponáhľajú
a v podstate sa chopili role najväčších európskych skeptikov súčasnosti – údajne je nutné
overiť najprv súlad spomínanej zmluvy s českou ústavou a hlasovanie prichádza do úvahy
až potom. Preto dokument nedávno doputoval do rúk sudcov Ústavného súdu. A keďže
tí majú plné ruky práce s domácimi nepodarenými zákonmi, ich posudok nebude s veľkou pravdepodobnosťou známy skôr ako na
jeseň. V praxi teda hrozí, že keď 1. januára
2009 ČR na pol roka prevezme predsednícku funkciu v EÚ, zmluvu ona ešte samotná
neschváli – ale podľa nej by už mala riadiť
celú veľkú európsku rodinu.
Odhliadnime od kafkovskej situácie, keď
ústavný súd rozhoduje o nejakom kroku, ktorý

obsah
Úvodník .................................................
Jozef Gáfrik

rubrika

Európa a my

1

Výročie Eugena Suchoňa ........................

2

Euro – pasca na Fica ..............................
Martin Antal

6

Česko-slovenské dôchodky ....................
Peter Mayer

8

R. Ragan: Verím v jazz .............................
Igor Otčenáš

9

Prílivové vlny Slovákov (3. časť) .............. 10
Helena Nosková
sa ešte nestal. V zahraničí takáto extravagancia
prakticky nie je možná, pretože ústavné súdy
majú poväčšine právomoc rozhodovať výlučne
o ústavnosti tých noriem, ktoré už boli prijaté.
Nuž, v ČR je všetko inak. Dalo by sa povedať,
že načo nám je parlament, keď rozhodovať by
mohol rovno ústavný súd. Napríklad aj zdravotná reforma sa dala posúdiť ešte pred jej
schválením; koľko by sa tak ušetrilo špekulácií, úvah, nervov a spenenej krvi. Alebo aj nový
zákon o daniach, o radare, atď., atď. Summa
summarum, jeden takýto „superorgán“ by nám
nezaškodil, tie ostatné by oddychovali.
Žarty nabok. Česká republika hazarduje so svojím renomé tak, ako už dávno nie. Občanom
zostáva len dúfať, že zodpovední činitelia sa
napokon chopia rozumu a dôležitú zahraničnopolitickú úlohu uprednostnia. Alebo čakajú na
to, že Ústavný súd ČR dokument zamietne a že
Lisabonská zmluva bude platiť všade, len v našich luhoch a hájoch nie? Absurdná predstava.
Autor je novinár
Kresba Jan Tomaschoff
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Slovenské národné divadlo
prišlo do Prahy a predviedlo
sa v tom najlepšom svetle
Tradícia, ktorá pristane obom stranám
Jozef Gáfrik
Písať o vystúpení slovenských divadiel v Prahe je už pomaly ošúchaná téma. Našťastie – chcelo by sa povedať. Na
najrôznejších scénach hlavného mesta ČR sa slovenské súbory striedajú priam so železnou pravidelnosťou a je veľkou
zásluhou hostiteľov, že neprichádzajú len tie bratislavské. Neskromne teda môžeme povedať, že pražskí diváci majú
o „podtatranskom“ divadelnom dianí dokonalý prehľad. A keďže spoza rieky Moravy prichádza neraz absolútna herecká,
dramaturgická i režisérska kvalita, neprekvapuje, že aprílové vystúpenie Slovenského národného divadla v Prahe česká
tlač nazvala „skutočným sviatkom umenia“.
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Ruská klasika v slovenskom podaní – záber z Čechovových „Troch sestier“: Ján Króner, Diana Mórová a v pozadí
Táňa Pauhofová

4

Naša redakcia má však aj ďalší dobrý dôvod na
to, aby sme sa pri spomenutej udalosti pristavili
podrobnejšie. Listy boli totiž ako jediné zo slovenských časopisov vychádzajúcich v Prahe
mediálnym partnerom tejto krásnej prehliadky,
konkrétne uvedenia Suchoňovej opery „Krútňava“ v historickej budove pražského Národného divadla. Uskutočnilo sa síce len jedno
predstavenie, ale z istého hľadiska i ono vojde
do análov prvej českej scény – veď od predchádzajúceho uvedenia tejto veľkej hudobnej
drámy v Prahe uplynulo už 35 rokov.

Sláva i organizačná námaha to bola nevídaná. Veď treba uvážiť, že počet ľudí, ktorí
sa podieľali na realizácii predstavenia, mohol poľahky dosiahnuť i tristo osôb – sólistov, zboristov, hudobníkov, sprievodného
personálu. Z Bratislavy prišlo kvôli tomu zo
šesť autobusov. Cestu sem a tam nemusel
absolvovať len jeden človek – režisér predstavenia Juraj Jakubisko, ktorý je v Prahe
doma. Ako uviedol na tlačovej besede pred
predstavením, opery režíruje s náramnou
chuťou a veľkým gustom, pričom nezapiera,

že na javisko prenáša vždy aj trochu filmového kumštu. Prezradil, že v súčasnosti už
usilovne pracuje na inscenácii Svätopluka,
čo je ďalšia veľká opera Eugena Suchoňa.
Premiéru bude mať v druhej polovici roka.
Krútňava je ostatne od svojho vzniku v roku
1949 živým svedectvom slovensko-českej
kultúrnej spolupráce. Pre E. Suchoňa boli
kontakty s českými kolegami životodarnou
pôdou, ktorá vytvárala základné podmienky
pre rozlet jeho hudobného génia – Vítězslav
Novák, Václav Talich, Zdeněk Chalabala,
to boli osobnosti, s ktorými sa stretával, aby
sme uviedli aspoň niektorých. A najmä posledný z tejto trojice sa vynaložením veľkého
organizačného úsilia významne zaslúžil o to,
že Krútňava nezapadla prachom a stala sa
súčasťou svetového kultúrneho bohatstva:
storočnicu Eugena Suchoňa, vyhlásenú na
tento rok, zaradilo teraz do svojho kalendára
aj UNESCO.
Keď umelci dospievali a umĺkol aj posledný
takt dramatického diela s námetom zo slovenskej dediny, pražskí diváci sa s hosťujúcimi umelcami ani nechceli rozlúčiť. Príliš
silný bol zážitok z krásnych ľudových krajov, búrlivej hudby a napokon i celého deja,
ktorý sa síce odohráva v horskej dedine, ale
ktorý zároveň presahuje jej horizont. Neúnavným potleskom obecenstvo vyvolávalo
účinkujúcich znova a znova, užívajúc si slávnostnú atmosféru. Nemálo bolo medzi nimi
aj pražských Slovákov.

kultúra

Tí, čo mali šťastie, sa dostali aj na priateľské
stretnutie pri pohári vína, ktoré sa na popud
spoluorganizátora akcie, Slovenského inštitútu,
uskutočnilo po skončení predstavenia v jednej
z predsiení divadla. Riaditeľ inštitútu Igor Otčenáš nemusel nič predstierať, keď hlavným aktérom ďakoval za predvedený skvelý výkon. Pridal sa riaditeľ ND Ondřej Černý i generálna
riaditeľka SND Silvia Hroncová, pridal sa slovenský veľvyslanec v ČR Ladislav Ballek.
Tieto slová by však mohli zvádzať k domnienke,
že šlo o nejaký formálny akt – opak je pravdou,
bolo to stretnutie dávnych priateľov: umelcov,
hercov, priaznivcov opery, fanúšikov umenia
vôbec. A že česko-slovenská kultúrna výmena
pokračuje plnou parou, nám dosvedčil napríklad aj mladý český violončelista Jan Pospíšil,
ktorého sme stretli medzi účastníkmi večierka.
Už niekoľko rokov hrá v orchestri bratislavskej
opery, kde sa mu zapáčilo natoľko, že si spolu
s manželkou Hanou, rodáčkou z Pardubíc
a opernou speváčkou, postavil rodinný dom
– v Stupave. Dobre si rozumie aj s dirigentom
Oliverom Dohnányim. Ani ten sa v Prahe nešetril a plným priehrštím, hoc aj s taktovkou
v ruke, rozdával elán a energiu.
Atmosféru pražského predstavenia si veľmi
pochvaľovala takisto Helga Vargová-Bachová, ktorá stvárnila postavu pastierika.
Pre tento part Majster predpísal ženský
hlas, takže nejde o nijaký omyl či núdzové

riešenie režiséra. Krátku návštevu Prahy si
podľa vlastných slov „vychutnávala“ a len ľutovala, že predstavení nie je viac.
Aj keď venujeme väčší priestor Krútňave, neznamená to, že činoherné predstavenia v podaní hercov SND boli hádam slabšie. Dramaturg Martin Porubjak vybral hneď dve také,
ktoré síce môžu byť českému divákovi známe
(keďže ide o klasických autorov), avšak ich
konkrétne naštudovanie sa vymyká z priemeru. V prvom rade to platí o Shakespearovom „Skrotení zlej ženy“, ktorá bola jediným
veľkým gejzírom vtipných gagov a majstrovsky
stvárnených rolí. Účinkovala herecká špička
– Diana Mórová, Tomáš Maštalír, Leopold
Haverl, Dušan Tarageľ a mnohí ďalší.
„Tri sestry“ ruského klasika Antona Pavloviča Čechova sú v novom naštudovaní tiež
svojrázne, pričom symbolické prenesenie
deja do dnešného Čečenska sa nemusí páčiť každému. Výkon účinkujúcich bol však
takisto bezchybný – v hlavných rolách sa
predstavila opäť Diana Mórová a spolu s ňou
i Zuzana Fialová a Táňa Pauhofová, čiže
herečky dobre známe aj v ČR. Zaujal i Marián Labuda v úlohe doktora Čebutykina.
V priebehu šiestich dní pražskí diváci videli spolu šesť rôznych predstavení súborov SND, z toho jedno aj baletné. Nepreženieme, keď napíšeme, že tradične šlo o tie

Skrotiť zlú ženu, to nie je len tak, hovoril už W. Shakespeare – a bratislavskí herci v réžii Petra Mikulíka
pražskému obecenstvu ukázali, že im nie je cudzie ani
novátorské poňatie tejto stredovekej témy; na snímke
Diana Mórová a Tomáš Maštalír v hlavných úlohách

najzaujímavejšie okamihy tunajšej divadelnej
sezóny. Veríme, že rovnako je tomu aj v Bratislave pri recipročných zájazdoch českého
Národného divadla.
Autor je novinár
Snímky: SND

Dramatická hudba Eugena Suchoňa, krásne kostýmy Ľudmily Várossovej, neopakovateľný režisérsky rukopis Juraja Jakubiska – pri „Krútňave“ si každý divák prišiel na svoje
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Eugen Suchoň a Česko
Michaela Mojžišová – Danica Štilichová
Prahu, ktorá sa stala jeho doživotnou láskou, navštívil Eugen Suchoň po prvýkrát v roku 1925. Hoci ju skladateľ a autorita slovenského hudobného života Mikuláš Schneider-Trnavský nástojčivo odporúčal Suchoňovmu otcovi ako miesto chlapcovho
štúdia, rodinný rozpočet realizáciu myšlienky neumožňoval. Eugenova túžba vidieť vysnívané mesto však bola silnejšia.
Tajne, na vlastnú päsť, z peňazí ušetrených na ﬁlmových predstaveniach v Pezinku a zo súkromných hodín klavíra si kúpil
spiatočný lístok na vlak Bratislava – Praha. Obdivoval Vltavu, Karlov most, Lucernu, Rudolﬁnum,... Naostatok si nechal Ná-
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rodné divadlo. Dnu sa síce nedostal, ale budova vyzdobená plagátmi Labutieho jazera na neho hlboko zapôsobila.
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Očarený mladík sa po návrate z Prahy s veľkou vervou pustil do komponovania baletu
Angelika. Jeho partitúra mala 250 strán
(dielo nebolo uvedené).
Po prísnych štúdiách na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u profesora Frica
Kafendu sa v rokoch 1931 - 1933 stáva
mladý Suchoň, odporúčaný svojím dobrým
priateľom Ivanom Ballom, žiakom pražskej
Majstrovskej školy v kompozičnej triede profesora Vítězslava Nováka. Bola to vynikajúca
voľba. Pod dohľadom Nováka vznikli Suchoňove opusy Serenáda pre dychové kvinteto,
piesňový cyklus Nox et solitudo a absolventská Burleska pre husle a klavír, op. 7. Koncertom v pražskom Mozarteu v júni 1933 sa
s Prahou na dlhší čas rozlúčil.
Začiatkom roku 1946 sa pred pražské publikum vracia Suchoň už ako zrelý muž. Najskôr sám ako autor Baladickej suity, ktorú
uviedla Česká filharmónia 24. januára 1946
pod taktovkou Josefa Vincourka, potom 20.
mája 1946, keď Česká filharmónia v rámci
I. Pražskej jari uviedla Suchoňovu Baladickú
suitu spolu s Cikkerovým Concertinom pre
klavír a orchester a Moyzesovou I. symfóniou.
V roku 1949 bol Eugen Suchoň zavalený
prácou: stal sa predsedom Prípravného výboru Slovenskej filharmónie, dokončoval
operu Krútňava... V máji opäť cestuje do
Prahy, kde predsedá na Zjazde československých skladateľov. Počas zjazdu dostáva
list od povereníka Ladislava Novomeského,
aby navštívil dirigenta Václava Talicha a získal ho pre miesto šéfdirigenta Slovenskej filharmónie. Tajne teda opúšťa Prahu a cestuje za majstrom Talichom do Berouna.
Václav Talich s ponukou súhlasil a 29. júna
1949 prijal z rúk Ladislava Novomeského

menovanie za prvého šéfdirigenta Slovenskej filharmónie.
V lete 1949, v čase najväčšieho tvorivého vypätia okolo Krútňavy, prišiel z Prahy telegram,
oznamujúci smrť Vítězslava Nováka. Suchoň
cestuje do Prahy rozlúčiť sa s velikánom českej hudby a svojím profesorom. V horúci letný
deň vzdáva naposledy hold svojmu drahému
majstrovi v pražskom Rudolfíne.
„Môj učiteľ odchádzal vo chvíli, keď som mu
chcel, tak veľmi chcel, prehrať svoju Krútňavu a požiadať ho o jeho názor. Veď on bol
tým, ktorý ma nabádal využiť prvky ľudovosti,
pretransformované vo vyšší umelecký ideál.
On bol tým, ktorý chcel prebudiť slovenskú
umeleckú obec a túto úlohu nám kládol na
srdce predovšetkým. Nedožil sa toho. Ale
jeho odkaz sme všetci jeho žiaci niesli hrdo
vo svojich mysliach...“
December 1949, bratislavská i svetová premiéra Krútňavy. V hľadisku Slovenského národného divadla sedia významní českí hostia:
Tomášek, Sychra, Barvík, Kundera, Pelikán.
Posledný opúšťa sálu nadšený Václav Talich.
Pohotová dramaturgia festivalu Pražská jar
zaradila Krútňavu do programu už v máji
1950. Uviedol ju súbor opery Slovenského
národného divadla.
Krútňavu prijala Praha s veľkým ohlasom.
Prof. Gracián Černušák veril, že „nech sa bude
utvárať ďalší vývoj slovenskej hudby akokoľvek,
Krútňava zostane jedným z jeho najvýznamnejších medzníkov...“ Dr. Václav Holzknecht napísal: „Domnievam sa, že nezveličujem, ak tvrdím, že Krútňavou sa konečne po Janáčkovi
objavila životná opera, nesporné umelecké
dielo, ktoré vydrží do budúcnosti...“
Najzaujímavejšie na prvom pražskom uvedení Krútňavy je, že sa predstavila v pôvodnej necenzurovanej verzii. Nijaká z kritík,

