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Další představení festivalu
v dubnu – červnu:

27. dubna 2009 v 19.00 hod. (v DBZ)

v květnu 2009  v 19.00 hod. (v Divadle Příbram)

DIVADLO ARÉNA BRATISLAVA:
M.Čičvák, E.M.Remarque: Traja kamaráti
17. května 2009  v 16.00 a 19.00 hod. (v DBZ)

18. května 2009  v 19.00 hod. (v DBZ)

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO 
BRATISLAVA:
S.Štepka: Niekto to rád slovenské
červen 2009  v 16.00 a 19.00 hod. (v DBZ)

ŠTÚDIO L+S BRATISLAVA:
W.D.Home: Rybárik královský

Divadlo Bez zábradlí, občanské Sdružení Adria
a hl. m. Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím SR v ČR, 
Slovenským institutem v Praze a za podpory
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva kultury SR, Městské 
části Praha 1, Středočeského kraje a Bratislavského
samosprávného kraje.

Další představení festivalu

21. března 2009 v 19.00 hod.DIVADLO ANDREJABAGARA NITRADavid Farr: Okuliare Eltona Johna8. března 2009 v 19.00 hod.

SLOVENSKÉ KOMORNÉ

DIVADLO MARTIN

J. C.  Rubio: Fajčenie je drina
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Klub slovenskej 
kultúry bilancoval
Valné zhromaždenie Klubu slovenskej kul-

túry sa konalo na Zelený štvrtok v Dome ná-

rodnostných menšín, kde je od apríla 2008 

trvalé sídlo Klubu slovenskej kultúry. 

Neskorý dátum vyplynul z niekoľkých závaž-

ných okolností. Prvou bolo sťahovanie KSK, 

ktoré vlani zabralo štyri mesiace. Druhou 

bolo zbližovanie sa s novým priestorom a aj 

nové úlohy Klubu slovenskej kultúry v tomto 

multikultúrnom prostredí. 

Treťou najzávažnejšou úlohou a pretrvávajú-

cim problémom je nutnosť vyrovnať sa so zá-

väzkami projektu Listy 2004. Rok 2004 bol 

posledným rokom, v ktorom Klub slovenskej 

kultúry prenechával finančné prostriedky pri-

delené Ministerstvom školstva ČR štúdiu Tri-

labit. Osem mesiacov nekompetentného 

hospodárenia v roku 2004 zanechalo svoje 

následky, ostatne, rovnako, ako v rokoch 

2001-2003. Hoci rozhodcovský súd v roku 

2005 nerozhodol v neprospech vtedajšieho 

šéfredaktora Listov 2004 a riaditeľa spoloč-

nosti Trilabit, súčasná, stále otvorená situácia, 

dáva za pravdu Klubu slovenskej kultúry.   

Preto bolo valné zhromaždenie pracovné a bez 

oficialít. Rada KSK predložila správu o činnosti 

a pripravila nové voľby. Tie sa však napokon 

neuskutočnili. Po diskusii totiž valné zhromaž-

denie rozhodlo o predĺžení mandátu terajšej 

Rady KSK až do vyriešenia súčasného stavu, 

vyplývajúceho z hospodárenia spoločnosti Tri-

labit v roku 2004. Mandát bol predĺžený do 

konca roku 2009. Valné zhromaždenie záro-

veň schválilo predložené správy z činnosti vy-

plývajúce z jednotlivých projektov a prijalo zá-

very kontrol. Do súčasnej rady kooptovalo 

dvoch členov a súčasne tomuto orgánu uložilo 

pripraviť valné zhromaždenie do konca roku 

2009, spracovať návrh na úpravu stanov KSK 

v nových podmienkach Domu národnostných 

menšín, pokračovať v práci organizáciou vzde-

lávacích, resp. kultúrnych programov a posilniť 

prácu s členskou základňou.

Valné zhromaždenie vyzdvihlo činnosť seni-

orskej sekcie za uplynulé obdobie a poďa-

kovalo vedúcemu sekcie JUDr. Milanovi Bu-

dovičovi za obetavú prácu v Predsedníctve 

KSK v rokoch 2003 – 2009. Konštatovalo, 

že bola splnená úloha z roku 2006 o rozší-

rení členskej základne o mladých ľudí.

V diskusii odznel rad námetov na ďalšiu čin-

nosť KSK. Kladne boli hodnotené oslavy 

SNP v rokoch 2006 – 2009, ich stúpajúca 

úroveň i návštevnosť; to isté platí o spoločen-

ských akciách pri príležitosti 30. výročia KSK 

a 15. výročia založenia časopisu Listy.

Niekoľko pripomienok sa týkalo organizá-

cie Slovenského plesu 2008 a neuskutoč-

neného Slovenského plesu 2009. Ďalší sú-

bor otázok súvisel s vychádzaním časopisu 

Listy. Terajšia – a verme, že len dočasná – 

internetová podoba časopisu nie je pre mno-

hých dostačujúca, iste právom. 

Členovia KSK, ktorí sa nemohli zúčastniť na 

valnom zhromaždení, môžu do všetkých pre-

rokúvaných dokumentov nahliadnuť v priesto-

roch Klubu slovenskej kultúry. 

Helena Nosková
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Slovenskí voliči rozhodli, že na ďalších päť 

rokov ním bude opäť Ivan Gašparovič, ktorý 

dostal 55,53 percenta hlasov, kým jeho sú-

perka Iveta Radičová získala 44,47 percenta 

hlasov (v absolútnych číslach 1 234 788, 

resp. 988 808 hlasov). Väčšina triezvych 

komentátorov v tejto súvislosti zdôraznila, 

že vyhral pragmatizmus a rozum voličov. 

Ivan Gašparovič v predošlých piatich rokoch 

ukázal, že je schopný byť dobrým preziden-

tom, schopným komunikovať so všetkými 

politickými silami, a tak voliči uprednostnili 

jeho zotrvanie vo funkcii pred možnou zme-

nou, ktorú podľa vlastných slov mala repre-

zentovať porazená kandidátka. V čom však 

mala spočívať táto zmena a la Obama, zo-

stalo tajomstvom jej volebného štábu. 

Väčšina voličov sa zároveň stotožnila s hlav-

ným princípom činnosti I. Gašparoviča, ktorú 

on sám vyjadroval v predvolebnom hesle 

„Myslím národne, konám sociálne“. Rolu iste 

zohralo aj jeho dôstojné a pokojné vystupova-

nie na medzinárodnej scéne, kde jeho trva-

lým cieľom zostáva povznesenie Slovenskej 

republiky. V kampani tiež vytrvalo zdôrazňo-

val nutnosť jednotného pôsobenia sloven-

ských politických orgánov pri boji so všeobec-

nou hospodárskou krízou, ktorej sa nevyhne 

žiadna krajina. Jeho výhoda spočívala i v tom, 

že mal za sebou podporu dvoch významných 

vládnych politických strán – Smeru-sociálnej 

Zvíťazili občania
Slovensko volilo prezidenta   Martin Mokran

Začiatkom tohto mesiaca sa na Slovensku uskutočnilo druhé kolo prezidentských volieb. Na rozdiel napríklad aj od Čes-

kej republiky, na Slovensku volia hlavu štátu samotní občania, nie parlament. Tento fakt zaručuje vysokú transparentnosť 

samotného volebného aktu a zároveň vylučuje možnosti zákulisnej parlamentnej aktivity, o ktorú v Prahe pri podobnej 

príležitosti už po dva razy nebola veru núdza. V tomto zmysle víťazí na Slovensku demokracia, bez ohľadu na to, ako znie 

meno konkrétneho politika, ktorý nakoniec zasadne do kresla hlavy štátu.

demokracie, ako aj Slovenskej národnej strany 

– kým I. Radičová sa spojila s niektorými opo-

zičnými stranami a o. i. veľmi výrazne aj s na-

cionalistickou Stranou maďarskej koalície. Do 

volebného súboja tak nie práve najšťastnejším 

spôsobom vniesla tzv. maďarskú kartu, čo ju 

v očiach mnohých voličov diskvalifikovalo – 

napr. na veľkoplošných paneloch umiestne-

ných na juhu Slovenskej republiky sa financo-

vatelia jej volebnej kampane ani len neunúvali, 

aby bol na nich text aj v slovenskom jazyku (!). 

Medzi jej osobné mínusy možno zrejme prira-

diť aj skutočnosť, že patrí dlhodobo k ľuďom, 

ktorí sú na výplatnej páske organizácií s po-

chybnou podporou zo zahraničia. 

Mnohí slovenskí voliči sa pred samotnými 

voľbami netajili tým, že v kresle prezidenta by 

si dokázali predstaviť aj mladšieho človeka 

a aj ženu, len by to musela byť iná osobnosť, 

než akú predstavovala I. Radičová. Ostatne, 

jej osobný charakter sa prejavil čoskoro po 

prehratých voľbách – pre podvodné hlaso-

vanie v národnej rade, pri ktorom ju prichy-

tili, sa pod tlakom okolností nakoniec vzdala 

aj poslaneckého mandátu. V súčasnosti 

ešte nie je jasné, aké bude jej ďalšie účinko-

vanie v slovenskej politike; s väčšou pravde-

podobnosťou sa však dá povedať, že nad jej 

hlavou sa vyrojili mraky, ktoré len tak ľahko 

nezaženie. Mikuláš Dzurinda ako predseda 

opozičnej strany SDKÚ dal najavo, že sa ne-

vzdá vodcovskej pozície a že tadiaľto cesta 

k úspechu pre I. Radičovú nevedie.

Na rozdiel od slovenských parlamentných 

volieb, v ktorých môžu hlasovať aj krajania - 

štátni občania SR žijúci po celom šírom svete, 

v prezidentských voľbách je toto právo pod-

mienené prítomnosťou voliča na území Slo-

venskej republiky v deň volieb. Ústavodarný 

zbor sa v tomto prípade priklonil k názoru, že 

prezidenta republiky majú voliť predovšetkým 

tí občania, ktorých prezident svojou činnos-

ťou priamo ovplyvňuje: teda obyvatelia SR. 

Domnievam sa, že takáto právna úprava je 

v úplnom poriadku, hoci sa ozvali aj názory, 

že i v tomto prípade by mali voliť všetci záu-

jemcovia (slovenskí štátni občania) vo svete.  

Zhodou okolností Slováci pôjdu k volebným 

urnám v krátkej dobe znovu – začiatkom júna 

sa totiž uskutočnia voľby do Európskeho 

parlamentu. Tu stojí za pripomienku, že na 

týchto voľbách sa môžu zúčastniť všetci ob-

čania Európskej únie (a tých sú stámilióny), 

to bez ohľadu na to, čí sú alebo nie sú ob-

čanmi štátu, v ktorom žijú. Rozhodujúce je, 

aby boli občanmi niektorého z 27 štátov Eu-

rópskej únie. Inými slovami, v Českej repub-

like sa môžu na voľbách do EP zúčastniť aj 

tí Slováci, čo nemajú české štátne občian-

stvo. Pochopiteľne, vyberať si však môžu 

len z kandidátky českých politických strán.  

Ivan Gašparovič vojde do histórie aj tým, 

že ako prvý slovenský politik bude funkciu 

hlavy štátu vykonávať dvakrát po sebe. Do-

stal o 155 195 hlasov viac ako pred piatimi 

rokmi, čo je výrečným – a kvalitným – vy-

svedčením, ktoré mu vystavili slovenskí vo-

liči. Verme, že tak ako doteraz, bude svoju 

funkciu vykonávať v prospech všetkých ob-

čanov Slovenskej republiky.  

 Autor je novinár

Foto: Kancelária prezidenta SR
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Keď chceme posúdiť opodstatnenosť 

týchto tvrdení, mali by sme si najprv ozrej-

miť, kto sú vlastne Slováci žijúci v zahra-

ničí. V tejto súvislosti sa často stretávame 

aj s označeniami ako „zahraniční Slováci“, 

„krajania“ či „rodáci“. Zákonom č. 474 z r. 

2005 je definované oficiálne pomenova-

nie: Slováci žijúci v zahraničí, pričom sa 

rozlišujú dve kategórie osôb, na ktoré sa 

vzťahujú uvedené označenia.

 Občania SR žijúci v zahraničí, ktorí ne-

majú trvalý pobyt na území SR. Tu ide pre-

dovšetkým o príslušníkov tzv. „srdcovej“ či 

„manželskej“ migrácie. Patria sem osoby, 

ktoré sa po uzavretí manželského zväzku 

s cudzincom presťahovali do zahraničia, 

kde majú trvalý pobyt. Slovenské občian-

stvo si ponechali. V menšej miere sem 

patria aj takí slovenskí občania, ktorí svoje 

trvalé bydlisko preložili do cudziny z dô-

vodov pracovných, fiškálno-komerčných 

a iných. Koľko ich je, nevieme.

 Občania iných štátov slovenského pô-

vodu. Sem patria príslušníci a ich priami 

potomkovia všetkých emigračných vĺn slo-

venského národa, počnúc odchodom na 

Dolnú zem v 18. storočí, cez vysťahovalec-

tvo do Ameriky a iných svetadielov v dru-

hej polovici 19. storočia až do konca 30. 

rokov 20. storočia. A napokon sem patrí 

aj politický exil – po II. svetovej vojne, po 

roku 1948, po roku 1968 i po roku 1989.

Podľa zákona č. 474 Z. z. o Slovákoch 

v zahraničí z roku 2005, musia osoby 

z „prednovembrového“ slovenského vy-

sťahovalectva vyhovovať nasledovným po-

žiadavkám:

Slovákom v zahraničí je osoba, ktorá nemá 

trvalý pobyt na území SR a nie je štátnym 

Kde žije tretina 
slovenského národa?

  Dušan Klimo

Pripúšťam, je to prinajmenšom zvláštna otázka. Veď kto kedy slýchal, žeby sa niečo také nedeliteľné ako národ dalo 

rozkúskovať na tretiny ako torta alebo pizza. Predsa každý vie, aj v škole nás tak učili, že národ slovenský žije tu, na Slo-

vensku.

