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Ivan Horváth (1904-1960) iste nepatrí medzi 

našich najznámejších spisovateľov. Starší sa 

o ňom v dejinách literatúry učili striedavo, 

podľa toho, čie názory boli práve v kurze 

alebo nie, nuž a či po jeho diele siahnu dnes 

tí mladší, možno úprimne pochybovať, na to 

je moderný internetový vek až príliš zvodný 

a príliš plytký. 

Nedávno ma milo potešila jedna spriate-

lená duša, vzdelaná dáma, veľká znalkyňa 

slovenskej literatúry – či by som vraj v niek-

torom článku do Listov nepripomenul Hor-

váthove myšlienky z čias tesne po druhej 

svetovej vojne. Dodala, že totiž sú stále ak-

tuálne. Konkrétne mala na mysli úvahu na-

zvanú „Slováci v Amerike“, ktorá bola neskôr 

(1966) zaradená do knihy Horváthových čŕt 

„Návrat do Paríža“. 

I. Horváth píše: „Áno, v Amerike sú ešte Slo-

váci, ale... Ale treba si uvedomiť, akí sú to 

Slováci a koľko ich je. Americký melting pot 

je inštitúcia najúčinnejšia svojho druhu. Ne-

pomerne humánnejšia než Aponyiho zákony, 

ale tým výkonnejšia. Americký spôsob je taký 

odlišný od nášho, že každého, kto sa tam 

zdržuje, donúti buď sa mu podrobiť, buď za-

hynúť, prípadne odísť. A že životný štandard 

je poväčšine vyšší než u nás, a teda lákavý, 

skoro každý sa mu ochotne podrobí. Na-

stáva premena, ktorá zotiera nielen vonkaj-

šie znaky, ale pôsobí aj do hĺbky. Tí odolnejší 

ostávajú ešte rečou i citove Slováci, ale zmýš-

ľaním sa už často poameričtia. Deti, ktoré do 

svojho šiesteho roku nevedia po anglicky, po 

roku v škole už vedome nechcú po slovensky 

Zelená národná 
ratolesť

hovoriť. Skoro všetci tí, ktorých ešte možno 

za Slovákov považovať, sa rozprávajú so svo-

jimi deťmi po anglicky – a pokladajú za priro-

dzené, že tieto síce chodia do slovenského 

kostola, ale na anglické bohoslužby. Takíto 

Slováci žijú v Amerike a s takýmito musíme aj 

rátať. Aj to nie na dlho. I rady tých sa zreteľne 

zmenšujú, prvá generácia vymiera, nie je po-

silňovaná novým prílevom. V druhej generá-

cii už zriedkakedy vidieť, žeby niektorý vedel 

dobre po slovensky. Deň, keď ich bude len 

hŕstka, je už na dohľad.“

Dočítal som Horváthov novinový článok 

starý dobrých šesťdesiat rokov a prižmú-

ril oči. V duchu som sa nevdojak preniesol 

do súčasnosti a snažil sa zahnať asociácie, 

ktoré sa mi naliehavo tlačili do mysle. Iste, 

každé porovnanie kríva, ale predsa len – 

nepripomína vám niečo stav, ktorý popísal 

I. Horváth? Nie je náhodou tá krajina v Eu-

rópe, kdesi celkom blízko? A robíme všetko 

pre to, aby sa taká situácia neopakovala? 

Otázok dosť, odpovedí pomenej. Ale dosť aj 

dôvodov na zamyslenie. 

Jozef Gáfrik

 Autor je novinár

Kresba Jan Tomaschoff
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 Ako to myslíš s tou náhodou?

Tak ako hovorím. Môj život – aspoň teda v tej 

dávnej fáze pred štyridsiatimi rokmi – bol plný 

náhod. Náhodou som bol v auguste šesť-

desiateho ôsmeho na študentskej brigáde 

v Londýne. Náhodou vtedy prepadli Rusi 

Československo. Alebo to nebola náhoda? 

Vlastne je to jedno. Náhodou som sa dostal 

do Kanady. Náhodou som stretol svoju ženu. 

Náhodou som sa stal fotografom.

 Takže žiadna „vyššia“ moc? Žiadna 

túžba od mladosti? Žiadne osudové 

vnuknutie?

Vôbec nie. O fotografovaní som nemal ani potu-

chy. Začnem Kanadou. Keď som sa rozhodol 

pre emigráciu, s pár dolármi vo vrecku, chla-

pec z nejakého ďalekého Humenného, bez 

kohokoľvek, o koho by som sa mohol oprieť, 

žiadal som o azyl kdekoho – Ameriku, Austrá-

liu, Nový Zéland; náhodou ma vyslyšali Kana-

ďania. Tak som odišiel do Kanady. Chvíľu som 

sa tam potĺkal, ako sa dalo, blúdil po uliciach 

Toronta bez predstavy, čo ďalej. Raz som sa 

celkom náhodou zastavil na jednej výstave 

v škole, o ktorej som nič nevedel. Bola to pre-

Môj život sú samé náhody

„Ak sa dá vztiahnuť na niečí život známy verš z pesničky Voskovca a Wericha, že život je len náhoda, tak na sto percent 

platí pre môj život. Sú to samé náhody“, hovorí Juraj Dojč, teda presnejšie Yuri Dojc, jeden z najvýznamnejších sloven-

ských fotografov pôsobiacich trvalo v zahraničí. Konkrétne – v Toronte. V máji navštívil Prahu, aby v Slovenskom inštitúte 

osobne otvoril svoju výstavu aktov nazvanú Cez oceán 2/Across the ocean 2. Ideálna možnosť porozprávať sa.

stížna Ryersonova univerzita, na ktorej bola 

práve nejaké fotografická výstava.

 ... a tam si – náhodou – niekoho stre-

tol, však?

Presne tak. Prezeral som si vystavené fo-

tografie a vtedy sa pri mne pristavil nejaký 

chlapík. Chvíľu sme sa rozprávali, povedal 

som mu, kto som, ako som sa dostal do Ka-

nady – všetko, čo sa vtedy týkalo okupácie 

a Československa, bolo veľmi živé. Bol som 

vlastne priamy svedok i obeť a moje rozprá-

vanie toho človeka zaujalo. Tak sa ma spýtal, 

či by som nechcel študovať na tejto škole, 

napríklad fotografovanie. Zrejme z toho, 

že som bol na výstave fotografií, usúdil, že 

sa o fotografovanie nejako špeciálne zaují-

mam. Nezaujímal som sa. Bol som tam ná-

hodou. A z chlapíka, ktorý ma tam náhodou 

stretol, sa náhodou vykľul sám rektor.

 Takže si sa dostal do školy a začal si 

študovať niečo, o čom si nemal ani po-

tuchy.

Ale keď som už šancu dostal, pustil som 

sa do štúdia plnou parou. Mal som dvad-

saťpäť rokov a vedel som, že iná šanca ne-

bude. Lepšie povedané: iná podobná šanca 

by mohla, ale rovnako aj nemusela prísť. Až 

neskôr som sa dozvedel, že na tejto vyso-

kej škole neprijmú takmer osemdesiat per-

cent uchádzačov. Ja som bol jediný, ktorý 

sa dostal na tú školu takýmto čudným spô-

sobom, bez pohovoru, bez skúšok. Asi som 

bol rektorovi sympatický a možno sa zľutoval 

nad mojím osudom. Keby som sa tam ná-

hodou neobjavil presne vo chvíli, keď tadiaľ 

rektor prechádzal – alebo keby som tam pri-

šiel o päť minút skôr či neskôr – môj život by 

sa na sto percent odvíjal úplne inak.

 Bolo ťažké študovať v neznámom 

prostredí neznámy predmet v tvrdej ka-

pitalistickej konkurencii?

Ani nie. Keď si mladý, nič nie je ťažké. Oproti 

kanadským študentom som mal výhodu 

v tom, že som mal hlbší prehľad o umení. 

Oni boli výborní technicky. Ja som väčšmi 

chápal, čo je umenie, oni lepšie poznali apa-

ráty. Takto som sa – teraz už vlastne nie ná-

hodou – dostal k práci fotografa v študent-

skom časopise. 

  Igor Otčenáš

Fotograf Yuri Dojc:
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 Študentský paparazzi?

Nie, naopak. Šlo o seriózne noviny, dokonca 

nezávislé. Patrili študentskej únii, takže sa 

tam písalo a fotografovalo veľmi slobodne 

a kriticky. Za dva roky som sa vypracoval do 

pozície fotoeditora. Všetci moji vtedajší ka-

maráti z tých novín sa potom postupom času 

stali známymi kanadskými osobnosťami ve-

rejného života, novinármi, pracovníkmi me-

diálnych agentúr, televízie. Naučili sme sa 

tam, ako sa pracuje. Bola to veľmi inšpira-

tívna spolupráca, lebo bola veľmi slobodná.

 Dalo sa byť potom slobodným aj 

v praxi? Nemusel si robiť nejaké kom-

promisy? Napríklad medzi umením a ko-

merciou, medzi kvalitou a kšeftom?

V podstate nemusel. Už v škole, ako hovorím, 

som sa naučil byť slobodným. Dostal som 

prácu u jedného z najlepších kanadských fo-

tografov Petra Croydona. Po dvoch týždňoch 

som sa začal nudiť. Slobodne som sa rozho-

dol odísť a začať na vlastnú päsť. Vlastne od-

vtedy až dodnes, čo je dobrých tridsať rokov, 

som slobodný človek, nikdy som nemal stále 

zamestnanie a živím sa iba tým, čím chcem. 

 Bolo možné uživiť sa fotografovaním 

a byť pritom na voľnej nohe?

Netvrdím, že to bolo ľahké, ale zahryzol som 

sa a už som príležitosť nepustil. Vyplatilo sa 

mi to. Urobil som si ukážkový album svojich 

diel a začal som obchádzať agentúry, klopať 

na dvere. A tie sa otvorili.

 Čím si, podľa teba, zaujal? Prečo 

práve ty?

Možno tým, že som sa od počiatku usiloval vy-

hnúť sa kompromisu, o ktorom si hovoril. Ale 

nie v tom zmysle, že by som prijímal jedno a od-

vrhoval druhé, teda iba umenie a žiadna komer-

YURI DOJC
Narodil sa 12. mája 1946 v Humen-

nom. Žije v Toronte a patrí medzi sve-

tovú fotografickú špičku. Neuznáva žán-

rové hranice. Nepozná rozdiely medzi 

reklamou, voľnou tvorbou alebo soci-

álnym portrétom. Keď sa ho istý ame-

rický novinár opýtal, či sa cíti viac umel-

com alebo nadšencom, odpovedal: „Cítim 

sa ako človek, ktorý bláznivo miluje foto-

grafiu. Fotografia je moje náboženstvo. 

Ja vlastne nepracujem. Ja ňou žijem.“

Má za sebou tridsaťročnú úspešnú me-

dzinárodnú kariéru v oblasti komerčnej 

a umeleckej fotografie. Absolvoval Ryer-

sonovu univerzitu v Toronte. V roku 1975 

si založil vlastné fotografické štúdio. Pra-

cuje pre významné reklamné agentúry po 

celom svete. Okrem komerčnej fotografie 

sa stále venuje aj umeleckej tvorbe. Dojc 

je členom prestížnej kanadskej skupiny 

fotografov - Photosensitive, ktorá sa špe-

cializuje na projekty zo sociálnej oblasti, 

ako sú bezdomovci, chudoba, boj proti 

AIDS atď. 

Nevyhýba sa ani komercii, jeho svetom bol 

dlho reklamný biznis. Pracoval pre Pana–

sonic, General Motors, Mercedes či Su-

zuki. Pre taliansky L´espresso pripravil sé-

riu aktov Eros a Fotografia.  

Za tvorbu získal mnoho ocenení. V an-

kete časopisu Studio, kto sú najlepší fo-

tografi v Kanade, sa Dojc umiestnil medzi 

prvými piatimi. Vydavateľstvo Taschen za-

radilo jeho fotografie medzi najlepšie akty 

20. storočia. 

Nezabudli na neho ani v jeho rodnom 

meste. Za prínos do svetovej fotografie 

a úprimný vzťah k rodnému mestu sláv-

nemu rodákovi v roku 2006 udelili ocene-

nie „Čestný občan mesta Humenné“.

cia, iba kvalita a žiaden kšeft. Usiloval som sa 

to nejako spojiť dohromady. Podľa mňa ume-

nie a komercia nemusia nevyhnutne byť v proti-

klade. A keď robíš kšeft, vôbec to nemusí zna-

menať, že nebude kvalitný. Možno mi neuveríš, 

ale aj z bulváru sa dá niečo naučiť.

 Ale nepochybne si mal aj umelecké 

ambície...

Ani nie, ony prišli akosi samy od seba. Bol 

som emigrant, musel som myslieť na to, ako 

tam budem žiť, z čoho budem platiť náklady. 

Inými slovami: musel som byť oveľa praktic-

kejší než klasický umelecký fotograf. Ten sa, 

obrazne povedané, vznáša kdesi nad ob-

lakmi, žije – alebo sa snaží žiť – v nejakom ide-

álnom svete, nie je racionálny. Ja som vlastne 

ani nevedel, čo je to umelecká snímka.

 Ako ťa, nielen ako fotografa, prijala 

nová vlasť, Kanada?

S adaptáciou som nemal problémy. Je to trochu 

konzervatívna krajina, teda aspoň Toronto. Keď 

som prišiel s vlastnými fotografiami, s náznakmi 

otvorenej sexuality, surrealizmu, nebol som si 

istý, ako ich ľudia prijmú. Ale možno práve tým, 

že som v zásade šiel proti prúdu, som zaujal. 

To isté bolo potom s reklamou, ktorú som robil. 

Asi som do nej priniesol nejaký voľnejší pohľad. 

Neviem. Ale takto som to cítil a vlastne cítim do-

dnes. Postupne som si získal reputáciu, lebo 

som do reklamnej fotografie vnášal aj vlastné 

nápady. Bola to iná éra než dnes, keď ti agen-

túry v podstate nadiktujú, čo a ako robiť. Marke-

ting nepustí. Už v tom nie je veľa priestoru  pre 

náhodu, o ktorej som hovoril na začiatku. 

 Autor je riaditeľ Slovenského inštitútu 

a publicista

Foto Yuri Dojc a Jan Juránek (otvorenie vý-

stavy)

Otvorenie vernisáže v Galérii Slovenského inštitútu 13. mája 2008; na snímke Yuri Dojc, hostiteľ Igor Otčenáš 
a saxofonista Petr Kořínek
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a Prílivové vlny Slovákov do 
Čiech a na Moravu po roku 
1945 do roku 2005
ako východisko pre kultúrny a sociálny kapitál 
súčasnej slovenskej menšiny v Českej republike

  Helena Nosková

(4. časť)

Prinášame vám ďalšiu časť príspevku Heleny Noskovej o príchode Slovákov po roku 1945 do Čiech a na Moravu.

Rok 1947

Hoci rok 1947 znamenal pre české krajiny 

predovšetkým transfer volyňských Čechov, 

ktorý sa začal v januári 1947 a skončil v júni 

1947, vláda počítala s prílivom ďalších pra-

covných síl pre baníctvo, lesníctvo, priemy-

sel, horské pastvinárske družstvá. 5. janu-

ára 1947 vláda na svojej 50. schôdzi uložila 

ministerstvu zahraničných vecí urýchliť jed-

nanie a uskutočniť návrat krajanov z Rumun-

ska v počte 15 000 robotníkov (t. j. 60 000 

aj s rodinnými príslušníkmi), ktorých štát po-

treboval ako pracovné sily do poľnohospo-

dárstva a do priemyslu. Avšak už vo februári 

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

sa zdvihla vlna nespokojnosti medzi Slo-

vákmi, reemigrantmi z Rumunska, ktorí boli 

osídlení v južných i západných Čechách. Žia-

dali návrat na Slovensko. Záznamy z rokova-

nia zástupcov MNV a Slovákov z Rumunska 

hovoria o výraznej nespokojnosti osídlencov 

s miestnymi podmienkami, na základe kto-

rých odmietli podpísať vyhlásenie MNV, že 

budú hospodáriť na pridelených usadlos-

tiach. Ako príklad uvádzam výňatky z archív-

nych prameňov.

»Všichni společně prohlásili a podepsali 

úřední záznam, že nepřistupují na pod-

mínky řádně hospodařit v obci Pomezí 

i v obci Vitiněves. Jako důvod uvádí, že se 

k reemigraci rozhodli, aby se mohli vrátit 

mezi svoje rodné bratry Slováky a do his-

torických zemí, že odešli na dočasné ze-

mědělské práce, že jim bylo slíbeno, že po 

odsunu Maďarů se budou moci vrátiti zpět 

na Slovensko.«

Predstavitelia MNV rozobrali celú situáciu, 

vrátane prídelov 4 ha  pre týchto lesných 

robotníkov a v závere uviedli:»»...předsta-

vitelé MNV pod osobní odpovědností nut-

ného převychování pro náš způsob  života, 
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za účelem zvýšení úrovně těchto ve většině 

negramotných osídlenců dospěli k závěru, 

že nelze překlenout nedůvěru národnostní, 

která jest těmto osídlencům vlastní, vyplývá 

z rozdílné úrovně hospodářské, sociální 

a kulturní.«

Preto prijali rozhodnutie, aby sloven-

ským reemigrantom bol umožnený urých-

lený návrat na Slovensko a aby sa v juž-

ných Čechách osídľovalo naďalej české 

obyvateľstvo. Obdobné prípisy prichádzali 

z okresu Prachatice, Kaplice alebo Soko-

lov. Všetkým reemigrantom umožnili české 

inštitúcie návrat na Slovensko. Väčšina 

z nich sa však v rokoch 1948 – 1951 vrá-

tila nazad do Čiech, pretože na Slovensku 

nezískali sľúbenú pôdu a dom. Posilnili tým 

opäť percentá Slovákov zo Slovenska v šta-

tistických výkazoch ako migranti z južného, 

západného, ale aj východného či stred-

ného Slovenska.