ktoré o Krútňave po jej pražskom uvedení
vyšli (Fikrle, Válek, Bor, Sychra a ďalší), ani
len nenaznačila neskoršie „ideové výhrady“,
ktoré sa vzápätí na ňu zniesli na Slovensku.
A kvôli ktorým vznikla prepracovaná, „chalabalovská“ verzia Krútňavy. Pražské publikum tak bolo jediné „zahraničné“ publikum,
ktoré videlo Krútňavu v jej originálnej verzii.
Na margo prepracovanej podoby Krútňavy
však treba dodať, že nebyť vytrvalého úsilia vynikajúceho českého dirigenta Zdeňka
Chalabalu, nikdy by nevznikla verzia, ktorá
Krútňave otvorila cestu nielen na domáce
slovenské a české operné scény, ale aj do
zahraničia. Bol to Chalabala, ktorý Suchoňa
presvedčil, že „Krútňava sa musí hrať!“ Vo
svojom zanietení šiel až tak ďaleko, že bol
rozhodnutý urobiť novú verziu opery sám.
Nebyť Chalabalovho úsilia, dielo by zrejme
nadlho zapadlo prachom.
Zdeněk Chalabala uviedol v marci roku 1960
na scéne Národného divadla v Prahe aj
druhú Suchoňovu operu, Svätopluka, v originálnej slovenskej verzii. A naopak, Svätopluka na hrade Devín v lete 1960 v československom obsadení (Milena – Drahomíra
Tikalová, Svätopluk ml. – Zdeněk Karpíšek)
prijalo slovenské publikum s obrovským
nadšením. Spomienka na túto manifestáciu
vzájomnosti bola Suchoňovi do konca života
jednou z najdrahších.
Přemysl Kočí, Eduard Haken, Zdeněk Karpíšek, Marie Podvalová, Drahomíra Tikalová,
Věra Soukupová, Václav Neumann, Zdeněk Košler, Zdeněk Mácal. Oni i mnohí ďalší významní
umelci, dirigenti a skladatelia patrili do okruhu
Suchoňovych českých priateľov a kolegov,
s ktorými ho spájala vzájomná úcta a obdiv.
Snímky: archív
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Svätopluk v Česku
Praha, Národní divadlo, 29.4.1960
Hudobné naštudovanie Z. Chalabala, réžia
H. Thein
Olomouc, Státní divadlo Oldřicha Stibora,
26.10.1968
Hudobné naštudovanie Z. Skřivan, réžia F.
Freisler
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy, 5.5.1970
Hudobné naštudovanie J. Bubeníček, réžia
R. Málek

divadlo

Krútňava v Česku
Praha, Národní divadlo, 5. 6. 1953
Hudobné naštudovanie J. Krombholc, réžia
B. Hrdlička
Liberec, Severočeské divadlo, 28. 5. 1955
Hudobné naštudovanie O. Pipek, réžia O.
Mrňák
Ústí nad Labem, Divadlo Zdeňka Nejedlého,
6.11.1956
Hudobné naštudovanie J. Bartl, réžia J. Šrámek
Ostrava, Státní divadlo, 17.2.1957
Hudobné naštudovanie J. Vincourek, réžia
Š. Hoza
Brno, Státní divadlo, 26.4.1957
Hudobné naštudovanie J. Pinkas, réžia O.
Linhart
Plzeň, Divadlo Josefa Kajetána Tyla,
28.8.1958
Hudobné naštudovanie B. Liška, réžia B. Zoul
Olomouc, Divadlo Oldřicha Stibora, 8.5.1960
Hudobné naštudovanie Z. Košler, réžia E. F:
Vokálek
Praha, Národní divadlo, 13.11.1964
Hudobné naštudovanie J. Krombholc, réžia
V. Kašlík
Opava, Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého,
25.2.1968
Hudobné naštudovanie E. Křepelka, réžia
E. F. Vokálek
Ústí nad Labem, Divadlo Zdeňka Nejedlého,
30.4.1970
Hudobné naštudovanie F. Vajnar, réžia N. Snítil
České Budějovice, Jihočeské divadlo,
7.3.1971
Hudobné naštudovanie K. Nosek, réžia J.
Ryšavý
Praha, Národní divadlo, 13.1.1973
Hudobné naštudovanie J. Hus Tichý, réžia
P. Kočí
Olomouc, Státní divadlo Oldřicha Stibora,
17.5.1981
Hudobné naštudovanie Z. Skřivan, réžia F.
Freisler
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Euro – pasca na Fica
Martin Antal
Tak sa teda Slovensko 7. mája dožilo slávnej chvíle. Európska komisia odporučila krajine pod Tatrami prijať euro od
1. januára 2009. Prenechajme teraz na chvíľu ekonomickú rovinu ekonómom a doprajme im dišputu, či už bola vhodná
chvíľa na európsku menu alebo malo Slovensko ešte pár rokov proﬁtovať z výrazného hospodárskeho rastu. Pozrime sa
na politické príčiny a dôsledky – lebo tie môžu byť oveľa vážnejšie, ako to na prvý pohľad vyzerá.

Robert Fico sa stal premiérom po intenzívnej kritike „krajne pravicovej“ Dzurindovej vlády. Podporu občanov si vyslúžil
rečami o zrušení poplatkov u lekára, obnovení progresívnej dane, rôznych sadzbách
DPH a rozsiahlych sociálnych programoch.
Fico dobre vedel, že môže sľubovať – ekonomické reformy druhej Dzurindovej vlády
rozbehli ekonomiku do nevídaných obrátok, a tak bolo zjavné, že rozdávať bude
z čoho.
Lenže Slovensko zďaleka nie je konsolidovanou demokraciou, kde výmeny ľavých

a pravých vlád prichádzajú bez vážnejších
otrasov. Ekonomický svet, chváliaci slovenské reformy, sa cez prsty pozeral na
Európe neznámeho Fica a až príliš dobre
známych koaličných partnerov, Mečiara
a Slotu. A keďže nepríliš dôveru vzbudzujúcu personálnu zostavu sprevádzalo Ficovo halasné vykrikovanie o rušení reforiem, ekonomické kruhy zbystrili pozornosť
a po nástupe novej vlády čakali na každý jej
krok. Akékoľvek verbálne vyjadrenie hodnotil jasný indikátor – kurz slovenskej koruny.

Dátum Dzurindu a Mikloša
Prenesme sa teraz do roku 2005. Tretí
rok vládne Dzurindova vláda a hoci sa borí
s vnútropolitickými problémami, ekonomika sa sľubne rozbieha. Lenže prieskumy
verejnej mienky veštia jednoznačne – budúci slovenský premiér sa s pravdepodobnosťou blízkou istote už nebude volať Mikuláš Dzurinda. Vystrieda ho bývalý komunista
Fico, ktorý sa zastrája spraviť rýchly koniec
s podľa neho sociálne neúnosnými reformami. Dzurinda je maratónec a bežec na
dlhé trate – vie, že najbližšej porážke sa
zabrániť dať zrejme nebude, ale to neznamená, že tu musia socialisti vládnuť ďalších
osem rokov. Navyše začína byť zrejmé, aký
darček dostane do vienka novopečený premiér. Darček doposiaľ nevídaný – stane sa
prvým predsedom slovenskej vlády, ktorý
nebude musieť začať svoj mandát nepopulárnymi opatreniami. Ak nemá ten darček
užívať pridlho, treba sa o to vhodným spôsobom postarať.
Pritiahnime teraz uzdu konšpiračným teóriám
a skonštatujme fakty. Rozhodnutie o vstupe
do eurozóny k 1. januáru 2009 prijala vláda
Mikuláša Dzurinda v roku 2005 vstupom do
„čakárne na euro“ – mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Nikto vtedy Slovensko
k skorému prijatiu spoločnej meny netlačil.

listy | 4 | 2008

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR
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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

Nemôžeme povedať, že dátum 1. januára
2009 zvolila bývalá vláda úmyselne, aby súčasnému premiérovi politicky poškodila. No
keby takýto cieľ naozaj sledovala, asi len
ťažko by dospela k inému, „lepšiemu“ dátumu. Rok a pol do volieb je presne ten čas,
keď sa naplno prejavia všetky negatívne dopady novej meny, kým pozitíva – teda makroekonomickú stabilitu – občan vnímať nebude.
Apropo, opozícia. Od nástupu novej vlády
o eure tichučko, svorne mlčí. Keď pominieme kritiku pre kritiku, ktorou teraz
SDKÚ a SMK fackujú vládnu eurokampaň,
a keď prehliadneme nejapný nedávny pokus KDH zrazu sa zamyslieť, či by nebolo

lepšie s eurom počkať, je jasné, kam opozičné ticho smeruje. K situácii, keď začnú
občania naozaj reptať na novú menu a obhliadať sa po vinníkovi, budú môcť opozičné strany ukázať prstom na Fica a pokrčiť plecami – však to on vám hovoril, že
vám s tým bude dobre! On hovoril, že je to
jeho priorita! Nech vám teraz povie, prečo
vás oklamal!
Euro je či už úmyselná alebo neúmyselná,
ale každopádne pasca na Fica, v ktorej sa
môžu utopiť jeho ambície vládnuť ďalšie volebné obdobie. Je to cesta, ktorú si dobrovoľne nevybral a o ktorej mlôže len ticho dúfať, že sa pod ním nepreborí. Keby sa však
preborila, naplnila by sa len čistá spravodlivosť – zničilo by ho niečo, za čo by nemohol, presne tak ako ho teraz vynáša do preferenčných výšin to, čo si zaslúžil akurát
tým, že to nepokazil.
Riešenie na dohľad
Robert Fico je však talent, ktorý sa v reálnej politike rýchlo učí od svojich dvoch majstrovských predchodcov. Preto musí vedieť,
že existuje nástroj, ktorý by eurohrozbu spoľahlivo zažehnal. Sú ním predčasné voľby.
Zámienkou môže byť čokoľvek – najpravdepodobnejšie opäť nejaká kauza, po ktorej by sa definitívne rozišiel so svojím „nečistým“ koaličným partnerom ĽS-HZDS. Ak
by sa premiérovi podarilo akýmkoľvek spôsobom, a je ich dosť, skrátiť volebné obdobie, mohol by na novej politickej šachovnici
len a len získať. So súčasnými preferenciami by mu na zostavenie vlády stačil jeden
partner v podradnom postavení, pričom by
pri vhodnej konštelácii mohli dokonca postaviť ústavnú väčšinu. Úder by uštedril aj
najväčšiemu opozičnému rivalovi SDKÚ,
kde by pre krátkosť času už nestihlo dôjsť
k výmene na čele strany a subjekt by do
tým pádom vopred prehratých volieb opäť
viedol Mikuláš Dzurinda. Ale najväčším ziskom by bolo euro – zmena vlády by už jeho
prijatie nemohla ohroziť a nasledujúce štyri
roky by Ficovi stačili na to, aby sa s negatívnymi následkami vo verejnej mienke vysporiadal.
Mimochodom, táto myšlienka nie je úplne
nová. Na poslednej koaličnej rade sa premiéra spýtali jeho vlastní partneri, či náhodou „nehrá“ na predčasné voľby. Hmm....
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Posledná opozičná nádej
Čo prinesie euro makroekonomike, môžu
opäť odhadnúť experti. No skúsme si zaprognózovať, akú úlohu zohrá v domácej
politike. Nebude to totiž nič menšie, ako
rola poslednej opozičnej nádeje – rozbušky,
ktorá môže v najbližších voľbách vyhodiť
Fica z premiérskeho kresla.
Líder Smeru je totiž za normálnych podmienok momentálne neporaziteľný. Ľudia oceňujú jeho deklarované sociálne cítenie, boj proti zlým médiám, spomínanie
na starých Slovákov a všetok ten príjemný
populizmus. Opozícia je zdecimovaná, má
problémy sama so sebou a nevie ponúknuť
jedinú zmysluplnú tému. Bez fatálnej politickej chyby alebo úplne nečakaného zvratu je
dnes jasné, že o dva roky budú vládu opäť
zostavovať sociálni demokrati.
Lenže Robert Fico si zobral na plecia neľahkú úlohu – za svoju prioritu vyhlásil vec,
ktorú mu nalinkovali jeho predchodcovia
a ktorá sa môže v hlavách ľudí zvrtnúť na maličkostiach. Napríklad:
napriek intenzívnemu zastrájaniu sa

vlády, že euro neprinesie zdražovanie,
je všetkým, ktorí čo len trošku sledovali
nástup eura v iných krajinách jasné, že
zdražovanie prinesie. Totiž – prinesie
zdražovanie Ficovým voličom. Práve oni
budú najcitlivejšie reagovať na zdraženie
rožkov, cestovných lístkov a iných „drobností“, zatiaľ čo možné zlacnenie napríklad nehnuteľností, ktoré môže priniesť
spľasnutie eurobubliny, ocenia naopak
voliči pravice;
hoci všetci presviedčajú o múdrosti Slovákov, ktorá im vraj nedovolí podľahnúť
skepse z toho, že namiesto tisíckorunáčok budú narábať s desiatkami a stovkami eur, negatívny psychologický efekt
sa dostaví takmer určite. No nie u biznismenov zavesených na internetbankingu, ale u dôchodcov, ktorí si potrebujú svoje peniaze fyzicky ohmatať.
Teda – u Ficových voličov;
premiér vyhlasuje, že pripraví pre ľudí
opatrenia rôzneho druhu. Chce napríklad trestať obchodníkov za neoprávnené zdražovanie. Predseda koaličnej
ĽS-HZDS Vladimír Mečiar zase sľubuje
občanom 22 miliárd korún na kompenzácie. Nič horšie sa však po eure nebude
môcť Slovensku stať, ako keď rozbehnutá ekonomika padne na ústa. Spomenuté opatrenia sú pritom presne spôsobom, ktoré jej môžu len poškodiť, pretože
rozdaných 22 miliárd akurát rozvráti rozpočet a trestaní obchodníci zaplavia súdy
vopred vyhratými podaniami alebo odídu
podnikať inam. A opäť – akékoľvek ekonomické problémy sa podpíšu najviac na
tých najchudobnejších – Ficových voličoch.

komentáre / názory

Lenže euro – to sú v domácom politickom
ponímaní predovšetkým maastrichtské kritériá. Čo znamená, že rozhadzovanie je výrazne limitované číslami z Bruselu.
Keď v júli 2006 predstavil Fico svetu novú
slovenskú vládu, mantinely už boli nastavené tak úzko, že existovala len cesta tam
alebo späť – žiadne politické vajatanie. Premiérsky nováčik sa o tom presvedčil takmer
okamžite – stačilo pár nevinných slov, že
Slovensko prijme euro vtedy, ak to bude
výhodné pre jeho občanov, a kurz, beztak
vystresovaný povolebnou situáciou, sa zatriasol ako osika. Nasledovalo okamžité
stretnutie premiéra s guvernérom Národnej
banky a od tej chvíle Fico nikdy nespochybnil smerovanie krajiny k euru. Naopak, vyhlásil ho za vládnu i svoju osobnú prioritu.
Nikto nevie, či sa mu ťažko opúšťala predstava prajného rozhadzovania peňazí medzi
ľudí bez ostrých očí Bruselu – no faktom je,
že ju opustil.
Bez snahy bagatelizovať zásluhy súčasnej
vlády treba povedať, že pri rozbehnutej ekonomike nebol problém dodržať maastrichtské kritériá. Chcelo to naozaj iba rozpočtovú
dicsiplínu a zľaviť z veľkých predvolebných
sľubov, aby sa reformovaný stroj nepokazil.
Podarilo sa teda, a euro je za dverami. Otvorenými dokorán.