Stretávame sa však aj s iným pohľadom na vec. V odborných publikáciách, vo vyjadreniach verejných činiteľov, funkcio-

nárov krajanských spolkov, ba aj v tlači často nájdeme výroky, ako: v zahraničí žijú vyše dva milióny Slovákov, tvoriacich 

tretinu slovenského národa a podobne.

občanom SR, ale uchováva si národné po-

vedomie a ona alebo jej predok v priamom 

rade má slovenskú národnosť.

Národným povedomím sú aktívne pre-

javy hlásenia sa k slovenskému národu 

a k hodnotám, ktoré reprezentujú sloven-

ský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo 

a tradície.

Pokúsme sa posúdiť, či spomínané vyjad-

renia o „dvoch miliónoch Slovákov a tre-

tine slovenského národa v zahraničí“ sú 

v súlade s definíciou z tohto zákona.

Fámy a skutočnosť 

Informácie o vyše dvoch miliónoch Slová-

kov vo svete sa začali u nás objavovať po 

sčítaní obyvateľstva USA v roku 1990, keď 

si americkí občania po prvý raz mohli zvoliť 

Slovensko ako krajinu svojich predkov. Vý-

sledok bol taký, že vyše 1,9 mil. obyvate-

ľov USA krížikom označilo Slovensko ako 

krajinu, odkiaľ prišli ich predkovia. Na zá-

klade týchto údajov vzniklo u nás presved-

čenie, že v USA žije takmer 2 mil. osôb 

slovenského pôvodu prvej, druhej či tre-

tej generácie, potomkov rôznych sloven-

ských vysťahovaleckých vĺn.

V tom istom sa pri sčítaní obyvateľstva 

v ČR k slovenskej národnosti prihlásilo asi 

332 000 osôb.

Bolo by určite zaujímavé nájsť odpoveď 

na otázku, či sa dajú uvedené výsledky 

sčítania obyvateľstva v USA interpretovať 

v zmysle zákona č. 474 alebo nie.

Potvrdil ten občan, ktorý označil krížikom 

Slovensko ako krajinu, odkiaľ prišili jeho 

predkovia, zároveň, že: ... si „uchováva 

národné povedomie (tak ako to stojí v zá-

kone č. 474), prípadne, či sa jeho voľba 

dá pokladať za prejav aktívneho hláse-

nia sa k slovenskému národu a k hodno-

tám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, 

slovenské kultúrne dedičstvo a tradície 

(rovnako v zmysle zákona č. 474)?

K tými dvoch spoľahlivým údajom sa v tom 

čase (zač. 90. rokov minulého storočia) 

jednoducho pridali výsledky „neoficiál-

nych“ odhadov o počte krajanov v ďalších 

krajinách a svetadieloch (Kanada, Južná 

Amerika, Austrália, Európa, Dolná zem 

atď.). Tak vznikla fáma o 2,5 až 3 milió-

noch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá 

sa traduje až dodnes.

Podobným spôsobom, jednoduchým ma-

tematickým úkonom, sa tvorcom a kolpor-

térom legendy o 2,5 miliónoch Slovákov 

vo svete podarilo urobiť z našich krajanov 

tretinu slovenského národa. Tu je návod: 

k 5 miliónom Slovákov žijúcich na území 

Slovenskej republiky sa pridalo oných 2,5 

milióna Slovákov žijúcich v zahraničí, čo 

spolu činilo 7,5 miliónov Slovákov obýva-

júcich našu matičku Zem. Dva a pol mili-

óna predstavuje presnú tretinu zo sedem 

a pol milióna – a chýr, že v zahraničí žije (?) 

tretina slovenského národa, bol na svete! 

Odhady a štatistika

Výpovedná hodnota takto vyprodukova-

ných čísel, ktoré nie sú podložené nija-

kými serióznymi prieskumami, je viac ako 

otázna. Skutočnosť je totiž celkom iná. Pri 

sčítaní obyvateľstva v USA v r. 2000 ozna-

čilo Slovensko za krajinu svojich pred-

kov už iba necelých 900 000 obyvateľov 

USA a aj v ČR klesol počet hlásiacich sa 

k slovenskej národnosti približne o sto-

tisíc osôb. Z týchto oficiálnych údajov si 
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vie každý vyrátať, že v priebehu 10 rokov 

(1990-2000) prišlo k poklesu osôb v za-

hraničí hlásiacich sa k slovenskému pô-

vodu skoro o 1,5 milióna, t.j. na menej ako 

polovicu stavu z roku 199. 

Nedá sa pritom vylúčiť, že po uverejnení 

výsledkov najbližšieho  sčítania obyvateľ-

stva USA a ČR, čiže v krajinách, kde žije 

najviac zahraničných Slovákov (pravdepo-

dobne v roku 2010), dôjde k ďalšiemu zní-

ženiu počtu osôb hlásiacich sa k sloven-

skému pôvodu. 

Aj v krajinách, v ktorých slovenské spolo-

čenstvo netvorí kompaktný celok (najmä 

v západnej Európe a v zámorí, okrem 

USA), sa dá pozorovať markantný pokles 

množstva občanov, ktorí majú slovenský 

pôvod. Ich počet sa v posledných 25 ro-

koch rapídne znížil v dôsledku prirodze-

ného odchodu celej jednej generácie 

a taktiež vplyvom pretrvávajúcej asimilá-

cie, pričom tento neradostný trend naberá 

na intenzite. 

Napriek týmto zmenám a signifikantnému 

poklesu počtu osôb, ktoré za krajinu svo-

jich predkov zvolilo práve Slovensko, prí-

padne hlásiacich sa k slovenskej národ-

nosti, sa na Slovensku naďalej udržiava 

fáma o vyše dvoch miliónoch zahranič-

ných Slovákov. Takéto zavádzajúce údaje 

sa vyskytujú v oficiálnych stanoviskách 

a nájdeme ich aj na internetových strán-

kach relevantných štátnych orgánov a in-

štitúcií, ako napr. Úradu pre Slovákov 

žijúcich v zahraničí, Ministerstva zahranič-

ných vecí SR, Matice slovenskej a inde. Je 

zrejmé, že tu ide o nereálne čísla, ktoré sú 

aj napriek evidentnej nesprávnosti často 

účelovo používané ako zdôrazňovací argu-

ment pri získavaní rôznych – aj materiál-

nych – výhod. 

Kto sa vracia a kto nie

Vo vnímaní slovenského zahraničia zo 

strany verejnosti sa čoraz častejšie dostá-

vajú do popredia „krajania“ iného druhu, 

ako ich definuje zákon č. 474. Ide o ob-

čanov nášho štátu, ktorí pracujú, študujú 

alebo žijú iba nejaký čas v zahraničí a pra-

videlne sa vracajú domov na Slovensko, 

kde majú trvalé bydlisko. V zmysle cito-

vaného zákona tieto osoby nemožno po-

važovať za Slovákov žijúcich v zahraničí, 

pretože v zahraničí sa nezdržiavajú natr-

valo. 

Koľko takýchto novodobých krajanov, kde 

a na aký dlhý čas sa v zahraničí zdržiava, 

sa v podstate nedá zistiť, pretože sa na 

Slovensku o nich nevedie nijaká evidencia 

a pre našich občanov nejestvuje imatriku-

lačná povinnosť na zastupiteľských úra-

doch SR. Migračný pohyb týchto „krajanov“ 

kulminoval niekedy v rokoch 2006-2007. 

Podľa rôznych neoficiálnych odhadov išlo 

v tom čase približne o 100-200 tisíc osôb, 

ktoré pracovali alebo študovali v zahraničí. 

V roku 2008 sa trend obrátil a čoraz viac 

našich ľudí sa vracia späť na Slovensko. 

Od jesene 2008 spätný prúd výrazne zo-

silnel, predovšetkým pre stratu zamestna-

nia v dôsledku všeobecnej hospodárskej 

krízy. 

V poslednom čase je slovenská diaspóra 

(na jednej strane klasická, „prednovem-

brová“ emigrácia, občania cudzích štátov 

slovenského pôvodu, a na strane druhej 

občania SR s dočasným pobytom v za-

hraničí) čoraz častejšie vnímaná ako mno-

žina „krajanov“, „zahraničných Slovákov“ 

či „našich rodákov“. Netreba hádam zdô-

razňovať, že v takomto nediferencovanom 

zlučovaní tkvie zárodok ďalších nejasností 

a tým aj problémov.

Na pozadí uvedených zistení sa treba spý-

tať, komu vyhovuje stav, keď sa evidentne 

nepodložené a tým zavádzajúce údaje ar-

gumentačne používajú v úradných doku-

mentoch a vo vyhláseniach oficiálnych či-

niteľov, domácich i zahraničných. Určite 

nebudeme ďaleko od pravdy, keď vyslo-

víme domnienku, že tradovanie týchto ne-

presných a zavádzajúcich údajov slúži v pr-

vom rade upevneniu pozície tých štátnych 

orgánov a inštitúcií, ktoré majú v agende 

„zahraničných Slovákov“. Ich postave-

nie je tým pevnejšie, ich kompetencie sú 

tým širšie, ich argumenty pri rokovaniach 

o výške finančných dotácií tým silnejšie. 

Fakt, že svoju činnosť opierajú o nereálne 

a neoverené údaje, by sa o sčasti vysvet-

liť (nie ospravedlniť!) určitou nedbalosťou. 

Veď je všeobecne známe, že chýry, le-

gendy a mýty v ľudskej pamäti pretrvávajú 

celé generácie.

Komu slúži daný stav

Aj predstavitelia krajanských spolkov 

a združení argumentačne radi uvádzajú už 

spomínané čísla na dôkaz dôležitosti a vý-

nimočnosti svojej funkcie. Nájdu sa me-

dzi nimi aj profesionálni spolkárski funkci-

onári, ktorí sa cítia byť povolaní vystupovať 

v póze vodcov celosvetovej organizácie 

a bez ostychu vyhlasujú, že ich združe-

nie reprezentuje – t.j. oficiálne zastupuje 

– „vyše dva milióny Slovákov čiže tretinu 

slovenského národa“. Ináč to nevyzerá 

ani vo všetkých virtuálnych krajanských 

spolkoch, ktoré si po celom svete zriadili 

šikovní podnikavci, milujúci Slovensko do 

posledného haliera, ktorý z neho môžu 

vyťažiť. Aktérov tejto zahanbujúcej insce-

nácie vôbec nezaujíma, aký dojem o slo-

venskom zahraničí zanechávajú svojím po-

čínaním v slovenskej verejnosti.  Udržiavať 

našich občanov v domnienke, že v zahra-

ničí existuje obrovský ľudský a s ním spo-

jený ekonomický potenciál je zavádzajúce, 

neprístojné a vo vysokej miere nezodpo-

vedné. 

Všetci títo tvorcovia a správcovia novodo-

bých gogoľovských mŕtvych duší v sloven-

skom svete sa spoliehajú na pretrvávajúci 

nezáujem našej spoločnosti o slovenské 

zahraničie. Vskutku, záujem relevantných 

orgánov, inštitúcií a politických strán „o na-

šich rodákov“ má zväčša len deklaratívny 

charakter. Absentuje dobrá legislatíva, ako 

aj konštruktívna a koncepčná štátna poli-

tika starostlivosti o Slovákov žijúcich v za-

hraničí. Taká štátna politika, ktorá by za-

ručovala obojstranne prospešné vzťahy, 

ktoré by spĺňali európske štandardy. Bez 

týchto neodmysliteľných predpokladov, 

doplnených o účinné nástroje potrebné 

pre ich efektívne vykonávanie v praxi sa 

nedá vytvoriť atmosféra vzájomnej dôvery 

a motivácie, bez ktorej nemožno očakávať 

výrazný kvalitatívny posun v slovensko-slo-

venských vzťahoch. 

Článok sme prevzali z časopisu „Li-

terárny týždenník“, Bratislava, č. 13-

14/2009; krátené, medzititulky – Listy 

Snímka: archív

Dušan Klimo
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Na záver festivalu jeho tridsaťčlenná porota 

udelila Ceny českej kritiky. Hlavnú cenu si 

odniesol film Karamazovovci režiséra Petra 

Zelenku, kým za najlepšie dokumentárne 

dielo bol vyhlásený film Občan Havel režiséra 

Pavla Kouteckého (žiaľ, in memoriam). Ako 

kuriozitu možno uviesť, že nechýbala ani „an-

ticena“ za najmenej vydarený film, teda as-

poň podľa mienky poroty. Túto „poctu“ si vy-

slúžil film Martina Kotíka Vy nám taky, šéfe. 

Ďalšími zastávkami Febiofestu na púti po Čes-

kej republike sa po Prahe stalo Brno, Ostrava, 

Hradec Králové, Jihlava a ďalšie české a mo-

ravské mestá. Febiofest sa konal aj na Slo-

vensku, tohto roku po prvýkrát už ako úplne 

samostatná akcia, ktorá mala s českou spo-

ločný len názov.

I Febiofest potvrdil, že po rokoch stagnácie sa 

potešiteľne rozhýbala aj slovenská kinemato-

grafia či slovenská filmová tvorba. Nakrúcajú 

sa pritom nielen celovečerné filmy (uveďme 

napríklad Pokoj v duši režiséra Vlada Balka či 

Tango s komármi Miloslava Luthera), ale aj 

dokumentárne (Ako sa varili dejiny P. Kere-

keša či Slepé lásky Juraja Lehotského, oce-

nené nedávno aj na medzinárodnom poli).  

Ako už býva na Febiofeste zvykom, jeden deň 

bol vyhradený osobnosti slovenského filmu. 

Tento rok si organizátori vybrali herečku Sloven-

ského národného divadla a veľkú dámu nášho 

filmu Božidaru Turzonovovú, ktorá vytvorila po-

stavy vo vyše tridsiatich celovečerných filmoch. 