V dňoch 10. – 22. 2. 1947 navštívila mestá 

a obce s vyšším percentuálnym zastúpe-

ním delegácia zo Slovenska, pozostávajúca 

z predstaviteľov Matice slovenskej v Mar-

tine, Povereníctva informácií a Povereníctva 

školstva a osvety.  Počas cesty bolo založe-

ných 29 miestnych odborov Matice sloven-

skej  v  mestách a obciach stredných, sever-

ných a západných Čiech.  

Osídľovanie volyňských Čechov na poľ-

nohospodárskych usadlostiach či živnos-

tiach prebiehalo pomaly a skončilo sa až 

v roku 1948. V júni 1947 však ministerstvo 

poľnohospodárstva zrušilo  zákaz osídľo-

vania inými uchádzačmi ako volyňskými 

Čechmi. Na jeseň opäť pokračoval prí-

liv migrantov zo Slovenska a slovenských 

reemigrantov do Čiech, s tým rozdielom, 

že záujemcovia prichádzali ako pracovníci 

horských pastvinárskych družstiev a ako 

robotníci do priemyselných závodov a ba-

níci do baní.  

Od polovice roku 1947 pripravovala komisia 

KSČ pre otázky osídľovania návrat krajanov 

z Rumunska, Juhoslávie a Bulharska. Mala 

záujem o nemajetných krajanov, ktorí by sa 

stali členmi KSČ a podporili by politiku KSČ 

v novoosídľovaných krajoch.  Slovenskí po-

litici nestáli ich záujmu v ceste, pretože pre-

sídlenie reemigrantov do Čiech bolo pre  slo-

venských komunistických  politikov výhodné. 

Získavali tak voľnú pôdu pre osídlenie dôver-

níkov, ktorí podporovali túto politiku. 

V lete 1947 sa uskutočnila služobná cesta 

zástupcov KSČ do Rumunska. Členovia de-

legácie obišli predovšetkým nemajetných 

krajanov v rumunskom Rudohorí; naučili ich 

spievať internacionálu, pripravili časť z nich  

pre vstup do KSČ ešte pred presídlením 

a časť z nich po presídlení a na záver uro-

bili veľký nábor na presídlenie  do Česko-

slovenska. 

Dôverné správy členov delegácie zo sep-

tembra 1947 uvádzajú, že z Rumunska sa 

budú do českých zemí presídľovať sloven-

skí reemigranti – komunisti, ktorí sa zriekajú 

prídelov usadlostí a prídu pracovať do Čiech 

ako námezdné pracovné sily.

»Společně se soudr. Štědronským jsme pře-

svědčili soudr. Zieglera o tom, aby rumunští 

reemigranti-Slováci byli přidělováni do les-

ních oblastí v Šumperku na Moravě, Českých 

Budějovicích a k pastvinářským družstvům, 

protože reemigranti  tyto práce v Rumunsku 

zastávali a dvouletka je potřebuje...«

Politický boj politických strán sa premietol 

aj do reemigrácie našich krajanov. Ako uvá-

dzajú autori dôverných správ aparátu KSČ, 

museli v Rumunsku, ale aj v Bulharsku če-

liť propagande, ktorú pripravili učitelia, čle-

novia strany národne socialistickej či prívr-

ženci demokratickej strany na Slovensku. 

KSČ však bola vo svojom úsilí dôsledná – 

príliv reemigrantov z Rumunska sa uskutoč-

nil už v jesenných mesiacoch roku 1947 

a pokračoval v ďalších rokoch. Slovenská 

národná rada požiadala Úrad predsedníc-

tva vlády o zabezpečenie národných, kultúr-

nych a sociálnych potrieb pre Slovákov žijú-

cich v Čechách. Na jej predstavu o založení 

slovenských škôl, kultúrnych a ďalších za-

riadení odpovedala česká strana nižšie cito-

vaným prípisom. Iniciatíva mala prísť zo slo-

venskej strany a česká strana bola ochotná 

umožniť jej realizáciu, či už sa týkala vzdelá-

vania v materinskom jazyku alebo fungova-

nia kultúrnych inštitúcií. Počiatočný záujem 

Slovákov v Čechách utlmili politické zmeny.

Rok 1948

Podľa archívnych prameňov rok 1948 zna-

menal mierny odliv Slovákov z českých kra-

jov v dôsledku industrializácie Slovenska 

a naopak, výrazný príliv Slovákov z Rumun-

ska a ojedinele aj z Bulharska a Juhoslá-

vie. Zároveň začali prichádzať prví Slováci 

v rámci organizovaného náboru pracov-

ných síl – podpisovali pracovné zmluvy na 

3 – 6 mesiacov, zriedkavo na dlhšie.

Zvláštnosťou tohto obdobia boli rýchle pre-

suny učňov a učníc – t. j. neplnoletej mlá-

deže – do Čiech na doučenie alebo bri-

gády. Nábor súvisel so zmenou režimu, 

s prechodom k totalitnej moci a trval de-

saťročie (1948 – 1958) v temer nezmene-

nej podobe. Rok 1948 teda priniesol nový 

prvok do migrácie Slovákov zo Slovenska. 

Zároveň sa ním riešilo aj naplnenie pracov-

nej povinnosti všetkých obyvateľov a po-

stupne i zamestnanosť žien. V migrácii sa 

odzrkadlilo znárodnenie a postupná kolek-

tivizácia, ktorá znamenala neukotvenosť 

obyvateľov vo vlastnom regióne a ponechá-

vala im priestor pre dochádzku alebo mig-

ráciu za prácou.

Rok 1948 bol významný aj pre vracajúcich 

sa krajanov zo zahraničia. Pracovníci, prí-

tomní na porade konanej 21. januára 1948 

na Povereníctve sociálnej starostlivosti vo 

veci reemigrácie Čechov a Slovákov z Ru-

munska, Bulharska a Juhoslávie dospeli 

k záveru, že väčšina krajanov bude umiest-

nená v Čechách, kde je dostatok bytov 

i menšej výmery pôdy, rovnako ako aj pra-

covných príležitostí. Na Slovensku toho 

času neboli obydlia a pôda pre reemigran-

tov.

Podľa predbežných odhadov žilo v českej 

časti republiky asi 250 000 Slovákov. Slo-

venské vládne orgány počítali s ich postup-

ným návratom a s tým, že títo ľudia sa v čes-

kom prostredí neodnárodnia. Preto hodlali 

posilniť činnosť Miestnych odborov Matice 

slovenskej, ktoré boli nedávno založené 

v mestách a obciach s vyšším percentom 

Slovákov. V duchu tejto politiky sa rozhodli 

vyslať do Čiech aj slovenských osvetových 

inšpektorov.

 Autorka je historička

Foto: autorka
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Údiv je ten nejzákladnější krok k poznávání, 

protože je všezahrnující. Na konci tvořivého 

údivu stojí porozumění a rozumění tomu, co 

má být poznáno, případně osvojeno. Údiv 

ve své podstatě učí člověka zření, novému 

vidění na cestě za poznáním. Tím značkuje 

cestu k uchopování toho, co bylo dosud ne-

poznané a neosvojené.

Člověk se už jako dítě rodí s údivem, který 

mu pomáhá poznávat okolí, svět a později 

i sebe sama. Údiv a úžas nad něčím mu v út-

lém věku splývají; dítě je ve svém raném vý-

vojovém stadiu vystaveno nesčetným a ve 

své podstatě mohutným překvapením, žas-

nutím nad tím, co je pro něj v jeho okolí 

nové, dosud nepoznané. Říká se, že Homér 

chápal údiv jako žasnoucí zření, tedy něco, 

co může být za jistých okolností objasněno. 

Možná, že bychom žasnoucí zření měli brát 

vážně, protože už Platón se zmiňoval o tom, 

že údiv stál kdysi na počátku filosofie.

Údiv ve svých základech provází každého je-

dince nejen dětstvím, ale vlastně celým živo-

tem, protože každý z nás už svým zrozením 

a v průběhu celé své existence se dotváří, 

proměňuje a nabývá osobních zkušeností 

a vědomostí o řádu světa i o sobě samém. 

Vztah mezi údivem a sebedotvářením je velmi 

blízký. Dotváření člověka má svůj nejranější 

počátek v nefalšovaném, počátečním a bez-

prostředním údivu.

Dotvářet člověka, sebe sama, znamená, že 

musíme vyjít ze skutečnosti, že mnohé v ži-

  Zdeněk Eis

Údiv jako 
žasnoucí zření
Prinášame vám ďalšiu úvahu Zdeňka Eisa, ktorá je zameraná na kritické myslenie. Skúsme spolu s jej autorom v nej hľa-

dať odpovede na problematiku údivu.

votě je velice proměnlivé a ve svých důsled-

cích nestabilní, podléhající vývojovým a jiným 

změnám. Základem života je totiž změna. To 

vede k tomu, že člověk v průběhu života 

hledá pevné body, byť by to byly hodnoty 

prozatímní, o které se můžeme opírat jen 

dočasně. Hledání jistot je to, po čem člověk 

touží po celý život, ale nalézá je jen někdy.

Údiv neznamená zmatenost, pouhé překva-

pení, nepřekonaný chaos v tom, co člověk 

dosud nevěděl. On totiž údiv a z něho ply-

noucí nový poznatek znamená něco velice 

podstatného. V okamžiku údivu začínáme 

přemýšlet o tom, co nám bylo dosud skryté. 

Tak totiž zvolna dospíváme k tomu, že údiv 

vede k myšlení o dosud nepoznaném. Člo-

věk takto postupně přichází na to, že údiv 

je údělem člověka a že právě údiv stojí na 

počátku všeho jeho myšlení i konání.

Údiv je nejen prvním projevem objevování 

univerza, ale také sebe sama, přirozeného 

světa, v němž žijeme. Často právě z údivu 

nad něčím začíná člověk přemýšlet, myslet 

na to, co vyplynulo z jeho podivení nad tím, 

co dosud nepoznal, nevěděl nebo nechápal, 

neboť každý jedinec do jisté míry osobně se 

vším, znovu a opakovaně začíná. Po celý život 

se nejednou ocitá v „zajetí“ lidí, věcí, různých 

projevů vlastní existence, které ho přímo či 

nepřímo tvarují, protože se ho týkají a někdy 

i dotýkají a hlavně ho po čase udivují.

Být zajat údivem, vnořen do podivování se mno-

hému, co se kolem něho a v něm od počátku 

do konce odehrává – takový je nejvlastnější 

průběh lidského bytí − existence člověka. 

Každý člověk tímto způsobem vstupuje do dění 

kolem, do sebe sama a je plně zaujat jeho in-

tenzitou, naléhavostí, ale také překážkami, jimiž 

je prostřednictvím údivu vystaven. Stále překva-

povaný člověk svým blízkým i vzdáleným oko-

lím, sám sebou a někdy je ohromován i vlast-

ním podivováním. Často si říká: Jak jsem mohl 

tak dlouho chodit kolem toho a nevidět to, co 

jsem vidět měl a potřeboval. To vše má své ná-

sledky buď v narůstajících nejistotách či v nad-

šení nad tím, co sám objevuje a vytváří.

Ostatně sám obsah pojmu údiv má jisté význa-

mové rozpětí mezi roztrpčením a úsměvností, 

která zpravidla pramení ze základního neso-

uhlasu mezi očekáváním a reálnou skutečností. 

Schopnost opravdového údivu sehrává nejed-

nou v životě jedince osvobozující úlohu, pro-

tože otevírá brány k dosud nepoznanému a to 

ho vede k prohloubení vlastního nitra, jeho Já.

Celý proces zespolečenšťování a výchovy 

člověka od raného dětství až do pozdní do-

spělosti je vlastně plný údivů, které jsou pro-

vázeny různými emocemi. V tomto procesu 

hraje svou roli i to, jak unést obdivný údiv.

Údiv nad něčím se také stává běžným prostřed-

kem k osobnímu i osobnostnímu růstu a zrání. 

Touto cestou můžeme dojít k poznání: Čemu se 

divím, tomu se snažím porozumět. Kromě toho 

nás údiv nad něčím neznámým a problematic-

kým vede k touze poznat nepoznané. Údiv však 

není ještě samo myšlení, ale teprve ohlašující 

se nástup k ohlašujícímu se počátku myšlení. 

Údiv je spíše snůškou jednotlivých naladění člo-

věka, která jsou předstupněm k myšlení. Často 

se jedná o vnitřní mohutný proces, který spěje 

k cíli od emocí k myšlení a který ústí v další po-

znávání. S prvním údivem člověk začíná myslet. 

Zvládnutí údivu a s tím spojená nová poznání 

vedou k myšlenkově a emočně novým souvis-

lostem; smyslem této intence může být nazna-

čování cesty z nejistot, způsob jak zvládnout 

svět i sebe, jak zmáhat svůj vlastní život.

Cílem tvořivého údivu se stává porozumění 

a rozumění. Každé rozumění tomu, co nás 
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Rafaj na videozázname zjavne nevyzerá vo svo-

jej koži, pôsobí roztržito a nervózne, a pri od-

chode do poslaneckej kancelárie sa zmohol 

sa na jediné vyjadrenie, keď novinárom pýtajú-

cich sa na podpis pohrozil súdom. Prípad ne-

komentoval ani predseda SNS. Jeden z najväč-

ších chlapákov Slovenska, ktorí nemá problém 

nasadnúť do tankoch na Budapešť, spolu so 

svojou pravou rukou zaliezli a čušali ako voš 

pod chrastou. Naozaj odvážne a priame rieše-

nie, zasa raz celému národu ukázali, ako by sa 

mali chovať správni Slováci. 

Ako na spasenie sa čakalo na reakciu pred-

sedu parlamentu Pavla Pašku, o to viac, že 

Slota s Rafajom sú jeho partneri z vládnej ko-

alície, čo dávalo záležitosti nádych pikant-

nosti. Prekvapenie sa nekonalo. Poriadok je 

síce poriadok, Paška sa vyrovnal so situáciou 

jednoducho. Podozriví mu potvrdili, že pod-

pisy sú pravé, a predseda NR SR im uveril. 

Obvinenia z falšovania podpisu označil za in-

dície, na základe ktorých nemožno konštato-

vať porušenie zákona. Zároveň pohrozil politi-

Život poslancov – 
život v ilúzii

kom SDKÚ-DS Mikulášovi Dzurindovi, Ivanovi 

Miklošovi a Martinovi Padovi, že dá preskú-

mať ich dochádzku do parlamentu a v rokova-

cej sále mával prezenčnými listinami, na kto-

rých sú vraj ich podozrivé podpisy odlišné od 

predchádzajúcich. Tlač a opozíciu obvinil, že 

vymyslenou kauzou chcú znížiť dôveryhod-

nosť parlamentu. Odmietol zverejniť záznamy 

parlamentných televíznych kamier či originály 

prezenčných listín poslancov NR SR, ako ho 

o to požiadali predsedovia poslaneckých klu-

bov SDKÚ-DS a KDH.  

Opozícia Paškove kroky komentovala slovami, 

že predseda NR SR kryje podvod. „Ako by 

dopadol jednoduchý človek, ktorý by necho-

dil do roboty, akú by mal výplatu?“, opýtal sa 

Dzurinda. Slota totiž, podobne ako iní zákono-

darcovia, aj na základe podpisov o prítomnosti 

v parlamente poberá poslanecký plat (asi 110 

tisíc Sk). Ak by sa dvakrát nepodpísal, respek-

tíve nehlasoval a nebol by v dané dni osprave-

dlnený u predsedu parlamentu, prišiel by o po-

lovicu platu, ak by sa tak udialo štyrikrát, prišiel 

Slovenskí politici sa zasa raz nechali nachytať pri detinskom správaní, takom 

typickom pre naše reálie. Denníku Sme sa nezdalo, že jeden z najčastejšie 

neprítomných poslancov, líder SNS Ján Slota, sa relatívne málo ospravedlňuje 

u predsedu NR SR Pavla Pašku. Počas štyroch dní parlamentnej schôdze sledo-

vali prezenčné listiny. Nasnímali, ako predseda poslaneckého klubu SNS Rafael 

Rafaj podpisuje do prezenčnej listiny najprv seba, a potom aj Slotu. Rafaj mal 

podpísať Slotu trikrát, z toho raz v deň, keď Slota bol prítomný v parlamente, čo 

svedčí o vysokej pravdepodobnosti, že Rafaj podpisuje predsedu pravidelne. 

  Martin Guzi

udivilo, znamená také nahlédnutí do nitra, 

nebo chcete-li do vlastního Já, co nejhlouběji. 