Autor je novinár
Kresba Jan Tomaschoff
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na živú tému

Československí
dôchodcovia – kategória
neželaná

Peter Mayer

Nechcel som veriť vlastným očiam, keď som pred niekoľkými dňami sledoval slovenskú televíznu reláciu, venovanú problematike tzv. československých dôchodcov. Z jej obsahu vyplynulo, že ani 15 rokov po rozdelení Československa tento
závažný spoločenský a sociálny problém nikto nevyriešil. A nielen to – podľa vyjadrenia príslušných úradníkov z oboch
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republík sa riešenie problému ani nečrtá.
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O čo vlastne ide? Medzi tzv. československých dôchodcov patria všetci starší občania
dnešných samostatných republík, ktorí sa
stali - či ešte len stanú – dôchodcami po rozdelení Československa, t. j. po roku 1993
a ich zamestnávateľ mal sídlo v druhej republike. Na základe vzájomnej dohody, ktorej
v čase vzletných hesiel nikto nevenoval pozornosť, sa Česká republika a Slovenská republika dohodli, že dôchodkový domicil budú
mať títo občania tam, kde sídlil ich zamestnávateľ. V praxi to znamenalo, že ak napríklad
český občan pracoval celý život v Českej republike, avšak vo firme, ktorá sídlila v Slovenskej republike, bol jeho dôchodok stanovený na Slovensku a odtiaľ aj vyplácaný. Pre
slovenských občanov zamestnaných vo firmách so sídlom v ČR to platilo naopak. Viem
si živo predstaviť zhrozenie českej dôchodkyne, ktorá – povedzme – roky neopustila
vlastné mesto a platila všetky odvody, ale
ktorá sa touto zmluvou stala vlastne dôchodkyňou iného štátu, v ktorom možno neprežila
ani deň života.
Niektorých obyvateľov bývalého Československa postihol aj súbeh českého a sloven-

ského dôchodku, podľa toho, u akého zamestnávateľa pracovali.
Už od začiatku sa musela každému takáto
zmluva javiť ako problémová, pretože neprihliadala k trom závažných faktorom. Po prvé,
že dôchodková politika v každom štáte môže
byť iná; po druhé, že určenie dôchodkového
veku môže byť v každej republike odlišné a po
tretie, že hodnota českej a slovenskej koruny
sa môžu rozchádzať. Prax tieto obavy do istej
miery potvrdila. Opýtajte sa českej dôchodkyne, ako je spokojná s dôchodkom stanoveným na Slovensku a v slovenských korunách, prepočítaných potom na české koruny
v kurze 1,3: 1,00. Alebo sa spýtajte dôchodcov, ktorí pri súbehu dôchodkov v oboch krajinách z hľadiska rozdielnej vekovej hranice
odchodu do dôchodku museli v jednej krajine ísť do predčasného dôchodku a ich dôchodok im bol trvalo znížený .
Ani kompetentné orgány na oboch stranách
spočiatku neboli schopné podpísanú zmluvu
interpretovať a potencionálnych dôchodcov
informovali často mylne. Napríklad, že krátený dôchodok v jednej krajine sa im vyrovná,
keď nadobudnú dôchodkový vek platný v dru-

hej. Neskôr „statočne“ odolávali žiadostiam
a sťažnostiam postihnutých dôchodcov. Keď
už ich situácia bola naozaj tiesnivá, pomohol
im paradoxne vstup do Európskej únie. Teraz
všetky nápory odrážajú tvrdením, že nemôžu
naprávať krivdy predchádzajúcich rokov, pretože to neumožňuje jednotná právna úprava
Európskej únie.
Keď som sledoval výpovede postihnutých
ľudí, prišlo mi ich ľúto. Jeden z nich dokazoval, že výmena listov medzi sociálnymi poisťovňami oboch štátov trvala 13 mesiacov! Slovo
dostali aj zástupcovia príslušných orgánov.
Starší úradník z českej strany nesmelo spomínal neurčité prísľuby kompenzácie a zlepšenie
situácie videl v zmene zákonnej lehoty na odpoveď štátnych orgánov zo 60 na 90 dní. Slovenských potencionálnych dôchodcov muselo
zamraziť, keď videli zábery tisícok papierových
dokladov uložených v krabiciach alebo na haldách, sprevádzané mierne sarkastickým vyjadrením mladého slovenského úradníka, že počítačového spracovania týchto údajov sa veru on
nedožije! Máme sa na čo tešiť. Je viac ako typické pre štát, že tam, kde požaduje peniaze
od občana, dokáže elektronicky sledovať
každú sekundu oneskorenej platby; zato tam,
kde by mal pre občana niečo urobiť, nemá ani
financie, ani dostatok pracovných síl.
Ani záver reportáže východisko nepriniesol.
Tzv. československí dôchodcovia majú jednoducho smolu. Cítia sa oklamaní a podvedení.
Myslím si, že by sme sa všetci mali nad týmto
problémom zamyslieť a žiadať nápravu.
Každý z nás, ak mu to zdravie dovolí, sa totiž raz stane dôchodcom – a viacerí z nás
budú dôchodcami československými.
Autor je novinár
Kresba Jan Tomaschoff

Pri káve s Robertom Raganom, všestranným
Igor Otčenáš
slovenským hudobníkom

rozhovor čísla

Verím v budúcnosť jazzu
Kto pozná skvelý divadelný text Patrika Süskinda „Kontrabas“, ten vie, že kontrabas nie je iba obyčajný hudobný nástroj. V mnohom zmysle je to priam živý spoločník – už len mohutnosťou svojho korpusu! – s ktorým muzikant komunikuje občas až fyzicky.
Cez tento nástroj akoby bol hudobník schopný povedať toho viac a energickejšie než prostredníctvom iného inštrumentu.
Navyše: bez dobrého „spodku“ je dobrá muzika nemysliteľná, to znamená, že čím lepší kontrabasista, tým lepšia muzika.

Robert Ragan (1963) je práve takýmto kontrabasistom. Pochádza z Banskej Bystrice,
kde dodnes žije. Patrí bezpochyby k slovenskej špičke a niet na Slovensku muzikanta, ktorý by s ním nehral alebo ktorý by
s ním nechcel hrať. Okrem množstva individuálnych projektov sa venuje hlavne svojim
dvom „základným“ skupinám. Tou prvou je
klasická jazzová trojica Nothing But Swing
Trio (je v nej ešte Klaudius Kováč – klavír
a Peter Solárik – bicie), tou druhou zase unikátna formácia Pacora (v tej účinkuje ešte
Stanislav Palúch – husle a Marcel Commendant – cimbal), spájajúca prvky tradičného
jazzu s tradičným folklórom. A pre úplnosť:
tretím zoskupením je Bashavel, kde hrajú
všetci spomínaní muzikanti dokopy.
Kde sa vo vás zrodila láska ku kontrabasu? Predsa len, kontrabasisti sú väčšinou hráčmi v pozadí a nemajú toľko
priestoru predvádzať sa ...
Na kontrabas som začal hrať pomerne neskoro, až na konzervatóriu – a skutočná láska
k tomuto nástroju prišla ešte neskôr, keď som
začal hrávať v školskom orchestri a v rôznych
kapelách, kde som si naplno vychutnával
hlavnú úlohu tohto nástroja v hudbe.

Kde je podľa vás moderný jazz po
umeleckej či spoločenskej stránke?
Baví vás kočovný život muzikanta?
Moderný jazz sa umelecky veľmi približuje
až vyrovnáva modernej klasickej hudbe.
Žiaľ, spoločensky u nás ešte stále nemá ideálne postavenie, ani organizačno-inštitucionálne zabezpečenie. Jazzoví hudobníci musia na rozdiel od svojich kolegov z tzv. vážnej
hudby riešiť väčšinu problémov spojených
s koncertovaním (ako napr. zabezpečenie
koncertnej sály, program, reklama, organizácia skúšok, ciest – prakticky všetko) úplne
sami, čo je psychicky aj fyzicky veľmi vyčerpávajúce. A kočovný život? Ten už jednoducho patrí k tejto profesii. V tomto ohľade
mám našťastie chápajúcu manželku a rodinu, čo je nesmierne dôležité.
Počúva vôbec mladá generácia v záplave povrchných popových hlúpostí
a infantilít jazz?
Myslím, že čím ďalej, tým viac. Aspoň to tak
pozorujem a dúfam, že sa nemýlim. Osobne
však súhlasím s názorom Milesa Davisa,
ktorý hudbu „zaškatuľkováva“ len nerád,

Diskografia Roberta Ragana
Pacora / Hevhetia (2005)
Slovak Jazz / Allegro (2003)
Nothing but swing trio / Hevhetia (2004)
Soul station / Allegro (2003)
To nič / Allegro (2003)
Bratislava Blue / Allegro (2003)
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Aká bola vaša cesta k jazzovej hudbe?
Postupná a dosť dlhá. Ako malý chlapec
som začínal s klavírom, pričom si ma získali
najmä platne s klasickou hudbou. Popri starších bratoch som však počúval aj nahrávky
skupín ako boli Beatles, Santana či Deep
Purple. Prvé jazzové „dotyky“ prišli počas konzervatória a ďalšie pribudli neskôr,
počas môjho „dancingového“ pôsobenia
v Škandinávii. Myslím, že istú rolu zohrala
aj skutočnosť, že dostupnosť dobrých jazzových nahrávok a živej jazzovej hudby bola
vtedy u nás nízka.

Aký je váš vzťah k slovenskému,
resp. českému jazzu? Ktoré sú vaše
vzory z domácej i svetovej jazzovej
scény? A prečo práve oni?
Myslím si, že náš jazz veľmi trpel železnou
oponou a umeleckou neslobodou. Napriek
tomu tu vyrástli osobnosti, ktoré si veľmi vážim, ako napr. Luděk Hulan, George Mraz
a Miroslav Vitouš. Zo Slovenska potom najmä
saxofonista Lubomír Tamaškovič a klavirista
Gabriel Jonáš. Zo svetových vzorov by to bol
najmenej stostranový zoznam. Osobitne uviediem hádam aspoň vynikajúceho poľského
saxofonistu Janusza Muniaka, s ktorým som
mal česť hrať.
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Prílivové vlny Slovákov do
Čiech a na Moravu po roku
1945 do roku 2005 (3. časť)
ako východisko pre kultúrny a sociálny kapitál
súčasnej slovenskej menšiny v Českej republike
Helena Nosková
Prinášame vám ďalšiu časť príspevku Heleny Noskovej o príchode Slovákov po roku 1945 do Čiech a na Moravu.
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Rok 1946
Začiatkom roku 1946 pokračoval príliv slovenského obyvateľstva do Čiech a vyvolával obavu centrálnych slovenských orgánov,
ktorým ubúdali pracovné sily. Okrem toho na
českej strane vzrastali obavy aj zo skladby
migrantov, pretože predstavitelia českých politických strán sa obávali, že do Čiech budú
prichádzať bývalí exponenti ľudáckeho režimu, nielen aby sa vyhli následkom za svoju
činnosť v rokoch Slovenskej republiky, ale
aby pri západných hraniciach udržiavali kontakty s odsunutými Nemcami i s Nemcami vôbec (Ašsko, Chebsko, Tachovsko).
Do migrácií zasiahlo viaznuce uskutočňovanie
odsunu maďarského obyvateľstva z južného
Slovenska a neskôr slovenské obyvateľstvo
prichádzajúce v transportoch z Maďarska. Na
južnom Slovensku vznikal chaos. V českých
zemiach bolo na základe politického rozhodnutia čs. vlády vo februári a marci rozptýlených 49 169 Maďarov z južného Slovenska.
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veď nakoniec jazz, ale aj vážna hudba môžu
byť tiež povrchné. Výber hudby vo väčšine
rozhlasových staníc je však neuveriteľne
úzky, a to je pre hudbu asi najväčší problém
dneška.
Ktoré sú vaše najkrajšie zážitky s jazzom a čo pre vás znamená jazzová muzika?
Keď hráme v triu a ja sa popri vlastnom hraní
priamo a bezprostredne teším z toho, čo
hrajú a tvoria moji spoluhráči, som šťastný. Je
to neuveriteľný pocit a zároveň aj zážitok.

V novembri české osídľovacie referáty osídľovali v pohraničných regiónoch transporty
Slovákov z Maďarska prichádzajúce zo Sarvaša, Békeščaby, Nyíregyházy, Tótkomloša
a ďalších oblastí v počte asi 4 900 rodín. Vačšinou sa po skupinách rátajúcich od 60 do
100 ľudí usídlili v západných Čechách na Sokolovsku, v južných Čechách na Českokrumlovsku a v severočeskom regióne. V českých
zemiach prudko vzrástol počet obyvateľstva
hovoriaceho len po maďarsky. K zákazu používania nemčiny pribudol v miestnych regiónoch zákaz používania maďarčiny.
Príliv reemigrantov z ďalších krajín bol zatiaľ vcelku malý, pretože neboli uzavreté
príslušné dohody o majetkoprávnom vysporiadaní s Rumunskom, Juhosláviou
a Bulharskom, kde bol veľký počet slovenských krajanov pripravených reemigrovať.
České osídľovacie referáty vzniesli celý rad
námietok voči osídľovaniu slovenských re-