Na Febiofeste sme ju videli v štyroch z nich. 

Jednak v dvoch historických postavách – ako 

opernú speváčku a vlastenku Emu Destinnovú 

vo filme Božská Ema režiséra Jiřího Krejčíka 

(1979) a ako spisovateľku Karolínu Světlú v Prí-

behu lásky a cti Otakara Vávru (1977) – a jed-

nak vo filme Penelopa Štefana Uhra (1977), čo 

je variácia na námety antických drám. Štvoricu 

retrospektívnych diel potom dopĺňala Akcia 

Bororo od Otakara Fuku (1972). V ňom stvár-

nila postavu krásnej mimozemšťanky. 

V rámci tzv. slovenskej nedele na Febiofeste 

sa v Prahe uskutočnilo aj priateľské a nefor-

Slovenská nedeľa na 
Febiofeste   Jarmila Wankeová

16. ročník Febiofestu je minulosťou – a možno konštatovať, že tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, šlo o vydarenú 

prehliadku fi lmov najrôznejšieho umeleckého zamerania, kde komerčnosť rozhodne nehrá prvé husle. Len v Prahe videlo 

predstavenia vyše 70 tisíc divákov, pričom dobrú návštevnosť zaznamenali aj sprievodné koncerty. 

málne stretnutie B. Turzonovovej s krajanmi, 

na organizácii ktorého sa podieľal aj Klub slo-

venskej kultúry. Pri haluškách z reštaurácie 

Paulíny a poháriku vína nám B. Turzonovová 

poskytla krátky rozhovor.

 Ste herečkou širokého výrazového 

registra. Ako sa dá obsiahnuť taká ši-

roká škála postáv a ako pristupujete 

k naštudovaniu konkrétnej roly? 

Vždy veľmi starostlivo. Nič nepodceňujem 

a vlastné predstavy vždy konzultujem s reži-

sérom. Takýto prístup eliminuje riziká prípad-

ných nezhôd a vytvára atmosféru dôvery. 

A nezakrývam, že rokmi zohrávajú dôležitú 

úlohu aj nazbierané skúsenosti.

 V 70. rokoch ste spolupracovali s vý-

znamnými českými režisérmi Jiřím Krej-

číkom a Otakarom Vávrom. Ako si spo-

mínate na spoluprácu s nimi? 

Otakara Vávru som oslovovala „pán profesor“ 

bez toho, aby som vedela, že je profesor a on 

ma volal milostivá pani. Najprv som si nebola 

istá, či nehovorí ironicky, ale potom som pocho-

pila, že ide o milý starosvetský prístup. O Jiřím 

Krejčíkovi som počula mnohé strašidelné zvesti. 

Videla som kolegyňu, ktorá prichádzala z nakrú-

cania s ním celkom zničená. Takže keď sme sa 

pustili do práce na diele Hry lásky šálivé, bola 

som už patrične pripravená. Vravela som si, že 

už nemám dvadsať a že som herečka so skúse-

nosťami a hádam aj istým menom. Keď som sa 

s ním bližšie zoznámila, veľmi som si ho obľú-

bila. Chcel, aby veci boli dokonalé, aby všetko 

vychádzalo. Pre prácu bol absolútne zanietený. 

A neznášal, keď niekto nebol taký istý a a ne-

dajbože, ak bol ešte aj zle pripravený. 

 Nech ste hrali akúkoľvek postavu, 

vždy v nej bolo čosi ušľachtilého. Cho-

vanie, reč, gestá... Vidíte nejakú súvis-

losť s vaším pôvodom?

Narodila som sa v Macedónii. Je pravda, že 

niektorí členovia našej rodiny žili na cárskom 

dvore, lenže pôvodná šľachta tam už neexisto-

vala. Vyrastala som potom na Slovensku a na 

Slovensku som aj zakorenená. Skôr asi ide 

o otázku výchovy. Naši rodičia dbali na to, aby 

sme mali isté spôsoby a takto nás aj formovali. 

Stretnutie s Božidarou Turzonovovu bolo cel-

kom iste z rodu tých, na ktoré sa nezabúda. 

Hlavnému organizátorovi Febiofestu Ferovi 

Feničovi, rodákovi z Nižnej Šebastovej, patrí 

vďaka za neustále prehlbovanie česko-slo-

venskej kultúrnej spolupráce.

 Autorka je novinárka

Snímky: Slovpress

Organizátor festivalu Fero Fenič (vľavo) a riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič pri vítaní Boži-
dary Turzonovovej
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 Na úvod mi nedá nezeptat se Vás na 

příjmení – většina lidí si příjmení Hollý jistě 

spojí s básníkem Jánem Hollým či režisé-

rem Martinem Hollým. Máte vypracovanou 

nějakou genealogickou studii, zda jste 

s někým z nich v příbuzenském poměru?

Rodokmen naší rodiny není vypracován do ta-

kové hloubky, ale je prokázáno, že s větví reži-

sérskou nejsme v příbuzenském kontaktu, as-

poň o tom nevím. A co se týká Jána Hollého, 

tam naše kořeny sahají; je to vzdálená rodina. 

Je jisté, že v oblasti, ve které žil Ján Hollý, se 

naši příbuzní vyskytovali, ale není to tak, že 

bych věděl, že to byl můj prastrýček. 

Ploty jsou vždy problémem
Na otázky Listů odpovídá psychiatr 
a sexuolog MUDr. Martin Hollý   Eva Wankeová

Nový ředitel bohnické psychiatrické léčebny MUDr. Martin Hollý nastoupil do čela největší české léčebny pro duševně 

nemocné před rokem. Za tu dobu se osmatřicetiletý rodák ze Žiaru nad Hronom osvědčil jako schopný manažer a bez-

prostředně po nástupu obnovil Centrum krizové intervence, zrušené jeho předchůdcem.

 Pocházíte z lékařského rodu?

Ano, dokonce se čím dál tím více podobám tá-

tovi, který je lékař – psychiatr a je také ředitelem 

psychiatrické léčebny, takže vlastně jdu v jeho 

šlépějích. Co se týče nejbližší rodiny, dědeček 

byl lékař, strýc je lékař, ale ze všech třinácti 

bratranců a sestřenic jsem pouze já lékařem, 

takže ač v těch předchozích generacích bylo 

toto povolání časté, teď se jakoby zužuje.

 Jaké okolnosti přispěly k tomu, že 

jste přijel do Prahy?

I když mě otec hodně naučil a myslím, že mu 

mohu být za mnohé vděčný, tak jakmile jsem 

si zvolil psychiatrii jako profesní obor, zcela při-

rozeně to bylo vždy tak, že kamkoliv jsem při-

šel, jedna z prvních otázek zněla  ‘Jak se má 

táta?‘ Neříkám, že to byla jediná motivace, ale 

byl to jeden z důležitých faktorů. Odešel jsem 

tedy ze Slovenska do Čech, což není nějaká 

zásadní změna. Na druhou stranu jsem změ-

nil také obor, z psychiatrie jsem přešel k sexu-

ologii a v té chvíli jsem začal fungovat samo-

statněji. A v souvislosti s tím, že bratr působil 

čtyři roky v zahraničí a viděl jsem, že to jde, že 

se tam dá taky žít, uvažoval jsem nad různými 

– i vzdálenějšími – zeměmi, lákaly mě. Nako-

nec jsem vděčně přijal nabídku pražské psy-

chiatrie, což bylo takovým kompromisem.

 Proč jste se rozhodl pro psychiatrii?

Od začátku studia jsem se bránil tomu, abych 

se profiloval jako psychiatr, protože jsem 

věděl, že jsem zatížen psychiatrickou rodi-

nou. I když táta dělal tuto práci dobře – neta-

hal povinnosti domů a ani jsme doma neměli 

psychoterapeutická sezení, ale tím, že jsme 

bydleli za plotem léčebny, byl jsem uvedeným 

prostředím nasáklý a jako děti jsme si povídaly 

s pacienty. Občas jsme viděly i někoho bláz-

nit, takže přece jen to bylo prostředí, které 

mě ovlivňovalo a snažil jsem se aktivněji pře-

mýšlet nad jinými obory, než nad psychiatrií. 

Až později, když jsem dělal zkoušku, což bylo 

v pátém ročníku, jsem si řekl, že je to přece 

jenom dost zajímavý obor a že bych se mohl 

profilovat tímto směrem. Z party, kterou jsme 

na škole měli vytvořenou, se značná část ko-

legů začala věnovat psychiatrii. Asi jsme ně-

jak inklinovali k uvažování nad tím, co se děje 

s lidskou duší. Dále je třeba si uvědomit, že to 

byl začátek 90. let, takže se otevíralo hrozně 

moc směrů, které předtím byly minimálně ne-

doporučovány, ne-li zakázány a objevovaly se 

překlady prací psychiatrů, kteří žili dlouhá léta 

v zahraničí, takže to byl další faktor rozhodo-

vání.

MUDr. Martin Hollý se narodil 27. června 1970 ve městě Žiar nad Hronom. Vystudoval Je-

seniovu lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Martině. Složil atest z psychiatrie a sexu-

ologie. Začínal na psychiatrickém oddělení v Trenčíně, poté  přešel do léčebny v Praze- Boh-

nicích. Prošel zde řadou pracovních funkcí, v současné době je ředitelem léčebny. Působí 

rovněž jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na výuku komu-

nikace a skupinové spolupráce. Je ženatý a má pět dětí.
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 Věnujete se léčbě pacientů s ochran-

nou léčbou sexuologickou. Jaké jsou 

zvláštnosti tohoto oboru?

Ochranné léčení je institut, který soud naři-

zuje u lidí, u nichž se projeví duševní poru-

cha a udělají něco protizákonného. Pokud 

se tyto dvě podmínky splní, tzn. je to člo-

věk, který spáchá delikt a zjistí se, že není 

psychicky v pořádku, tak má nebo může mít 

nařízeno ochranné léčení různého typu – 

psychiatrické, protitoxikomanické, protial-

koholní a sexuologické. Ochranné léčení je 

buď alternativou nebo doplněním trestu. Ne-

jčastější forma je taková, že soudní znalec 

konstatuje, že ten a ten člověk měl zacho-

vány rozpoznávací schopnosti, proto mu pa-

tří trest, ale narušené schopnosti ovládací, 

a proto má být léčen, protože zde existuje 

pravděpodobnost, že neléčen by opakoval 

protispolečenské jednání. 

 Z čeho se vychází?

Konkrétně sexuologické léčení vychází 

z několika předpokladů, přičemž základním 

je, že vlastně sexuální deviaci nevyléčíme, 

nezměníme strukturu sexuality; druhým 

předpokladem je, že když někdo trpí sexu-

ální deviací, není nutně přítomna také cha-

rakterová vada. Snažíme se s těmito lidmi 

pracovat tak, aby se naučili žít s uvedeným 

handicapem. Tím, že tlumíme projevy sexu-

ality, tlumíme i hladinu jejich testosteronu čili 

děláme deviaci lépe ovladatelnou.

 Vaším prvním krokem bylo obno-

vení provozu Centra krizové intervence. 

Proč?

Tato odpověď má několik rovin. Myslím, že je 

dobré je rozdělit na rovinu emocionální a ra-

cionální. V té emocionální rovině mi bylo líto, 

že toto pracoviště bylo jistou dobu okleš-

těné a omezené. Pracoval jsem v něm totiž 

téměř pět let a věděl jsem, že se tam dělá 

dobrá práce, že tam působí kvalitní tým pro-

fesionálů a že jejich úsilí pomáhá mnoha li-

dem. Byla to doopravdy nejadekvátnější, nej-

cílenější pomoc. Byl jsem vnitřně rozhodnut, 

že pokud budu mít možnost, centrum obno-

vím. A k racionálním důvodům – myslím si, 

že toto centrum má v léčebně pevné místo. 

Je to oddělení, které psychiatrie potřebuje, 

vždyť spousta lidí přicházela do krizového 

centra s žádostí o radu, takže vytvářelo pri-

mární prevenci. Uvědomoval jsem si, že způ-

sob financování a vytvořená ztráta v situaci, 

kdy léčebna neměla peníze, mohly být dů-

vodem omezení provozu, racionálně, mana-

žersky tomu rozumím. A vlastně už když jsem 

nastoupil, byla vytvořená dohoda mezi ma-

gistrátem a ministerstvem – tedy v podstatě 

už bylo domluveno – že k financování dojde 

prostřednictvím dotací jak od zřizovatele, tj. 

ministerstva zdravotnictví, tak od pražského 

magistrátu. Takže podmínky byly připraveny. 

Dokonce můj předchůdce už udělal kroky, že 

na uvedeném pracovišti obnovil 24-hodino-

vou službu. Já jsem udělal další krok. 

 Jaké máte další plány, pokud jde 

o rozvoj léčebny?

Ve vedení máme plánů hodně, ale nemohu 

o nich ještě mluvit konkrétně, protože jsme pou-

ze správci státního majetku a zásadní kroky 

musíme projednávat se zřizovatelem. Avšak 

hlavní směr mojí snahy povede k tomu, abych 

plot, který je kolem léčebny, udělal méně od-

strašujícím a možná ho i odstranil. Symbo-

licky. Aby se léčebna využívala jako prostor 

vlídný pro pacienty i pro lidi z okolí, abychom 

dosáhli prorůstání toho takzvaného zdra-

vého světa do světa nemocných. Podporo-

vat, vytvářet a koordinovat služby, které jsou 

na hranici mezi ambulantní a ústavní péčí, to 

je hlavní cíl. Já se o tom snažím intenzivně 

jednat s organizacemi, které se starají o pa-

cienty, abychom vytvořili nějaké strukturo-

vané propojení tohoto servisu.

 Bylo pro vás přesídlení do Prahy 

jednoduché? Jak jste se sžil s novým 

prostředím?