Tedy tak, jak to dosud před námi nikdo ne-

udělal (ani rodina, ani životní partner ani kon-

takt s ostatními, např. s přáteli). Máme být, 

povede-li se to, prvními. V pozadí každého 

rozumění, pochopení nalézáme touhu po 

změně. A touha po změně však není změna 

sama. Lidský jedinec se po celý život zabývá 

základním rozporem vlastního života: touhou 

po změně, která je ze své podstaty neklidná 

už tím, s čím je člověk u sebe sama nespoko-

jen či nevyrovnán. Na druhé straně však člo-

věk hluboce touží po stabilitě, protože se bez 

ní nemůže v běžném životě obejít. V mnoha 

případech si neuvědomuje, že každá očeká-

vaná změna vyžaduje na člověku oběť. Ovšem 

hloubka oběti, kterou je třeba přinést, odpo-

vídá v konkrétních případech zpravidla po-

žadované hloubce očekávaných či požado-

vaných změn. A potom nelze zapomínat, že 

oběť bývá vždy spojena s vírou. V našem pří-

padě s vírou v možnost změn, které se mohou 

nejen vyjevit, ale také ohrozit.

Tvořivý údiv a jeho interpretace vytváří jednu 

z možných cest, jak se vymanit z nejistot člo-

věka, protože napomáhá objevování dosud 

nepoznaného, nových souvislostí a porozu-

mění. Údiv napomáhá myšlení. A v tom slova 

smyslu můžeme dát za pravdu holandskému 

výtvarníkovi Mauritsovi C. Escherovi, že „údiv 

je solí země.“ Údiv a tvořivost jsou spolu 

spjaty a nejednou se stávají podnětem k dal-

šímu tvořivému rozvoji, k rozšiřujícímu se po-

znání, k potřebě Druhého k vlastnímu růstu. 

Jistě to nebyla náhoda, že se Jan Patočka 

zmínil o tom, že divit se a žasnout „znamená 

nepřijímat nic jako samozřejmost“.

K čemu tedy potřebujeme údiv? K povzbu-

zení našeho zájmu jít až na kořen toho, co 

nás zajímá a co potřebujeme poznat a co 

potřebujeme vědět.

 Autor je psychológ, prekladateľ

a publicista

Kresba Jan Tomaschoff



Peter Brňo novým 
veľvyslancom 

V prvej polovici 

tohto mesiaca došlo 

k zmene na poste 

slovenského veľvy-

slanca v Prahe. Spi-

sovateľa Ladislava 

Balleka vystriedal 

profesionálny diplo-

mat a ekonóm ing. 

Peter Brňo, ktorý 

českému preziden-

tovi Václavovi Klausovi odovzdal poverovacie 

listiny v sobotu 7. júna.  

Peter Brňo se narodil 10.12.1955 v Norov-

ciach (okr. Topoľčany). Po absolvovaní Vy-

sokej školy ekonomickej v Prahe pracoval 

najskôr ako obchodný pracovník podniku 

Chirana Export v Piešťanoch (1979 – 1981) 

a neskôr ako špecialista pre oblasť Afriky na 

Ministerstve zahraničného obchodu ČSSR 

v Prahe (1981 – 1984). Neskôr pôsobil vo 

funkcii štátneho tajomníka na Ministerstve 

hospodárstva SR (1998 – 2002), kam bol 

nominovaný Stranou demokratickej ľavice. 

Na tom istom ministerstve pracoval aj v ro-

koch 2006 – 2008 vo funkcii riaditeľa od-

boru obchodnej politiky. 

Diplomatickú kariéru začal na zastupiteľskom 

úrade ČSSR v Zambii (1984 – 1988); potom 

pôsobil ako zástupca stáleho predstaviteľa 

Slovenskej republiky pri Všeobecnej dohode 

o clách a obchode v Ženeve (GATT, 1993 – 

1994). Vykonával tiež funkciu stáleho pred-

staviteľa SR vo Svetovej obchodnej organi-

zácii (WTO) a zástupcu stáleho predstaviteľa 

SR pri Organizácii Spojených národov (1994 

– 1998). V rokoch 2002 – 2006 zastupo-

val SR vo WTO znovu. Zatiaľ poslednou za-

stávkou v jeho diplomatickej kariére je teda 

hlavné mesto ČR. 

Novému slovenskému veľvyslancovi v Prahe 

Petrovi Brňovi želáme veľa pracovných 

i osobných úspechov a tešíme sa na spolu-

prácu pri podpore slovenskej menšiny v ČR. 

Počítame s tým, že nového slovenského veľ-

vyslanca požiadame o rozhovor, len čo sa na 

novom pôsobisku trochu udomácni. Úlohu 

bude mať do istej miery uľahčenú, keďže – 

ako vraví – má tu dosť priateľov a známych; 

veď v Prahe v minulosti študoval a niekoľko 

rokov aj pracoval.

(red.) 
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sadiť, aby Paška informoval o kauze parlament 

počas májovej schôdze, čo sa jej nepoda-

rilo, proti bola väčšina parlamentu. Ak by však 

v sále boli prítomní všetci opoziční poslanci, na 

presadenie  iniciatívy by boli mali dosť hlasov. 

Dzurinda na margo neúčasti vlastných poslan-

cov v pléne reagoval slovami, že pre niekto-

rých ľudí je ráno o deviatej ešte príliš skoro. 

Podobná situácia sa zopakovala aj na mandát-

nom a imunitnom výbore. Ani tu však opozí-

cia nezaznamenala úspech. Poslankyňa SD-

KÚ-DS Lucia Žitňanská žiadala iniciovať voči 

obom predstaviteľom SNS disciplinárne kona-

nie, na jeho schválenie chýbal jeden hlas ne-

prítomného poslanca SDKÚ-DS. 

A práve posledné dva prípady sú symptoma-

tické pre činnosť NR SR a fungovanie poslan-

cov. Vždy je to opozícia, ktorá primárne volá 

po spravodlivosti, ale na parlamentnej pôde 

sa zrazu rozdiely stierajú. Nikto nechce prísť 

o imunitu, nikto nechce preukazovať maje-

tok, a hoci opozícia v akomkoľvek zložení 

kričí a upozorňuje, po zmene vlád sa žiadna 

zmena nekoná. A poslanci, rovnako koaliční 

ako opoziční, sú v úvodzovkách v chodení 

do práce nedôslední rovnako. Terajšia opo-

zícia mohla minimálne päťkrát podkúriť vláde 

a premiérovi Robertovi Ficovi, vždy však zly-

hala iba na vlastnej neprítomnosti. 

Čo s tým? Poslanec za KDH Daniel Lipšic na-

vrhol, aby sa poslanci registrovali elektronicky, 

čím by sa predišlo možnému falšovaniu podpi-

sov. A predseda NR SR prišiel s iniciatívou, aby 

prezenčné listiny každý deň kontrolovali overo-

vatelia z radov poslancov. Bohužiaľ, poslanci sú 

asi najneúprimnejší ľudia na Slovensku. Ak by 

mali silu byť aspoň trošku čestní, povedali by 

na rovinu, že akékoľvek zapisovanie sa do pre-

zenčných listín je zbytočné a ide iba o hru na 

občana. Mandát im totiž vyplýva z ústavy, resp. 

z výsledkov volieb a plat im prislúcha za výkon 

funkcie. Fungujú v inom režime ako bežní za-

mestnanci, lebo sa zodpovedajú v prvom rade 

voličom, beztak nemajú stanovený pracovný 

čas a nepoznajú niečo ako dovolenkový lístok. 

A ani sa to nedá. Cesta sprísňovania kontroly 

dochádzky je totiž iba špičkou ľadovca. Iluzórne 

sú všetky zákony týkajúce sa pôsobenia poslan-

cov a strán. Akože sa ospravedlňujú, ale čo je 

to za ospravedlnenie, ak ho stačí podať. Takže 

vy sa ospravedlníte, napríklad s tým, že idete na 

dovolenku lyžovať na Aljašku ako Ivan Mikloš 

a plat vám beží, lebo ste ospravedlnení. O po-

slaneckej imunite na všetko nehovoriac. Nepo-

znám dôvod, prečo by za dopravné priestupky 

niekto nemal platiť pokuty len preto, lebo je po-

slanec. Majetkové priznania? Áno, máme zákon 

o konflikte záujmov. Dozerá naň výbor NR SR, 

teda zákonodarcovia kontrolujú samých seba. 

A dohodli sa na takom tlačive, z ktorého nevy-

čítate vôbec nič, iba to, že poslanec mal príjem 

nad 35-násobkom životného minima. 

Kontrola financovania strán? Absolútna 

fraška, zasa cez parlamentný výbor, o ničom 

nehovoriace tlačivá, a samozrejme politici 

relevantných subjektov kontrolujúci vlastné 

strany. Takže každá okrem poslednej parla-

mentnej kampane, ktorá už mala zrušený fi-

nančný limit, sa zrealizovala do 12 miliónov 

Sk, aj tá Eduardova Kukanova, keď na pol 

roka oblepil bilboardami celé Slovensko, aj tá 

Ficova, s havkáčmi a texaskými kovbojkami. 

Peniaze na poslanecké kancelárie, poväč-

šine v sídle straníckych centrál, každá za 27 

tisíc Sk? Samozrejme, nech sa páči, musia 

mať predsa kontakt s ľuďmi. Plus asistentov, 

vzhľadom na náročnú prácu, plus stabilné 

kancelárie pri budove NR SR? K tomu všet-

kému paušálne náhrady, veď všetko platím 

z vlastného vrecka, aj keď tú dopravu mám 

zadarmo. Načo sa s nami hrajú? To majú ob-

čanov naozaj až za takých prostáčikov? 

Takže páni politici, áno, žijete v ilúzii, ktorú 

ste si sami vytvorili. Vaša ilúzia vraví, že fun-

gujete pod drobnohľadom zákonov, ktoré sa 

vás týkajú, že ste čistí podľa zákona. Vaše 

strany sú čisté podľa zákona, plat poberáte, 

lebo ste splnili potrebné náležitosti atď., 

atď. Pravdou je, že ľudia už dávno rezigno-

vali na politiku. Práve kvôli iluzórnosti, ktorá 

sa jednoducho nedá predať ako naozajstná 

pravda. Vašu ilúziu vám zatiaľ neberieme. 

Tak sa prosím nehrajte na to, že si ju chcete 

zobrať vy sami, aj keď iba čiastočne.

 Autor je novinár

Kresby: Jan Tomaschoff
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Aj keď toto rozhodnutie ešte podlieha ofici-

álnemu schváleniu Európskeho parlamentu, 

Rady Európskej únie a Rady ministrov financií 

členských krajín, každý považuje tento krok 

už len za formálny. Zatiaľ sa v celej histórii eu-

rozóny nestalo, že by niekto konvergenčnú 

správu Európskej komisie oponoval.

Európska komisia definitívne potvrdila, že 

dlh verejných financií Slovenska nedosia-

hol ani päťdesiat percent povoleného krité-

ria pre rozpočtový deficit  a slovenská inflá-

cia na priemernej ročnej  úrovni 2,2 % bola 

o jeden percentuálny bod nižšia ako povo-

ľuje kritérium Európskej únie.

Popri tomto pozitívnom konštatovaní komi-

sia upozornila aj na riziká slovenskej ekono-

miky, predovšetkým v oblasti priemernej roč-

nej miery inflácie, ktorá by sa mala v tomto roku  

podstatne zvýšiť. Dôvody na vyslovenie tejto 

hypotézy vyplývajú predovšetkým z celosveto-

vého rastu cien  v oblasti potravinárskych to-

varov a taktiež vplyvom rekordnej ceny ropy na 

svetových trhoch, ktorá sa premieta do cien 

energií.  Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch 

tieto vplyvy čiastočne tlmilo posilňovanie slo-

venskej koruny, od 1.1.2009 slovenská ekono-

mika stratí tento pozitívny vplyv. V nemalej miere 

na upozornenie Európskej komisie prispela aj 

reálna situácia po prijatí eura v Slovinsku.

Od prvého januára budúceho roku dôjde 

k dvom zásadným zmenám. Slovenská ko-

runa po svojej pätnásťročnej novodobej 

histórii zanikne a nahradí ju euro. Národná 

banka Slovenska stratí svoju váhu a posta-

venie centrálnej banky. Aj keď bude naďa-

lej mať dohľad nad slovenským finančným 

trhom, už len ako nad súčasťou Európskej 

centrálnej banky sídliacej vo Frankfurte.

Slovenská úroková sadzba, doteraz stanovo-

vaná Národnou bankou Slovenska, bude vy-

chádzať z úrokovej sadzby celej eurozóny, 

ktorú stanoví práve Európska centrálna banka. 

Kým dnes na Slovensku je základná sadzba 

Euro nastupuje, zbohom 
koruna !
Z historického hľadiska sa máj stáva pre Slovensko najatraktívnejším mesiacom z celého roka. V prvej dekáde tohto mesiaca 

nielenže oslavujeme dva štátne sviatky, ale prvého mája 2004 sa Slovensko stalo členom Európskej únie. Aj šiesty máj tohto roku 

vstúpi medzi najvýznamnejšie dni Slovenska, pretože v tento deň Európska komisia defi nitívne potvrdila, že Slovensko spoľahlivo 

plní maastrichtské kritériá a od prvého januára budúceho roku vstúpi do eurozóny a začne používať ako národnú menu euro. 

4,25 %, v eurozóne platí sadzba 4 % a očakáva 

sa jej pokles na 3,5 %. V praxi to bude zname-

nať, že reálny úrok sa zníži o necelé jedno per-

cento. Na jednej strane by to mohlo napo-

môcť zníženiu celkových úrokových sadzieb 

pri poskytovaní úverov, ale na druhej strane sa 

to nepriaznivo dotkne všetkých sporiteľov.

Podľa finančných expertov bude mať prechod 

na euro jednoznačný dopad na zvýšenie inflá-

cie. Už len samotný prechod a s tým spojené 

zaokrúhľovanie cien by malo podľa odhadu 

zvýšiť infláciu minimálne o pol percentuálneho 

bodu. Aj keď sa ozývajú hlasy, že niektoré ceny 

budú len formálne prevedené zo slovenských 

korún na euro, ťažko tomu uveriť. Už vo fáze 

pred odsúhlasením vstupu do eurozóny mnohí 

výrobcovia, obchodníci či poskytovatelia slu-

žieb nenápadne a pomaly zvýšili niektoré zá-

kladné ceny. Samozrejme, že to zdôvodňovali 

rôznymi inými vplyvmi a faktormi. Priemerná in-

flácia v eurozóne sa v tomto roku očakáva na 

úrovni 3,5 %. Na Slovensku by reálne mala do-

siahnuť 3,7 %. Euroskeptici  však predpokla-

dajú, že inflácia na Slovensku sa bude po zave-

dení eura pohybovať na úrovni 4 až 6 percent.

Rozhodujúci vplyv na celú slovenskú ekono-

miku bude mať stanovenie konverzného kurzu, 

to znamená kurzu, podľa ktorého sa budú pre-

počítavať slovenské koruny na euro. Všetky 

možné predpoklady a prognózy obrátil naruby 

ďalší významný májový deň. Európska komisia 

28.mája oznámila novú centrálnu paritu slo-

venskej koruny voči euru na úrovni 30,126 ko-

runy za euro, čo znamená, že slovenská mena 

posilnila o 15 %. Pred touto správou  oficiálny 

kurz predstavoval 35,4424 Sk za jedno euro. 

V rámci zachovania kurzovej stability bolo po-

volené, že  slovenská koruna môže okolo 

tohto kurzu oscilovať v hraniciach plus-mínus 

15 %. Prognostici tvrdili, že pre Slovensko by 

bolo najvýhodnejšie, keby sa konverzný kurz 

priblížil k spodnej hranici kurzovej stability, čo 

predstavuje 30,1260 slovenskej koruny voči 

jednému euru. Teraz je takýto kurz oficiálnou 

paritou, to znamená, že sa môže pohybovať 

v relácii plus-mínus 15 %. Ak nenastane do 

konca júna tohto roku ďalší výrazný rast alebo 

pokles slovenskej koruny, dá sa predpokla-

dať, že dnešný paritný kurz bude stanovený 

ako výmenný kurz slovenskej koruny za euro. 

Takto sa výmenný kurz určoval doteraz pri roz-

širovaní eurozóny. Podľa vládneho vyhlásenia 

pri stanovení konverzného kurzu, ktorý bude 

výhodnejší ako súčasný kurz, by každá koruna 

k dobru znamenala zníženie inflácie o 0,5 %. 

Na druhej strane z makroekonomického po-

hľadu je slovenská koruna až príliš silná, o čom 

svedčí napríklad skutočnosť, že zatiaľ čo v ob-

chodnej bilancii za mesiac marec sa  očakával 

prebytok, bilancia skončila so schodkom cez 

jednu miliardu slovenských korún.

Prechod na euro by zásadne mal priniesť vý-

hody pre exportérov, predovšetkým v otázke 

cenovej stability. Príliš rýchle zhodnocovanie 

slovenskej koruny často znamenalo nižší koru-

nový efekt vývoznej transakcie voči predpokla-

dom. Taktiež odpadnú problémy so započíta-

ním kurzových rizík a prestanú existovať náklady 

spojené s výmenou koruny do inej meny.

Prvého januára sa teda definitívne rozlúčime 

so slovenskou korunou. Vstúpime do eurozóny 

a naše peňaženky naplnia európske bankovky 

a centy. Už dnes sa táto nová éra označuje ako 

„mincová doba“. Na  tvrdení, že budeme po-

trebovať skôr mešce ako peňaženky, je zrnko 

pravdy. Pri zachovaní dnešného paritného kurzu 

budeme napríklad platiť za kilo pšeničnej múky 

32 centov, za obľúbené noviny 38 centov,  za 

kilogram banánov  83 centov, za kocku masla 

84 centov,  za obľúbený týždenník  97 centov, 

za liter nafty euro 42 centov či  za kilogram ku-

racích pŕs 4 eurá 45 centov.  Samozrejme len 

dovtedy, kým nám to niekto nezaokrúhli na úro-

veň najnižšej európskej bankovky.