Aká je budúcnosť nekomerčnej
hudby u nás?
Ako som už spomínal, hudbu by som nerozdeľoval na komerčnú a jazzovú, napokon –
jazz je pre hudobníkov hudba komerčná –
veď sa ňou živíme! Aj preto dúfam, že jej
budúcnosť bude čo najlepšia.
Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
Autor je publicistia a riaditeľ Slovenského
inštitútu v Prahe
Snímky: archív SI

emigrantov v českom pohraničí a žiadali slovenské kompetentné orgány, aby sa ujali
svojich reemigrantov a umožnili im usídlenie
sa na Slovensku, kam sa títo krajania chceli
vrátiť. Slovenské inštitúcie však nemali vyriešený problém maďarského obyvateľstva na
južnom Slovensku, kde sa obyvateľstvo naopak hromadilo, namiesto toho, aby vznikal
voľný priestor pre osídlenie, ako tomu bolo
v českom pohraničí. Mohli preto iba sľúbiť
českej strane, že osídlenie reemigrantov
v českých krajoch bude dočasné a že sa po
čase, po vyriešení maďarskej otázky a po
pozemkovej reforme vrátia na Slovensko.
České osídľovacie referáty reemigrantov
osídľovali v obciach s horskými pastvinárskymi družstvami, v ktorých našli prácu ako
lesní robotníci alebo ich podľa možností prideľovali do priemyselných podnikov a baní.
Českí politici (národní socialisti, lidovci i sociálni demokrati) očakávali návrat krajanov z Vo-
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lyne v SSSR v počte asi 39 853 osôb. Preto
koncom roku 1946 pozastavili osídľovanie
ostatných záujemcov na voľných usadlostiach
a živnostiach. Obávali sa totiž možného rýchleho návratu krajanov z Rumunska, ktorí počtom prevyšovali volynských Čechov, ale ich
odbornosť vo vedení usadlostí a živností bola
výrazne nižšia. Ich návrat presadzovala KSČ.
Nízka sociálna úroveň týchto krajanov bola
pre komunistov najlepším odporúčaním bez
ohľadu na to, že v Rumunsku žili pod silným vplyvom slovenského katolíckeho kléru
a niektorí patrili k zástancom ľudáckej politiky Slovenskej republiky.
V tomto období nastal prvý odliv Slovákov.
Odišli demobilizovaní príslušníci zahraničných armád, väčšinou emigrovali na západ.
Dôvodom boli voľby v r.1946 s výrazným víťazstvom komunistov v českých zemiach
a zrejmá nedôvera českých politických strán
v slovenské politické strany, pomalé riešenie
československého vzťahu v rámci štátoprávneho usporiadania smerujúce k okliešťovaniu
právomocí SNR a ďalších slovenských orgánov. Vrátili sa aj niektorí Slováci z vnútrozemia
späť na Slovensko, pretože nepredpokladali
dlhodobé usídlenie v Čechách, ale prišli za
zárobkom, s ktorým sa vracali domov.
Hoci odliv postihol asi 8 000 Slovákov
v Čechách, nebol zaznamenaný, pretože
bol krátkodobý a bol v krátkom čase doplnený ďalším prílivom slovenských reemigrantov prichádzajúcich nielen zo zahraničia,
ale z prestupnej stanice, ktorou bolo južné
Slovensko alebo východné Slovensko. Nevracali sa Slováci z východného Slovenska
a tí, ktorí udali ako predchádzajúce bydlisko
Podkarpatskú Rus. Nevracali sa ani slovenskí reemigranti zo zahraničia, zotrvávali
v českom pohraničí a čakali na ďalší vývoj
situácie. Slovenský odbor ÚPV riešil pomoc

Pohľad na Karlovy Vary, ktorých predmestie Rybáre osídlili Slováci z Maďarska v roku 1946 – 1947. V svetoznámnych
kúpeľoch sa v tom isto čase usídlili Slováci z Francúzska i Slováci zo Slovenska

Krajina v okolí Karlových Varov, kde našlo nový domov veľa Slovákov zo stredného a severného Slovenska. Pohľad z Andělské hory

Valeč – mestečko vzácnych architektonických pamiatok. Malebné hrázdené domy po odsunutých Nemcoch osídlili Slováci

východnému Slovensku. Na ministerstve
zahraničných vecí a ministerstve zahraničného obchodu bol vytvorený slovenský referát, ktorý mal hájiť slovenské záujmy v týchto
centrálnych inštitúciach a v zahraničí.
Autorka je historička
Snímky: archív a autorka

Fejtón / Kompetenčné halušky alebo ako sa delila Federácia (1992)
moucké syrčeky pre celú Olomouckú
diecézu na báze slovenských surovín,
čiže oštiepkov?
Teplejšie, teplejšie, už si blízko.
Prosím ťa, nenaťahuj ma, veď vieš, že
my, Slováci, máme niektoré myšlienkové
pochody spomalené, lebo musia prejsť
najskôr pražským hradným okruhom...
Tak dobre, prezradím ti to. Dostali sme
právo variť halušky...
Pre celé Čechy? – skríkol som nadšene.

Prečo všetko tak nacionalisticky preháňaš?
Máš pravdu, budem sa krotiť, stačila by
Morava so Sliezskom.
Dostali sme právo variť halušky pre celé
Federálne zhromaždenie.
Pre celé Fe-de-rál-ne... – slabikoval som
ohromený.
A hneď sme to právo aj využili, - dorazil ma.
A nedošlo pri tom k nejakým kompetenčným sporom? – spýtal som sa.

listy | 4 | 2008

Z Prahy mi zavolal môj priateľ, blízky federálnym kruhom:
Ty, počuj, vieš aké fantastické kompetencie sme dostali?
Nebodaj právo na varenie a predaj piva
v celých Čechách?
No, to nie, ale to, čo sme dostali, sa pivu
takmer vyrovná, – odpovedal diplomaticky môj priateľ.
Ja viem, že Čechy si svoje pivečko vziať
nedajú, že by to bolo právo vyrábať olo-

Jozef Čertík
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O údivu, tázání
a pochybování

(4. časť)
Zdeněk Eis

Prinášame vám záverečnú štvrtú časť štúdie Zdeňka Eisa, ktorá je zameraná na kritické myslenie. Skúsme spolu s jej
autorom aj v nej hľadať istoty, pýtať sa i pochybovať.

Pochybování
Třetí základ filosofování tvoří hluboké,
opravdové a tvořivé pochybování. Tím není
míněno pochybovaní bezbřehé, zavádějící,
ale naopak takové, které hledá jistoty, aby
se mohlo vyvarovat nejistot, případně, aby
se nejistoty daly eliminovat. Pochybování
poskytuje možnost vnořit se do problematiky natolik, že už pouhé noření přináší určité výsledky. Od pochybování očekáváme
objasnění toho, o čem se dosud pochybovalo. V tomto bodě právě začíná tvořivost,
která má vliv na sebeutváření člověka.
Kdy si člověk vlastně všimne, že začíná pochybovat? V okamžicích nepochopitelnosti
něčeho, tj. světa, lidí, sebe sama.
Protiklad pochybností a jistot zůstává věčným problémem člověka. Jistoty, ty dočasné či falešné, tedy obojí podoba jistot je
potřebná, jako nezbytný protiklad. Scestná
pochybování pak přinášejí falešné jistoty,
které vedou k chybným jistotám a vedou
k zdánlivým sebejistotám. Často se nabízejí falešné jistoty podané tak, aby jim bylo
uvěřeno a aby byly převzaty. Faleš představuje zavirování toho, co bylo dosud bez virů.
Tím se člověk dostává na okraj sebeklamu,
který obvykle svádí na nepravé cesty.
Bez pochybování se lidé ve svém životě
neobejdou. Každá prokazatelně užitečná

myšlenka musí projít všemi možnými pochybnostmi, neboť radovat se z přijatelné
myšlenky nebo činu bez „přezkoumání“
pochybnostmi, bez prověření jejich případné oprávněnosti, je nejen pošetilé, ale
také zároveň velice zavádějící a riskantní.
Hrozí, že se člověk ustálí na myšlence,
která je zavirovaná a tím ve své podstatě
infekční. Objeví se infekčnost myšlení jako
nový fenomén. Obejdeme-li či dokonce
vynecháme-li z našeho myšlení pochybnosti, překračujeme jistou míru obezřetnosti a tak se může stát, že na první pohled dobrá myšlenka nebo čin mají skrytá
místa, která se v určitých souvislostech
ukáží jako nepřijatelná stinná nebo dokonce i temná, která ve svých důsledcích
znehodnotí její podstatu. Z toho plyne, že
musíme být obezřetní v přijímání a odmítání
pochybností.
Ovšem je třeba si uvědomit, že v každém
pochybování je „zakódována“ výstraha. Dodržování opatrnosti mezi pochybností samou a opatrností znamená přijmout bezmyšlenkovitě pochybnost. K pochybování
je nezbytně potřeba svobody. Každý, kdo
přijímá soubor určitých pravidel, musí
znovu a znovu přezkušovat, zda dosud
platí či jsou již vývojem překonaná. Každý

platný soud o čemkoli je třeba často znovu
a znovu vysvětlovat. Jenže i tak je potřeba
obezřetnosti.
Pochybnosti také zneklidňují, tzv. „zdržují“,
obtěžují a každý, kdo jimi prochází, má základní pocit ohrožení toho, co nejvíce potřebuje, totiž jistoty.
Na druhé straně pochybnosti provázejí
člověka od té doby, co začal myslet. Bez
nich by nikdy k dnes dosažené úrovni nepokročil. Zjednodušeně myslící člověk,
který žije ze dne na den, pochybuje jinak,
mělce.
Všeobecně vzato neexistuje nic, o čem bychom jako svobodné bytosti neměli či nesměli pochybovat. To je výchozí myšlenka
o možném a často i nutném pochybování.
Tkví totiž v jistotě, že se tak děje svobodně.
Všichni, kdo zakazují tím či oním způsobem pochybovat, jsou podezřelí a nebezpeční, protože se stavějí proti jednomu
z nezadatelných lidských práv, totiž proti
svobodnému myšlení. Za příklad, který
snad není třeba rozvádět, mohou posloužit všechny totalitní režimy tohoto světa.
Jejich tvůrci a pochybní hrdinové dobře
vědí, proč se brání pochybování. Obávají
se, brání se, vyhýbají se jim a dokonce je
ve svých doktrínách zakazují sobě i ostat-

Ako to myslíš?
No, kto má dať zemiaky, kto bryndzu, kto
bude variť, kto obsluhovať...
Nie, to nie. My, teda slovenská strana,
sme dali 120 kg zemiakov, 40 kg bryndze,
50 kg múky a prirodzene aj kuchárov. Veď
vieš, že českí kuchári halušky akosi...
Jasné, je mi to jasné...
K istým názorovým rozdielom predsa len
došlo, – doplnil informáciu môj priateľ.
A na čo, preboha? – stŕpol som.
Na veľkosť federálnej halušky… Slovenská strana navrhovala, aby federálne

halušky boli rovnako veľké ako slovenské halušky. Česká strana bola síce za
to, aby veľkosť federálnej halušky vychádzala z veľkosti klasickej slovenskej /liptovskej/ halušky, ale trvala na tom, aby
bola federálna haluška o dve tretiny väčšia ako haluška slovenská.
Preboha, ako sa tento spor vyriešil? –
spýtal som sa.
Demokraticky, hlasovaním. Parlament
odhlasoval parametre federálnej halušky
v pomere 2:1, čiže jedna federálna haluška sa rovná dvom slovenským ...

A čo dodala česká strana?
Bezplatne nám prenajala taniere a vidličky, veď vieš, že Praha bola v tomto
vždy veľkorysá ...
Viem, viem... Škoda, že nie som poslanec, určite tam obsluhovali čašníci zo
špičkových pražských hotelov...
Človeče, nebuď naivný. Teraz, v čase privatizácie nezoženieš ani jedného čašníka.
Každý hľadá dedičné listiny, alebo si chce
vyvekslovať aspoň aký taký kapitál, aby si
mohol kúpiť nejakú reštauráciu.
A kto teda obsluhoval?

sama a varuje před bezmyšlenkovitým zatracováním sebe sama.
Pochybování o sobě samém je v jistém smyslu vrcholem, mistrovstvím vlastního životního dění i vývoje, případně životního stylu, což vede k smysluplnému
myšlení o sobě samém. Posledním smyslem a špici vědění je „uvést sebe v pochybnost,“ jak napsal francouzský filosof
Emmanuel Lévinas. Ovšem uvádění v pochybnost sebe sama patří k nejobtížnějším úkonům člověka. Pochybováním můžeme vzbudit nadměrný stav nejistoty,
neboť upozorňujeme na meze našeho
myšlení, našich emocí, případně na nedostatek odpovídajících poznatků či jejich interpretací. Uměřené uvádění sebe sama
v pochybnost především znamená pokoušet se dobrat podstaty toho, oč se člověku
jedná, oč se snaží, co řeší, co se pokouší
uchopit pevněji než dosud tak, aby poznal
a pochopil, co potřebuje. Pochybování naznačuje cesty, kudy by se kritické myšlení
mělo dále ubírat. To je však dlouhý, nekonečný proces vývoje lidského ducha,
který stále touží nezastavovat se a postupovat dál. V různých fázích života dochází
k tomu, že člověk hledá vlastní vizi takové
skutečnost, která má svůj význam právě
pro něho. Opravdově porozumět pochybování o sobě samém znamená pokoušet se
dobrat podstaty toho, co je v každém člověku podstatné a určující a při tom zároveň
nezapomenout na skutečnost, že každý
člověk je jiný. Pochybování o vlastní osobě
je důležitý fenomén, ale bylo by nevhodné
zapomínat na pochybování o záležitostech
společenských, sociálních i politických.
Vedle pochybování o sobě samém, mnozí
pochybují také v oblasti společenské, sociální, politické a v neposlední řadě také

o problémech globálních. Řešení a vyrovnávání se s nimi nepatří mezi snadné záležitosti. Přesto můžeme říci, že přiměřené
sebepochybování brání dogmatizaci a domýšlivosti.
To nejdůležitější tkví v nutnosti pochybování
unést a překonat sféru rozkladu, kterou pochybování v sobě nese.
Opravdové řešení pochybování pomáhá
zvládat pocity nejistoty. Pochybuje-li člověk
o sobě samém, pak musí myslet na nepropadání se do sebe bez pokusů o řešení;
hledání cesty k dosažení zatím se matně
rýsujících cílů; vybírání pro sebe to nejoptimálnější z optimálních možností; snahu vykročit za přijatým, promyšleným cílem a nezůstávat pouze u vlastního snu a nejasných
vizí. Takovým způsobem člověk předjímá
to, co může nastat; tj. v okamžicích předstihování, předbíhání a možná i předjímání
sebe sama.
K vytoužené životní jistotě se dostáváme
především prostřednictvím pochybování.
Postupujeme-li správně a obezřetně, dočkáme se uměřených a vyvážených myšlenek a činů. Pochybnost je protikladem jistoty, kterou přijímáme, s níž souhlasíme,
o níž se opíráme, o níž pochybujeme a na
jejímž základě jednáme, ale jistoty bez uvážených pochybností se nedočkáme.
Kdysi francouzský filosof přišel s novým
poznatkem Cogito ergo sum (myslím, tedy
jsem). Uvažujeme-li dnes o pochybnosti
a pochybnostech, měli bychom přijít s poznatkem dubito ergo sum, neboli pochybuji,
tedy jsem. Každé pochybování má za cíl
udělat nejistoty jistějšími, rozpaky, nejistoty,
váhání nad něčím proměňovat v jistoty.

Človeče, nečítaš noviny, veď vieš, že to
boli Mikloško, Keltošová a Čarnogurský?
Aj Ján Čarnogurský?
Ivan. Počuj, – navrhol som priateľovi, –
nebolo by lepšie, keby sme na rokovanie
o kompetenčných haluškách poslali radšej Lasicu so Satinským?
Robíš si zo mňa žarty?
Prečo? Lasica so Satinským sa už pred
rokmi usilovali o uzavretie dohody na obchod so slovenskými haluškami v Prahe. Lasica však prezieravo priniesol do Prahy len
jednu ukážkovú slovenskú halušku a neťa-

hal tam celé vrecia slovenských zemiakov,
múky a kuchárov. Obchod sa neuskutočnil,
lebo im, ako vieš, odňali licenciu. Už skrátka
nemohli, ale teraz, keď už zase môžu, by
sme mali Lasicov obchodný talent využiť...
Človeče, ty si nenapraviteľný kverulant,
nie si rád, že bol dosiahnutý konsenzus
v takej politicky citlivej oblasti ako sú federálne halušky?
Ale iste, som rád. Už len malá otázočka:
Kto umýval riad?
Kto umýval, kto umýval, že sa môžeš tak
hlúpo pýtať!

Nebodaj chceš aj mená?!
Veď vieš, že noviny sa bez mien nezaobídu...
Počuj, vieš, že som tvoj kamoš, isté informácie ti rád poskytnem, ale teraz neprovokuj, neprovokuj, prosím ťa!
Nechcel som ťa rozčúliť, prepáč a maj
sa, vlastne: dobrú chuť a ...