Musím říct, že mně je více-méně jedno, 

kde žiji. Možná to zní hloupě, ale k okol-

nímu prostředí jsem tak trochu vlažný. Sa-

mozřejmě, stěhovat se do Prahy bylo vzru-

šující, protože to je krásné, velké město. 

Když bych měl uvést hlavní dojmy, tak to, co 

mě oslovilo nejvíce, ba až zarazilo a překva-

pilo, bylo velkoměstské vnímání vzdáleností 

a času. Že někdo jezdí do práce tři čtvrtě 

hodiny a že je to normální. Když si předsta-

vím svoje vyrůstání na vesnici… Když jsme 

měli jet někam tři čtvrtě hodiny, byli lidé, 

kteří si na cestu smažili řízky. To byl výlet, 

který se konal asi dvakrát do roka. Ne, že 

by mi to nevyhovovalo, ale myslím si, že 

tuto změnu jsem musel nejdříve vnitřně po-

chopit. Dlouho jsem žil kousek za areálem 

léčebny, tudíž na okraji Prahy, mimo vír vel-

koměsta a teď už bydlím úplně mimo, kus za 

Prahou, čili v této chvíli už jsem zase jakoby 

venkovan, který si nemůže dát s kolegy po 

práci pivo, protože pojede autem domů. Ale 

zase jsem spokojený.

 A rodina?

Máte pravdu, k domovu patří rodina. Žiji ve 

velké rodině s pěti dětmi, takže volný čas 

téměř neznám, ale každopádně trávím ho 

s dětmi. Tím, že jsme na venkově, tak je vše 

snazší – jen vyjdeme ven a už jsme v přírodě, 

odpočíváme sportem a pohybem vůbec.

 I šéf, zvláště psychiatr, by měl umět 

relaxovat. Daří se vám to? Najdete si 

čas třeba na koncert slovenské skupiny 

nebo návštěvu slovenského divadla?

Musím říct, že v tomto směru jsem barbar. 

Ne že bych kulturu ignoroval, ale v posled-

ních třinácti letech mám pořád nějaké malé 

dítě a babičky jsou daleko, tudíž jet třeba 

do divadla je velmi, velmi výjimečné. Udržuji 

kontakt s rodinou, kterou mám na Sloven-

sku a trávíme tam delší či kratší dovolené. 

Slovensko je hezké, rádi tam jezdíme.

 Autorka je spolupracovníčka Listov

Snímky: soukromý archiv M.Hollého
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Netajím sa tým, že s Jánom Leštákom sa 

stretávam rád. Takmer vždy sa usmieva a hýri 

optimizmom, čo je podľa všetkých psycholo-

gických príručiek chytľavé až nákazlivé. Te-

raz mám na mysli najrôznejšie spoločenské 

Oči, oči, čierne oči...
Lekár Ján Lešták podniká a žne úspechy

  Jozef Gáfrik

Minulý mesiac sa v očnej klinike Jána Leštáka v Prahe-Nových Butoviciach konala malá slávnosť – k pôvodnej budove pri-

budla prístavba, v ktorej je umiestnený jeden z najmodernejších diagnostických prístrojov v ČR využívajúcich princíp mag-

netickej rezonancie. Pri tejto udalosti nechýbali ani Listy. Dôvod je zrejmý, majiteľ je totiž rodákom zo stredného Slovenska.

príležitosti, napríklad aj tú, keď tento známy 

pražský lekár prijal naše pozvanie na decem-

brové stretnutie pri príležitosti 15. výročia 

vzniku Listov. Iná situácia nastáva, keď tohto 

muža vidím cez deň, v jeho medicínskom krá-

ľovstve, v bielom plášti. Úsmev na perách mu 

nemizne, ale na tvári pozorný pozorovateľ 

predsa len zbadá isté starosti.

Ako hovorí, sám si ich vybral. Podľa vlastných 

slov mohol oveľa pokojnejšie a pohodlnejšie 

vykonávať lekársku prax v ktorejkoľvek českej 

nemocnici ako zamestnanec. V 90. rokoch 

mu však nedalo, aby sa nepokúsil o realizáciu 

vlastných predstáv, ako má vyzerať moderné 

liečebné zariadenie. Skĺbil teda medicínu 

s podnikaním a starostí mu razom pribudlo.

Viacerí známi ho odhovárali a poukazovali na 

to, že veď každý pacient už má „svojho“ le-

kára... Situácia sa vyvinula tak, že čoskoro 

musel sám zamestnať ďalších lekárov a odbor-

ných pracovníkov. Rolu zohrala bezpochyby 

skutočnosť, že nové pracovisko v Prahe 13 

začalo ponúkať novátorské medicínske služby 

– napríklad zložité operácie oka vykonávané 

moderným, ambulantným spôsobom.

A s jedlom rastie chuť. Pretože očné choroby 

neraz súvisia aj s ďalšími príčinami v oblasti 

hlavy, J. Lešták zriadil vlani vo svojej klinike 

Navonok prístroj ako prístroj – tento je však najnovší 
v ČR, metóda magnetickej rezonancie pomôže liečiť 
pacientov s problémami v hlavovej dutine

MUDr. Ján Lešták sa narodil roku 1955 

v Banskej Bystrici, detstvo prežil v Badíne. 

V roku 1980 bol promovaný na Vojenskej le-

kárskej akadémii v Hradci Královom. Špe-

cializoval sa na očnú medicínu. Hodnosť 

kandidáta vied získal v roku 1991; práca, 

ktorú obhájil, sa nazývala „Príspevok k me-

raniu elektrických zmien napätia z oka“. 

V Prahe 13 založil roku 1995 súkromnú očnú 

kliniku, ktorú v marci t. r. rozšíril. Býva čas-

tým hosťom na rôznych slovenských poduja-

tiach v Prahe. Je ženatý, má dve deti.

centrum liečenia bolestí hlavy a krku. Pacien-

tom je k dispozícii štáb odborníkov, napr. od 

endokrinológa cez internistu až po imuno-

lóga, takže klinika JL sa stala komplexným 

pracoviskom. Na zvládnutie všetkých potrieb 

však už priestory z 90. rokov nepostačovali, 

padlo preto rozhodnutie o prístavbe a novom 

technickom vybavení, všetko s investičnými 

nákladmi vo výške 90 miliónov korún. 

Marcové otvorenie nových priestorov sa ne-

zaobišlo bez malej slávy. Prišla aj dvojica 

lekárových rodákov-muzikantov z Badína, 

ktorí prekrásne hrali na fujare a harmonike. 

Prišiel terajší starosta Prahy 13 David Vod-

rážka i ten bývalý, Petr Bratský, dnes po-

slanec, ktorého horehronská krv sa pri fu-

jare veru nezaprie. Prišli mnohí odborníci, 

novinári i priatelia. Podávalo sa dobré jedlo 

a víno, koštovala slivovica. 

A hlavný aktér už kul ďalšie podnikateľské 

plány a tajnostkársky žmurkal na priateľov. 

Vraj, čo tak vybudovať akúsi slovenskú praž-

skú nemocnicu? Keby som tieto slova počul 

z úst niekoho iného, bral by som ich s rezer-

vou. Pri Jánovi Leštákovi tak však neurobím.

 Autor je novinár

Foto: Slovpress

Ján Lešták pri slávnostnom otvorení prístavby

Prišli rodáci
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Režisér a choreograf Pavol Mikuláštík (nar. 

1942 v Prahe, absolvent tamojšieho Taneč-

ného konzervatória), ktorý od r. 1964 žije 

a tvorí v zahraničí, už na tlačovej besede 

pred premiérou povedal, že nerobí insce-

nácie pre tradicionalistov, ktorí chcú tú istú 

operu vidieť znova a znova v rovnakom na-

študovaní, ale pre mladých, aby ich divadlo 

oslovilo a otvorilo im dvere, aby radi prišli aj 

po druhý raz: „ Ak myslíme na mladých di-

vákov, nemôžeme robiť operu ako mú-

zeum.“ P. Mikuláštík kedysi v tomto diele 

aj sám hral, v r. 1960, ešte ako konzerva-

torista a sám ju neskôr viackrát inscenoval, 

napr. v Kasseli.  „Vo svete som sa stretol 

s rôznou interpretáciou Predanej nevesty. 

V Minnessote to boli, napríklad, kovboji... 

Úplne iný výklad som zažil v Štokholme. 

Upustili od tradičných krojov, ktoré podľa 

ich názoru zakryjú skutočný charakter po-

stavy. Túto myšlienku som si zapamätal 

a neskôr aj uplatnil.“ 

Aj kostýmová výtvarníčka Jana Hurtigová 

v najnovšej bratislavskej inscenácii upustila 

od tradičných odevov. Typický český kroj 

majú na sebe iba zboristky-čašníčky rozná-

šajúce pivo, rodičia Jeníka a Mařenky, ako 

aj komedianti v treťom dejstve. Ostatní civil-

ným oblečením pripomínajú skôr 60. roky 

minulého storočia.  

V opere SND sa režisér obklopil prevažne 

mladými interpretmi v dvoj-, ba aj trojobsa-

dení. Tí svoje pocity vyjadrili na tlačovej be-

sede takto: 

Jozef Benci (Kecal), bas, sólista bratislavskej 

opery od r. 2007: „Mám radšej „muzeálne in-

scenácie“ a bol som veľmi zvedavý, aká bude 

táto koncepcia. Čoskoro som sa zžil s výkla-

dom režiséra a prijal som ho pozitívne. “

Tomáš Juhás (Jeník), tenor, v SND od 

v r. 2002: „Ani ja som nebol úplným zástan-

com modernej réžie, ale stotožnil som sa 

s ňou.“

Eva Hornyáková (Mařenka), soprán, v SND 

od r. 2006: „Mařenka je náročná postava. 

„Verné milovanie“
na skútriku...   Mirjana Šišoláková

Jeník z „Predanej nevesty“ prichádza na scénu SND v Bratislave v koženej bunde na skútri a tak aj pri posledných tónoch 

záverečného zboru spolu s Mařenkou odchádza... To je len jeden z prekvapujúcich momentov už trinásteho uvedenia 

tejto českej opery v deväťdesiatročnej histórii SND (27. marca 2009). 

Našla som v nej veľa rôznych emócií 

a charakterov – od zamilovanej cez pre-

fíkanú, žiarlivú, urazenú, sklamanú, až po 

šťastnú... Režisér k nám pristupoval tak, 

že sme mali radosť z práce.“

Dobrú atmosféru počas skúšobného obdo-

bia si vážia aj ostatní spolupracovníci. Diri-

gent Rastislav Štúr na adresu režiséra o. i. 

povedal: „Prijal som túto netradičnú koncep-

ciu. K pracovnej pohode prispelo aj to, že 

pán režisér po celý čas ani raz nezvýšil hlas. 

To som ešte nezažil.“

Pozitívne emócie z pôsobenia v Bratislave 

vyjadril aj P. Mikuláštík: „Som šťastný, že 

som mohol účinkovať v novej budove SND. 

Vidieť a cítiť, že diváci si vytvorili pozitívny 

vzťah k novému priestoru. To sa vo svete ne-

stáva často.“

Riaditeľ opery Pavol Smolík objasnil potom 

výber tohto titulu do programu SND: „K to-

muto dielu sa v našich zemepisných šírkach 

operné scény vracajú pravidelne a aj diváci 

naň radi chodia opakovane. Niekedy však 

treba všetko „oprášiť“, zmeniť koncepciu. 

Považovali sme za vhodné pre novú budovu 

SND prísť s iným pohľadom, novým, netra-

dičným naštudovaním.“

Čo teda čaká návštevníka nového naštudo-

vania „Predanej nevesty“? Na scéne nemec-

kého scénografa Franka Chamiera je stále 

sa na čo pozerať. Nechýba typická dedin-

ská krčma, ani námestie s jarmokom. Re-

žisér nezaprel v sebe choreografa a dianie 

na javisku spestril pantomímou. Sama som 

z generácie režiséra P. Mikuláštíka, ale – 

na rozdiel od neho – som skôr milovníčkou 

tradičného alebo iba do istej miery „zosú-

časneného“ poňatia klasickej opery. Nikdy 

nezabudnem na skvelú, ešte čierno-bielu 

československú televíznu verziu „Preda-

nej nevesty“ v hlavných úlohách s Gabrie-

lou Beňačkovou a Petrom Dvorským, ktorá 

sa niekoľko rokov vysielala v televízii vždy 

na Nový rok. Nové bratislavské naštudova-

nie má od nej naozaj ďaleko. Napriek tomu 

však dúfam, že krásne a náročné, avšak aj 

vtipné árie, dvojspevy, štvorspevy či zbory 

preniknú k mladým divákom tak, ako pre-

nikli k divákom predošlých generácií. Vy-

nikajúce spevácke výkony obdivujem o to 

viac, že režisér spevákom účinkovanie na-

ozaj neuľahčuje, nielen zbor a komparzisti, 

ale aj sólisti sú neustále v pohybe. S jeho 

nástrahami si musel poradiť nielen skúsený 

Miroslav Dvorský ako Jeník, ale aj najmlad-

šia generácia spevákov. Skúste si zapamä-

tať niektoré mená: Eva Hornyáková, Petra 

Záhumenská, Mária Porubčinová, Jozef 

Benci, Lenka Máčiková, Daniel Čapko-

vič... Iste o nich ešte počujete.

 Autorka je publicistka

Foto: Žurnál

 Bedřich Smetana: Predaná nevesta

Komická opera v troch dejstvách na libreto 

Karla Sabinu

Premiéra: 1866 v Prahe, Prozatímní divadlo

Trinásta premiéra v Slovenskom národnom 

divadle v Bratislave: 27. a 28. marca 2009

Režisér: Pavol Mikuláštík
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Začnime teda farbou, ale pretože aktuálna 

koloratúra je pomerne široká, dotknime sa 

spektra najprv na mieste, kde ležia (pre 

mnohých nudné a smutné) sivé odtiene – je-

den z posledných módnych výkrikov. 