 Autor je publicista a ekonóm

  Peter Mayer
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  Irena Jesenská

Kapitola tretia: V znamení 
dvadsiatky alebo Chanel 
päť za ucho, vlasy dole!

Emancipácia urobila veličizný krok vpred a ne-

závislosť, ktorú mnohé ženy dosiahli, mala sa-

mozrejme vplyv aj na rozvoj povojnovej módy. 

Termín modernosť sa skloňoval vo všetkých 

pádoch. Predsavzatia budovať lepší, krajší 

svet odstraňovali príchuť minulosti kam oko 

pohliadlo – nové stavby, vitráže, porcelán, 

nový šatník. Na rad prišli čisté, hladké línie, 

železobetón, studený kov, sklo, nové strihy 

i látkové dezény. Svet ovládol rozhlas a pre 

ženy sa stala ideálom krásy totálna jednodu-

chosť, chlapčenská postava i vzhľad. Preč so 

širočiznými klobúkmi plnými vtáčikov, ume-

lých čerešní a stúh, preč s prezdobenými blú-

zočkami, dlhými sukňami a kaderami! Do hája 

s pocitom reprezentatívneho vešiaka svojich 

mužov! Rituál každodenného obliekania si vy-

žadoval nekonečné prípravy, žehlenie, šucho-

renie, a ženy chceli investovať čas inak – do 

vzdelávania, športu aj zábavy. Heslom dňa sa 

stala praktická účelnosť. Dosť bolo zamota-

ných nôh v záhyboch, dosť čipiek, pštrosích 

pier a poschodových tort na hlave! Z vyše 

dvoch desiatok odevných prvkov, ktoré si 

Zdravím vás, milovníčky módnych trendov! Hammelovo „Slnko visí ako kufor s májom, sťahujem sa k tebe na podnájom...“ 

by bolo pre mesiac lásky veľmi poetickým začiatkom, ale na zahájenie dnešného „aktívu“ mám, bohužiaľ, oveľa prozaickejší 

úvod. Je skrátka nevyhnutné, aby sme si povedali, že ženský zápas za rovnocenné postavenie skončil smutným víťazstvom na 

pozadí iného boja – skutočného, krvavého, s množstvom ľudských obetí. Matky, manželky či dcéry sa mužom vyrovnali takmer 

zo dňa na deň v čase, kedy bolo nutné, aby ich plnohodnotne nahradili vo všetkých oblastiach verejného života. Ich príležitosť 

získať rovnocenné partnerstvo, dokázať svoje vedomosti a schopnosti totiž prišla až za tragických udalostí 1. svetovej vojny.

predtým navliekali (dokážete si predstaviť, ako 

sa cítili v lete, keď sa z nich rinul pot od hlavy 

k päte?), zostalo len šesť základných kusov 

a horúce slniečko obmedzilo ich počet ešte 

viac. Tá úľava! Pre mnohých konzervatívcov 

však absolútny šok. To, do čoho sa dámy za-

halili, nemalo v zažitom pojatí klasického šat-

níka obdoby – zošité rovné vrece s otvormi 

pre hlavu a končatiny!!! Siluete vzalo ženské 

krivky a hlavne driek, pretože pás, na rozdiel 

od sebavedomia, spadol až na boky. Navyše 

vrece sa stále skracovalo!!! Okolo roku 1925 

až ku kolenám, čo puritánskym občanom vy-

rážalo dych: Kam sa podel  stud a cudnosť?!! 

Výrobcovia hodvábnych pančúch však jasali.

Dlhé lokne sa hromadili v kúte kaderníctva 

ako kopy slamy na poli. Krátky účes, nalí-

čené oči a šarlátový rúž na perách zahaľo-

val jemný dym z cigaretovej špičky. Ženy sa 

skrátka vrhli do víru života plnou parou – na 

palubách zaoceánskych lodí, na lyžiach, 

v aute, pri mori, v kúpeľoch, v zamatových 

kreslách divadiel, v baroch, kaviarňach, 

džezových kluboch. Začali si užívať život bez 

zbytočnej prudérie a vlasy si neskôr podľa 

vzoru študentov elitnej školy v anglickom El-

tone skrátili ešte viac! Cítili sa závratne slo-

bodne a užívali si všetky radosti, na aké 

predtým nemohli pomyslieť. Trebárs škan-

dalózny charleston či nahé plecia. Ólalá!  

A keďže do sveta preniká hraný film, boha-

tou inšpiráciou sa pre ne stali herecké idoly. 

Z mužov hlavne Rudolph Valentino, zo žien, 

o trochu neskôr, napríklad Marlene Diet-

richová. Tú okrem hereckého umenia pre-

slávili i dlhé a voľné pánske nohavice, ktoré 

mali vyložene nadčasový charakter. Koru-

nou hlavy bol klobúk, „opísaný“ opäť z pán-

skeho šatníka – malý, jednoduchý, zvono-

vého tvaru, narazený hlboko do čela. 

Jednoduchosť nového odevu dovolila, aby sa 

moderné výstrelky zhotovovali i na kuchynskom 

stole vo vlastnom príbytku, ale povrchové stie-

ranie triednych rozdielov zaistil predovšetkým 

mohutný rozvoj konfekčnej výroby. Francúzka 

Coco Chanel bola prvou návrhárkou, ktorá sa 

postarala o masové rozšírenie nového mód-

neho trendu do ulíc, ale kúzlo tohto štýlu oča-

rilo čoskoro i dámy z vyššej spoločnosti. Módne 

trendy však najprv udával najmä Paul Poiret 

(báječný tvorca prvotriednych turbanov), Je-

anne Lanvinová či Jean Paton. V chladnejšom 

období sa dámy schúlili do plášťov lemovaných 

objemnejším kožušinovým golierom. Iné výraz-

nejšie šatové doplnky vo veľkej obľube neboli, 

šperky nekonvenovali s prostou praktickosťou 

nového štýlu, a tak sa  v podstate nosili len jed-

noduché doplnky, väčšinou spony či opasky. 

Bižutériu presadila zas až Coco Chanel, ktorá 

svoju slávu odštartovala prevratnými košeľo-

vými šatami či dámskym pleteným pulóvrom. 

Ale o tom si už povieme nabudúce. 

Mimochodom, Coco, vlastným menom Ga-

brielle, spôsobila senzáciu i propagáciou 

opálenej pokožky a triumfálnym parfumom 

Chanel No 5, ktorý si ženy na celom svete 

kupujú dodnes.

Pokiaľ si ho nemôžete dovoliť, čo na tom? Do 

éry 20. rokov 20. storočia vás spoľahlivo pre-

nesie i vôňa obyčajného kúpeľa na unavené 
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Keď sa povie 
Lúčnica ...
Popri SĽUK-u niet slávnejšieho slovenského 

folklórneho súboru ako Lúčnica! Vznikla pred 

60 rokmi, pričom od počiatku existencie 

čerpá z bohatstva našich ľudových tancov, 

piesní, hudby a krojov. Jej vystúpenia už ob-

divovali diváci vo viac ako 60 krajinách sveta. 

Dá sa teda povedať, že Lúčnica je úspeš-

ným reprezentantom Slovenska v zahraničí. 

Len od roku 2000 Lúčnica koncertovala na-

príklad v Kanade, Číne, Egypte, Taliansku, 

Francúzsku, Veľkej Británii či Austrálii. 

26. júna príde Lúčnica aj do Prahy (Divadlo 

Hybernia, Praha 1), s programom Slovenský 

triptych, ktorý je inšpirovaný tradičnou kultú-

rou našich ľudí v troch základných životných 

oblastiach minulosti: pastierstve, remeselníc-

tve a roľníctve. Každá má trochu odlišný štýl. 

Kým pastierstvo so špecifickým spôsobom 

života sa viazalo viac na vrchárske oblasti, roľ-

níctvo sa prirodzene udomácnilo na úrodných 

rovinách – v tomto programe najmä východ-

ného Slovenska. Remeselníctvo, ktoré cha-

rakterizovalo strednú vrstvu, sa šírilo z miest 

celého Slovenska; v programe je však zastú-

pená najmä jeho západná časť. 

Nenechajte si ujsť skvelé vystúpenie mladých 

tanečníkov, inšpirované ľudovou tradíciou s vy-

sokým umeleckým nábojom! Viac informácií 

na internetovej adrese www.lucnica.sk (red.)

Slovenský triptych

Choreografia: Ján Blaho, Vladimír Urban

Dramaturgia a réžia: Štefan Nosáľ

Hudba: Peter Jantoščiak, Martin Čorej, Pe-

ter Parničan, Štefan Molota

Scéna: Ján Ťapák

Kostýmy: Hana Cigánová, Šarlota Kišová, 

Dagmar Roháčová

Orchester Zlaté husle vedie: Martin Sle-

ziak

Účinkujú: tanečný súbor, sólisti a spevácka 

skupina Lúčnice

nohy. Nosia nás predsa celý deň a zaslúžia si 

maximálnu pozornosť. Doprajte im po príchode 

z práce chvíľu odpočinku v lavóre s teplou vo-

dou, morskou soľou a prídavkom tzv. „fialko-

vého koreňa“. Ide o sušený kosatcový podze-

mok, ktorý je i súčasťou fialkového komplexu 

slávneho očíslovaného parfumu, a vy ho, dú-

fam, zoženiete v predajni s bylinkami. Obsa-

huje  aromatické látky, ktoré vám spolu s uvoľ-

ňujúcim účinkom morskej soli, časopisu či 

naopak škrabošky proti prudkému svetlu pri-

nesú príjemný zážitok i nemalý úžitok. Ponorte 

nohy do vody, myseľ do sveta snov, a keď si 

k tomu pustíte starú dobrú Ellu Fitzgeraldovú, 

uvidíte, že takýto odpočinok nemá chybu.

Pá-pá, do budúceho stretnutia! Vaša Irena.

 Autorka je publicistka

Foto Jaroslav Hájek 

Čiernobiele foto účesu a kreslené kos-

týmy:  internetové zdroje

(Pramene: J. Skarlantová, J. Zárecká: Zá-

klady oděvního výtvarnictví, J. Skarlantová: 

Od fíkového listu k džínům, M. Zubercová: 

Tisícročie módy, B. Hlava, F. Starý, F. Pospí-

šil: Rastliny v kozmetike)
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„Dni európskeho fi lmu“

  Jarmila Wankeová

Aké umelecké a kultúrne hodnoty ponúkli 

teda diela uvedené v jeho rámci? Skôr, ako 

odpovieme, poznamenajme, že len tých ce-

lovečerných bolo v pražských kinách Světo-

zor a Aero, ako aj v brnianskej kinosále B. 

Bakalu premietnutých 38. Je teda zrejmé, 

že z hľadiska duševných aj fyzických kapa-

cít človeka, majúceho aj iné záujmy a po-

vinnosti všedného dňa, nebolo možné ob-

siahnuť celú ponuku. Takže túto správu 

podávam na vzorke filmov, ktoré som stihla 

absolvovať za tých zhruba desať dní. Dodá-

vam, že rozhodne nešlo o filmy slaboduché, 

ani oddychové v zmysle, v akom sa predo-

stierajú v bežnej distribúcii kín. 

Už len fakt, že sa divák pozrie do rozlič-

ných končín Európy a vstrebá scenérie či 

typy ľudí napríklad v Taliansku, Rumun-

sku, Francúzsku či Írsku, napĺňa pozna-

ním. Doslova ma strhol hneď úvodný film 

„Jimmy z vršku“ (uvádzam názvy filmov tak, 

ako boli uvedené), odohrávajúci sa na Sar-

dínii, o osemnásťročnom chlapcovi, ktorý 

sa dostal na šikmú plochu. Nápravné za-

riadenie, v ktorom sa ocitá, je obklopené 

malebnými vŕškami a prepletajú sa v ňom 

osudy ľudí, ktorí Jimmymu konvenujú viac 

či menej, ale každopádne ho nútia – ak 

chce prežiť – konfrontovať sa s nimi. Jeho 

úmysel ujsť odtiaľ za použitia akýchkoľvek 

prostriedkov ho však neopúšťa, a tak jed-

ného dňa stojí na kopci nad morom slo-

bodný. Jeho situácia možno nie je o nič 

perspektívnejšia ako predtým, v každom 

prípade ho však to, čo prežil, poznačilo 

natrvalo. Film sa napriek svojej drsnosti 

nevyžíva v drastických záberoch. Postavy 

sa vynárajú s jemným načrtnutím ich mi-

nulosti. A jemnocit nechýba tvorcom filmu 

ani vtedy, keď tieto postavy skrížia Jim-

Dialóg na striebornom plátne 

Rok 2008 je Európskym rokom dialógu kultúr. Ak by 15. ročník festivalu európskych fi lmov, ktorý sa nedávno uskutočnil 

v Prahe, Brne a Olomouci, nepriniesol nič iné „len“ nadviazanie „medzikultúrneho“ dialógu, už v tom prípade by bol hravo 

splnil poslanie. Priniesol však oveľa viac. 

mymu cestu, hoci niekedy ide o scény na 

hranici života a smrti.

 

Pestrá medzinárodná ponuka 

Do úplne iného prostredia vtiahol diváka 

rumunský film „Nezbytný anděl“. Mladá 

pianistka Ana žije vo vilovej štvrti jed-

ného rumunského mesta, pohybuje sa 

v prostredí všelijakých moderných vymože-

ností, no akomsi odcudzenom. Ktosi akoby 

ju z diaľky manipuloval a ona sa v živote 

postupne prestáva vyznávať. Reálne po-

stavy z jej okolia nahrádzajú záhadné by-

tosti, ktoré sú jej v pätách aj pri výlete do 

horského hotela (skoro ako v Kafkovom 

Zámku), až jej napokon privodia nehodu. 

Kto a prečo ju prenasleduje? To sa do-

zvieme len náznakovo, divák si musí hodne 

domýšľať. Neskutočné výjavy z ničoho nič 

na ulici za bieleho dňa (jedného dňa príde 

Ane od neznámeho odosielateľa biele krí-

dlo a ona zastihne sťahovaciu firmu, ako jej 

ho vykladá z auta) dávajú tušiť presahy re-

álna a ireálna, len neviem, či ich vo filme 

nie je až priveľa.   

Musím povedať, že to, čo napísali distribú-

tori o jednotlivých filmoch v bulletine festi-

valu, väčšinou vystihovalo esenciu filmov 

a mohlo byť aj vodidlom pri rozhodovaní ísť 

či nejsť do kina. V prípade portugalsko-fran-

cúzskeho filmu „Krásna dodnes“ to platilo 

určite. „Snímku takmer storočného Mano-

ela de Oliveira možno popísať ako postmo-

dernú intelektuálnu hru o neúhybnej logike 

ľudského života. Zostarnutá hrdinka sa po 

rokoch náhodne stretáva s dávnym priate-

ľom svojho muža. Kedysi po nej veľmi túžil, 

no ona ho odvrhla. Po mnohých pokusoch 

žena privolí k spoločnej večeri. Obidvaja 

dúfajú, že sa dozvedia tajomstvo toho 

druhého. Herci ako keby do rolí premietali 

svoju vnútornú silu i nostalgiu staroby. Uzav-

reté priestory elegantných interiérov pripo-

menú preludy a klaustrofóbne svety počet-

ných Buñuelových filmov.“

„Co tu vlastne dělám“ – tak sa volal ta-

liansky film o prázdninách študenta Ales-

sia, ktoré sa zmenia na sériu drobných ka-

tastrof s dobrým koncom. Dielo možno 

označiť za vcelku podarenú veselohru ur-

čenú hádam viac teenagerom. Ale ani tu 

nebolo nezaujímavé vidieť kolorit súčas-

ného Talianska.

Závažnejší, aj keď netváriaci sa smrteľne 

vážne, mi pripadal írsky film, uvedený na 

záver festivalu, „Na hřbetě keltského ty-

gra“. Príbeh podnikateľa v stavebníctve, 

ktorý sa z chudobných pomerov vyšvihol 

na výslnie, ale nie mu je dožičené dlho sa 

na ňom vyhrievať. Zvláštna zápletka s na-

stolením dvojníka privádza hlavného prota-

gonistu (a s ním aj diváka) do situácií, v kto-

rých si ozrejmuje prinajmenšom relatívnosť 

hodnôt, ako sú majetok a úspech, a to tak 

v Írsku, ako aj kdekoľvek inde. Zaujal vy-

nikajúci výkon Brendana Gleesona, ale aj 

herecké stvárnenie celej škály typov od 

matky podnikateľa, cez jeho sestru, man-

želku, syna a „high society“ až po ubytovňu 

pre bezdomovcov v Írsku.