česko-slovenský dialóg

ním. Tak se stávají totalitní společenská
zřízení nedotknutelná a brání každému
možnému pochybování. Nezbytně potřebují celý aparát „hlídačů“ těch, kdo se odváží pochybovat. Zřizují otevřené či zastřené podoby cenzury, kontroly telefonů,
dopisů apod.
Kritické myšlení bez fenoménu pochybování je téměř nepředstavitelné. Co je kriticky
zkoumáno, to je také podrobováno pochybování. Někdy i za cenu ztráty jistot. A navíc: řešení pochybností pomáhá zvládat stav
případných pocitů nejistoty či vnitřnímu chaosu.
Do určité míry můžeme pochybování označit
také za stav nejistoty, neboť člověka často
nevybíravě upozorňuje na meze lidského
myšlení a chování, například na nedostatek
přiměřených poznatků.
Nejistota však nemůže být bezbřehé a všepopírající. Má určitou míry, různá omezení a může působit jen po určité meze.
Za těmito mezemi se stává kontraproduktivní. Z praxe známe chorobné pochybovače, životní negativisty, škarohlídy, lidi,
kteří se na svět a vlastní život dívají pouze
černými brýlemi. Takoví lidé svým pochybováním nezkoumají, neupřesňují, neboť jsou
vnitřně naladěni svými pochybnostmi rozvracet sebe i své negované okolí. Obvykle
je jim cizí konstruktivně tvořit a chuť a vůle
pomáhat.
Ze zaujatého, příliš přísného pohledu můžeme stav nejistoty pokládat za stav pochybností. Pochybování má velký význam
v tom, že naznačuje cesty, ukazuje případný
směr kudy se vydat. Obecná rovina pochybností je relativně snadnou myšlenkovou záležitostí. Nejobtížnější však je porozumět pochybování o sobě samém. Tehdy a v tom se
otevírá brána uměřenosti v pohledu na sebe

Autor je psychológ, prekladateľ
a publicista
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Položil.
Autor je novinár, roč. 1950, žije a pracuje
v Bratislave.
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umelecká fotografia

Martin Martinček
a stratený svet v nás

Martin Mokran

Mesačná či dvojmesačná periodicita časopisu je neraz nevďačná, o mnohých udalostiach možno podať novinárske svedectvo až po tom, čo sa skončia. Tak je tomu i v prípade pozoruhodnej výstavy fotograﬁí Martina Martinčeka (30.1.1913
Liptovský Peter – 2.5.2004 Liptovský Mikuláš), ktorou pod názvom „Stratený svet“ obohatil jarné kultúrne dianie v Prahe Slovenský inštitút. Napriek tomu, že medzitým už na stenách galérie v Jilskej ulici visia iné výtvarné diela, k výstave sa vraciame
takpovediac dodatočne, aby sme si aspoň stručne pripomenuli jedného z najväčších slovenských umeleckých fotografov.
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Martinčekov umelecký rukopis je bezpochyby
charakteristický, ako o tom svedčia i dve z vystavených fotografií, ktoré reprodukujeme
ako ilustrácie k tomuto článku s láskavým dovolením Galérie Petra Michala Bohúňa v Lip-

tovskom Mikuláši. Uvedená inštitúcia bola
spoluorganizátorom pražskej Martinčekovej výstavy. Jej riaditeľka – dr. Zuzana Gažíková – v sebe nezaprela liptovský lokálpatriotizmus, keď v úvodnom príhovore s hrdosťou

zdôraznila vzťah Martina Martinčeka k rodnému kraju – a takisto jeho svojrázny humor,
citujúc umelcovu obľúbenú sentenciu, že je
„najlepším fotografom medzi právnikmi a najlepším právnikom medzi fotografmi“.
Čiernobiele snímky, ktoré predstavila pražskej
verejnosti, sa v roku 1972 stali hlavným motívom filmu režiséra Dušana Hanáka „Obrazy
starého sveta“. Rýchlo zanikajúci svet ľudí
z hôr, ich spôsob života Martinček zachytil
v „obrazovej encyklopédii Liptova“, svojráznej
epopeji, v ktorej vzdal hold jednoduchým horalom naozaj v hodine dvanástej. Tváre ľudí striedal s pôsobivými obrázkami prírody, z ktorých
neskôr zostavil slávny cykly ako „Horské bystriny“, „Chvála vody“, „Chvála slnka“ či „Ako
umiera voda“. Majstrove fotografické diela sa
dnes oprávnene nachádzajú aj v zbierkach
Slovenskej národnej galérie a v zahraničí napríklad v Paríži, Berne či Brne.
Prvou kritičkou čerstvo vyvolaných diel bývala obvykle umelcova manželka, maliarka
Ester Martinčeková-Šimerová. Navzájom
sa inšpirovali i obohacovali dojmami z jedinečného videnia okolitého sveta. Slovami
Z. Gažíkovej, „Martinčekove fotografie zachytávajú ľudskú stopu na tvári krajiny, výšivku jeho práce, ale práve tak aj hlboké
brázdy vyryté v ľudských tvárach“. Nie náhodou sa o nich hovorí ako o „umeleckom dokumente“, ktorý ostatne možno označiť za
osobný vklad M. Martinčeka do slovenskej
a českej fotografickej tvorby. Nie náhodou je
nositeľom viacerých významných ocenení,
domácich i zahraničných.
Súdiac podľa ohlasov v knihe návštev, Slovenský inštitút zorganizovaním tejto výstavy
trafil povestný klinec po hlavičke. Verme
preto, že Martinčekovu tvorbu neobdivovala
česká kultúrna verejnosť posledný raz.
Autor je novinár
Snímky: Martin Martinček
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Uplynulý rok
v slovenských kinách
Peter Mayer
Rozjasnená obloha slovenskej ﬁlmovej distribúcie sa po výsledkoch v roku 2006 v minulom roku opäť zatiahla temnými mrakmi.
Slovenské kiná navštívilo o pätinu menej divákov, čo znamená, že z kín sa vytratilo skoro 600 tisíc návštevníkov. Spolu s poklesom divákov sa znížili aj tržby, i keď pomalším tempom ako návštevnosť, o desatinu. Umožnil to priam nevídaný rast priemernej
ceny vstupenky až o 15 percent! Slovenské kiná navštívilo v roku 2007 celkove viac ako 2,7 milióna divákov, kiná utŕžili 280 miliónov Sk a priemerná cena vstupenky do kina po prvýkrát v histórii prekonala hranicu sto korún, keď sa zastavila na 101,82 Sk.

Napriek otvoreniu nových multikín a ďalšiemu celkovému zlepšovaniu podmienok
pre divákov sa na poklese podieľal najmä
nižší záujem obyvateľov. Istú úlohu zohralo
aj zrušenie poukazov Ministerstva kultúry
SR, ktoré v roku 2006 vyhnali tržby kín do
nevídaných výšok – a nezabudnime ani na
módnu vlnu nákupu filmov na lacných nosičoch DVD. Aj ponuka „veľkých“ filmov bola
o čosi slabšia, keď ani jedna z minuloročných premiér nedosiahla tržby predchádzajúcich trhákov, akými boli „Doba ľadová 2“
a „Da Vinciho kód“ z roku 2006.

Kiná na Slovensku
V minulom roku vykazovalo tržby 207 slovenských kín. Domnienku o ich veľkom počte
rýchlo vyvráti skutočnosť, že desať najúspešnejších z nich dosiahlo 79 percent všetkých
minuloročných tržieb. Za umením na filmovom plátne sa najviac ľudí vybralo v Bratislave. Viac ako milión bratislavských divákov
predstavuje 38 percent z celkovej slovenskej

návštevnosti. Najobľúbenejšie bolo multikino
Palace Cinemas, ktoré utŕžilo viac ako tretinu
celkových minuloročných príjmov. Druhé bratislavské multikino v obchodnom centre Polus dosiahlo 16 percent z celkových tržieb.
Tretím najúspešnejším sa stala Európa v Banskej Bystrici, ktorej osemmesačné fungovanie stačilo na získanie 152 tisíc divákov.
V minulom roku okrem nového multikina
v Banskej Bystrici otvorili ďalšie aj v Dunajskej Strede (460 sedadiel), v Skalici (430
sedadiel) a v Žiline (940 sedadiel).Vzhľadom
na ich otvorenie koncom roku sa však na
celkových tržbách výraznejšie nepodieľali.
Rok 2008 by mal priniesť pozitívnejšie výsledky ako uplynulý rok. Ministerstvo kultúry
obnovilo vydávanie kultúrnych poukazov
a aj keď limitovalo čiastku, ktorú možno použiť na vstupné do kín, poukazy budú iste
významným impulzom. Zvýšený záujem divákov sa predpokladá aj kvôli tomu, že do
kín sa dostanú niektoré americké „veľkofilmy“, ako napr. filmové spracovanie obľúbeného televízneho seriálu „Sex v meste“ či
nový diel príbehov Harryho Pottera, animovaný film „Madagascar 2“, tretie pokračovanie „Múmie“ a nový James Bond. Diváci
netrpezlivo čakajú aj na premiéru filmu Juraja Jakubiska „Love Story Bathory“. Distribučné spoločnosti pripravujú premiéru asi
desiatich českých filmov, kým zo slovenskej
produkcie ich má byť osem. Popri nevyhnutnom zániku malých a neefektívnych kín pribudnú ďalšie kiná s viacerými sálami.
Zostáva len dúfať, že uvedené predpoklady
sa v priebehu roku naplnia a účtovanie za
rok 2008 bude v porovnaní s rokom 2007
veselšie.
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Filmy na Slovensku
V roku 2007 filmoví distributéri expedovali
do kín 195 nových filmov. Z nich prvých desať najúspešnejších „inkasovalo“ až 40 percent všetkých tržieb. Prvé miesto získal ďalší
diel zaručeného hitu – „Harry Potter a Fénixov rád“, ktorý prilákal do kín 208 000 divákov. Na druhom mieste sa umiestnilo tretie pokračovanie Shreka s 203 000 divákmi
a na treťom miest Simpsonovci – na nich
bolo zvedavých 154 tisíc divákov. Do prvej
desiatky sa dostali ešte filmy „Piráti z Karibiku: na konci sveta“, „Vratné fľaše“, „Ratatouille“, „Obsluhoval som anglického kráľa“,
„Parfum – príbeh vraha“, „Spider-Man 3“
a „Most do krajiny Terabithia“.
Za veľké prekvapenie možno označiť skutočnosť, že do prvej desiatky najúspešnejších sa dostali dve české diela. Svěrákov film „Vratné lahve“ (premietaný aj v SR
pod českým názvom) sa prekročením hranice 100 000 divákov stal v novodobej distribučnej histórii najnavštevovanejším českým filmom na Slovensku. Na Menzelov film
„Obsluhoval som anglického kráľa“ bolo
zvedavých asi 75 tisíc návštevníkov. V roku

2007 uviedli do kín desať nových českých
filmov, ktoré videlo viac ako 230 tisíc divákov, čo predstavuje osem percent z celkovej návštevnosti kín na Slovensku.
Na rozdiel od predchádzajúceho roku sa do
kín dostalo až šesť slovenských filmov. Najväčší záujem diváci prejavili o debut režiséra
Vladimíra Fishera „Polčas rozpadu“. Napriek tomu, že túto tragikomédiu zo súčasnej Bratislavy uviedli do kín až v decembri
2007, upútala za tri týždne 12 750 divákov
a stala sa najnavštevovanejším slovenským
filmom minulého roku. Zaujímavý dokument
„Tepuy - Cesta do hlbín zeme“ videlo sedem
tisíc divákov a na film Martina Repku „Návrat bocianov“ (s nemeckou koprodukciou)
ich bolo zvedavých 3 800. Dramatický príbeh „Rozhovor s nepriateľom“ – spracovaný
na motívy rovnomennej novely Leopolda Laholu a nakrútený debutujúcim režisérom
Patrikom Lančaričom – navštívilo 3 700 divákov. Zato o film Róberta Švédu „Démoni“
malo záujem len 589 nadšencov.
Celkove možno konštatovať, že napriek zvýšenému počtu domácich diel sa k nim divák staval stále rezervovane. Veď slovenské premiéry
videlo dohromady len 28 tisíc divákov, teda
jedno percento z celkovej návštevnosti. Najúspešnejší film „Polčas rozpadu“ sa v rebríčku
uvádzaných filmov umiestnil až na 50. mieste.

Autor je ekonóm a publicista
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Kapitola druhá: Víchrica
v almare i bielizníku

Irena Jesenská

Úúú, tak som zase tu! Minule sme si zamávali pod pyramídami starovekého Egypta, a hoci odvtedy uplynul jediný mesiac,
schádzame sa až o pár tisícročí. Pretože už posledne sme móde prisúdili čarodejné schopnosti, pokračujem v tomto
duchu i naďalej.

Prinútim sa, dajme tomu ako zakliata žaba,
preskočiť základný kameň gréckeho chitónu,
rímskej tógy, byzantskej tuniky, gotickej suknice, renesančných živôtikov, barokových
šnurovačiek i rokokových pompadúrok. Aj
keď sú dodnes šťavnatým zdrojom inšpirácie
všetkých módnych návrhárov, a ani mňa nenechávajú chladnou (to had patrí medzi ektotermné živočíchy!), dôvod určite mám - na
konci púte ma totiž neodolateľne vábi jeden
skokan. Teda Skokan storočia. Teda vlastne
Mucha. Pochopte, tomu nemožno odolať!
Muchu, ako správna žaba, doslova „žeriem“.
Teda Alfonza, to dá rozum!
Takže: „Čáry-máry-hop-hop-hop“, som na
mieste, v parížskom ateliéri na rue Val-deGrâce. Významný český maliar Alfonz Mucha
tu práve vytvára revolučný divadelný plagát
Gismondy pre kultovú herečku Sarah Bernhardtovú. Nezvyčajne dlhý a zúžený formát,
Bernhardtová odetá akoby do kňazského vyšívaného ornátu, mozaikové pozadie... Nevídané, neslýchané. V tlačiarni sa nad umelcovým pojatím údajne zdesili (Ó! Mon dieu!
Nemožné!), ale samotná herečka bola jeho neobvyklým spracovaním vyložene nadšená (Ó!
Mon dieu! Famózne!). Veru, trpezlivosť sa vypláca. Vzápätí sa Mucha stáva dvorným výtvarníkom a scénografom divadelnej spoločnosti

Théatre de la Renaissance. Po dvadsiatich rokoch vytrvalej driny sa teda konečne dočkal
úspechu. Belle époque zaklopala na dvere.
Naše dnešné “tête-à-tête“ preto preskakuje
i ťažké krinolíny z 2. polovice 19. storočia
a vstupuje rovno do modernej doby, kedy
svet oslnili žiarovky, prvé metro, automobily
či bezdrôtová telegrafia, a kedy ľudí rovnako
uchvátil (a ich domy, nábytok, vázy i šatník
zachvátil) úplne nový, samostatný sloh – secesia. Zatiaľ čo móda do tej doby ladila krok
s historickými predlohami, teraz sa ku slovu
dôrazne hlási prevratný štýl v duchu pokroku,
rozvoja emancipácie a nového ideálu krásy.
Už chvíľu pred tým sa dámy zbavili kostíc
i drôtených výstuží (správa sťaby z dentálnej
chirurgie sa naozaj týka šiat), a do popredia prenikol anglický kostým doplnený blúzkou s tvrdým golierikom a manžetami. Secesná dlhá sukňa sa rozširovala všívaním
rôznych plisovaných a volánových dielov. Útlosť drieku však neustále zdôrazňoval korzet,
ktorý sa snažilo odstrániť reformné hnutie.
No prosím! Naše prastarké počas totálneho
boomu na poli výtvarného umenia, architektúry, dizajnu i odievania, naberali dych. Doslova. Po únavnom a napokon víťaznom boji
za ženské pohodlie sa dámy konečne vymotali z tesných šnurovačiek a svoje vnady zverili novému vynálezu – podprsenke. Šaty získali hladký splývavý strih, silueta ladný esovitý
tvar, a výroba umelého hodvábu dopriala pocit luxusu i chudobnejším devám. Korzety pasé, život – pasia! Naozaj krásna epocha.
K zjednodušenému strihu šiat si dámy z papierovej škatuľovej svätyne opatrne vyťahovali nádherné klobúky zdobené perím, stužkami, čipôčkami a záplavou pestrých kvetov.
Práve kvety a ďalšie prírodné motívy tvorili zvučný základ harmonických tónov secesného ornamentu, ktorý nikde nekončil a nikde nezačínal a zdomácnel doslova
všade. Nad domovým vchodom, na operadle
pohovky, na rámoch zrkadiel, ušku nežnej
šálky, hodinkách, krivkách vlasových spôn...