Táto farba v sebe skrýva zmes svetla aj 

temnoty. Podľa určitých výkladov vyjadruje 

pokoj a neutralitu, je symbolom podve-

domého konania, potlačovania i neistoty, 

ktorá údajne priťahuje najmä opatrných, 

málo priebojných ľudí ... Ale ak si uvedo-

míme, že je aj synonymom striebra, ktoré 

predstavuje romantiku, hojnosť, nádej 

i skryté možnosti a vizionárstvo, zrejme sa 

jej melancholického vplyvu prestaneme 

obávať. Pozrite sa len na sebavedomú šéf-

redaktorku americkej verzie módneho ča-

sopisu Vogue Annu Wintourovú, ktorá sa 

sivej či striebornej rozhodne nevyhýba. Ani 

vo všedný deň ani v čase žiarivých bálov! 

A slávna tenistka Venus Williamsová? Vi-

díte, ako jej pristanú takéto šaty? Táto farba 

skrátka lichotí svetlým i tmavým typom, ne-

musia sa jej obávať čiernovlásky, blondínky, 

brunetky ani „Tiziánky“. Má jednoducho 

šmrnc, je elegantná, pôsobivá; ak k nej 

zvolíte nápadité či vtipné doplnky, istotne 

v nej nebudete vyzerať ako šedá myška. 

Svedčí o tom i kolekcia firmy s paradox-

ným názvom Badgley Mischka. Na jej pre-

hliadke mimochodom zažiarila aj slovenská 

Sivá ako myška
  Irena Jesenská

Dobrý deň, dievčence! Vítam vás na našej prvej schôdzke s módou 21. storočia, ku ktorej sme dospeli práve týmto čís-

lom Listov. Prehľad uplynulých dekád máme veru za sebou a odteraz sa už budeme venovať len a len hitom, trendom a 

štýlom súčasnosti, ktorá však, ako sa presvedčíme, čerpá neustále inšpiráciu v nezabudnuteľnej odevnej histórii.
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špičková modelka Miška Kocianová. (Nie 

je to vari roztomilá slovná hračka? Jesen-

ská je poetka!) V New Yorku tvorcovia tejto 

značky predstavili o.i. luxusné večerné 

róby s metalickými detailmi, ako aj kožené 

kabelky a semišové čižmy inšpirované 70. 

rokmi. „Najmä večerné šaty vyzerali úch-

vatne,“ napísala agentúra Canadian Press 

a odborníci predpokladali, že zopár mode-

lov sa čoskoro zjaví aj na udeľovaní filmo-

vej sošky Oscara. Tak sa napokon aj stalo. 

Dámy, buďme aj my ako hviezdy! A verte, 

že pokiaľ ony k večernej róbe zvolia lu-

xusnú kabelku od návrhárov značky Bot-

tega Veneta, ktorej dizajn a vypracovanie 

nemajú páru, mne (a možno i vám) úplne 

postačí, keď sa poobhliadnem po cenovo 

prijateľnej verzii podobného typu ligotavej 

taštičky.

Na newyorskej módnej prehliadke predsta-

vila svoju kolekciu vrátane skvelých kabe-

liek dizajnérka Anna Sui a takisto aj Kimora 

Lee Simmons, ktorá predviedla zase pes-

tré línie vlastnej značky Baby Phat. Známa 

odevná firma Diesel mala premiéru vzduš-

ných i strohejších strihov, kozmonautických 

overalov a dôrazných pliec inšpirovaných 

80. rokmi. Podaktoré modely pripomínali 

vtedajší šatník popovej superhviezdy Ma-

donny. Z materiálov dominoval nežný hod-

váb a lesklý satén; látkové dezény sa po-

pýšili grafickou potlačou aj geometrickými 

líniami.

Žensky pôvabná a veľmi elegantná bola pre 

zmenu kolekcia dizajnérky Donny Karanovej 

na tohoročnú jar – a všimnite si – opäť i v si-

vých variáciách.

V Paríži uviedol nové trendy napríklad legen-

dárny módny dom Givenchy a jeho nadaný 

návrhár Ricardo Tisci, ktorý vytvoril kreácie 

kombinujúce strohé línie s gotickým roman-

tizmom. Kolekcia hýrila bohato riasenými 

goliermi, rukávmi, ale na svoje si prišli i mi-

lovníci jazdeckých nohavíc. Večerné šaty či 

saténové blúzky ozdobil Tisci drahou čip-

kou, striebornými a zlatými reťazami, príves-

kami s krížmi a krúžkami, ktoré sa vynímali 

hlavne na kabátoch úzkeho strihu. 

Takisto značka Emanuel Ungaro, Yves 

Saint Laurent, Louis Vuitton, pre ktorého 

tvorí Marc Jacobs, ďalej Karl Lagerfeld i Vi-

vienne Westwoodová predviedli vo francúz-

skej Mekke módy svoje kolekcie, kde ne-

chýbali sivé odtiene. Francúzsky dizajnér 

Christian Lacroix umiernil túžbu po cirkuso-

vej farebnej palete a predstavil v Paríži jem-

nejšiu kolekciu, atypické spracovanie vlny, 

ktoré nazval efektom „slonej kože“. Objavili 

sa v nej takisto i pončá s ručným maľovaním 

či zvláštnym patch-workom. 

V Miláne zasa tradičná sivá nemohla chý-

bať v kolekcii talianskych značiek Empo-



lis
ty

 | 4
 | 2

0
0

9 

11

m
ó

d
a

 2
0

. a
 2

1
. s

to
ro

č
ia

rio Armani, Dolce & Gabbana, Moschino 

či v kreáciách Antonia Marrasa z módneho 

domu Marni. Ale ani Stella McCartney, 

Sonja Rykiel či Alexander McQveen túto 

farbičku neobišli a zahrnuli ju do najnovších 

modelov.

Takisto Burbery Prorsuomová potvrdila pozí-

ciu firmy, ktorá neustále prekvapuje novými 

inovatívnymi postupmi. Jej kolekcia obsa-

hovala množstvo luxusného kašmíru i hod-

vábu. Dominovali kabáty, šaty a sukne v „áč-

kových“ líniách. Celkový dojem pripomínal 

kombinácie haute couture a denného mest-

ského štýlu. Návrhári potešili mnohé parád-

nice hojnou aplikáciou peria, kovových náši-

viek a krištáľových či sklenených korálikov.

Šeď domov je smutná a nudná, ale sivý vý-

zor pristane azda každému človeku – sta-

rej mame, zrelej žene, lolitkám, a pozrite 

sa, dokonca aj neveste, nastávajúcej ma-

mičke či batoľaťu. Odev môžete osvie-

žiť šatkou či bižutériou „tón v tóne“ alebo 

úplne kontrastnými farebnými doplnkami.

A nezabúdajte na pestrú aprílovú stravu, 

po dlhej zime potrebujeme veľa vitamínov.

Dovidenia prostredníctvom budúceho čísla 

sa teší

Vaša Irena

 Autorka je publicistka

Snímky:
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Slovenské gastronomické objavy v ČR

Dvaja Slováci dorazili do 
Prahy

V samom srdci Prahy, v Týnskej ulici, pribudla pred krátkym časom nová, reprezentatívna slovenská reštaurácia. Aj keď sa 

jej slávnostné otvorenie ešte len chystá, istú dobu je už v plnej prevádzke. Navštívili sme ju za vás a pre vás.

Majiteľom tohto špičkového pohostinského 

zariadenia je spoločnosť s ručením obmedze-

ným Slovgastro. Konatelia sú Vojtech Kunst, 

absolvent bardejovskej hotelovej školy a Ad-

rián Lozák, absolvent prešovskej hotelovej 

školy; obaja Bardejovčania, muži s dvadsať-

ročnou praxou v odbore cestovného ruchu 

a pohostinstva. Predtým, ako sa pustili do 

podnikania v rodnom Bardejove, vydali sa 

na skusy do zahraničia – pracovali napríklad 

v Düsseldorfe a Mníchove  (Vojtech Kunst), 

v Ulme a Klein Walsertale (Adrián Lozák). 

Nuž a teraz prišli ako spoločníci do Prahy. 

Jedného dňa na túto tému žartovali, a tak sa 

zrodil i originálny názov reštaurácie: „U dvoch 

Slovákov“. Na otázku, prečo prišli práve 

do Prahy, hovoria: „Praha je srdce Európy. 

Praha je šperk. A genius loci priťahuje turis-

tov. Zároveň tu žijú desaťtisíce Slovákov, kto-

rých možno nájsť vo všetkých vrstvách spo-

ločenského, kultúrneho a politického života. 

Boli by sme radi, keby si našli cestu k nám. 

Ponúkame štýlovo čistú slovenskú kuchyňu, 

  Jozef Gáfrik

len to, čo je naozaj naše – kapustnicu, pi-

rohy, halušky, lokše, kvalitné syry.“

Vzhľadom na priestory, ktoré si „dvaja Slováci“ 

vybrali, t.j. stredoveký dom v najstaršej časti 

Prahy, len kúsok od Staromestského námes-

tia v Týnskej ulici, nejaká sedliacka či ľudová 

výzdoba reštaurácie neprichádzala do úvahy. 

Prednosť preto dostalo kvalitné, tmavé, ručne 

vyrezávané drevo, ktoré interiéru dodáva 

mestský výraz. Nechýbajú však ani vyslovene 

slovenské prvky – maliar Jaroslav Ondo, pe-

dagóg na Filozofickej fakulte v Prešove, pod 

historickú klenbu veľmi decentne umiestnil 

znaky všetkých ôsmich krajov SR. 

Celá obnova stále niekoľko miliónov ko-

rún a v rámci nej pribudla i nová-novučičká 

kuchyňa a ešte zostal na dvore aj neveľký 

priestor na „nadýchnutie sa“ personálu. 

Reštaurácia má 60 stoličiek vo dvoch miest-

nostiach a som presvedčený, že slovenskej 

gastronómii bude robiť skvelé meno.

Sortiment ponúkaných jedál a nápojov je 

takmer výhradne slovenský (len pivo je krušo-

vické, čapovaný polliter za 35 Kč); cez obed 

reštaurácia ponúka denné menu v cene od 

100 Kč. Objaviť všetky jej gastronomické po-

klady je nutné na vlastnom jazyku. Pre ná-

zornú predstavu aspoň niekoľko tipov. Po-

nuka aperitívov je prevažne zo Starej Ľubovne 

v rozmedzí od 40 do 70 Kč za 0,4 cl. Halušky 

s bryndzou (350 g) sú za 100 Kč, strapačky 

za 90 Kč. Skvelá kapustnica (0,25 l) stojí po-

tom 50 Kč. Z hlavných jedál aspoň jeden tip 

– Košický tokáň, ktorý v sebe skrýva 150 

gramov hovädzej sviečkovice so zemiakmi 

varenými na bylinkách. Na jedálnom lístku ho 

nájdete za 299.- Kč. Salašský tanier obsa-

huje z polovice pirohy (170 g) s kyslou smota-

nou a z polovice bryndzové halušky (170 g), 

pri ktorých kuchár veru škvarkami nešetrí. Zo 

šalátov mi padol do oka kapustový s lesnými 

hubami (za 59 Kč), z múčnych jedál „lokša 

mastená“ (1 kus s váhou 80 g za 20 Kč), 
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Mačanka podľa šéfkuchára Emila

Jednou zo špecialít novej pražskej reštaurácie „U dvoch Slovákov“ je východoslovenská „ma-

čanka“. Toto dakedajšie jedlo chudobných je neopakovateľnou lahôdkou a kým na západe 

Slovenska je takmer neznáme, na východnom Slovensku patrí k pilierom domácej kuchyne. 

V nejednom dome mačanka nechýba ani na štedrovečernom stole. Niekde do nej pridávajú 

aj zemiaky, niekde aj smotanu. Dnes ju hádam môžeme nazvať skvelou krajovou špecialitou.

Potrebujeme 1 l kyslej vody z kvasenej kapusty, údené koleno, 2 hrste sušených húb, soľ, 

čierne korenie celé, cesnak, bobkový list, nové korenie, 200-300 g hladkej múky, cibuľu, 

bravčovú masť, maslo, chlieb, mletá červená paprika.

Kapustu scedíme a k vode z kapusty pridáme l liter čistej vody, aby mačanka nebola veľmi 

kyslá, ale „tak akurát“. Spolu s korením a údeným kolenom varíme asi poldruha hodiny. Pri-

dáme sparené huby a ešte chvíľu varíme. Vznikne kyslá polievka. Presný pomer surovín je 

vecou každého kuchára a mnohé kroky pri varení tohto jedla sa robia takpovediac „od oka“ 

a podľa individuálnej chuti. Zahustíme hnedou zápražkou, pričom na zahustenie treba prax; 

dôležité je, aby vznikla omáčka (polievka?) bez hrudiek. Do nej sa omáča chlieb – odtiaľ ná-

zov. Zjemníme rozpusteným maslom. Ak sa vám nebude chcieť variť, príďte „Ku dvom Slo-

vákom“, kde dostanete porciu za 80 Kč.
Dobre zásobená vinotéka – v ponuke je víno z Topoľ-
čianok a zo slovenskej Tokajskej oblasti

Čašníčka a barmanka Magdaléna za barovým pultom

ktorú dostať i sladkej podobe. V takom prí-

pade k nej iste dobre padne napríklad vie-

denská káva (40 Kč). To je, prirodzene, len 

veľmi stručný výber ponúkaných jedál a ná-

pojov; ani o kvalite vína napríklad z produkcie 

známeho slovenského vinára Jaroslava Os-

trožoviča nemusí nikto pochybovať.

Zostáva si len želať, aby ekonomická kríza 

úspech tohto podnikateľského zámeru ne-

pokazila. Zanietení majitelia i personál zatiaľ 

ukazujú, že do štartového bloku zakľakli plní 

nadšenia a odhodlania.