 

Hodnotný slovenský príspevok

Spomedzi filmov, ktoré som videla, sa do-

zaista vymyká – alebo medzi ne aspoň ne-

zapadá –  slovensko-nemecký film „Ná-

vrat bocianov“. Režisér Martin Repka, syn 

niekdajšieho „Osamelého bežca“ Petra 

Repku, ktorý vyrástol v Nemecku a žije teraz 

na Slovensku, tu nakrútil film. Film ojedinelý 

prinajmenšom v tom, že mladý režisér slo-

venskú realitu nazerá z odstupu, ale pritom 



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
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je s ňou aj stotožnený, lebo nám na nej pre-

dostiera účasť. Slovensko-nemeckú reláciu 

navodzuje nemecká babka hlavnej hrdinky 

Vandy, ktorá sa po rokoch rozhodla vrátiť do 

kraja predkov i mladých lások a usadila sa 

v zapadnutej dedinke, kam ju prichádza nav-

štíviť vnučka z Nemecka. Dedinka Runina je  

kdesi ... kde vlastne? Reč bola náznakovo 

o Spiši (o čom svedčili aj zábery Vysokých 

Tatier v pozadí pri ceste nemeckého priateľa 

Vandy z letiska v Poprade), no čoskoro sme 

sa dozvedeli, že dej sa odohráva na sloven-

sko-poľsko-ukrajinskom pomedzí (lebo aj 

dejovou líniou sa prepletá motív prevádza-

nia utečencov z východu cez tzv. shengen-

skú hranicu. Zápletka napokon vyúsťuje do 

tragédie takmer až v mafiánskom štýle, keď 

hlavný mužský protagonista, prenasledo-

vaný v aute, umiera guľkou – za to, že sa an-

gažoval v prípade prepašovania rodiny z Kir-

gizska na Slovensko. 

Stále mi však nešlo do hlavy, kde na východ 

od Sniny by boli také priepastné kaňony 

s riečkou na samom dne rokliny, aké sní-

mala kamera. Až mi pri jednom zábere pre-

blesklo hlavou – tá krajina, v ktorej sa film na-

krúcal, je mi akosi náramne povedomá! Od 

polovice filmu mi už bolo nad slnko jasnejšie, 

že sa nakrúcalo v kraji mne zo srdca najbliž-

šom – v okolí Radzima na Gemeri, konkrétne 

v dedinke Brdárka. Od tej chvíle som sa ne-

dokázala riadne sústrediť na výjavy akokoľvek 

dramatické, ale sledovala som exteriéry: tu je 

dom s verandou, v ktorom býva tetka, ktorú 

moja mama kedysi učila v druhej triede ľudo-

vej školy. Tu je lúka, kde som po celé roky 

zbierala šípky. Tu sa zasa pasú stáda oviec, 

v jesennej hmle vystupujúce orámované fa-

rebnými listami stromov... A nad všetkým tró-

nia biele skaly Radzima a krúži jastrab. Bola 

som taká pohnutá, že mi dej filmu splýval 

s vlastnými spomienkami. 

K pôsobivosti filmu „Návrat bocianov“ iste 

veľmi výrazne prispeli vynikajúce výkony 

hercov. Nemecké herečky Katharina Lo-

renzová a Kyra Mladeková presvedčivo 

stvárnili postavy na rozhraní nemeckého 

a slovenského jazyka a kultúry. Veľmi pri-

rodzene pôsobil Radek Brzobohatý v úlohe 

partnera babky a razantným výkonom str-

hol Lukáš Latinák v úlohe miestneho fra-

jera, vykonávajúceho príležitostné práce, 

čo sa naskytli – hrobára, turistického sprie-

vodcu... a napokon človeka zapleteného 

do obchodovania s ľudskými osudmi, čo 

ho stálo život.

Aj keď podľa správy o slovenskej kinemato-

grafii za uplynulý rok videlo „Návrat bocia-

nov“ na Slovensku asi iba štyri tisíc divákov, 

myslím, že stálo zato nakrútiť ho.

 Autorka je novinárka

Foto tlačové stredisko festivalu

Návrat bocianov (réžia: Martin Repka)Nezbytný anděl (réžia: Gheorghe Preda)
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Priemyselná veľkovýroba, založená na uhlí 

a oceli, postupne pohltila nielen drotárov – 

jednotlivcov, ale aj drotárske manufaktúry. 

Zostali len spomienky, povesti, pesničky 

a knižky o drotárskych majstroch a ich re-

meselnom umení.

Drotárstvo v dvadsiatom storočí zaspalo, za-

niklo, aby sa v šesťdesiatych rokoch dvad-

siateho storočia zrodilo znovu, už v novej 

podobe. V podobe umeleckého drotárstva, 

ktoré nadväzuje na ozdobnú a okrášľujúcu, 

teda nie funkčnú líniu drotárskej tvorby. Veď 

ktorýže drotár neurobil pre seba alebo pre 

svoju milú nejakú tú ozdobnú čačku len tak, 

pre radosť – napríklad drôtenú ružu, brošňu 

v tvare motýľa, figúrku, ozdobné čistidlo na 

fajku, pilník na nehty apod.           

A práve v tejto línii dnes pokračujú známi 

drotári – napríklad Štefan Mlich, otec a syn 

L. Jurovatí a iní. V Ústredí ľudovej umelec-

kej výroby v Bratislave vedú dokonca kurzy 

umeleckého, ozdobného drotárstva. Hojne 

ho navštevujú najmä ženy, ktoré si založili 

klub Džarek (v preklade do modernej slo-

venčiny mladý drotár, učeň).

Keď sa jedného dňa dvadsaťštyriročná štu-

dentka žurnalistiky Lucia Čertíková z Brati-

slavy po ťažkom úraze chrbtice ocitla na lie-

Šijem, šijem, krásnou 
kovovou niťou
Drotárka Lucia

Drotári. To slovo z nášho slovníka takmer vymizlo, vybledlo, stalo sa len vzdialenou spomienkou na drotárov z chudob-

ných kysuckých dedín – z Dlhého Poľa, Veľkého Rovného či Turzovky – ale aj zo Spiša a Gemera, ktorí vandrovali nielen 

po Slovensku, ale aj po Čechách, po Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Balkáne a Rusku, aby napokon zakotvili aj v Amerike. 

Všade vyrábali a ponúkali vlastné drôtené výrobky: pasce na myši, klietky pre vtákov, samovary – a samozrejme drôtovali 

hrnce. Vždy sa urputne držali svojho materiálu, tejto železnej nite novodobých dejín, aby sa nestratili v labyrinte biedy.

čení v Kováčovej a jej život sa zrazu tragicky 

zvrtol, ba zdalo sa jej, že až zrútil, hľadala 

čoho sa chytiť, za čím ísť. Vtedy jej spolu-

pacientka podala vyfúknuté vajíčko a kúsok 

tenkého medeného drôtu. Lucia sa drôtu 

chytila a začala vyfúknuté, prázdne vajíčko 

opletať ... presnejšie napĺňať novým zmys-

lom.  Postupne, držiac sa drôtu, začala dá-

vať nový zmysel aj svojmu „vyprázdnenému, 

vyfúknutému životu“. V roku 2005 začala 

navštevovať drotársky kurz Ladislava Juro-

vatého ml. Neskôr sa stala jednou z členiek 

drotárskeho klubu Džarek.

Od medeného drôtu prešla k železnému – 

bielemu i čiernemu, aby vytvorila pekné drô-

tené plastiky „Netopier“ a „Jašterica“, ale aj 

figurálny motív „Neha“ /flautistka/. Postupne 

sa pokúsila aj o drotársky šperk zo zubár-

skeho a strieborného drôtu v kombinácii 

s polodrahokamami, a tak spod jej šikovných 

rúk vyšli výtvarne nápadité prstienky, brošne, 

náušnice i náhrdelníky. Lucia žije a tvorí 

v Bratislave. Vzťah k drôtu a drotárstvu istým 

spôsobom hádam aj zdedila – aspoň v ze-

mepisnom zmysle: jej starý otec, koncertný 

majster a neskôr husľový pedagóg, profe-

sor Albín Vrteľ pochádzal z Kysúc, ktoré sú 

kolískou drotárstva. Hádam už netreba viac 

slov, prezrite si niektoré jej drôtené šperky 

na nasledujúcich fotografiách, možno vás za-

ujmú a oslovia. V každom prípade dnes Lu-

cia Čertíková patrí k veľkým talentom tvorby 

originálnych slovenských šperkov a jej meno 

si pomaly začína raziť cestu aj do zahraničia. 

Ostatne, pokochajte sa aj vy.   

 Autor je publicista 

Foto – portrét: Jozef Lehoťan

Reprodukcie šperkov: Lucia Čertíková

  Jozef Lehoťan

Posolstvo

Pre Eriku

Nevesta
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 Prečo sa k slovu „dôchodky“ temer au-

tomaticky pridáva aj pojem „reformy“?

Reformné kroky sú motivované demografic-

kými faktormi. Ľudský vek sa predlžuje a seni-

ori sú dnes spoločensky aktívnejší. Požiadavka 

na odchod do dôchodku neskôr – napríklad 

až v 65 rokoch veku – je v zásade správna, 

ale treba zdôrazniť aj primerané finančné za-

bezpečenie tých ľudí, ktorí ukončili pracovnú 

kariéru už skôr. Zdanlivo ich dôchodok pochá-

dza zo zrážok, ktoré si platili po celý život – 

v skutočnosti musí tieto dôchodky vyproduko-

vať terajšia generácia ekonomicky aktívnych 

ľudí. Pokiaľ ide o SR, tam tento systém zmenili 

už pred niekoľkými rokmi. V ČR sa o zmenách 

stále len uvažuje. Uskutočnili sa len niektoré 

čiastkové opatrenia, trebárs v podobe zavede-

nia tzv. dôchodkového pripoistenia.

 V SR zaviedli rôzne „piliere“ dôchod-

kového sporenia. Čo znamenajú?

Prvý pilier je štátny. Druhý pilier je dobrovoľný, 

pričom kapitál v nich spravujú súkromné, tzv. 

správcovské spoločnosti. V SR sa v súčas-

nosti vedie diskusia o podiele, aký majú za-

mestnanci platiť do prvého a aký do druhého 

piliera. Vláda premiéra Róberta Fica druhý pi-

lier v súčasnosti otvorila, aby tí, pre ktorých 

sa ukáže ako nevýhodný, mohli bez finanč-

ných následkov prestúpiť do prvého. Tretí pi-

lier zahŕňa doplnkové penzijné sporenie.

 Sledujete aj ekonomický vývoj v Ma-

ďarsku – ako postupovali tam?

Predseda maďarskej vlády Ferenc Gyurcsány 

začal kampaň v roku 2005. Jeho zásady 

z tzv. parlamentného zhromaždenia seniorov 

Rozhovor s ekonómom Karolom Ujházym
Dôchodky dnes a zajtra
Máloktorá iná ekonomická téma sa dnes spomína tak často ako dôchodky – a dá sa povedať, že toto tvrdenie platí bez 

rozdielu hraníc. I z tohto dôvodu sme do dnešného vydania pripravili nasledujúci rozhovor.

sa dajú stručne zhrnúť takto: nie je možné, 

aby dvaja dôchodcovia s rovnakou kvalifiká-

ciou a s rovnaným počtom odpracovaných 

rokov mali rozdielne dôchodky iba preto, že 

aktívnu ekonomickú kariéru ukončili za iných 

vlád. Ďalej požadoval, aby vlády nezneužívali 

problematiku na politické ciele – či už ten-

denčnými zmenami pravidiel alebo mimoriad-

nou valorizáciou povedzme pred voľbami.

 Na Slovensku vlani dôchodkovú re-

formu doplnili. O ktoré kroky?

Na prvom mieste uveďme zvýšenie najniž-

ších vyplácaných súm, ktoré sa dotklo asi 

80 tisíc občanov. Zrušené boli aj „diskri-

minačné“ zákony ešte z čias federálneho 

štátu, z rokov 1988-92. Šlo o započítava-

nie desiatich percent z miezd a platov pre 

výpočet dôchodku aj z hodnoty nad desať-

tisíc korún a o zrušenie hornej hranice dô-

chodkov vo výške 3800 Sk. Ďalej boli zru-

šené zákony z rokov 1991-92 o valorizácii 

dôchodkov nad 3800 Sk. Aj keď podaktorí 

na Slovensku neverili, že k realizácii týchto 

nových opatrení aj dôjde, stali sa skutoč-

nosťou. K 1.VIII.2007 sa začali vyplácať 

prepočítané dôchodky, a to s platnosťou 

od 1.VIII.2006. Ak napríklad niekomu vyšiel 

prepočet k 1.VIII.2007 o 5000 Sk vyšší, do-

stal ešte 60 000 Sk ako ročnú náhradu.

 Česká tlač však o tom mlčala. Prečo?

Môžeme iba predpokladať, že informova-

nie o tom by pravdepodobne nezodpove-

dalo názorovému smerovaniu konkrétnych 

redakcií. Hovoril som o tejto problematike aj 

s českými politikmi na istom ekonomickom 

fóre. Jeden mi povedal, že by to bola zau-

jímavá téma na besedu. Druhý bol trochu 

prekvapený a vedel iba o tom, že na Sloven-

sku sa zaoberajú druhým pilierom.

 Prečo sa nemôže podobne veľko-

dušne správať aj vláda ČR?

Pokúša sa len o čiastkové riešenie. Od 1. au-

gusta t. r. sa zvýšia dôchodky v ČR všetkým 

dôchodcom rovnako o 467 Kč. V novinách to 

vyznelo tak, akoby to bol pozitívny prístup, veď 

všetci máme rovnaké žalúdky. S tým nesúhla-

sím, povedal by som skôr, že poistnú matema-

tiku hodili vedome za hlavu. Takže odpoveď 

na to, prečo od 1. augusta príde k rovnakému 

pridávaniu, je jednoduchá. Lebo zanedlho sa 

uskutočnia voľby do krajských zastupiteľstiev 

a senátu. Myslím, že tu máme pekný príklad ši-

kovného politického využívania tejto problema-

tiky spôsobom, akým by sa tak robiť nemalo.

 Ale podobne sa zachovala aj sloven-

ská vláda pri vlaňajšom vianočnom prí-

spevku – od určitej výšky dôchodkov už 

ľudia nedostali nič.

Bolo to takisto nesystémové rozhodnu-

tie. Inak postupujú v Maďarsku. Dôchod-

com začali vyplácať pravidelné vianočné 

príspevky – v prvý rok 25 % mesačného dô-

chodku, v druhý rok 50, v tretí 75  a vo štvr-

tom roku už vo výške mesačného dôchodku. 

Je vyplácaný ako tzv. trinásty.

 Ako je to vlastne s valorizáciou dô-

chodkov v ČR? Podiel priemerného dô-

chodku na priemernej mzde klesol zo 

45 na 41 percent ... 

To je dôsledok systému, v ktorom sa valori-

zuje 30 percentami z rastu miezd a 70 z in-

flácie, lenže zo skutočných výsledkov rok 

predtým. Teda pre rok 2007 z výsledkov roku 

2005. Tu sa žiada dodať, že ani valorizácia 

podľa tzv. švajčiarskeho indexu (50% : 50%) 

nezabráni postupnému poklesu dôchodkov 

v porovnaní so mzdami, ale je aspoň o po-

malší. Preto  v Maďarsku už od roku 2005 

hľadajú iné formy valorizácie.

 A prečo relatívne bohatá ČR postu-

puje inak?

Otázka by patrila pánom politikom. Na druhej 

strane je faktom, že v ČR sa pridáva rodinám 

s deťmi alebo invalidom. Prečo sa zabúda na 

„starodôchodcov“ (t. j. tých, čo šli na dôcho-

dok pred 1. 1. 1995), naozaj nevedno. K dô-

vere mladších občanov v dôchodkový sys-

tém to neprispieva. Politici by mali pochopiť, že 

dôchodky sa nemajú politicky zneužívať a že 

problematiku je nutné riešiť systémovo. (red.)

Ing. Karol Ujházy je slovenský emeritný ekonóm žijúci 
v Prahe. Na prelome 80. a 90. minulého storočia rokov 
pôsobil ako diplomat v Budapešti
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A nemalo by byť. Ostrihom pripadol po roz-

pade Rakúska-Uhorska Maďarsku na zá-

klade prijatej generálnej zásady mocností, že 

hranica medzi oboma novými štátmi – teda 

Československom a Maďarskom – povedie 

na západe styčnej plochy stredom Dunaja. 

Väzby tohto mesta k Slovensku sú však dl-

hodobé a možno povedať, že aj mimoriadne 

silné a hlboké, vzhľadom na zvláštnosti his-

torického vývoja. Väčšia časť ostrihomskej 

arcidiecézy totiž ležala po stáročia na sever-

nom brehu Dunaja, teda na Slovensku a sia-

hala až po kláštor v Hronskom Sv. Beňadiku, 

kam je to dobrých sedemdesiat kilometrov. 

Slováci a Ostrihom
Listy na cestách

Do maďarského mesta Ostrihom je blízko. Bez zveličovania „na dohodenie kameňom“, najmä ak sa sem vyberiete zo 

Štúrova. Obe mestá ležia priamo oproti sebe, na protiľahlých brehoch Dunaja, takže ich nedelí vzdialenosť väčšia ako 

400 – 500 metrov. Zrejme najznámejšou kultúrno-cirkevnou a stavebnou pamiatkou Ostrihomu je tamojšia bazilika, ktorá 

dominuje celému okoliu. V posledných rokoch je častým cieľom slovenských i českých turistov, ktorí prichádzajú na 

rekreáciu do štúrovských termálnych kúpeľov a do Maďarska sa vyberajú, aby si príjemnou prechádzkou po obnovenom 

moste cez európsky veľtok spestrili pobyt. Žiaľ, napriek tomu, že ročne sú ich desaťtisíce, označenie ostrihomských tu-

ristických pamiatok v slovenčine je stále nedostatočné. 