Nechával sa unášať aj Ďalekým východom,
najmä krásou japonskej drevorezby.
Ženy však chceli byť súčasťou nového životného štýlu i v oblasti športu a cestovania.
Vďaka tejto túžbe vznikol cestovný kostým –
kabátik prebral praktickú strohosť pánskeho
vlneného saka, sukňa sa skrátila po členky
a celok dopĺňala blúza so stojačikom. Ako
jediná súčasť tohto tria sa šila z jemného
materiálu v pastelových tónoch a zdobila sa
čipkami. Komplet doplňovali šnurovacie topánky, rukavičky, kabelka, a podľa počasia
buď slnečník alebo teplý rukávnik.
Baby sa vo všetkej počestnosti odvážne posadili za volant i na velocipéd, obuli korčule,
ale... Napriek zásadnej víchrici v almare a bielizníku ešte predsa len neprežívali také pohodlie ako muži. A tak v šatníku čoskoro zahrmelo zas. Ženy sa „vzmužili“ a odkukali i staré
dobré nohavice. Nosili ich nabraté a v dĺžke
po kolená. Mali ste však vidieť ten harmatanec, ktorý sa okolo „neslušnej a odpudivej“
extravagancie strhol! Dobové hrdinky sa však
nedali zastrašiť. A čo by aj, márnosť šedivá!
Apropo, viete, že šedivej pleti sa naše sofistikované prababky zbavovali jednoduchým
prípravkom „za babku“? Veľkú hrsť petržlenovej vňate nasypali do pol litra takmer
vriacej vody a ihneď odstavili, aby nezničili
účinné látky. Odvar zakryli a asi pol hodiny
nechali bez povšimnutia. Po vychladnutí ho
precedili, vňať zužitkovali do mäsovej plnky,
a tekutinou si niekoľkokrát za deň opláchli
popolavé líčka. Týmito jednoduchými procedúrami (odvar musí byť denne čerstvý) sa
pleť fantasticky posilní a doslova ožije. Neveríte?! Je to fakt! Veru tak! Brekeke kvak!!!
Dovidenia v budúcom čísle a ďalšej minulosti.
P. S. A neviete, prosím, ako sa Žabka - cárovná opäť stala ženou?
Autorka je publicistka
Snímky: archiv

Helena Nosková
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Na okraj významných výročí
Dominika Tatarku
Dominik Tatarka sa narodil v Plevníku –Drienovom 14.3.1913 ako siedme dieťa a jediný syn roľníka, ktorý o dva roky padol
v I. svetovej vojne. Syn ho nikdy nepoznal. Vyrastal obklopený sestrami, vychovávala ho matka a stará matka i dedinské
prostredie, krásna príroda severozápadného Slovenska s dominantou Manína a jeho tiesňav, susedia, drotári, vandrovníci, rozprávky, príbehy i ľudové piesne. V tomto roku by sa dožil 95 rokov.

V románe „Farská republika“ Tatarka zobrazuje tragické osudy slovenských Židov
v Žiline, stavia sa proti slovenskému klérofašizmu. Za túto knihu – preloženú do mnohých jazykov – dostal Národnú cenu za literatúru. Román vyšiel v roku 1948 a autor bol
odmenený nenávisťou zástancov autoritatívneho režimu.
V 50. rokoch napísal román „Démon súhlasu“, v ktorom nájdeme kritiku stalinizmu.
Pod názvom „Človek na cestách“ vydal aj
pútavé reportáže z cudzích krajín.
V roku 1968 zverejnil v náklade 400 kusov výber publicistiky nazvaný „Proti démonom“. Po nástupe normalizácie však oficiálna moc Tatarku umlčovala. Publikoval
v samizdate a neskôr u manželov Škvoreckých v nakladateľstve 68 Publishers v Kanade. Intelektuálne žil viacej v Prahe medzi
priateľmi-disidentmi. Bol pod tvrdým dohľadom Štátnej bezpečnosti. Jeho práce

z tohto obdobia uzreli svetlo sveta vďaka
editorovi Jánovi Mlynárikovi. Boli to „Listy
do večnosti“, „Písačky“ či „Sám proti noci“.
Za „Písačky“ mu ako prvému spisovateľovi
vôbec udelili cenu Jaroslava Seiferta, zriadenú Chartou 77.
Poslednú prózu „Neslovný príbeh“, nazvanú
tiež „Immanuelle“, napísal v roku 1988.
Jeho diela sú protestom prenasledovaného
človeka, vyznaním lásky k žene a k človeku,
k českým priateľom i Prahe.
Prostredníctvom Nadácie Charty 1977 bola
neskôr zriadená Cena Dominika Tatarku pre
mladých spisovateľov, udeľovaná za umeleckú hodnotu a statočný postoj.
D. Tatarka bol Európanom a humanistickým
prozaikom, ktorý vtelil slovenskosť do európskeho priestoru. Bol a zostáva jedinečným fenoménom Slovenska.
Autorka je historička
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Matka ho vypravila do škôl – najprv do cirkevného gymnázia v Nitre, potom v Trenčíne, neskôr na Filozofickú fakultu v Prahe.
Jej želaním bolo, aby si Dominik vybral praktický odbor, ktorý ho uživí. A tak študoval jazyk československý a francúzsky, namiesto
filozofie, po ktorej túžil.
Praha a fakulta ho plne zaujali. Blízkymi sa
mu stali českí básnici Jaroslav Seifert, František Halas a Vítězslav Nezval i spisovateľ
Vladislav Vančura. Z profesorov ho ovplyvnil F. X. Šalada, V. Tille, O. Fischer i Václav
Černý. Zoznámil sa s mladým filozofom Janom Patočkom. Jeho text Charty 77, vypracovaný spoločne s Václavom Havlom, neskôr podpísal ako jeden z prvých Slovákov
(spoločne s Jánom Mlynárikom).
V roku 1938 odišiel študovať do Paríža na
Sorbonnu, aby sa na narodeniny v r. 1939
vrátil do Prahy, kde ho zastihol rozpad Československa.
V rokoch 1939-1940 učil slovenčinu a francúzštinu na gymnáziu v Žiline a potom do
roku 1944 v Martine. V Žiline napísal svoju
prvú zbierku noviel „V úzkosti hľadania“,
obsahujúcu jemnú analýzu psychologických a morálnych problémov vznikajúcich
v prostredí vtedajšieho slovenského štátu.
Hoci mu pripisovali, že bol ovplyvnený francúzskou prózou, v novelách nachádza typické rysy slovenského malomesta, ktoré
stavia človeka do postavenia osamelého
a odcudzeného indivídua. Do češtiny preložil túto knihu slovakista Zdeněk Eis a vyšla
v roku 1966. Z. Eis preložil aj ďalšie diela D.
Tatarku, ale obaja patrili k autorom, ktorých
diela boli počas tzv. normalizácie v 70. rokoch vyraďované z knižníc a zakazované.
Pečať Paríža však nesie jeho druhá kniha
„Panna zázračnica“ , a to príklonom k surrealizmu. Rovnomenný film podľa Tatarkovho
scenára nakrútil režisér Štefan Uher v roku
1966.
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Na dvere klope európsky
šampionát v najpopulárnejšom športe planéty
Jozef Gáfrik
Európskym fanúšikom futbalu bije srdce rýchlejšie. Do otvorenia 13. futbalových majstrovstiev nášho kontinentu
zostáva sotva niekoľko dní, a tak – povedané športovou terminológiou – už sa čaká len na prvý hvizd rozhodcu.
Komu prinesie trinástka šťastie, to sa rozhodne v júni na trávnikoch štadiónov ôsmich miest v Rakúsku a vo Švajčiarsku.
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Pravda, kto drží palce slovenským futbalistom, ten sa nedočká – Slovensko sa ani tentoraz nekvalifikovalo a skeptici si možno povedia, že radšej nech je tak, ako si opäť urobiť
hanbu na medzinárodnom poli. Zato priaznivci
českého futbalového mužstva si môžu šúchať
ruky radosťou, česká reprezentácia na šampionáte nechýba a aj keď nepatrí k nejakým
horúcim favoritom na
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zisk medailí, nemá čo stratiť, môže len prekvapiť. Všetci spoločne sa potom môžeme tešiť na veľkú športovú i spoločenskú udalosť,
ktorá bude všadeprítomná, či už si to želáme
alebo nie. Pripravené sú početné priame televízne prenosy i bezprostredné internetové
spravodajstvo. Novinári môžu byť akreditovaní aj na diaľku, tak, že na rakúsku či švajčiarsku pôdu vlastne ani nevkročia. Nová
technika robí zázraky.
Trochu histórie
Majstrovstvá Európy vo futbale sa konajú len raz za štyri roky, takže sú
pomerne vzácne. Nemajú však
nejakú dlhú tradíciu, vôbec
po prvý raz UEFA (Európska futbalová asociácia)
šampionát zorganizovala roku 1960. Československo hneď
na úvod obsadilo tretie miesto.
O šestnásť rokov neskôr v Belehrade sa stalo
dokonca víťazom
a o ďalšie štyri
roky sme získali
opäť
bronzovú
medailu. Česká
republika potom
dala o sebe vedieť
v roku 1996 druhým
miestom na pamätnom
turnaji v Anglicku a tým je
výpočet úspechov úplný.
Kto sa zapíše do listiny víťa-

zov v roku 2008, budeme vedieť už zanedlho koncom júna.
Nadchádzajúci šampionát je trochu netradičný – hostiteľmi sú hneď dve stredoeurópske krajiny Rakúsko a Švajčiarsko. Je
to nová prax asociácie UEFA. Vzhľadom na
to, že i v európskych meradlách sú to menšie štáty, nad spoločnou organizáciou turnaja
možno v tomto prípade ešte ako-tak prižmúriť
oči. Ale čo povedať na to, že o štyri roky budú
majstrovstvá opäť vo dvoch štátoch, tentoraz
však už vo väčších, v Poľsku a na Ukrajine?
Každá z nich by si zaslúžila zorganizovať takúto veľkú udalosť samostatne ... Nezostáva
iné, len túto novú, nepríliš šťastnú prax zobrať
na vedomie. Po prvýkrát sa pritom šampionát
uskutočnil vo dvoch krajinách v roku 2000 –
v Holandsku a Belgicku. V nedávnej minulosti
sa objavila aj výzva, aby na spoločnú kandidatúru pomýšľali ruka v ruke aj Česi a Slováci, pravda, nové národné futbalové štadióny v oboch krajinách sú zatiaľ len v hlavách
projektantov, takže príliš aktuálna táto myšlienka predbežne nie je.
Viedeň vo futbalovom ošiali
Ak prijmeme logiku, že to najdôležitejšie na
športovom zápolení je vyvrcholenie v podobe
finálového stretnutia, tohtoročným hlavným európskym mestom futbalu bude neďaleká Viedeň. Otcovia mesta nenechali nič na náhodu
a nadchádzajúcu športovú udalosť poňali zároveň ako udalosť spoločenskú a ak chceme,
tak aj turistickú. Nielenže za veľké peniaze vynovili štadión Ernsta Happela v známej štvrti
Prater, ale veľké „divadlo“ pripravujú aj v samom srdci mesta, v okolí parlamentu, radnice,
Hofburgu a sídla spolkového kancelára. Ako vi-

Futbalové Majstrovstvá Európy 2008 v kocke
Turnaj sa uskutoční v štyroch rakúskych a v štyroch švajčiarskych mestách: Viedeň,
Celovec (Klagenfurt), Innsbruck, Salzburg – Bazilej, Zürich, Bern, Ženeva.
Rozdelenie do skupín:
A – Česká republika, Portugalsko, Švajčiarsko, Turecko
B – Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko
C – Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rumunsko
D – Grécko, Rusko, Španielsko, Švédsko
Termín: 7. – 29. júna 2008
Finále sa hrá 29. júna na štadióne Ernsta Happela vo viedenskej štvrti Prater, ktorý bol pri
tejto príležitosti veľkolepo modernizovaný. Teraz má kapacitu 51 718 sediacich divákov. Viedeň k nemu predĺžila jednu z trás metra, takže zásadné dopravné problémy sa nepredpokladajú.

O tom, čo všetko Viedeň pripravuje v tejto
súvislosti, prišiel Pražanov informovať Rudolf Mathias z tlačovej a informačnej služby
tamojšieho mestského magistrátu. Zdôraznil, že osobitnú pozornosť organizátori venujú bezpečnostným opatreniam, ktoré majú
byť na najvyššej úrovni. Vraj tak, aby sa nikto
nebál futbalových chuligánov a naopak, aby
si každý do sýtosti vychutnal osobitnú atmosféru nadchádzajúceho športového sviatku.

Autor je novinár
Compress Wien
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dieť z priloženej fotografie, uzavrú dokonca aj
jednu z hlavných mestských tepien Ring, ktorá
sa zmení na tzv. zónu pre fanúšikov. Predpokladá sa, že tu budú futbalové dianie sledovať tí, čo sa nedostanú na štadióny – všetkých
31 zápasov sa bude premietať na deväť veľkoplošných obrazoviek. Zároveň to bude zóna
gastronomická i kultúrna, lebo Viedeň plánuje
spojenie týchto veličín na jednom mieste. Predpokladá sa, že obe hostiteľské krajiny navštívi
pri príležitosti športového sviatku asi 1,6 milióna ľudí z celého sveta. Vzhľadom na geografickú blízkosť celkom iste nebudú chýbať ani tisícky návštevníkov z ČR a SR.

Viedenské centrum sa počas šampionátu zmení na nepoznanie – vyznačená zóna pre fanúšikov
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Život podľa vlastného
scenára

Jozef Leikert

Ján Jamnický patrí medzi veľmi rozporuplné, ale zároveň pozoruhodné „zjavy“ slovenského divadla. Výraz „zjav“ je najvýstižnejší, lebo Jamnický bol originálny, svojský, iný – v práci, v súkromní, vo všetkom. Svojsky žil, svojsky i zomrel. Mnohých prevyšoval nielen štíhlou, vysokou postavou, ale i rozhľadom a inteligenciou, práve tak, ako aj náročnosťou k sebe
a k ostatných. Jeho „inakosť“ sa prejavila už v mladosti, veď nebýva zvykom, aby si syn a vnuk evanjelického farára vybral
zamestnanie, ktoré v tom čase nikto nenazval inak ako komedianstvo.