 Autor je novinár, o problematike sloven-

skej gastronómie v ČR píše dlhodobo

Snímky: Slovpress a archív reštaurácie
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Filip pochádzal z váženej nemeckej rodiny; 

jeho predkovia prišli do Bratislavy z Tirolska. 

Narodil sa 7. júna 1862 v Bratislave, kde bol 

jeho starý otec známy tým, že pozlátil krá-

ľovskú korunu na Dóme sv. Martina; otca 

zasa poznali ako úspešného obchodníka 

s vínom. Trojročnému mu zomrela matka 

a odvtedy sa oňho starala jej sestra, ktorá 

sa neskôr za jeho otca vydala. Veľký vplyv 

v detstve mala naňho aj stará mama – ume-

lecky zameraná, vzdelaná žena. 

Filipa najskôr doma učil otec, ale keď mal 

syn deväť rokov, prešiel do ľudovej školy. 

Rád spomínal na prvé roky v škole a najmä 

na hodiny chémie, ktoré lekárnik Lucich do-

pĺňal zaujímavými pokusmi. Na reálnom gym-

náziu ho – zaiste i pod vplyvom učiteľa Klatta 

– najväčšmi zaujala fyzika, ktorej zostal verný 

do konca života. Otec síce trval na tom, aby 

študoval chémiu a pokračoval v rodinnej vi-

nárskej tradícii, ale on sa rozhodol inak. Po 

maturite roku 1880 odišiel študovať fyziku 

najskôr na univerzitu do Budapešti, potom na 

univerzitu do Viedne, Berlína a Heidelbergu, 

kde získal doktorát z filozofie. Habilitoval sa 

v Bonne a mimoriadnu profesúru získal roku 

1894 na univerzite vo Vratislavi, roku 1895 

v Cáchach a roku 1896 v Heidelbergu. Titul 

riadneho profesora fyziky získal roku 1898 

v Kieli. Vyše dvadsať rokov pôsobil na univer-

zite v Heidelbergu, kde bol dlhšiu dobu aj ria-

diteľom Rádiologického ústavu. 

Už na gymnáziu Filipa zaujímala fosfores-

cencia a spolu s učiteľom podal jej svetelno-

elektrický výklad, ktorý odborné kruhy prijali 

Nevyspytateľný, ale 
jedinečný   Jozef Leikert

Mladý Filip Lenard išiel práve zo školy, keď si vo výklade jedného bratislavského kníhkupectva všimol brožúrku Žiariaca 

látka alebo štvrté skupenstvo hmoty (prednáška od Williama Crookesa). Začudoval sa, lebo dovtedy poznal tri skupenstvá 

hmoty a štvrté si ani nevedel predstaviť. Vošiel do predajne a brožúru si hneď kúpil. Prečítal ju jedným dychom. Budúceho 

slávneho fyzika – laureáta Nobelovej ceny priťahovali prírodné vedy a túžil poznávať ich tajomstvá. V začiatkoch mu naj-

väčšmi pomáhal jeho učiteľ, známy fyzik Virgil Klatt, ktorý v ňom vytušil veľký talent. 

Filip Lenard
(7. 6. 1862 – 20. 5. 1947)

fyzik

s veľkým uznaním. Aj 

neskôr sústredil po-

zornosť najmä na fo-

toelektrické javy a ka-

tódové lúče. Zostrojil 

špeciálne zariadenie 

známe ako tzv. Lenar-

dovo okienko, ktorým sa skúmali vlastnosti 

katódových lúčov. Traduje sa, že „okienko“ 

požičal aj Röntgenovi, ktorý ho použil na ob-

jav lúčov X. Napokon, aj slávnu Nobelovu 

cenu, ktorá sa začala udeľovať roku 1901, 

najskôr navrhovali za objavenie lúčov X spo-

ločne Röntgenovi a Lenardovi. Kráľovská 

švédska akadémia sa však rozhodla inak 

a ako prvému ju udelila iba Röntgenovi. Le-

nard si na významné ocenenie musel nie-

koľko rokov počkať. 

Medzi najznámejšie Lenardove objavy patrí 

dôkaz, že pri vonkajšom fotoefekte sa uvoľ-

ňujú elektróny a stanovujú sa zákonitosti fo-

toelektrického javu, ktorý spočíva v tom, že 

energia vyletujúcich fotoelektrónov nezá-

visí od intenzity dopadajúceho svetla, ale že 

je priamo úmerná jeho frekvencii. Je zaují-

mavé, že tieto fakty boli v rozpore s učením 

klasickej fyziky a až o niekoľko rokov neskôr 

ich vysvetlil Einstein hypotézou o svetle ako 

prúde kvánt energie. 

Po prevratnom Thomsonovom objave elek-

trónu roku 1897 sa mnohí vedci usilovali vy-

skúmať štruktúru atómu. F. Lenard na zá-

klade pokusov s katódovými a ultrafialovými 

lúčmi vytvoril tzv. dynamidovú teóriu atómu, 

podľa ktorej atóm pozostáva z nerozlíšiteľ-

ných čiastočiek, tzv. dynamidov. V pamä-

tiach pritom uvádza, že jeho práca nebola 

vždy patrične ocenená. „Zriedkakedy som 

bol medzi tými, čo zberali ovocie. Oveľa 

častejšie som patril medzi tých, čo zasa-

dili strom a starali sa oň,“ poznamenal roku 

1905, keď dostal Nobelovu cenu za fyziku. 

V živote F. Lenarda nebolo všetko jedno-

značné a do dejín svetovej fyziky sa zapísal 

ako rozporná osobnosť. Na jednej strane 

patril medzi najväčších experimentálnych fy-

zikov, ktorí podstatne prispeli k rozvoju sve-

tovej vedy. Na druhej strane zo všetkých síl 

bojoval proti teórii relativity a spochybňoval 

dielo jej tvorcu. Vzťah Lenarda a Einsteina 

bol, jemne povedané, zvláštny. Spočiatku 

sa síce mali v úcte, ale keď sa Lenard otvo-

rene postavil proti Einsteinovej teórii relati-

vity, ich cesty sa navždy rozišli. Lenard sa na 

adresu Žida Einsteina vyjadroval dosť opo-

vržlivo a jeho teórie tvrdo odmietal. Vo svo-

jom štvorzväzkovom diele Nemecká fyzika 

dokonca rozdelil fyziku na správnu – ne-

meckú a nesprávnu, špekulatívnu – židov-

skú. To, že to bolo chybné delenie, ukázal 

čas; ten dal za pravdu Einsteinovi.

Na dobrej povesti Lenardovi nepridalo ani 

jeho politické angažovanie sa v Národno-so-

cialistickej nemeckej robotníckej strane, ktorá 

bola založená na antisemitizme, ani otvorené 

sympatie k najvyšším predstaviteľom Tretej 

ríše. Často sa preto na verejnosti zaznávali 

i jeho nesporné úspechy vo fyzike. Pritom 

profesor Lenard bol v odborných kruhoch 

ako fyzik veľmi uznávaný, od roku 1907 bol 

napr. členom Uhorskej akadémie vied a čest-

ným členom ďalších akadémií. Viedenská 

akadémia mu roku 1896 udelila Baumgart-

nerovu cenu; bol nositeľom ceny londýnskej 

Kráľovskej spoločnosti, talianskej Matteniho 

ceny a francúzskej Lacozovej ceny. 

Bratislavský rodák – nositeľ Nobelovej ceny 

– Filip Lenard zomrel 20. mája 1947 v Mes-

selshausene a pochovaný je na cintoríne 

v Königshofene v Nemecku. Jeho rodičia 

odpočívajú na Ondrejskom cintoríne v Bra-

tislave. 

 Autor je spisovateľ a publicista
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Veď sa v nich skrýva história ľudstva, keďže 

majú pôvod ešte v predkresťanskej dobe. 

Ich svetonázor je silným morálnym základom 

súcitu a milosrdenstva, keďže sú mnohokrát 

jediným dokladom národných dejín. Každý 

kultúrny národ má vlastné rozprávky a ke-

dysi si veľmi ctil potulných rozprávačov. Pu-

tovali po zabudnutých krajoch a pre ľudí žijú-

cich mimo miest a dedín predstavovali často 

jediné spojenie so svetom. Nečudo, že boli 

veľmi vzácnymi a úprimne vítanými hosťami, 

ktorí čerili stojaté vody obvyklého života a kŕ-

mili lačnú dušu novými podnetmi. 

V roku 1830 putovali po škandinávskych 

samotách poslední predstavitelia zvláštnej 

kasty bardov - rozprávačov a spevákov pras-

tarých severských ság a rozprávok. Vďaka 

neúnavnému úsiliu fínskeho zberateľa a le-

kára Lönnrota príbehy neskôr vyšli pod ná-

zvom Kalevala. Našťastie. Boli to totiž správy 

skutočne posledných severských bardov. 

V Nemecku sa zberateľskej činnosti veno-

vali zase známi bratia Grimmovci, ktorí zanie-

tene a s typickou germánskou pedantnos-

ťou dbali na doslovné zachovanie starých 

textov. Naproti tomu vo Francúzsku 17. sto-

ročia sa rozprávka rozvíja v akýsi populárny 

žáner vyššej spoločnosti. Vzmáhal sa vďaka 

salónnym rozprávačom, ku ktorým často 

patrili i samotní spisovatelia. Inšpirovaní ľu-

dovou slovesnosťou pretvárali rozprávky do 

podoby literárneho útvaru s klasickou dra-

matickou stavbou a etickým posolstvom (ur-

čite si vybavíte aspoň Kocúra v čižmách či 

Osliu kožu). Mohli by sme takto ísť po celej 

Európe, no poďme už radšej domov.

Dôležitosť zachovania slovesného dedič-

stva, teda i ľudových rozprávok, ako jedi-

nečnej pamiatky na naše dejiny, naše špe-

Obzrieť sa a neskamenieť
  Valika Nitranová

Spomínate si ešte na krajinu fantázie, ktorá mení štrk na cukor a zafúľaný zmeták na kráľa, kde sa popíja čaj zo vzduchu, 

dažďová mláka sa stane morom a z uschnutého listu pelargónie je razom koráb...? Pamätáte sa na Bajaju, Danku a Janku 

alebo hoci na Táničku zo Zlatej brány? Ak áno, ste moja kategória, a na obzore vašich malých zázrakov sa už zrejme pre-

háňali modrí trpaslíci a žltí Pokémoni. Zábavný priemysel, pomerne mierny dráčik, ktorý patril i do čias nášho detstva, za 

posledné desaťročia dospel v nenásytné monštrum. Jeho rev je stále dôraznejší, maniere hrubého násilníka stále agresív-

nejšie a plody (či skôr výplody) stále trpkejšie – niekedy nevkusné, niekedy hlúpe, niekedy dokonca nebezpečné. Pretože 

deti sú naozaj bezmocné, je predovšetkým v rukách dospelej autority, aby od nich tento deformačný útok odrazila. Nie je 

teda čas hamovať, obzrieť sa späť a oprášiť starobylé rozprávky, tie vzácne šperky po predkoch?

cifické tradície, kultúru a spôsob myslenia, 

si uvedomovalo niekoľko významných zbe-

rateľov 18. a 19. storočia. Patril medzi nich 

aj Pavol Dobšinský. Vďaka jeho zberateľ-

skej činnosti a starostlivým záznamom do-

sahujú slovenské rozprávky európsku úro-

veň. Podobne ako bratia Grimmovci aj on 

si ctil a zachovával pôvodný obsah ľudovej 

tvorby, plne rešpektoval ľudovú interpretá-

ciu a striktne sa vyhýbal úpravám a umelým 

zásahom: „Podávam ich – ako i predošlí vy-

davatelia – v tej jednoduchosti a presnosti 

rozprávania, ako sám ľud si ich rozpráva...“  

Svoje najvýznamnejšie dielo s názvom Pros-

tonárodné slovenské povesti, žánrovo 

veľmi bohatú paletu fantastických, realis-

tických, humoristických i legendárnych roz-

právok, vydal až na sklonku života. Ide o roz-

siahlu zbierku, ktorá vychádzala postupne 

v rokoch 1880-1883. Celkovo osem zošitov 

pojalo 90 rozprávok s jednotnou autorskou 

a štylistickou líniou. Dobšinský sem zaradil 

i niektoré ľudové rozprávky zo zbierky Janka 

Francisciho a českej spisovateľky Boženy 

Němcovej. Druhé vydanie tejto knihy z roku 

1959 je priam pokladom, veď ho ilustroval 

sám Martin Benka.  

Dobšinského práca je prameňom, z ktorého 

neustále čerpajú  umelci, historici, literárni 

vedci, etnografi i ďalší odborníci.  Možno si 

to väčšina z nás ani neuvedomuje, nám je 

P. Dobšinský jednoducho len blízky a milý. 

Patrí do spomienok na chvíle, kedy sme sa 

hojdali na lone starého otca a vo vzduchu 

voňala biela káva, na nedeľné rána, kedy 

sme sa vkrádali do spálne rodičov a ohrom-

nou rozprávkovou knihou nástojčivo bú-

chali o paplón. I zápal stredného ucha bo-

lel stokrát menej, ak sa vedľa teplej postele 

posadila mama a na kolenách roztvorila zá-

zračný šušťavý svet princezien, šarkanov 

a Popolvárov. Svet nášho stotožnenia sa 

s dobrom, láskou, odvahou, a naopak, s od-

mietnutím krivdy, zla a klamstva. Miloval ho 

aj hnedý maco, veď bol ticho ako pena a na-

čúval tak pozorne...