Hranice arcidiecéz stanovuje Vatikán; ten sa 

však nikdy príliš neponáhľal prispôsobovať 

cirkevné hranice štátnym, ak došlo k zme-

nám v politickom vývine. Ostrihomská arci-

diecéza ako dôsledok uhorského videnia 

sveta prestala na Slovensko zasahovať (a to 

v geografickom i mocenskom zmysle slova) 

až v zime 1977, teda 59 rokov po skončení 

I. svetovej vojny. Táto zmena bola veľkým 

úspechom československej diplomacie. 

Veľké osobnosti

I spomenutý stáročný vzťah Slovenska 

a Ostrihomu je jedným z dôvodov, že mnohé 

vzácne cirkevno-historické pamiatky zo slo-

venských farností – napríklad zlaté mon-

štrancie alebo slávnostné ornáty – sú vysta-

vené v ostrihomskom Kresťanskom múzeu. 

Jeho návštevu možno vrelo odporučiť nielen 

veriacim, ale aj všetkým ľuďom s dobrou pa-

mäťou a vzťahom k vlastnej histórii. 

Obíďme cesty a cestičky, akými sa sem tieto pa-

miatky dostali, ale uveďme aspoň niekoľko vý-

znamných slovenských rodákov, ktorí sa pevne 

zapísali do dejín Ostrihomu. Začnime člove-

kom, s ktorého menom je navždy spojená obdi-

vovaná bazilika – kardinálom Alexandrom Rud-

nayom, rodákom z Považian (1760 – 1831).

Ako správne konštatuje slovenský spisova-

teľ faktu Laco Zrubec v diele „Slávni Slováci 

sveta“, Ostrihom bol v prvej polovici XIX. sto-

ročia prevažne slovenským mestom. Turci už 

boli zo strednej Európy preč, a tak sa aj sídlo 

arcibiskupstva mohlo roku 1820 z Trnavy vrá-

tiť späť do Ostrihomu. Alexander Rudnay bol 

vtedy uhorským prímasom a ostrihomským ar-

cibiskupom – a práve on prišiel s myšlienkou 

vybudovať na ostrihomskej skale monumen-

tálnu katedrálu v klasicistickom štýle. Vysvätená 

bola až po jeho smrti, ale to Rudnayove zásluhy 

neoslabuje. Známy je jeho výrok, ktorý adreso-

val pápežovi po svojom menovaní za kardinála: 

„Slovák som a keby som bol i na stolci Petro-

vom, Slovákom zostanem!“ 

A. Rudnay pritom vo funkcii ostrihomského 

arcibiskupa nadväzoval na viacerých sláv-

nych predchodcov so vzťahom k Slovensku, 

medzi ktorými spomeňme na prvom mieste 

kardinála Petra Pazmáňa (arcibiskupom bol 

v rokoch 1616 – 1637), zakladateľa trnavskej 

univerzity. Naopak, z Rudnayových slávnych 

nasledovníkov spomeňme Jána Krstiteľa Sci-

tovského, rodáka z Košickej Belej (ostrihom-

ský arcibiskup v rokoch 1849 – 1866) a Jána 

  Jozef Gáfrik
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Černocha, rodáka zo Skalice (arcibiskupom 

bol od roku 1912 až do smrti v roku 1927). 

Večný pokoj našli v krypte chrámu, ktorá je 

po zaplatení vstupného verejne prístupná. 

Isteže, problematika väzieb Ostrihomu a Slo-

venska, resp. Slovákov tým zďaleka nie je 

vyčerpaná. Veď mnoho Slovákov tu absol-

vovalo kňazské štúdium a mnohí tu praco-

vali v úrade arcibiskupa. Tieto údaje je nutné 

uviesť hlavne preto, že v maďarských materi-

áloch je zmienka o príslušnosti daného deja-

teľa k slovenskému národu zriedkavosťou. 

Vyberte sa po okolí 

Ani samotný dnešný oficiálny názov mesta – 

Esztergom –  nie je maďarského pôvodu. 

Keď sem v 10. storočí prišli maďarské jaz-

decké kmene, našli tu kompaktné slovan-

ské osídlenie, ako to dokazujú i miestopisné 

názvy. Len niekoľko kilometrov od Ostri-

homu leží napríklad Vyšehrad (po maďarsky 

dnes Visegrád), kde sa na stretnutí stredo-

európskych politikov začiatkom 90. rokoch 

20. storočia etablovala známa „vyšehradská 

skupina“ (najprv V3, potom V4). Je to krásny 

kraj, pretože Dunaj sa tu vinie medzi horami 

po oboch stranách; kto má rád prírodu a vy-

berie sa na malý výlet, príde si na svoje. 

Ale späť k etymológii. Ostrihom podľa niekto-

rých jazykovedcov znamená „ostrý kopec“ 

(pôvodne „cholm“, ako je toto slovo zacho-

vané trebárs v ruštine, v maďarčine potom 

spodobené na „gom“; stredoveký latinský 

názov znel „Strigonium“ – nie však staro-

veký, lebo za Rimanov tu bol tábor „Salva“), 

podľa iných znel zase pôvodný názov tohto 

miesta  „Strehov/Stregov“, s významom „dá-

vať pozor“ (byť v strehu). V oboch prípadoch 

je slovanský pôvod slova zrejmý. 

Ostatne, Ostrihom leží na svahoch Piliš-

ských hôr, kde ešte donedávna jestvovali aj 

čisto slovenské dediny, hoci už ako dôsle-

dok sekundárnej slovenskej kolonizácie po 

ústupe Turkov, ktorí sa v Ostrihome držali do 

konca XVII. storočia. Jednou z nich boli na-

príklad aj Mlynky, dnes jediná obec v Maďar-

sku, kde sa pri sčítaní obyvateľstva prihlásila 

k slovenskej národnosti viac ako polovica 

obyvateľov. Sú to veru tie Mlynky, ktoré sa 

v poslednej dobe dostali do širšieho pove-

domia slovenskej verejnosti, avšak v nega-

tívnom zmysle, ako názorný príklad potláča-

nia práv slovenskej menšiny v Maďarsku. Ak 

prídete do Štúrova či Ostrihomu autom, ne-

váhajte absolvovať ešte 15 – 20 kilometrov 

kvôli návšteve rázovitej obce, kde vás krč-

márka osloví pekne po slovensky, ale kde 

Slovákov vyháňajú z ich vlastného sídla – 

Slovenského domu, pričom maďarská vláda 

k tomu vytrvalo mlčí... Zaujímavá však môže 

byť aj návšteva ďalšej blízkej obce obývanej 

Slovákmi, zvanej Čív – je vychýrená dobrým 

vínom a srdečnými ľuďmi. 

Keď sa postavíte na vyhliadkovú plošinu pred 

ostrihomskou bazilikou – a to miesto si turisti 

obľúbili – naskytne sa vám pekný pohľad do 

šírej slovenskej krajiny rozprestierajúcej sa 

za Dunajom. Za dobrého počasia vidieť aj do 

vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov. 

V lúčoch zapadajúceho slnka je to priam ide-

álne miesto na to, aby ste prižmúrili oči a roz-

jímali o spletitých zákrutách histórie.  

 Autor je novinár

Foto Slovpress a archív 

Miesto odpočinku arcibiskupa Jána Černocha v krypte 
chrámu

Centrum Ostrihomu po nedávnej obnove financovanej z prostriedkov Európskej únie
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Do „Horných Uhier“ však Božena Němcová 

po prvýkrát pricestovala až na jeseň 1850. 

Jej manžela Josefa  Němca na vlastnú žia-

dosť preložili služobne do Uhorska, kam šiel 

s očakávaním, že si zlepší fi nančnú situáciu. 

Po krátkom pôsobení v Jágri sa mu aj vďaka 

odporúčaniu profesora českej reči a litera-

túry na viedenskej univerzite Aloisa Vojtěcha 

Šemberu podarilo dosiahnuť preloženie do 

Miškovca, kam za ním prišla i manželka. 

Politický režim tej doby známy ako Bachov 

absolutizmus bol založený na prísnom po-

licajnom režime a byrokratickom systéme. 

V Uhorsku sa Viedeň snažila upevniť si moc 

dosadzovaním štátnych zamestnancov z ra-

kúskych a českých krajín. Medzi českými 

úradníkmi, ktorí sa sem takto dostali v 50. 

rokoch, bol aj spisovateľkin manžel.

Príchodom do Uhorska chcel zároveň uniknúť 

z dusivej atmosféry, ktorá v Čechách nastala 

po nastolení Bachovho režimu. Aj v novom 

pôsobisku však čerstvo založené žandárstvo 

sledovalo každý podozrivý pohyb; malo hlásiť 

príchod cudzincov a „nebezpečné indivíduá“ 

držať pod prísnym dohľadom. „Výkonnosť“ 

policajného režimu zažil i J. Němec, keď sa 

v auguste 1854 vybral bez dovolenia šéfa 

Cesty Boženy Němcovej 
po Slovensku
So Slovenskom sa Božena Němcová začala bližšie zoznamovať v polovici 40. rokov 19. storočia. Bolo to prostredníctvom 

článkov v časopisoch Květy a Česká včela, ako aj cez Slovákov pôsobiacich v Čechách a Čechov, ktorí mali kontakty so 

Slovenskom.

úradu a bez pasu na výlet do Ďarmôt. Tu ho 

zatkli ako „ruského emisára“ a pustili až po 

niekoľkých dňoch. V liste Aloisovi Šemberovi 

B. Němcová písala: „Zatím se prohledávalo 

u Daňka i u N. Poslednímu konfi skovali 

všecky knihy, obrazy, mezi nimi Havlovu 

podobiznu a moje listy. Nuž v těch nenašli 

jiného nic než potvrzení, že jsme Slované 

(alespoň já), milovníci Slovanstva, často 

jsem si zaklela na všecko a nadala těm, 

co nás šidí. Nedělám si z toho nic. Ale jak 

už v Uhřích všecko samý nepořádek, tak 

i v tom, zadrželi mu plat libovolně a udali, 

že jel na Slovensko: „zur Verbreitung pan-

slawistischer Tendenzen“. U nich je každý 

Pansláv, Rusophil: kdo mluví slovanským 

jazykem.“

Němcovej snom bolo precestovať celé Slo-

vensko, spoznať všetky jeho kraje – kultúru, 

zvyky, históriu – a napísať ucelené národo-

pisné dielo. Podobne ako väčšinu cestovate-

ľov ju najviac priťahovali Vysoké Tatry s Krivá-

ňom, pokladaným v tej dobe za ich najvyšší 

vrchol. Zapáčili sa jej i Nízke Tatry a Fatra, 

chcela prejsť Považie, Pohronie, navštíviť ná-

rodne prebudený Liptov, Gemer a Hont i v tej 

dobe ešte „spiace“ východné Slovensko. 

Z rôznych dôvodov (rodinných, fi nančných 

a časových) však navštívila len Prešporok, 

Ďarmoty, Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, 

Zvolen a Sliač, resp. ich okolie.

Němcovej záujem o Slovensko pramenil 

nielen z jej osobných emocionálnych väzieb 

ku krajine a jej ľuďom, ale aj z presvedčenia 

o česko-slovenskej vzájomnosti. Na českej 

strane bol však niekedy hodnotený ako za-

nedbávanie kultúry vlastného národa. V liste 

Samovi Chalupkovi z apríla 1859 o tom píše: 

„[...] Také mně již řečeno bylo od někte-

rých starých neurvalců, že si všímám více 

Slováků než Čechů, já si ale myslím, vždyť 

jsme haluze jednoho kmene, kvítí jedné 

louky!“ V skoršej korešpondencii s iným slo-

venským dejateľom a jej dobrým priateľom 

Gustávom Zechenterom Laskomerským 

z júla 1858 sa o vzťahu k Slovákom vyjadruje 

zase takto: „Vy mne znáte, že mně Čech 

jako Slovák a že si vážím a miluji vše, co 

u vás dobré a krásné, jako své vlastní a ta-

koví znik a zdar ve všem přeju Slovákům 

jako Čechům.“ Slováci a Česi sa podľa 

Němcovej mali navzájom lepšie spoznávať 

a naučiť sa vážiť si jeden druhého, čo by 

viedlo ku konečnému cieľu, ktorým bolo 

„[...] vzbudit sjednocenost a shodu úplnou 

mezi národem československým [...].“

Počas ciest sa zoznámila s mnohými osob-

nosťami slovenského národného hnutia: s re-

volučným básnikom Jankom Kráľom, s vy-

nikajúcim satirikom Jánom Chalupkom 

i jeho starším bratom Samom, evanjelickým 

farárom na Hornej Lehote. Z ďalších osob-

ností možno uviesť Juraja Slotu, spisovateľa 

a profesora na bystrickom gymnáziu, Jána 

Francisciho, Augusta Horislava Škultétyho 

a maliara Jozefa Božetecha Klemensa.

V literárnych ambíciách jej najviac pomáhali 

Samo Chalupka, Gustáv Kazimír Zechenter 

Laskomerský a Ján Francisci. Pri návšteve 

Hornej Lehoty jej Samo Chalupka dal k dispo-

zícii všetky vlastné zozbierané materiály, pri-

viedol k nej staré rozprávkárky, podnikal s ňou 

výlety do okolia, oboznamoval ju s ľudovými 

povesťami. Vďaka týmto kontaktom a pod-

pore mnohých ďalších ľudí Božena Němcová 

zhromaždila veľké množstvo materiálu, ktorý 

postupne uverejňovala – či už samostatne, 

napr. v Obrazoch ze života slovenského – 

alebo v časopisoch, zborníkoch a kalendá-

roch: v Časopise českého musea, Štěpnici, 

Koledě, Učitelském sborníku a inde.

Němcovej vzťah k Slovensku sa neredukoval 

len na romantizujúci obdiv k bohatstvu tra-

dičnej ľudovej kultúry a jej estetických a his-

torických hodnôt. V čase modernizujúcej sa 

spoločnosti a národných hnutí si nemohla 

nevšimnúť zaostalosť slovenských pomerov. 

Oceňovala preto pracovitosť a vytrvalosť 

roľníkov v okolí Ďarmôt, ale zároveň im do-

kázala i vytknúť, že „[...] nedbají o zdokona-

  Peter Šoltés



lování svých hospodářství, všecko se tak 

vede, jak se před sty léty vodívalo.“ Všíma 

si aj zlý stav školstva v hornom Uhorsku, kde 

chýbali kvalifi kovaní učitelia a učil prakticky 

ktokoľvek, stačilo, že vedel čítať a písať: 

vyslúžilí vojaci, mlynári, krajčíri. „Vůbec se 

málo o vzdělanost lidu dbalo. Obce nevší-

maly si škol ani učitelů, nechť byl ním kdo 

byl, jen když nějaký byl.“

Vrcholom Němcovej slovenských literárnych 

záujmov boli jej národopisné štúdie. Vyčer-

pala v nich takmer všetko zápiskov, ktoré 

zhromaždila počas pobytu na Slovensku 

a doplnila korešpondenciou so Zechente-

rom, Chalupkom a ďalšími priateľmi. Vďaka 

nim sa stala vyhľadávaným informátorom 

a poradcom v slovenských záležitostiach, 

ak o ne bol záujem v českých vzdelanec-

kých kruhoch. Prejavom úsilia o prehĺbenie 

česko-slovenskej vzájomnosti bola i snaha 

vydať v Čechách Slovenské povesti v slo-

venčine, pretože „[...] čistě česky psány 

byly by ztratily všechen pak původní ráz 

[...].“ Pre problémy s jazykovou korekciou 

slovenského textu sa rozhodla, že pone-

chá aspoň „[...] všechny zvláštnosti v řeči 

a původní mluvu v dialogu [...].“ Napokon 

ich vydala po česky so slovenskou priamou 

rečou a slovenskými výrazovými ornamen-

tami, ktoré spestrujú český text. Slovenské 

povesti sa stali v českých krajinách obľúbe-

ným čítaním, hlavne pre mládež. Němcová 

nimi v Čechách otvorila bránu do prekrásnej 

slovenskej ľudovej slovesnosti.

 Autor je historik a publicista

Foto Slovpress a archív

Socha Boženy Němcovej pred jej múzeom v Českej 
Skalici
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Seniorská sekcia 
sa má čulo k svetu

Keď sa spoja sily, osoh býva obojstranný. 

Tak je tomu aj v prípade pravidelných be-

sied organizovaných seniorskou sek-

ciou KSK, ktoré majú najnovšie i prívlas-

tok „Večer časopisu Listy“. A odvtedy, čo 

nám pohostinnú náruč ponúka Dom ná-

rodnostných menšín na Vocelovej ulici č. 3 

v centre Prahy (nedaľeko od stanice metra 

I.P.Pavlova), je veľmi pohodlne vyriešené aj 

miesto týchto pravidelných stretnutí. 

Zatiaľ posledná prednáška sa uskutočnila 

koncom mája. Prednášateľ JUDr. Juraj Ne-

meš ju nazval poeticky „Rozprávanie o sta-

rej Bratislave“ – a čo sľúbil, aj dodržal. Zau-

jal jednak zápalistým rečníckom prejavom, 

jednak fundovanosťou argumentov. V kaž-

dom prípade ukázal, že históriu rodného 

mesta ovláda dokonale. Prednášku popre-

kladal poznatkami zo svojho diplomatic-

kého pôsobenia v NSR začiatkom 90. ro-

kov minulého storočia. 