Ján Jamnický
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(20. 5. 1908 – 4. 8. 1972)
režisér, herec, pedagóg
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Jamnický sa narodil
20. mája 1908 v Jasenovej pri Dolnom
Kubíne do intelektuálneho prostredia rodiny
evanjelického farára,
ktoré ho odmalička
obklopovalo a čoskoro
pohltilo. Bohatá knižnica otca a starého otca
mu bola zdrojom poznania. Mladý Jamnický
od mlada veľa čítal, ale mal talent nad prečítaným aj rozmýšľať a myšlienky po svojom
dotvárať. V rodnom dome ho obklopovala
i hudba, blízko mal k maliarstvu a architektúre, to boli základy ako stvorené pre jeho
ďalšie smerovanie. Napriek tomu sa k divadelnému umeniu dostal okľukou.
Po maturite na gymnáziu začal študovať medicínu, ale vydržal tam iba dva roky. Prihlásil
sa na Hudobnú a dramatickú akadémiu a súčasne na želanie rodičov i na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Obdivuhodne stíhal všetko, ešte aj čítať poéziu
a drámu, dokonca v nemčine, francúzštine,
maďarčine, češtine. Na lekárskej fakulte sa
zoznámil so šarmantnou Vilmou - svojou prvou manželkou, ktorá tiež prestúpila na herectvo a s radosťou si našiel čas aj pre ňu.
Do Slovenského národného divadla nastúpil
koncom prázdnin roku 1932 s titulom JUDr.,
čo bolo pre ostatných prekvapujúce. Nikdy
sa však nevyvyšoval, to nemal v povahe; no
intelektom a talentom upútal režisérov i hereckých kolegov. Svojou postavou a príjem-

ným hlasom sa hodil do rolí mladých hrdinov,
ale napokon i ako herec bol iný a nezapadol
medzi ostatných činoherných hercov. Kritika
bola k nemu spočiatku nemilosrdná, mala výhrady voči hlasovému prejavu, javiskovému
pohybu, gestám i celkovému stvárneniu postáv. Dokonca mu nesedeli ani dedinské postavy, v ktorých iní herci excelovali. Darmo,
J. Jamnický sa ani ako herec nedal zaškatuľkovať. Potvrdilo sa však známe „doma nie je
nikto prorokom“ a musela prísť pražská kritika, aby upozornila na Jamnického herectvo,
od začiatku iné ako u väčšiny jeho kolegov
z činohry. V „Dobrodružstve pri obžinkoch“
ho v roku 1933 uznali za Bagarovho rovnocenného hereckého partnera a predpovedali
mu veľkú hereckú budúcnosť. Zakrátko hral
v Sofoklovej tragédii „Antigona“ hlavnú postavu panovníka Kreona a kritika ho nevedela
vynachváliť. Potom už išiel z roly do roly.
Do niektorých postáv ho priam predurčoval i jeho zjav, keď si nechal narásť bradu.
Dodávala mu neopakovateľnú charizmu
a postavám, najmä aristokratickým, zvláštne
fluidum. „Nielen herec hlavatý, ale navyše
i bradatý“, výstižne poznamenal na jeho adresu divadelný teoretik. Jamnický bol jediným Borodáčovým žiakom, na ktorom
nebolo vidieť vplyv učiteľa. Znovu treba pripomenúť jeho svojskosť. Tú ešte väčšmi
uplatnil ako režisér, ktorý vlastné herecké
túžby a predstavy naplnil v umeleckom stvárnení iných aktérov.
Ako režisér začal pracovať v roku 1938 a dá
sa povedať, že vytvoril priestor divadelnej
avantgarde. Režíroval sedem rokov a za ten
čas stihol 32 réžií, čo je najlepší dôkaz jeho
mimoriadneho talentu. Na javisko sa pod
jeho taktovkou dostali také veľké inscenácie ako „Mizantrop“, „Keď jubilant plače“,
„Viliam Tell“, „Tanec nad plačom“ či „Zdravý
nemocný“. A nie hocijako. Originálny bol už

i v tom, že ku každej novej inscenácii vymyslel novú scénu a kostýmy, čo dovtedy nebolo bežné. Chodieval za manželom svojej
sestry Eleny, známym architektom a staviteľom Emilom Bellušom, ktorý podľa jeho
predstáv kreslil návrhy scény. Vznikali nezvyčajné scény, na ktorých sa režisér hral
i so svetlami. Pamätníci spomínajú, že svetlá
skúšal na javisku celé hodiny, až mu intendant hrozil, že bude doplácať za elektrinu.
Konečný efekt zakaždým stál za to, na jeho
predstavenia sa chodili pozerať divadelníci
i z okolitých krajín. No úspechy mali aj druhú
stránku, a tou bola závisť, čo citlivej duši
Jamnického najviac ubližovalo.
Možno to bol najväčší dôvod, prečo sa po
vojne do divadla nevrátil. Rozišiel sa i s manželkou Vilmou, aj keď sa rozviedli až o dvadsať rokov neskôr, keď sa chcel druhýkrát
oženiť. V roku 1946 bol režisérom dialógov
vo filme „Varúj“ a o dva roky neskôr v „Bielej
tme“. Ako herec si zahral v deviatich filmoch
a vo viacerých čítal komentáre. Niekoľkokrát
sa objavil i na televíznych obrazovkách, ale
oveľa intenzívnejšie spolupracoval s rozhlasom. Divadelní kritici dlho nevedeli posúdiť
a zhodnotiť jeho režijnú prácu, až po rokoch
sa k nej vrátili, aby sa zhodli na tom, že Jamnický nadväzoval na európsku umeleckú
avantgardu XX. storočia. Všetci milovníci divadla zasa zhodne tvrdili, že bol neopakovateľným hercom, režisérom, legendou a symbolom slovenského divadla.
Dňa 4. augusta 1972 sa za veľkou osobnosťou slovenského dramatického umenia navždy zavrela opona. Ako žil, i zomrel. Svojsky, podľa vlastného scenára. Rozhodol sa
dobrovoľne odísť z tohto sveta na vlastnom
javisku, ktoré miloval nadovšetko – vo Vysokých Tatrách.
Autor je publicista a spisovateľ.

Shromáždění
Národní strany
je provokací
V polovině března se sešli zástupci občanských sdružení deseti národnostních menšin, působících v Praze. Projednali informaci
o ohlášeném shromáždění Národní strany
před Domem národnostních menšin. Jeho
cílem měl být „pietní akt“ za údajně „znásilněné, zabité a zavražděné spoluobčany –
Čechy, kteří trpěli či zahynuli rukou příslušníků národnostních menšin“. Zástupci
národnostních menšin proti této provokaci
důrazně protestovali a odsoudili ji, protože
se jedná o překrucování historické pravdy
a o pokus k vyvolávání intolerance. Konstatovali, že pro podobná shromáždění před
Domem národnostních menšin není žádný
důvod. Není ani důvod vytvářet tam pseudokultovní místo. Naopak, je mnoho míst
v Praze, kde příslušníci menšin trpěli a umírali spolu s českým obyvatelstvem v boji proti
útlaku. Představitelé menšin přijali zároveň
prohlášení.

Pozn. red.
Vážení čitatelia, vzhľadom na výrobný harmonogram nám okolnosti neumožňujú
vždy aktuálne informovanie, tak, ako by
sme si želali. Vyhlásenie uverejňujeme
kvôli jeho dokumentárnej hodnote a nadčasovej platnosti.

Harmonika je nástroj vskutku internacionálny
– je doma všade. Znie krásne v hamburskej
prístavnej krčme, na moskovskom Arbate
v rukách pouličného muzikanta i na nábreží
parížskej Seiny. A takisto v pražskom Dome
národnostných menšín, kde sa v máji predstavil akordeónový súbor „Veselé harmoniky“ zo Starej Ľubovne v rámci svojho českého turné, ak už takto možno nazvať „šnúru“
troch vystúpení. Najprv hral kúpeľným hosťom v Tepliciach, potom vystúpil v kostole sv.
Ignáca v Chomutove a posledným bol spomenutý koncert v hlavnom meste, pričom organizačne priložil ruku k dielu Klub slovenskej kultúry a Obec Slovákov v Tepliciach.
Umeleckou vedúcou a dirigentkou súboru
je dr. Mária Budzáková (na našej fotografii
práve sprevádza malé krojované speváčky

Luciu Zamiškovú a Máriu Dvorščákovú). Pre
Listy uviedla, že toto sedemnásťčlenné teleso zložené prevažne zo žiakov existuje od
roku 1996. Viacerí z nich sú pritom laureátmi rôznych vnútroštátnych i medzinárodných súťaží, ako napríklad Katarína Ščigulinská alebo Jakub Zamiška. Majstri zajtrajška,
chcelo by sa povedať. Súbor má v repertoári diela vážnej i estrádnej hudby, práve tak,
ako aj ľudové piesne.
Tí, čo sledovali pražský koncert, môžu potvrdiť. V mysli si neraz nôtili spolu s nadšenými muzikantmi – tu slávnu melódiu El
Condor Pasa, tu hity Elvisa Presleyho, tu goralské dumky. Mladí umelci a možno budúci
virtuózi ukázali, že lavice Základnej umeleckej školy v Starej Ľubovni nederú nadarmo.
Úcta a uznanie patrí aj ich pedagógom. (jg)
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Prohlášení zástupců organizací národnostních menšin
Občanská sdružení národnostních menšin
působící na území hl.m. Prahy – bulharská,
maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská a ukrajinská –
o d s u z u j í záměr Národní strany uspořádat
22. března 2008 shromáždění ke smyšlenému „dni boje proti pozitivní diskriminaci
s pokládáním kytice a zapálením svíce.“ Zástupci národnostních menšin považují tento
akt za projev intolerance ve společnosti,
který se neslučuje s demokratickými principy, na nichž stojí ČR. Věříme, že většinová
společnost se postaví za naše prohlášení,
aby se podobné provokace v ČR nekonaly.
Praha, 18. 3. 2008

Veselé harmoniky
koncertovali
v Prahe

zo života KSK

monitor
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Hladomor na Ukrajine
Helena Nosková
Na tejto dvojstrane sa už roky stretávame nad rôznymi jedlami slovenskej, českej, ukrajinskej, ruskej, nemeckej či inej
národnej kuchyne. Jedlá, zvyky a ľudové tradície patria ku krásam sviatočných i všedných dní. Tentoraz sa však vzdialime hojnosti i jedlám skromným. Pripomenieme si obdobia, ktoré ľudia prežívali bez jedla, roky, keď krajiny zachvátil
hladomor. Jeden hladomor bol donedávna úzkostlivo utajovaný a prakticky sa o ňom nevedelo. V tomto roku má svoje
smutné 75. výročie.
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V histórii búrlivého 20. storočia má hladomor
na Ukrajine v rokoch 1932-1933 zvláštne
postavenie. Nebol to náhodný jav pôvodu
prírodného či sociálneho. Bol to cielený teror vyhladovaním – genocída, ktorú použila
totalitná vláda.
Hromadná likvidácia ukrajinských roľníkov
hladomorom bola uvedomelým, zámerným
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dielom stalinského politického systému proti
mierumilovným ľuďom; proti Ukrajincom ako
národu a predovšetkým proti sedliakom
a roľníkom ako triede. Hladomor zničil nielen zámožnejších a nezávislých sedliakov,
ktorí boli Stalinovi tŕňom v oku, ale prakticky
celé pokolenie roľníkov. Podkopal sociálne
základy národov, jeho tradície, duchovnú
kultúru a svojbytnosť. Zlomil chrbticu Ukrajiny, tej známej obilnice nielen Ruska, ale
i Európy. A to bolo cieľom Stalinovej politiky. Takto si totalitný systém zabezpečil
kontrolu nad všetkými vrstvami obyvateľstva
a predpokladal, že zlomil akúkoľvek – čo
i len tlejúcu – revoltu.
Vyvolať hladomor v najúrodnejších oblastiach Ukrajiny bolo ťažké. V rokoch 19281933 prebiehala v SSSR násilná kolektivizácia, ktorej sa ukrajinskí roľníci bránili.
Navyše tu boli národné túžby od roku 1917,
ktorých sa Stalin obával. Preto v roku
1928 zaútočil. V rokoch 1928-1933 prijal Ústredný výbor KSSZ a Ukrajiny, vláda
sovietskej Ukrajiny a vláda SSSR množstvo vyhlášok a opatrení, ktoré potvrdzujú,
že pre dedinské obyvateľstvo boli umelo
vytvorené neľudské životné podmienky.
Ukrajinskí roľníci na rozdiel od ruských mužíkov nikdy nepoznali nevoľníctvo, vždy boli
slobodnými hospodármi, ktorí lipli na obrábanej zemi. Preto aj bola kolektivizácia na
Ukrajine násilnejšia než v Rusku. Odhaduje
sa, že v rokoch 1928-1932 bolo deportovaných okolo dvoch miliónov Ukrajincov do
nehostinných oblastí Sibíri, na Ďaleký východ i do púštnych oblastí sovietskej Ázie.
Ďalších 500 000 ľudí bolo na mieste ubitých.
Obilia na Ukrajine bolo dosť, roľníci ho ešte
stihli dopestovať, ale Ukrajine ho zhabali...
Dokumenty dokazujú, že v roku 1932 z terorizovanej Ukrajiny odvážali celé transporty

obilia, zeleniny a ovocia do priemyselných
miest Ruska. Vyvážalo sa aj zrno na siatie, solené kvasené uhorky, kapusta, paradajky – jednoducho všetko. Bol zakázaný
akýkoľvek obchod s potravinami pod trestom okamžitého zastrelenia.
Hladomor trval od apríla 1932 do novembra
1933. V priebehu 500 dní na Ukrajine zahynuli milióny ľudí. Každý deň ich zomieralo asi
25 000. Ľudia na dedinách prišli o všetko
jedlo. Vyhrabávali zo zeme korienky , jedli
trávu, šťaveľ, kôru stromov, lišajníky, kožu.
Objavil sa kanibalizmus.
Komisie pre likvidáciu kulakov zavreli kostoly
vo všetkých dedinách, zatkli duchovných,
učiteľov, inteligenciu. Zakázané boli všetky
formy ukrajinskej kultúry. Ďalšie komisie počítali psov a mačky, kynožili lesnú zver, aby
ľudia zostali odrezaní od potravy. Rekvirovalo sa všetko obilie, ktoré často hnilo v silách strážených vojakmi. Vedľa nich umierali roľníci a ich rodiny od hladu.
Hladomor však oficiálne neexistoval. Prelomiť blokádu a dostať sa na Ukrajinu nebolo
možné. Veď ako by aj mohol hladomor existovať, keď ZSSR vyvážal obilie, za ktoré získaval devízy. Hladomor bol utajený a propaganda o ZSSR ako krajine hojnosti bola
presvedčivá. Keď unikla nejaká správa, vyhlásili ju za lož. ZSSR sa postavil proti vyšetrovacej komisii Spoločnosti národov. V septembri 1933 navštívil SSSR E. Herriot, aby
podpísal francúzsko-sovietsku zmluvu. Navštívil potemkinovské dediny plné vľúdnych,
dobre naladených príslušníkov sovietskej
milície a vnútorného vojska. Žasol nad sovietskym blahobytom. „Výmysly buržoáznej
tlače“ boli dementované.
Hladomor si vyžiadal 14 miliónov ľudí. Bol
zameraný proti Ukrajine a ukrajinskému
ľudu. Ukázal sa ako najhoršia zbraň hromadného ničenia a sociálneho zotroče-

roda. Nové dokumenty ukazujú, že Stalin
rozšíril hladomor aj na ďalšie oblasti Sovietskeho zväzu, kde žili presídlení Ukrajinci –
kubánski a donskí kozáci, ale aj povolžskí
Nemci.
Výročie hladomoru pripomenula výstava inštalovaná v priestoroch Parlamentu ČR,
z ktorej niektoré dokumenty na ilustráciu

tejto katastrofy prinášame. Jedlo a jeho
mnoho podôb považujeme za samozrejmosť. Pripomienka výročia hladomoru nás
nabáda, aby sme si uvedomili, že nie vždy
tomu tak musí byť.
Autorka je historička
Snímky: archív a autorka

oživená história

nia roľníkov, ktorú totalitný režim využil na
Ukrajine.
Vďaka Ukrajincom v zahraničí bol hladomor
na Ukrajine v rokoch 1932-1933 nazvaný
genocídou. Bola založená Medzinárodná
komisia pre vyšetrenie hladovania na Ukrajine v rokoch 1932-1933, ktorá v novembri
1989 zverejnila svoje závery. Podľa medzinárodného práva bol hladomor na Ukrajine
klasifikovaný ako genocída.
K 70. výročiu hladomoru bolo vydané Spoločné vyhlásenie delegácií členských štátov
OSN , kde bol hladomor označený za národnú tragédiu ukrajinského národa. Parlamenty niektorých krajín odsúdili hladomor
ako „komunistickú politiku genocídy“ (napr.
Austrália, Estónsko, Kanada, Argentína, Maďarsko, USA a i.)
O hladomore na Ukrajine historici dlho mlčali – veď priamo súvisel s riešením ukrajinskej národnej otázky. V máji 1933 Ukrajina
prestala byť národnou entitou. Obeťami
hladomoru však boli Ukrajinci. Sovietsky
štát však zakrýval ich národnú a náboženskú identitu triednym chápaním a praktikovaním takej etnickej príslušnosti, ktorá mala
viesť k vytvoreniu nového sovietskeho ná-
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program