 Autorka je publicistka

Kráľ slovenských rozprávok

Pavol Dobšinský sa narodil v Slavošovciach 16. marca 1828. Pochádzal 

z učiteľskej rodiny, a keďže vyštudoval filozofiu a teológiu, pôsobil ako evan-

jelický farár aj ako pedagóg na Katedre slovenskej reči a literatúry evanje-

lického lýcea v Banskej Štiavnici. Jeho zásluhou sa zachovalo nemálo his-

torických dokumentov, napríklad materiály o „Jednote mládeže slovenskej“, 

ktorej bol členom, študentské zborníky, do ktorých prispieval i vlastnou tvorbou, súbory 

ľudovej slovesnosti a veľa iných.  Bol aj prekladateľom a podporoval nadaných literárnych 

autorov, medzi ktorých patril napr. štúrovský básnik Ján Botto. Od roku 1867 sa podieľal 

na vydávaní Zborníka slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, há-

dok, hier, obyčají a povier, vďaka ktorému sa u nás zdvihla vlna zberateľského úsilia. Za-

oberal sa i štúdiom ľudových rozprávok a výsledky bádania potom publikoval v Úvahách 

o slovenských povestiach. V roku 1880 vydal knihu Prostonárodné obyčaje, povery 

a hry slovenské. Tento vzdelaný a vážený muž zomrel v Drienčanoch 22.10.1885.
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Detstvo a mladé roky

Hoci rodina vo vtedajšej moskovskej spoloč-

nosti patrila medzi vzdelancov a u Puškinov-

cov sa stretávali moskovskí spisovatelia i his-

torici (Karamzin, Vasilij Lvovič Puškin a i.), 

rodičia neprikladali výchove detí osobitný 

význam. Bola nesústavná. Jedinou Puškino-

vou výbavou z domova bola perfektná fran-

cúzština a sčítanosť, najmä vďaka rozsiahlej 

otcovej knižnici. 

Zvláštne je, že Puškin na moskovský domov 

svojho detstva a na rodičov vlastne nikdy ne-

spomínal. Na rozdiel od iných spisovateľov 

Alexander Sergejevič 
Puškin a jeho doba – II. časť

  Helena Nosková

Alexander Sergejevič Puškin sa narodil 26. mája 1799 v Moskve na Molčanovke, v dome Skvorcovových č. 10. Dom sa 

do dnešných čias nezachoval. Jeho otec  bol majorom vo výslužbe a úradníkom moskovského komisariátu, matka pochá-

dzala z rodu Gannibalovcov. Jej starý otec bol Arab z urodzeného kniežacieho rodu, ktorého ruský veľvyslanec vyslobodil 

zo zajatia v Konstantinopoli a poslal Petrovi I. Peter I. mladého Hannibala vychoval a oženil s ruskou šľachtičnou. Otcov 

rod pochádzal zo šľachty z doby Alexandra Nevského. Avšak aj keď šlo o staré šľachtické rody, Puškinovci neboli bohatí. 

Nevedeli hospodáriť a celý život stáli na pokraji bankrotu.

– M. J. Lermontovova, L. N. Tolstého, S. 

T. Aksakova  a ďaľších – o rodičoch nepí-

sal, ale celý život za nich platil dlžoby. Brata 

a sestru miloval a celý život im pomáhal. Bol 

však mužom bez detstva, akoby ho vyčiar-

kol zo života. 

Jeho spomienky sa však upínajú k lýceu 

v Cárskom Sele. Priam na svoj domov po-

výšil napríklad Michajlovské, dom predkov, 

v ktorom sa zdržiaval od roku 1817. Tam žila 

aj jeho nevoľnícka pestúnka („mamuška“) 

Arina Rodiovna. 

Lýceum si idealizuje – učitelia sú mu star-

šími členmi rodiny, v spolužiakoch vidí bratov 

a kamarátov. Vo vyhnanstve hľadal útechu 

v spomienkach na život v škole.

Lýceum bolo zvláštnym druhom učebného 

zariadenia s nepremysleným vzdelávacím 

plánom a neveľmi vhodným výberom profe-

sorov, z ktorých by len máloktorý obstál na 

gymnáziu. A predsa lýceum malo charakter 

vysokej školy, čo znamená, že absolventom 

sa požičiavali práva vysokoškolákov. V lý-

ceu sa vzdelávali veľkokniežatá spoločne so 

synmi šľachty a len málo chýbalo, aby ne-

skorší cár Mikuláš I. a A. S. Puškin neboli 

spolužiakmi.

Lýceum  sa nachádzalo v Cárskom Sele, 

v letnej rezidencii krídla paláca. Bolo od-

delené od vonkajších vplyvov. Život v ňom 

Puškin prirovnával k životu v kláštore. Prvé 

tri roky sa študenti venovali štúdiu jazykov 

– ruštiny, latinčiny, francúzštiny a nemčiny, 

ako aj matematiky. Zdokonaľovali sa takisto 

v rétorike, slovesnosti, zemepise, tanci, šer-

movaní, jazde na koni a plávaní. Vyššie roč-

níky nemali presný plán vzdelávania, ale 

spravidla sa učila veda o mravnosti, filozofia, 

história, prírodné vedy atď. 

Žiakov nebolo veľa; profesori boli mladí, 

ich pedagogické zásady humánne. Zahr-

novali rešpekt a úctu k osobnosti každého 

žiaka. Nepoužívali telesné tresty, vládol  

duch čestnosti  kamarátstva, do lýcea pre-

nikali liberálne myšlienky. Študenti získa-

vali odpor k poníženosti, podlizovaniu sa 

a pochlebovaniu, presadzovali právo na 

vlastný názor a na myšlienkovú nezávis-

losť.

A. S. Puškin si našiel v lýceu priateľov na 

celý život, hoci spočiatku nebol veľmi ob-

ľúbený. Bol excentrický, neohrabaný, 

často jedovatý, vyzývavý, mimoriadne zra-

niteľný. Chýbal mu takt. Bolo na ňom vi-

dieť, že bol dieťaťom, ktoré doma nikto ne-

mal rád; okrem toho ho v detstve pokladali 

za nemehlo. Preto bol vnútorne neistý, ne-

dôveroval si. Stal sa však prenikavým po-

zorovateľom. Vlastné nedostatky odstraňo-

val až úporne, vysoko si cenil obratnosť, 

silu i umenie nedať sa, nepodľahnúť. Všade 

chcel hrať prvé husle. Jeho priatelia ho brali 

s plným porozumením, postupne sa zmierili 

s jeho nedostatkami a Puškin ich povýšil na 

svoju rodinu.

A. S. Puškin a dekabristi

Práve jeho priatelia sa stali súčasťou de-

kabristického hnutia. Pretože Puškina veľmi 

dobre poznali, držali ho stranou od skutoč-

ných zámerov. Mladého poeta, dušou cel-

kom iste nadšeného dekabristu, akoby 

chránili. A tak sa priamo na realizácii ich 

zámerov nemohol zúčastniť. Mal síce kry-

cie meno „Cvrček“, ale ako člen Arzamasu 

a Zelenej lampy  pôsobil predovšetkým lite-

rárnym dielom, a nie ako priamy aktér. Stre-

tával sa N. Turgenevom, ktorý sám vyžado-
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val nekompromisnosť a bol aj členom Zväzu 

blaha, kam priviedol i Puškina. Ten sa tam 

zoznámil so známym spisovateľom F. J. Glin-

kom, ktorý bol členom hneď niekoľkých de-

kabristických organizácií. Bol predsedom 

Slobodnej spoločnosti ruskej slovesnosti 

v Petrohrade a Puškina zapájal do legálnej 

činnosti. Niektoré schôdzky spolkov a de-

kabristov Puškin popísal v diele Eugen One-

gin.

Puškin mal veľké nadanie na získavanie 

priateľov. Zároveň však vyvolával voči svo-

jej osobe aj nenávisť a vždy mal dosť ne-

priateľov i z okruhu cárskeho dvora Ale-

xandra I. Podľa nich Puškin urážal priamo 

cára – a takúto urážku Alexander I. neod-

púšťal. Poslal Puškina do vyhnanstva na 

juh Ruska, do Jekaterinoslavi, aby ho vy-

trhol z petrohradského a moskovského ži-

vota. Puškin sa stal vyhnancom – útechou 

mu bol osud rímskeho básnika Ovídia. Na 

diaľku sa stýkal s dekabristami A. Bestu-

ževom a K. Rylejevom. Vo vyhnanstve na-

písal Bachčisarajskú fontánu, ktorá sa 

stala predlohou pre známy balet Kaukaz-

ský zajatec. Začal písať Eugena Onegina 

a Cigáňov. V Kišineve sa stýkal s A.N. Ra-

jevským a jeho rodinou, M. F. Orlovom 

a ďalšími dekabristami z Južného spolku. 

Po pobyte v Odese cár zmenil rozhodnu-

tie a A.S. Puškinovi prikázal pobyt v Pskov-

skej gubernii. 

Ako sme už uviedli v prvej časti, A. S. Puškin 

zomrel roku 1837, po tom, čo ho súper zra-

nil vo vyprovokovanom súboji.      

V ďalšej časti seriálu sa budeme veno-

vať Puškinovmu pôsobeniu na Sloven-

sku a jeho vplyvu na slovenských bás-

nikov a spisovateľov. Pripomenieme 

si však i ďalších ruských spisovateľov, 

ktorí mali vzťah k A. S. Puškinovi a Puš-

kin zase k nim. Zhodou okolností aj oni

majú v tomto roku výročie – Nikolaj Vasilje-

vič Gogoľ okrúhle (1809-1852), kým Ivan 

Andrejevič Krylov neokrúhle (1769-1844). 

Aj oni ovplyvnili Slovensko a jeho kultúru. 

 Autorka je publicistka a vedecká pra-

covníčka

Snímky: Jiří Nosek ml.
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Ako hovorí v úvodnej kapitole, poslaním 

knihy je „v každom vnímavom Slovákovi pre-

hĺbiť vzťah k domovine“. Priznajme si, že 

v 21. storočí je história, kultúra a kultúrne 

dedičstvo v mnohých rodinách málo zná-

mou či pretriasanou témou. Z tohto hľa-

diska je Slovenská vlastiveda jednou z mož-

ností, ako kráčať po stopách a ozrejmiť si, 

čo vzišlo zo slovenskej pôdy.  

V takýchto intenciách, v snahe posilniť ná-

rodnú, kultúrnu i štátnu identitu, je koncipo-

vaná celá kniha. Rozsiahla úvodná kapitola 

nám na vyše päťdesiatich stranách osvet-

ľuje históriu Slovenska a konštituovanie slo-

venského národa. Od starobylého Devína, 

príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, 

stôp rímskeho vojska a etymologického vý-

kladu niektorých miestnych názvov, prijatia 

slovenčiny ako spisovného jazyka – až k naj-

novším dejinám: Deklarácii SNR o zvrchova-

nosti Slovenskej republiky, prijatie ústavy SR 

a vznik samostatnej Slovenskej republiky. 

V nasledujúcich kapitolách potom čitateľ pu-

tuje Bratislavou a priľahlým krajom. V Brati-

slave sa zastavíme nielen pri Primaciálnom 

paláci, bývalom Evanjelickom lýceu na Kon-

ventnej ulici, budove Umeleckej besedy na 

Dostojevského rade či pred budovou Slo-

venského národného múzea na nábreží Du-

naja, ale máme možnosť uvidieť aj menej 

známe objekty a dozvedieť sa čo-to o histórii 

s nimi spojenej – napríklad o slávnej kaviarni 

Au Café v Petržalke alebo divadle Aréna 

v Petržalke. Ruku na srdce, koľkí z nás, 

z Prahy, sa už dostali na cintorín v Slávičom 

údolí alebo do krematória v Lamači? V knihe 

máme možnosť vidieť vyobrazené hroby na-

šich významných dejateľov: Alexandra Dub-

čeka, Vavra Šrobára, Vladimíra Mináča, Vin-

centa Hložníka, Gustáva Husáka a ďalších.  

Po Slovensku s Drahoslavom
Machalom
Klub slovenskej kultúry nedávno dopĺňal svoje knižničné fondy. Medzi zakúpenými knihami ma zaujala jedna s titulom 

Slovenská vlastiveda (Bratislavská a Trnavská župa) od Drahoslava Machalu (Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2008). 

Známy slovenský novinár pracoval v bratislavskom Večerníku, Novom slove, denníku Republika a iných periodikách, kde 

spracúval zväčša kultúrnu tematiku. Napísal aj niekoľko kníh. V Slovenskej vlastivede zúročil rokmi zbierané poznatky 

o Slovensku (v tomto prípade ide o západné Slovensko, majú však nasledovať ďalšie diely), pričom ide najmä o heslá, 

ktoré sa zapísali do dejín alebo miesta narodenia či pôsobiská slovenských dejateľov. Na prvý pohľad je zrejmé, že 

miesta, ktorými nás sprevádza, viackrát navštívil a že má o nich rozsiahle vedomosti.

Nemenej zasvätené je aj putovanie susednými 

okresmi. Od kaštieľa rodu Zichyovcov v Ru-

sovciach sa dostaneme až k Pálfiovskému 

kaštieľu v Budmericiach, dnes Domovu slo-

venských spisovateľov, prejdeme Pezinkom 

a Modrou. V Modre sa pristavíme pri mene 

Štúr – Ľudovít Štúr tu prežil posledné roky 

svojho života – a Karol Štúr tu pôsobil ako 

profesor a rektor lýcea. V neďalekej Dubo-

vej zasa odpočíva spisovateľ Vincent Šikula. 

Západné Slovensko je spojené aj s menami 

osvietencov Juraja Fándlyho, Antona Berno-

láka, Jozefa Ignáca Bajzu a Jána Hollého.  

To už sme v Trnavskom kraji. Čo mestečko 

či dedina, to rodisko alebo pôsobisko neja-

kého významného dejateľa. Neobídeme Di-

vadlo Jána Palárika v Trnave ani tzv. trnav-

skú skupinu básnikov – konkretistov - Jána 

Stacha, Jána Šimonoviča, Miroslava Válka. 

V Studienke pri Malackách nás autor zave-

die k domcu, kde trávil posledné roky života 

Vladimír Mináč a kde pod povestnou slivkou 

napísal knihu esejí Sub tegmine. Veľa vý-

znamných mien je spojených s tunajším kra-

jom a žiadne neušlo pozornosti autora novej 

vlastivedy. Pri návšteve rodiska či pôsobiska 

významných Slovákov autor dáva priestor aj 

ich skutkom či spomienkam na to, ako sa 

zapísali do povedomia súčasníkov.