Mesiac predtým tu zas vystupoval Ing. Ka-

rol Ujházy s prednáškou o rozdieloch vo vý-

voji českej a slovenskej ekonomiky, kým té-

mou najbližšieho stretnutia (v septembri) 

bude problematika spoločnej európskej 

meny z hľadiska SR, resp. ČR.  Zo starších 

tém spomeňme napríklad históriu folklór-

neho súboru Lúčnica, začiatky televízie 

v Československu alebo výstavbu novej bu-

dovy Slovenského národného divadla. Náv-

števnosť kolíše, ale niekedy si príde podis-

kutovať aj 20 či 30 záujemcov. Organizátori 

posielajú pozvánky elektronickou poštou 

a informujeme o nich aj my v programoch 

KSK.

Agilným predsedom sekcie je JUDr. Mi-

lan Budovič, ktorý zhodou okolností oslávi 

v auguste osemdesiatku. Je rodákom zo 

Serede, ale veľmi pekné spomienky má 

aj na Brezno, kde absolvoval gymnázium. 

V Českej republike žije od roku 1962, keď 

najprv pracoval na Ústrednej rade odbo-

rov, neskôr vo Svetovej odborovej federácii 

a ešte neskôr ako ekonomický námestník 

riaditeľa vydavateľstva Práce. Práca seni-

orskej sekcie nesie jeho neklamný organi-

začný rukopis – a aj keď sa pre Listy posťa-

žoval, že ho práca niekedy už aj unavuje, 

stále srší optimizmom a elánom.

(jg)

Predseda seniorskej sekcie Milan Budovič (vľavo) a prednášateľ Juraj Nemeš 
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Bol rodeným Bratislav-

čanom – alebo pres-

nejšie „Prešporákom“ 

– čiže typickým mest-

ským chlapcom. Mesto, 

kde dlhé roky žila celá 

rodina, hoci starý otec 

pochádzal z talianskeho 

mesta Udine, mu prirástlo k srdcu. Odrazilo 

sa to i na jeho hereckom umení, inklinoval ku 

kabaretu, operete, hudobnému divadlu, filmu. 

Mnohí mu to vyčítali a tvrdili, že správny herec 

má hrať v kamennom divadle „vážne“ úlohy 

a nemá zo seba robiť komedianta. On bral ko-

mediantstvo naopak vážne a bol presvedčený, 

že poriadny herec musí vedieť hrať, tancovať 

aj spievať. Milovanej múze sa nikdy nesprene-

veril a s láskou i pokorou sa celý život venoval 

viacerým druhom dramatického umenia.

Na štúdium herectva dospievajúceho Fran-

tiška nahovoril otec a keď ho roku 1934 prijali 

na Hudobnú a dramatickú akadémiu, boli obi-

dvaja veľmi radi. Študoval u barda slovenského 

divadla Jána Borodáča, ktorý mu dal i prvé 

malé herecké príležitosti. Už na škole si ho na 

popud spolužiaka Martina Gregora všimol reži-

sér Ján Jamnický. Vyskúšal ho dokonca v hlav-

nej postave, aj keď sprvu počítal iba s alterná-

ciou. Keď ho však uvidel na javisku, Dibarbora 

hral v premiére! Potom už šiel z úlohy do úlohy 

a rokmi sa zaradil medzi najvýraznejších cha-

rakterových hercov svojej generácie. Od skon-

čenia štúdia v roku 1938 až do odchodu na 

dôchodok bol členom činohry SND a iba 

o
so
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o
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František Dibarbora
(19. 11. 1916 – 4. 9. 1987)

herec

Komik, ktorý vedel plakať
  Jozef Leikert

Takmer všade na svete zachraňujú česť profesionálnych divadelníkov tragédi. Komici sú v malej vážnosti kritikov, ale vo veľ-

kej obľube divákov. Aj slovenské divadlo má osobitú kategóriu hercov tohto druhu a jedno z popredných, ak nie prvé miesto 

medzi nimi patrí Františkovi Dibarborovi. Preslávil sa stvárnením mnohých nezabudnuteľných komediálnych postáv – ľudia 

ho poznali z rozhlasu ako rozprávača vtipov, ale širokú popularitu si získal aj kabaretnými vystúpeniami, s ktorými v polovici 

minulého storočia prebrázdil celé Československo. Bol to komik, ale nie hocijaký: mal šarm, noblesu a inteligenciu. Tým si 

získaval obdiv obecenstva, kolegov a všetkých, čo ho poznali. Tým sa zapísal i do kroník slovenského divadelníctva.

dvakrát si nakrátko „odskočil“ do operného sú-

boru a v rokoch 1946-51 na Novú scénu. V di-

vadle si našiel aj celoživotnú lásku – manželku 

Kvetušu Ilavskú, dlhoročnú dramaturgičku či-

nohry SND, s ktorou mali syna Michala. 

František Dibarbora bol nekonfliktný, milý člo-

vek, dobrý otec, manžel, obľúbený kolega, 

nezištný kamarát. Dobrú náladu prinášal nie-

len na javisko, ale i do divadelných šatní. Tak 

na neho spomína aj herečka Mária Kráľovi-

čová, ktorá bola mnohokrát jeho hereckou 

partnerkou a v súkromí susedkou. Spolu hrali 

napríklad v hre „Veselé paničky windsorské“, 

ktorá bola trikrát obnovená a mala najväčší 

počet repríz v histórii činohry SND. Hra bola 

Dibarborovou srdcovou záležitosťou, lebo 

v nej mohol prezentovať svoje herecké ume-

nie všetkými prostriedkami – slovom, ges-

tom, maskou, pohybom. V postave farára 

Evansa ukázal podstatu celej svojej javiskovej 

tvorby a diváci ho videli takého, po akom vždy 

túžili: nie satiricky uštipačného, ale humorne 

milého. Bravúrne zabával všetkých na javisku 

i v hľadisku, ba zdalo sa, že i seba. Divadlo 

zakaždým burácalo smiechom. „Bol to part-

ner, na ktorého sa nezabúda,“ tvrdí Karol Ma-

chata, ktorý hral ďalšiu z hlavných postáv. 

Dibarborov repertoár bol veľmi široký, uplatnil sa 

aj v žánrovo odlišných postavách, napríklad v ti-

tulnej úlohe v hre „Jožko Púčik a jeho kariéra“, 

ako Peter v „Tanci nad plačom“, Ján Jelenfy 

v hre „Inkognito“ alebo ako Basov v „Letných 

hosťoch“. Stvárnil aj množstvo charakterovo 

výrazných postáv, napríklad Grunia v „Skrotení 

zlej ženy“, Smerďakova v „Bratoch Karamazov-

coch“, Chlestakova v „Revízorovi“ a veľa iných. 

Pamätníci ho poznajú aj z mnohých populár-

nych filmov, akými boli napríklad „Šťastie príde 

v nedeľu“, „Skalní v ofsajde“, „Vlčie diery“, „Va-

rúj“, „Čertova stena“, „Zemianska česť“, „Jáno-

šík“ či „Štvorylka“. Už ako študent vystupoval 

ako estrádny umelec a neskôr s parodickým 

pásmom nazvaným „S Kristínkou“ prešiel celé 

Slovensko. V rozhlasovej tvorbe bol dlhé roky 

konferencierom silvestrovských programov 

a iných zábavných relácií, súčasne stvárňoval 

výrazné postavy v rozhlasových hrách od slo-

venských i svetových autorov. 

Pred odchodom do dôchodku akoby sa di-

váci s obľúbeným hercom nechceli rozlúčiť – 

jednou z posledných hier, v ktorej účinkoval, 

bola úspešná hra Jordana Radičkova v réžii 

Pavla Haspru „Pokus o lietanie“, ktorá mala 

veľa repríz. Predstavenie sa hralo aj na po-

česť Dibarborových sedemdesiatin. V autobi-

ografickej knihe „Ja, starý klaun“ zhrnul svoje 

pôsobenie na divadelných doskách niekoľ-

kými vetami: „Mal som komédie rád, lebo mi-

lujem ľudí, ktorí sa smejú. Po čase som sa 

ocitol v regáli komikov. To striktné delenie na 

tragédov a komikov nemám rád. Obecenstvo 

ma už bralo len ako Fera Dibarboru, ktorý 

spieva, tancuje, hrá a zabáva. Ja som na ja-

visku plakal a obecenstvo sa smialo...“.  Taký 

je osud vari všetkých veľkých klaunov. 

Popri divadle bol Dibarborovou veľkou lás-

kou šport. Zamladi bol vášnivým futbalis-

tom a neskôr fanúšikom bratislavského 

Slovana. Dobre hral aj hokej a v reprezen-

tačnom drese sa dostal až do bránky národ-

ného mužstva. Okrem toho miloval autá, rád 

ich opravoval a ešte radšej na nich jazdil, čo 

sa mu stalo osudným. Po havárii na čerstvo 

otvorenom bratislavskom Prístavnom moste 

s pomliaždeným hrudníkom niekoľko dní bo-

joval o život. Márne. 4. septembra 1987 ob-

ľúbený klaun odišiel navždy. A s ním aj jeho 

obľúbená pieseň, v ktorej sa spieva: „Život, 

to sú vlastne len stretnutia a rozlúčky. Stre-

távame sa ľahko. Lúčime sa ťažšie a najťaž-

šie s tým, čo máme radi.“

 Autor je historik, básnik, spisovateľ lite-

ratúry faktu a vysokoškolský pedagóg
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Jej počiatky sia-

hajú do obdobia 

vysokoškolského 

štúdia v Prahe, kde 

sa pod svoju prácu 

podpisoval ako 

Janko Cigáň. Uta-

jenú identitu odha-

lil až znalec jeho 

diela, kritik Franti-

šek Votruba, ktorý o Kraskovej poézii neskôr 

napísal: „Osudy srdca a ľudských túžob po 

šťastí, intímny život duše zamyslenej nad zá-

hadami života a smrti, vyslovuje v poézii svojej 

Ivan Krasko. Z domácej pôdy, zo slovenského 

koreňa vyrastá jeho smútok a hlboká záduma 

nad večnou otázkou: Odkiaľ prichádzaš a kam 

ideš? Od prvých počiatkov lyriky erotickej, zu-

niacej clivým, melancholickým tónom, ktorým 

ozývajú sa rozpomienky a túžby po šťastí, ktoré 

bolo alebo mohlo byť a nikdy sa už nevráti, ku 

krajinným maľbám, vyslovujúcim náladu, stav 

duše a odtiaľ až k úžasu nad zrodením a za-

nikaním všetkého, plnej smútku – tadiaľ vedie 

vzostupná cesta poetova.“

Prvé pokusy mladého autora sa spočiatku 

s príliš pozitívnym ohlasom nestretli. Odradiť 

sa však nenechal. Písal ďalej, písal skvelo 

a novátorsky, tak, že jeho verše patria k vr-

cholnej tvorbe obdobia symbolizmu, a to 

nielen v našej národnej poézii. Umelecká 

hodnota de facto skromného lyrického diela 

Ivana Kraska zaujala i v zahraničí – básne 

boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruš-

tiny, ale tiež do maďarčiny, ukrajinčiny a ďal-

ších jazykov.

Pre jeho poéziu je najmä v ranom ob-

dobí typická inšpirácia poetikou ľudo-

vej piesne. Príznačná je výrazným sociál-

no-etickým pátosom, motívmi tajomnosti 

O básňach a osobitom 
umeleckom prístupe Ivana 
Kraska

Mne slabé krídla rástli as’ len na to,

by mohlo byť z nich občas brko vzato,

keď treba pera – predpísať si lieky

na vlastné rany z duše apatieky.

Ivan Krasko bol všestranne vzdelaná osobnosť – chemik, historik, prekladateľ, 

politik a vynikajúci slovenský autor, ktorého tvorba ovplyvnila literárny svet i za 

hranicami našej krajiny.

a symbolistickými metaforickými prostried-

kami. Prepojenie vlastného osudu s osu-

dom zotročovaného slovenského národa 

a rozčarovanie z jeho pasivity, problema-

tika sociálnej nespravodlivosti, záhady by-

tia, ľúbostné vzťahy, viera i značný pesimiz-

mus, vnútorná rozorvanosť, neskonalá úcta 

a láska k matke i k domovu sú témy, ku kto-

rým tento nadmieru nadaný autor inklinuje 

vo svojich dvoch zbierkach – Nox et soli-

tudo a Verše.

V jeho tvorbe možno nájsť badateľný vplyv 

našich i svetových poetov. Krasko však ne-

bol plagiátor, nikoho nekopíroval, netvo-

ril prázdne napodobeniny cudzieho diela. 

Podnety spracovával úplne novou kreatív-

nou metódou a rozvíjal tak vlastnú špeci-

fickú formu umeleckého vyjadrenia, ktorou 

sa výrazne odlišoval od ostatných autorov. 

Pôsobivosť jeho básní tkvie práve v zobrazo-

vacích postupoch, ktorými stvárňuje svoje 

skutočné zážitky i filozofické myšlienky – vy-

užíva mnohé dynamické prvky, nové meta-

fory, farebné kontrasty, eufonickú výstavbu 

verša. Inverziu, čo je obrátený poriadok 

slov používaný staršími básnickými školami, 

takmer úplne opustil a nahradzoval ju priro-

dzeným slovosledom, čím sa stal skutočným 

priekopníkom v modernizácii slovenskej po-

ézie.

Výrazná osobitosť jeho básnických postupov 

je dokonalým príkladom výstižnej a zároveň 

úspornej formy vyjadrenia nekonečnej hĺbky 

pocitov a myšlienok. O Kraskových tvorivých 

metódach existuje množstvo analýz a úvah; 

za všetky citujme aspoň slová Valéra Mikulu: 

„Akoby si každá generácia, ba každý jed-

notlivý bádateľ alebo básnik znovu práve 

na Kraskovi overovali základné vlastnosti 

poézie, akoby sa teoretici dohodli, že 

z veršov Ivana Kraska možno najskôr vyťa-

žiť onen princíp poézie, tú esenciu, ktorá 

robí poéziu poéziou.“

Výročie básnika

Ivan Krasko, občianskym menom Ján Botto, 

sa narodil 12. 7. 1876 na Gemeri v dedinke 

Lukovištia a onen známy romantický bás-

nik štúrovskej generácie bol jeho vzdiale-

ným príbuzným. Umelecký pseudonym Ivan 

Krasko, pod ktorým sa preslávil v slovenskej 

literatúre a súčasne aj ako významný symbo-

listický básnik európskeho rozmeru, vznikol 

vlastne zásluhou Svetozára Hurbana Vajan-

ského. Krasko využil jeho podnet – a inšpi-

roval sa ruskou obdobou mena Ján, ako aj 

obcou Kraskovo, ktorá leží neďaleko básni-

kovho rodiska.

Študoval na maďarskom i nemeckom 

gymnáziu, aby napokon zmaturoval v ru-

munskom Brašove. Po absolvovaní vyso-

kej školy v Prahe pôsobil ako chemický 

inžinier v českých mestečkách Klobuky 

a Slaný. Potom narukoval na východný 

front a po skončení 1. svetovej vojny na-

stúpil do štátnych služieb – stal sa po-

slancom a po čase i senátorom. Žil v Bra-

tislave, ale neskôr, už ako dôchodca, 

sa presťahoval do Piešťan, kde je dnes 

i jeho pamätný dom. Okrem poézie vy-

dal niekoľko prozaických diel, ktoré však, 

v porovnaní s jeho básňami, ustupujú tak 

trocha do pozadia. Inak získal doktorát 

v technických vedách i titul národného 

umelca. Pred časom sme si pripome-

nuli päťdesiate výročie jeho smrti; zomrel 

v Bratislave dňa 3. marca 1958.

 Autorka je publicistka

Foto archív

  Valika Nitranová
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Zelenina, ťarcha minulosti a výhovoriek

V minulých desaťročiach sme akosi upustili 

od konzumácie zeleniny. Okrem iného sa to 

stalo aj preto, lebo:  

1. Nebývala v predajniach dostupná v šir-

šom sortimente, celoročne prevládala 

kyslá a hlávková kapusta, zemiaky, ci-

buľa, cesnak, mrkva a zeler, už menej 

petržlen; sezónne sa objavili paradajky, 

paprika, uhorky a na Slovensku tekvica, 

kabačky, hlávkový šalát, karfiol apod. 

V Čechách tekvica a jej odrody neboli. 

Na jar, pravda, býval kôpor, reďkovky 

i kaleráby; špenát vždy len mrazený;

2. Ak bola, nebývala čerstvá, a teda nepô-

sobila vábne. Tu odbočím drobnou ra-

dou: – najmä hlávkový šalát býval zväd-

nutý. A práve tu sa ponúka ľahká pomoc. 

Aj zo zvädnutého šalátu urobíte krehkú 

šťavnatú hlávku, ak ho na noc zľahka 

opláchnete a postavíte v mise so stude-

nou vodou do chladničky. Ráno je čer-

stvý, rozoberiete ho na lístočky, dôkladne 

omyjete a servírujete so zálievkou. Nuž 

a tým sa nám hneď ponúka  nasledujúci 

bod:

3. Ženy, väčšinou zamestnané, jednodu-

cho nemali čas na časovo náročné jedlá 

zo zeleniny (čistenie, omývanie, krájanie 

apod.). Volili rýchlejšie pokrmy z cestovín, 

ryže a mäsa, ktorého už bol v rokoch tzv. 

normalizácie dostatok a v porovnaní so 

zeleninou bolo celkom lacné. Navyše taký 

guláš, najmä  segedínsky, sa dá doneko-

nečna zohrievať. Ten sedemkrát zohrie-

vaný je vraj najlepší a v prípade „segedína“ 

býva rátaný aj k zeleninovým jedlám. Ta-

kisto plnená paprika, ďalšie obľúbené slo-

venské zeleninové jedlo. A lečo s poriad-

nou  domácou údenou klobásou, vajíčkom 

a navyše na slanine. Ide len o správny po-

mer surovín. Čo je vlastne základom? Ze-

lenina alebo spracovaná a vyúdená brav-

čovina s vajíčkom?