Program Slovenského inštitútu v Prahe
jún 2008
4. 6. o 17.00
MAGICKÁ OSMIČKA V SLOVENSKÝCH
DEJINÁCH
Vernisáž výstavy pripomínajúcej dramatické
i slávne okamihy osmičkových rokov v slovenskej
histórii. Uvádza: Dr. Peter Maráky, riaditeľ SNM.
Pripravil SI v spolupráci so SNM Bratislava.
5. – 22. 6.
Praha, Vyšehrad – amﬁteáter
VYŠEHRANÍ 2008
Medzinárodný festival divadla a hudby.
6. 6. o 18.00
LOJZO – vystúpenie populárnej slovenskej skupiny.
8. 6. o 18.00
DAVID KOLLÁR BAND – koncert mladého slovenského gitaristu a jeho skupiny.
Rezervácia vstupeniek na e-mail adrese vysehrani@volny.cz. Bližšie informácie nájdete: www.
vysehrani.cz. Partnerská spolupráca SI na
účasti slovenských umelcov.
6. – 8. 6.
Zámok Blatná, Na příkopech 320, Blatná
SLOVENSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU BLATNÁ
6. 6. o 19.00
DUO CORDEFIATO
Slávnostné otvorenie a koncert. Miriam Brullová – gitara, Ivica Gábrišová – ﬂauta.
7. 6. o 10.00
KAROL BENICKÝ: Ľudia z hôr
Vernisáž výstavy fotograﬁí
7. 6. o 16.00
Folklórny program súboru z Važca
Pripravilo o. z. NOBISCUM HUMANITAS, SI
a Klub slovenskej kultúry.
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9. 6. o 17.00
Galéria SI, Slovenské galérie a múzeá v Prahe
NITRIANSKA GALÉRIA
MB. MN. JF. RP. JK. Monogramista T. D.
maľba. objekt. video.
Výber z tvorby piatich autorov a jednej autorky, ktorí
sa narodili, alebo pôsobia v nitrianskom regióne:
Milana Bočkaya, Jany Farmanovej, Rastislava
Podobu a Juraja Kollára. Výberom z objektov sa
predstaví Dezider Tóth a videotvorbou Miroslav
Nicz. Kurátorka: Mgr. Barbora Geržová. Výstava
potrvá do 1. 7. Pripravil SI a Nitrianska galéria.
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10. 6. o 16.00
DEJINY SLOVENSKA V DÁTUMOCH
Krst knihy, prinášajúcej zásadný prehľad kľúčových dátumov a udalostí v histórii Slovenska.
Knihu pokrstí pani Lívia Klausová. Pripravil SI
v spolupráci s vydavateľstvom Libri.
10. 6. o 17.00
ETO VAŠE DELO
Cesta k augustu 1968
Záverečná časť cyklu. Hostia: Dr. Stanislav Sikora a Dr. Slavomír Michálek.
10. 6. o 18.00
Obnovená premiéra dokumentárneho ﬁlmu Čas,
ktorý žijeme (1968). Pripravil SI v spolupráci
s HÚ SAV Bratislava.

11. 6. o 18.00
Galéria Mánes
Masarykovo nábr. 250, Praha 1
VASIL STANKO
PRÍBEHY POSPIATKY / STORIES I REVERSE
Výstava fotograﬁí významného slovenského fotografa žijúceho v Prahe. Otvorenie výstavy: Pavel
Bém, primátor hl. m. Prahy. Výstava potrvá do
30. 6. Bližšie informácie aj: www.galeriemanes.
cz Pripravila Galéria Mánes v spolupráci s SI.
12. 6. o 18.00
XXVI. projekcia cyklu Slovenská literatúra a ﬁlm
VINCENT ŠIKULA: ĽALIE POĽNÉ
Príbeh ľudí hľadajúcich domov, šťastie a svoje
miesto v spoločnosti. Dej sa odohráva na slovenskej dedine po 1. svetovej vojne. Hrdinami
sú vojnoví vyslúžilci, ktorí sa po návrate z vojny
snažia dať svojmu životu zmysel, nájsť opäť istotu
a lásku. Hrajú: L. Radványi, V. Kostovič, Ž.
Kartušová, I. Krivosudský, J. Melkovič , M.
Filadelﬁ, P. Debnár a ďalší. Réžia: Elo Havetta.
Pri príležitosti 70. výročia narodenia Ela Havettu. Pripravil SI a SFÚ Bratislava.
17. 6. o 17.00
ALEXANDER DUBČEK: OSOBNOSŤ A
POLITIK
Spomienkové stretnutie. Hostia: Ing. Peter Dubček, Dr. Ivan Laluha. Moderuje: Igor Otčenáš.
Projekcia ﬁlmu. Pripravil SI a SNM Bratislava.
18. 6. o 19.00
Slovenský jazzový klub
ADRIENA BARTOŠOVÁ
Koncert poprednej slovenskej speváčky. Pripravil
SI v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.
19. 6. – 21. 6.
Praha – pražské kluby, ostrovy, nábrežia
UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2008
5. ročník hudobného multižánrového festivalu
Tradičný hudobný festival aj so slovenskou účasťou:
21. 6. o 18.00
Střelecký ostrov, Praha 1
21. 6. o 22.00
Meet Factory
Ke sklárně 15, Praha 5
THE BRIDGEHEADS – slovenská rocková skupina pôsobiaca v Londýne. Bližšie informácie aj:
www.unitedislands.cz. Program slovenskej časti
s organizačnou podporou SI.
20. 6. o 19.30
Městské muzeum
Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštejnem
CONCENTUS MORAVIAE
Stará hudba z Visegrádu
XIII. medzinárodný hudobný festival 13 miest
Lotz Trio
Koncert slovenského hudobného telesa pod záštitou Slovenského inštitútu. Bližšie info aj: www.
concentus-moraviae.cz. Pripravili Concentus
Moraviae s podporou SI.

23. 6. o 10.00
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine
a jednej rozprávkovej krajine. Účinkujú: Viera
Kučerová a Martin Matejka. Pripravil SI v spolupráci s KSK.
23. 6. o 17.00
TV pondelok z Bratislavy
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: STATKY-ZMÄTKY
Klasická dráma zo slovenskej dediny na prelome
19. – 20. storočia. Hrajú: M. Vášáryová, J.
Kukura, E. Bindas, M. Pavelková, V. Polónyi
a ďalší. Réžia: Miloš Pietor. Pripravil SI v spolupráci s Plus Production.
24. 6. o 10.00
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. Pripravil SI
v spolupráci s KSK.
26. 6. o 19.00
Divadlo Hybernia
nám. Republiky 4, Praha 1
LÚČNICA V PRAHE
Slovenský triptych
Predpremiéra slávnostného programu pri príležitosti 60. výročia založenia súboru. Predaj
vstupeniek v pokladni divadla Hybernia. Bližšie
informácie: www.divadlo-hybernia.cz. Pripravila
Lúčnica v spolupráci s SI. Mediálny partner:
časopis LISTY.
28. 6. o 20.00
Matrix music club
Koněvova 13, Praha 3
Koncert skupiny
KARPATSKÉ CHRBÁTY
Koncert populárnej kapely a krst ich 2 CD.
Bližšie informácie: www.matrixklub.cz. Pripravil
Matrix music club v spolupráci s SI.
30. 6. o 19.00
Slovenský jazzový klub
PACORA
Koncert slovensko-moldavského world jazzového
tria.
Stanislav Palúch – husle
Marcel Comendant – cimbal
Robert Ragan – kontrabas
Bližšie info: www.pacoratrio.sk. 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!

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 sídli: pondelok –
v čase 13.00 – 18.00, streda – v čase 12.00 – 18.00.
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
V dňoch 13. 5. – 22. 5. sa v Olomouci konal v poradí už
XII. ročník medzinárodného festivalu Divadelní Flora, ktorého motív znel Bytí a čas. Festival každoročne poriada
Moravské divadlo Olomouc. Generálnym partnerom festivalu je Olomoucký kraj. Festival sa koná pravidelne aj za
podpory Klubu slovenskej kultúry.
V dňoch 22. 5. – 25. 5. sa uskutočnil jubilejný 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Praha srdce národov, ktorý organizuje už tradične SZ Limbora aj v spolupráci s KSK a s DOMUS-om.
Dňa 23. 5. sa v aule Západočeské univerzity v Plzni
uskutočnila prednáška Heleny Noskovej na tému – Povojnová migrácia v Československu
Naša programová ponuka

Štvrtok 29. 5. v čase 17.00 – 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.

Streda 4. 6. o 17.00
Brno
SLOVÁCI V POHRANIČÍ ČIECH A MORAVY
Prednášku H. Noskovej „Slováci v pohraničí Čiech a Moravy“ v rámci konferencie.
Piatok 6. 6. – Nedeľa 8. 6.
Zámok Blatná, Na příkopech 320, Blatná
SLOVENSKÝ VÍKEND NA ZÁMKU BLATNÁ
Piatok 6. 6. o 19.00
DUO CORDEFIATO
Slávnostné otvorenie a koncert. Miriam Brullová – gitara,
Ivica Gábrišová – flauta.
Sobota 7. 6. o 10.00
KAROL BENICKÝ: Ľudia z hôr
Vernisáž výstavy fotografií.
Sobota 7. 6. o 16.00
VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO ŚUBORU VAŽEC
Folklórny program súboru z Važca.
Pripravilo o. z. NOBISCUM HUMANITAS, Klub slovenskej kultúry a SI.
Štvrtok 12. 6. o 16.00
Zasadacia miestnosť, Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Stretnutie pedagógov a študentov pri príležitosti príprav
jubilejného 5. ročníka pražskej stredoškolskej konferencie „Poznajme sa vzájomne“ – Čeština a slovenčina jazyky blízke?“ na tému „Česi a Slováci v roku 1948“.
Nedeľa 15. 6 – Utorok 17. 6.
Senát Parlamentu České republiky, Praha 1
PRAŽSKÁ JAR 1968: Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa koná
v rámci projektu České křižovatky evropských dějin 1918
~ 1938 ~ 1948 ~ 1968. Konferenciu poriada Zentrum
für Zeithistorische Forschung, Potsdam a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Mediálnym partnerom je aj časopis LISTY Slovákov a Čechov. Konference se koná
pod záštitou pana Petra Pitharta, podpredsedu Senátu
Parlamentu ČR, a pana Václava Pačesa, prezidenta Akademie věd ČR.
Utorok 17. 6. o 17.30
foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77 V LOTYŠSKU / V POBALTIU
Vernisáž výstavy The Aftermath of Prague Spring and
Charter 77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského
jara a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. Výstavu zaháji pani
Argita Daudze, veľvyslankyňa Lotyšskej republiky v ČR
a pán Oldřich Tůma, riaditeľ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Výstavu pripravil Štátny archív Lotyšska v Rige pod záštitou Lotyšského veľvyslanectva v ČR
v rámci konferencie „Pražské jaro 1968. Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV ČR a KSK. Výstava potrvá
do 4. 7. 2008. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov a Čechov.
Štvrtok 19. 6.o 18.00
Zasadacia miestnosť, 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 Martina
Gregora, režiséra Jozefa Pálku a herečku Elenu Zvaríkovú.
Vstup voľný.

Pondelok 23. 6. o 10.00
Modrá sála, Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre najmenších
žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej
krajine. 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.
Utorok 24. 6. o 10.00
Modrá sála, Slovenský inštitút, 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 KSK a SI.
Vstup voľný.
Štvrtok 26. 6. v čase 17.00 – 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.
Štvrtok 26. 6. o 17.00
Galerie Klementinum, 1. poschodie
Národní knihovna ČR, Klementinum, Praha 1
ORBIS PICTUS
Vernisáž výstavy spojený s krstom knižného triptychu Orbis Pictus. Výber z fotografickej a knižnej tvorby Karola
Benického a Matúša Benického. Básnické glosy v podaní Jana Vodňanského. Varhanná hudba: Miroslav Vobořil. Pesničky v podaní Jana Vodňanského a Daniela
Dobiáša. Kurátorka výstavy: Jana Toličová. Úvodné slovo
Vlastimil Ježek, generálny riaditeľ Národní knihovny ČR.
Výstava potrvá do 6. 9. 2008. Výstava sa poriada aj za
účasti KSK. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov
a Čechov.
Štvrtok 26. 6. o 19.00
Divadlo Hybernia, Nám. Republiky 4, Praha 1
LÚČNICA V PRAHE
Slovenský triptych
Predpremiéra slávnostného programu pri príležitosti 60.
výročia založenia súboru. Predaj vstupeniek v pokladni
divadla Hybernia. Bližšie informácie: www.divadlo-hybernia.cz. Pripravila Lúčnica v spolupráci s SI. Mediálny
partner: časopis LISTY Slovákov a Čechov.

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, hl. m. Praha
a 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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Utorok 27. 5. o 16.00
Miestnosť KSK, Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
VÝTVARNE PRACOVAŤ S DEŤMI
Výtvarné utorky pre deti, pod vedením výtvarníčky Zuzany
Štancelovej, členky KSK. Tentoraz s tematikou jara...
Vstup voľný.

Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste sa objednávali dopredu na telefónne čísla KSK, t. j. 224 215 085 alebo
724 025 170.
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