Isteže, nemusíme sa vždy bezo zvyšku sto-

tožniť s autorovou interpretáciou vlastenec-

tva, ktoré ho v zápale privádza povedzme 

k tomuto tvrdeniu (v úvahách o slovenskosti): 

„Balenie sa do slovenskej štátnej zástavy i ma-

ľovanie si štátneho znaku na tvár je novým zá-

zrakom prebudenia sa suverénneho národa. 

Preto je legitímne a primerané, aby bol na dre-

soch slovenských reprezentantov nápis SLO-

VENSKO. Rozhodne nie Slovakia! Ak sa ve-

deli hokejoví fanúšikovia aj komentátori naučiť, 

že SUOMI je Fínsko a TRE KONOR Švédsko, 

naučia sa vyslovovať aj Slovensko“. Nie som si 

istá, či komentáre tohto druhu patria do vlas-

tivedy, ale neupieram čitateľom vziať si z tohto 

a podobných textov, čo uznajú za vhodné. 

Inak, listovanie v takomto súhrnnom diele 

nám pripomenie pobyt na mnohých miestach 

SR a podnieti k návšteve tých dosiaľ ešte ne-

známych. Slovenská vlastiveda by sa mohla 

stať aj vhodnou inšpiratívnou pomôckou pri 

plánovaní ďalších, v minulosti takých obľú-

bených zájazdov Klubu slovenskej kultúry na 

Slovensko. Jednotlivé možné zastávky trás tu 

máme ako na dlani. 

Okrem dimenzie poznávacej má kniha aj ne-

menej významnú dimenziu estetickú. Kva-

litné fotografie, netradičné zábery a množ-

stvo dokumentov umocňujú jej príťažlivosť. 

 Autorka je novinárka, žije v Prahe

Repro: Slovpress

  Jarmila Wankeová
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Po pravde raz, bohdá dvakrát do roka, keď 

je Morava mútna, sú ryby pokojné. Papule 

vyvracajú nad hladinu, akoby v šenku chlapi 

do seba liali pivo.

V krčme je hrobové ticho. Len z cievy života 

neustále kvapká. Sťaby z porezaného prsta 

crčala krv. To pivo odkvapkáva do priprave-

ných krígľov. 

Za stolom glancujú zadky Floro Smejko 

a Francek. Pijú pivo ako dúha z Moravy. 

Floro dupne pod stolom gumenou čižmou 

a nahne sa do stredu stola. V rodnom jazyku 

si Uhrania zhlboka vydýchnu. Smejko sa po-

zrie na Flora.

„To poznáš? Keď v Uhorskej ešte nepoznali 

cuker a chceli si osladiť samorodácke víno? 

No, ponorili do neho lenový pytel, v ktorom 

boli modlitby pod názvom: Sladké nebeské 

kráľovstvo.“

Tým vôbec nemyslí na cenu cukru, ktorá 

stále rastie. Keď Uhrania hovoria v krčme 

špásy, tak najmä preto, aby zakryli pláštikom 

žartu, čo spolu kujú.

Úderom päsťou sa roztvoria dvere. Dnu sa 

vtisne Duro spievajúc hyperinflačnú pie-

seň: „Keď začala chudoba piť, bozajte nás 

vy páni v ...“

Obtrie sa o výčap: „Jednu borovičku.“

Hodí ju do seba a zamyslí sa. Vzápätí pre-

pukne jeho choroba – zúrivo hľadať pravdu. 

„Vieš, prečo nesmiem fajčiť? – No, prečo? 

– „Aby sa vo mne nechytil alkohol.“

Niet veru divu, že o Durovu spoločnosť ni-

jaký rozumný Uhran nestojí. Sú to fajčiari.

Sprisahanci od stola s hrmotom vstávajú. 

A z dverí krčmy sa vyvalia pod červenkastú 

oblohu, ktorú tak často opisujú spisovate-

lia v knihách o Záhorí. Držia v rukách vrecia 

a kosáky. Knísavým krokom idú za omamnou 

vôňou rieky. Morava sa rozliala do šírky. Ako 

hustá biela káva sa sotva vprace do mohut-

ného Dunaja. Pribehne k ním Smejkov polotú-

lavý pes. Pán ho hladká. No musíme priznať, 

že toho psa len šatí, uživiť by ho nevedel.

Milovníci prírody vojdú do plytčiny, kde 

sumce a kapry, veľké ako ruky, plávajú pa-

puľami pri hladine, lapajúc po vzduchu.

Ostrá špička kosákov im dáva ranu z milosti. 

Florovi v očiach prebleskol krvavý duch Mo-

ravy: „Tu si, ty moja rybia papuľa, v kroví 

učupená!“

Ako v Uhorskej Vsi ryby lovia
  Ján Hadraba

Rozbehne sa s kosákom nad hlavou, no-

hami rozrážajúc mútnu vodu.

Ostrie kosáka letí dopredu a telo pľantá za 

ním. Vražedná zbraň sa zapichuje vedľa roz-

tvorenej papule do živého mäsa. Velikánsky 

sumec je jeho. Šup s ním do mecha! Brodí sa 

pár krokov. Zrazu za žiabre z rákosia vytiahne 

veľkého kapra. Ryba sa s rozkošou obtiera 

o jeho nohy, členky mu pritom oplieskava 

chvostom. Floro sa čapce vo vode, kým zme-

sou rýb nenaplní celé vrece. Prehodí si ho 

cez plece a nahnutý dopredu opatrne našľa-

páva hore brehom na cestu do dediny. Tam už 

s plnými kabelami rýb a psom čaká Smejko. 

Nemotorne hore briežkom, obkročmo ťahá 

kaprami preplnené vrece Francek.

Zámeno „môj“ hrá veľkú úlohu v ich živote. 

Všetko, čo je okolo, patrí im. I to nebo nad 

hlavou.

Takto zaťažení tiahnu cestou okolo krčmy, 

k svojim hladným krkom. Je to jediný spô-

sob, ako nebyť od svojich ježibáb zožratí 

za živa. Zapichnuté ryby im hádžu na stôl, 

nech si ich podľa chuti poškrabkajú. Živé 

ryby vysypú z vriec do sudov s vodou. Ženy 

si škrabkajú a muži si idú pomastiť gágory.

V krčme okrem Dura nie je ani noha. Uhrané 

ako srnce poskakujú v Morave. Z nej sa zas 

vyteperia s ťažkými mokrými nákladmi, až im 

praskajú kĺby v nohách.

Po chvíli celá Uhorská Ves rozvoniava od 

pečených, varených a údených rýb.

K „športovej disciplíne“ – prepichnutie ryby 

kosákom – sa znovu vrátia podľa správ 

o vodných tokoch na Slovensku, heslo „Zá-

horská Ves (Morava)“. 

Pozývame vás, športoví rybári, na návštevu 

tejto obce, aby ste sa na vlastné oči mohli 

presvedčiť o kráse tunajšej prírody. Neverte 

nijakému miestnemu rybárovi, keď na otázku 

paštikára (tak prezývajú Bratislavčanov) od-

povie: „Áno, ryby tu boli, ale teraz...“

 Autor je novinár, žije v Prahe



VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo 1 Radiožurnál utorok 20:05 – 21:00

ČRo Brno pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo České Budějovice pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Hradec Králové pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Olomouc pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Ostrava pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Plzeň
 pondelok, streda 19:45 – 20:00

  piatok 19:30 – 20:00 (zostrih utorkového Radiožurnálu)

ČRo Regina Praha pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Region, Vysočina pondelok, streda 19:45 – 20:00

ČRo Sever pondelok, streda 18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00 w
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2. 5. o 19.00
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1

a 3. 5. o 19.00
Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Slovenské divadlo v Prahe 2009
14. ročník divadelného festivalu
I. S. Turgenev: Mesiac na dedine
Vášnivá láska v prekrásnom prostredí bohatého vidieckeho sí-
dla. Účinkuje súbor divadla Astorka – Korzo ´90 z Bratislavy.
Réžia: Roman Polák
Hrajú: P. Šimun, M. Sládečková, Z. Kronerová/S. To-
biasová, J. Kemka, M. Landl a ďalší 

3. 5. o 16.00 a 19.00
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka: Niekto to rád slovenské
Hrajú: S. Štepka, M. Nedomová, N. Pocisková, M. Ca-
ban, R. Felix, M. Kubovčík a ďalší
Réžia: Juraj Nvota
Predaj vstupeniek v pokladni divadla, rezervácia vstu-
peniek na tel. čísle 224 946 436 alebo na vstupenky@
bezzabradli.cz

SVET KNIHY PRAHA 2009
PONREPO, Bio Konvikt, Bartolomějská 11, Praha 1

4. 5. o 17.30
Prípad Barnabáš Kos 
Satirická tragikomédia o veľkej kariére malého človeka.
Réžia: Peter Solan 
Literárna predloha: Peter Karvaš

5. 5. o 17.30
Pieseň o sivom holubovi 
Poetické poviedky o deťoch a o vojne
Réžia: Stanislav Barabáš 
Literárna predloha, námet a scenár: Albert Marenčin 
a Ivan Bukovčan – po skončení premietania beseda 
s autorom námetu a scenára A. Marenčinom.

6. 5. o 17.30
Polnočná omša
Dráma malomestskej rodiny, do ktorej sa na Vianoce 
1944 náhle vracia syn – ranený partizán
Réžia: Jiří Krejčík
Literárna predloha: Peter Karvaš

7.5. o 17.30
Tri dcéry 
Aktualizácia starej ľudovej balady o otcovi a jeho dcérach
Réžia: Štefan Uher

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na máj 2009

15.00 – 18.00
Stánok L821 (ľavé krídlo), Priemyslový palác, Výstavisko 
Holešovice, Praha 7 
ŠTAFETA alebo PEN klub číta na veľtrhu Svet knihy 
2009
Slovenské odpoludnie – čítanie a prezentácia spi-
sovateľov Slovenského centra PEN klubu – I. Baláž 
(predseda Slovenského PEN klubu), M. Bátorová, J. Čo-
maj, A. Hykish, D. Stano, R. Kitta, J. Burza, E. Ondre-
jička, J. Šebesta.

14.00 – 14.50 
Sála Rosteme s knihou (pravé krídlo), Priemyslový palác, 
Výstavisko Holešovice, Praha 7
Prezentácia Literárneho informačného centra Bra-
tislava:
Pohľad späť – dva nové slovenské romány na tému 
nedávnej minulosti:
Dušan Šimko predstaví svoj nový román Gubbio – kniha 
udavačov (2009) a Pavol Rankov číta z nového románu 
Stalo sa prvého septembra /alebo inokedy (2008)
Moderuje: Alexander Halvoník
www.svetknihy.cz 

5. 5.
Veľvyslanectvo SR v ČR, Pelléova 87/12, Praha 6
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ BUDOVY VEĽVY-
SLANECTVA SR V PRAHE.
V kultúrnom programe účinkujú Jolana Fogašová (SR, 
mezzosoprán), Helena Vondráčková (ČR), Miroslav 
Žbirka (SR) a kapela Gustav Brom Big Band (SR, ČR). 
Vstup na pozvánky!

6. 5. o 17.30
NEBOTRASENIE
Koncert speváčky Kataríny Koščovej, spojený s krstom 
albumu „Nebotrasenie“ a vyhlásením výsledkov súťaže 
„Príležitosť pre textárov“.

13. 5. – 16. 5. 
Priestory DAMU, Karlova 26, Praha 1 (divadlo Disk, malá 
scéna-Řetízek, učebne)
Divadlo Na Zábradlí, Anenské nám. 5, Praha 1

ZLOMVAZ 2009
16. ročník divadelného festivalu vysokých umelec-
kých škôl DAMU, JAMU a VŠMU. Vysokú školu mú-
zických umení Bratislava zastupujú hry:

14. 5. o 19:30
Divadlo Disk
A. N. Ostrovskij: Nemá kocúr večne hody 
Réžia: J. Bielik

15. 5. o 13:00
Divadlo Disk
B. Srbljanovič: Rodinné príbehy
Réžia a scénografia: Zoja Zupková

15. 5. o 17:30
Divadlo na Zábradlí
L. Brutovský: Krížovkári
Réžia: Lucia Pavelková

16. 5. o 16:30
malá scéna Řetízek
W. Shakespeare: Oko za oko
Réžia: Peter Weinciller

Sprievodný program:

14. 5. o 20:00
divadlo DISK
Slovenský večer – kapela Juana Valjuana z VŠMU 
Bratislava

18. 5. o 10.00 
Slovenská poézia a próza 
Komponovaný literárny program pre študentov praž-
ských stredných škôl

19. 5. o 10.00 
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Výchovno-dramatický program pre deti o slovenčine 
a jednej rozprávkovej krajine.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka

19. 5. o 20.30 
Café Teatr Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
Slovensko-české tango 2009 – hra na city alebo o ci-
tovom živote futbalového rozhodcu.
Retro-komédia so spevom a tancom po tridsiatich ro-
koch. Hrajú: Zuzana Krónerová (SK), Jan Sedal 
a ďalší. Réžia: Ivan Balaďa.

20. 5. o 18.30 
MÓDNA ODEVNÁ TVORBA NA SLOVENSKU V RO-
KOCH 1994 – 2009
JITKA KLETTOVÁ-MIKULOVÁ – Výstava originálnych 
modelov, textových a obrazových materiálov spracova-
ných k 15. výročiu pôsobenia tejto odevnej výtvarníčky.
Výstava potrvá do 5. 6. 2009
Programy sa uskutočnia v priestoroch Slovenského in-
štitútu, Jilská ul. 16, Praha 1, ak nie je uvedené inak. 

Zmena programu a termínov vyhradená.
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