4. Muži vraj nemajú radi zeleninové je-

dlá. Vrátane synov, vnukov, pravnukov. 

A majú pravdu, lebo zelenina nie je vý-

živná. Kto veľa pracuje, musí jesť mäso, 

slaninu, klobásu, aby nabral dostatok sily 

na ďalšie výkony – bývalo poslednou vý-

hovorkou vzorných gazdiniek.  

Je síce pravda, že zelenina neobsahuje uh-

ľovodíky a tuky, ale obsahuje pre telo veľmi 

prospešnú buničinu, minerály, sacharidy 

a vitamíny. Len taký špenát obsahuje bu-

ničinu, vitamín A, vitamín C i K, minerálne 

látky a stopové prvky. Sám osebe je zaují-

mavý aj svojím pôvodom. Pochádza z Per-

zie, podobne ako niektoré  rozprávky  z Tisíc 

a jednej noci. Odtiaľ, takisto ako ony, pre-

nikol do Indie a potom do arabských krajín. 

S výbojmi Arabov sa dostal do Španielska 

a ďalej do Európy. V 16. storočí sa objavil 

v Čechách. Meno má z nemeckého „Spi-

nat“. Keby deti vedeli, že je to vlastne roz-

právkové jedlo, možno by im viacej chutil. 

Ale pravdou je, že mrazený špenát nie je tou 

pravou pochúťkou. Chutný je čerstvý špe-

nátový šalát, špenátový prívarok z čerstvého 

duseného a pomletého špenátu, takisto ako 

špenátová polievka. 

Aj kapusta obsahuje buničinu, veľa vitamínu 

C, vápnik, draslík a fosfor. Jej šťavy liečia zá-

paly žalúdka, upokojuje žalúdočné vredy.

Zelenina a iné národy

Ak sa obrátime na východ či sever od nás, 

Ukrajincov, Rusov, Poliakov, Bielorusov, Li-

tovcov, Lotyšov, Estóncov, ba i Dánov by 

uvedená škála zeleniny uviedla do vytrže-

Slovenská ľudová kuchyňa patrí k tým zdravším. Česká kuchyňa je na tom o niečo horšie, a to čo do prípravy ľahších 

a zeleninových jedál. Sú však národy, ktoré sa ešte viacej ako Slováci držia starých ľudových a osvedčených receptov. 

Po celý rok jedia viacej zeleniny, či už varenej, dusenej, pečenej, alebo surovej vo forme šalátov a rozličných príloh. Aj 

polievky varia zeleninové. Ich strava býva menej kaloricky výdatná, je ale bohatšia na vitamíny, minerály a predovšetkým 

vlákninu. Preto ich menej trápia niektoré civilizačné  choroby. Vyhýbajú sa im  napríklad ochorenia žíl a ciev. Tak tomu vraj 

je v Bulharsku, na Ukrajine, v Gruzínsku, Arménsku i Rusku. 

nia a narobili by z nej veľa druhov kvalitných 

chutných šalátov, ktoré by jedli s taktiež kva-

litným žitným chlebom celé dni a jedlo by sa 

im neprejedlo. 

Spomínam si, ako som sa vo Vilniuse ži-

vila celý týždeň mrkvovým šalátom natre-

tým na krajčeky chutného litovského žit-

ného chleba. Mimochodom, tento chlieb 

sa občas objaví v našich predajniach Albert 

a rýchle mizne v košíkoch kupujúcich. Sa-

motný mrkvový šalát bola najemno postrú-

haná čerstvá mrkva, osolená, okorenená 

čiernym korením a citrónovou šťavou, pre-

miešaná s jemným kyslastým tvarohom a asi 

lyžičkou majonézy. Šalát sa občas vyskytne 

aj u nás, ale len s majonézou.

Šaláty, ktoré Ukrajinci, Poliaci, Rusi a po-

baltské národy dokážu robiť z kyslej kapusty, 

si zaslúžia napodobenie. Tu je jeden,  ktorý 

pripravíme v každom ročnom období.

Kyslú kapustu pomiešame s cukrom a ole-

jom. Pridáme nakrájané jabĺčka, zelerovú 

vňať a čerstvé alebo aj zavárané brusnice. 

Šalát sa podáva k varenej bravčovine, hy-

dine a údenému mäsu.       

 

Nasledujúci šalát patrí do ukrajinskej ku-

chyne: umytý a osušený hlávkový šalát po-

krájame a dáme do misy. Vajíčka uvarené 

na tvrdo nakrájame na tenké kolieska a pre-

miešame s omáčkou z kyslej smotany, soli 

a octu. Pred servírovaním upravíme šalát 

so smotanovou omáčkou a vajíčkom. Dáme 

do šalátovej misy, obložíme kolieskami 

čerstvých zelených uhoriek  a posypeme 

najemno nasekaným kôprom alebo zele-

ným petržlenom. Je sa s krajcom suchého 

chleba alebo s varenými zemiakmi. Jeho 

teplou obmenou sú naše jarné šalátové po-

lievky zatrepané smotanou.

  Helena Nosková
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Jarný šalát

Potrebujeme 100 g hlávkového šalátu, 2 vajíčka, 2 čerstvé uhorky, 1 zväzok reďko-

viek,1 varenú mrkvu, 3 varené zemiaky, 2 rajčiny, cibuľovú vňať, ¾ pohára kyslej smo-

tany, 1 lyžičku práškového cukru, 1 lyžicu octu.

Nakrájame omytý a oschnutý šalát  a nakladieme ho na misu. Obložíme ho nakrájanými kolies-

kami mrkvy, paradajok, zemiakov, reďkoviek, uhoriek a cibuľovej vňate. Do stredu položíme 

plátky vajíčok uvarených na tvrdo. Z kyslej smotany, cukru a octu pripravíme omáčku, ktorú po-

dávame v omáčkovej mise. Pred podaním šalát posolíme. Jeme s chlebom alebo pečivom. 

Reďkovkový šalát

K jarnej obľúbenej zelenine patria reďkovky. Na Ukrajine z nich robia  šalát, na ktorý po-

trebujeme 2-3 zväzočky reďkoviek, 1 vajíčko a 1,5 dcl kyslej smotany.

Reďkovky operieme a nakrájame na tenké plátky. Žĺtok utrieme so soľou a kyslou smota-

nou. Potom pridáme reďkovky, najemno nakrájaný bielok a ľahko spolu premiešame. Po-

dávame s čiernym chlebom.

Letný zemiakový šalát

Chutný je šalát z nových zemiakov. Potrebujeme 500 g zemiakov, 50 g  mladej cibuľo-

vej vňate, 2 lyžice oleja a ¼ lyžice octu. Písali sme o ňom pred dvomi rokmi, ale pre is-

totu ho znovu pripomíname ako vhodné samostatné jedlo i prílohu k mäsu, rybe apod. 

Varené zemiaky nakrájame na kolieska, dáme do misy, posolíme, posypeme čiernym kore-

ním a zmiešame s octom a olejom. Urovnáme na mise a posypeme kôprom, zeleným petrž-

lenom alebo cibuľovou vňaťou, nadrobno nakrájanou. Šalát je chutný teplý aj studený.

„Zdravotný“ šalát

Je plný vitamínov a osvieži nás. V sezóne, keď je na pultoch dostatok zeleniny, si ho 

teda možno dožičiť dosýta. Potrebujeme čerstvé zelené uhorky, 2 surové mrkvy, 2 

jablká, 2 paradajky, 100 g hlávkového  šalátu, ½ pohára kyslej smotany a ¼ citróna.

Umyté uhorky, mrkvu a jablká narežeme na tenké rezančeky, listy šalátu na 4 dieliky. Všetko 

zamiešame s kyslou smotanou a pridáme citrónovú šťavu, soľ a cukor. Šalát ozdobíme pa-

radajkami narezanými na plátky. Jeme s chlebom alebo pečivom.

Šalát z letnej bielej kapusty s jablkami a zelerom 

Tento šalát sa hojne konzumuje v Rusku, na Ukrajine, v Poľsku i Litve. Známy je aj u nás.

Potrebujeme: 500 g letnej krehkej kapusty, + zeler, 1 jablko, ¼ pohára octu, ½ lyžice cukru. 

Hlávku kapusty očistíme, vyrežeme hlúb, nastrúhame, osolíme a necháme zmäknúť. Dáme 

ju do misy. Jablko nakrájame na plátky, zeler narežeme  na rezančeky a primiešame k na-

strúhanej kapuste. Pridáme cukor, polejeme octom a premiešame. Šalát podávame ako sa-

mostatné jedlo s chlebom i ako prílohu k mäsu.

Dnes už kúpime aj novozélandský špenát, ktorý sa dá spracovať čerstvý na chutný šalát. 

Taktiež sa u nás bežne pestuje, pretože je vhodnou rastlinou pre rodinné záhradky. Okrem 

uvedených vitamínov  obsahuje bielkoviny a cukry.

Špenátový šalát s jablkami

Umytý novozélandský špenát narežeme na tenké pásiky. Olúpané jablká nastrúhame na 

hrubšom strúhadle, pokvapkáme citrónovou šťavou a zamiešame do špenátu. Zalejeme 

kyslou smotanou alebo jogurtom, ktorý zmiešame s olejom a citrónovou šťavou. Osolíme 

a posypeme nastrúhanými orechmi.  

Záverom

Ďalšie chutné a zdravé šaláty bohaté na vita-

míny, vápnik a minerály pripravíme z čínskej 

kapusty, paradajok, uhoriek, zelenej pap-

riky, červenej repy, menej známej rucoly atď. 

Ako korenie môžeme pridať bazalku,  pa-

žítku i ďalšie bylinky, ktoré sa objavujú na na-

šom trhu, dovážané väčšinou z Poľska, Ne-

mecka alebo Talianska. Len náhodný výber 

receptov ukázal, že šaláty možno pripraviť  

z bežnej a dostupnej zeleniny, ktorá je stále 

na trhu. Bola aj v minulosti, ale akosi nezo-

stával čas. Lebo príprava šalátu je náročná 

na čas, keďže musíme zeleninu riadne umý-

vať, nadrobno krájať apod. U národov, kde 

bol šalát jediným jedlom a spolu s chlebom 

hlavným chodom obeda či večera, nepohl-

til toľko času. U nás sa pridával ako príloha 

k hlavnému jedlu, a tak bol akousi pridanou 

hodnotou, časom navyše. A toho sa nie vždy 

dostávalo. Niekde som čítala, že kým Ame-

ričanovi (ale aj Dánovi, Ukrajincovi, Rusovi 

atď.) stačí na obed zeleninový sendvič alebo 

zeleninový šalát s chlebom, my si dáme gu-

láš s piatimi..., alebo iné veľké jedlo.      

Ťažké jedlo  nášmu zdraviu neprospieva 

a v určitých chorobách zažívacieho traktu 

sme na „čestných“ prvých miestach v Eu-

rópe. Je načase zmeniť stravovanie a vrátiť 

sa k pôvodným ľahkým jedlám aspoň v let-

nom období.   

Okrem iného sa u nás vynechávajú polievky, 

ktoré sú v mnohých krajinách tiež len jedným 

hlavným jedlom jednochodového obeda. 

V jarnom a letnom období sa pripravujú aj 

studené polievky – osviežia a nezaťažujú or-

ganizmus. Ale ľahko stráviteľné sú aj jarné 

a letné teplé zeleninové polievky a možno na 

nich prežiť celý deň bez ujmy na zdraví. Po-

lievkam sa budeme venovať v budúcom prí-

spevku.

 Autorka je historička

Foto Iko Keson

Jeho pestrejší variant sa nazýva



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.

Program Slovenského inštitútu v Prahe
jún /výber/,

júl,
august 2008
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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.

3. 7. o 17.00
Galéria SI

ANNA LIČKOVÁ (1895 – 1975) A ALENA 

KOLESÁROVÁ-LIČKOVÁ

Vzdialené intímnosti – intímne 

vzdialenosti

Výstava obrazov poprednej slovenskej 

insitnej maliarky a jej vnučky. Výstava potrvá 

do 1. 8. 2008. Pripravil SI.

5. 8. o 17.00
Galéria SI

LADISLAV BIELIK: AUGUST 1968 

V BRATISLAVE

Výstava fotografi í z ulíc Bratislavy z 21. 

augusta 1968. Pripravila n. s. Camera 

Obskura v spolupráci s SI.

21. – 24. 8.
Litoměřice – kino Máj,

Letní kino a divadélko Minimax

LITOMĚŘICE PO ÔSMYKRÁT

Filmový festival na tému Stret realít

Slovenská sekcia:

22.8. – Panna zázračnica (réžia Š. Uher)

23.8. – Slávnosť v botanickej záhrade 

(réžia E. Havetta)

Bližšie informácie: www.kinoostrov.cz 

Pripravil OV festivalu v spolupráci s SI.

29. – 30. 8.
Mikulov

EUROTRIALOG MIKULOV

Česko-slovensko-rakúsky projekt 

alternatívneho umenia (rock, jazz, ethno) - 

open-air festival.

30. 8. o 18.00
Amfi teáter, Mikulov

SZIDI TOBIAS

Koncert známej slovenskej herečky 

a speváčky v rámci festivalu. Bližšie 

informácie: www.eurotrialog.cz 

Spoluorganizácia slovenskej účasti na 

festivale – SI.

26. – 31 .8.
Ovocný trh, Praha 1

Medzinárodný folklórny festival

PRAŽSKÝ JARMARK

Vystúpenie folklórnych súborov zo 

Slovenska: SĽUK, PODPOĽANEC, IFJÚ 

SZÍVEK

Bližšie informácie: www.fos.cz Pripravil 

FOS ČR v spolupráci s SI.

Programy sa uskutočnia v Modrej sále 

Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1),

pokiaľ nie je uvedené inak.

Upozornenie: Zmena programov, termínov 

a časov vyhradená!
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Správy a oznamy

Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry 
sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín vo Voce-
lovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky metra C – I. P. Pav-
lova, 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 ostat-
ných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom čísle časo-
pisu 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 poďako-
vanie 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 Vo-
celovej 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 zá-
ujem byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odbor-
ných 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 by 
mala byť 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 6. 6. – 8. 6. sa na Zámku Blatná uskutočnila 
akcia pod názvom Slovenský víkend na zámku Blatná 
v rámci ktorého sa v sobotu 7. 6. uskutočnila beseda 
s režisérom Jánom Sebechlebským, spojená s pre-
mietaním jeho filmu.

Naša programová ponuka

Utorok 17. 6. – Piatok 4. 7.
foyer budovy Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77 
V LOTYŠSKU / V POBALTIU
Výstava The Aftermath of Prague Spring and Charter 
77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského jara 
a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. 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. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov 
a Čechov.

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 

program Klubu slovenskej kultúry
na jún,

júl,
august 2008

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 fotografi ckej 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.

Štvrtok 10. 7. o 16.00
Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86, Chomutov
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77 
V LOTYŠSKU / V POBALTIU
Výstava The Aftermath of Prague Spring and Charter 
77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského jara 
a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. 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 2. 9. 2008. Mediálny 
partner: časopis LISTY Slovákov a Čechov.

Štvrtok 7. 8. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2

SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí 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“.

Pondelok 18. 8. o 18.00
Výstavná sieň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
VÝSTAVA KSK a DETVAN
Výstava potrvá do 7. 9. 2008.
Podrobnejšie informácie o akcii, ako aj o konkrétnom 
programe vám prinesieme v najbližšej Modrej 
stránke.

Utorok 26. 8. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí 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“.

Štvrtok 28. 8. v čase 18.00 – 23.00
Loď Európé
prístavisko Na Františku, Praha 2
PLAVBA PO VLTAVE K 64. VÝROČIU SNP
Tradičná spoločenská pripomienka výročia SNP v rámci 
SLOVENSKÝCH DNÍ V ČR spojená s bohatým kultúrnym 
programom na lodi. Nástup na loď bude z prístavu Na 
Františku od 17.30.
Organizuje Klub slovenskej kultúry v spolupráci: 
Slovenský inštitút v Prahe, Český svaz bojovníků 
za svobodu, Československá obec legionářská, 
Historická skupina priamych účastníkov SNP,  DOMUS, 
SZ Limbora, Detvan, Ruský kulturní svaz Praha, Ruská 
tradice, SUPU, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný 
zbor v Prahe, ako aj s ďalšími spolkami.
Bližšie informácie sa dozviete na internetových stránkach 
– www.klubsk.net
Podrobnejšie informácie o akcii, ako aj o konkrétnom 
programe vám prinesieme v najbližšej Modrej 
stránke.

Bližšie informácie o niektorých programoch sa 
dozviete aj na internetových stránkach

www.klubsk.net

Väčšina programov je fi nancovaná MK ČR v rámci 
dotácií pridelených na rok 2008. Niektoré z programov 

sú pripravené s fi nančným 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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