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Slovenský 
Európan v Prahe 
a menšinová tlač
Pred 20 rokmi, 10. mája 1989, zomrel slo-

venský spisovateľ, signatár Charty 1977, 

Dominik Tatarka. Dlhé roky žil v Prahe: vy-

študoval na pražskej Filozofickej fakulte ja-

zyk československý a francúzsky, do Prahy 

sa vracal v rokoch 70-tych a 80-tych, keď 

po odpore voči okupácii 1968 sa stal di-

sidentom. Stýkal sa s českými disidentmi, 

hovoril a písal írečitou slovenčinou, až sa 

jeho jazyk stal fenoménom. Pre obraz Slo-

venska a Slovákov urobil veľa. Pre prekla-

dateľov do češtiny sa stal tvrdým orieškom. 

Po mnohých pokusoch preložiť jeho zrelé 

literárne diela sa zhodli na doporučení rad-

šej neprekladať. Alebo preložiť ako po-

môcku a aj tak čítať znovu v origináli. Áno, 

bola by to škoda neprečítať si Dominika 

Tatarku v origináli.  

Keď československá vláda po roku 1990 

vyčlenila prostriedky na tlač periodík a li-

teratúry v materinskej reči národnostných 

menšín, predpokladala, že koná ústretový 

krok pre menšiny i majoritu, ktorá bude 

vyhľadávať, čítať a tým pádom si aj kupo-

vať túto novú literatúru. Po rozdelení Čes-

koslovenska hlavný podiel z týchto dotá-

cií začali získavať tri slovenské občianske 

združenia. Z dvoch periodík vznikli štyri pe-

riodiká a ešte aj niektoré internetové, vy-

dával sa rad slovenských kníh. Ak by sme 

sa na to pozreli očami D.Tatarku, problé-

mom je marginalita týchto publikácií. Na-

vyše, slovenčina ma tú nevýhodu, že Slo-

vák v ČR pokojne číta a vždy aj čítal českú 

tlač i literatúru. Pre tých, čo čítajú, je roz-

hodujúca kvalita a tú si aj zaplatia. A tak 

menšinová tlač je stále odkázaná na do-

tácie, ktoré sa však stále znižujú. V tomto 

roku o 70 percent. Preto bez predplatite-

ľov bude ťažko udržateľný rozsah a kvalita 

tejto tlače. Nie je však možné znížiť kvalitu 

príspevkov. Tú treba zvýšiť, preniknúť na trh 

a získať ďalšie financie. V krásnej i odbor-

nej slovenskej literatúre máme veľké vzory, 

aj keď každodenná novinárska prax mies-

tami upadá. Mali by sme využiť aj súčasnú 

stenčenú šancu dotácií a dokázať, že roky 

chránenia neboli márne. Že dokážeme pí-

sať a vydávať dobrý časopis, ktorý si získa 

čitateľov i ďalších predplatiteľov. Že dobré 

články v kultivovanej slovenčine majú svoje 

miesto v ČR. Že máme vnútorné potreby 

niečo po sebe zanechať, o niečo sa pode-

liť, niečo prezentovať, že chceme, aby slo-

venčina neopúšťala tento priestor, ktorý pre 

nás získali i tí, čo tu boli pred nami i tí čo tu 

žijú s nami, hoci nepíšu menšinovú tlač. Sú 

pre tento priestor dôležití, sú jeho súčasťou 

a ich pôsobenie by malo byť zaznamenané. 

Kde inde, ako v menšinovej tlači. 

Helena Nosková
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Na rozdiel od predchodcov – Michala Kováča 

a Rudolfa Schustera – zastával Ivan Gašpa-

rovič najvyššiu ústavnú funkciu spôsobom, 

ktorý mu od samého začiatku až do konca 

zabezpečil výraznú podporu voličov. Do po-

litických sporov sa takmer vôbec nezapájal. 

Hoci sa pred voľbami v roku 2004 vymedzil 

ako opozičný kandidát, s druhou vládou Mi-

kuláša Dzurindu našiel prijateľný modus vi-

vendi. Gašparovič nerobil pravici problémy 

zbytočným vracaním zákonov do parlamentu, 

zahraničnú politiku koordinoval s vládou, ne-

dopustil sa žiadnej výraznejšej chyby a jeho 

vystúpenia so správou o stave republiky boli 

politicky beztvaré. Po voľbách v roku 2006 

prispel k hladkej výmene moci a pripomí-

nal novému kabinetu, že treba nadviazať na 

dobré reformy predchodcov. Aj s novou vlá-

dou Róberta Fica vychádzal po dobrom.

Okrem politickej bezvýraznosti sa I. Gašparo-

vič profiloval ako „ľudový prezident“ – chodil 

na hokej i na futbal, jazdil na rýchlych autách, 

na cestách do jednotlivých slovenských krajov 

ľuďom vyhrával na fujare a ubezpečoval ich, že 

pre občana spraví všetko. Táto profilácia mu 

zabezpečovala trvalé druhé miesto v rebríč-

koch dôveryhodnosti. Úzkostlivo si však dával 

pozor, aby sa zbytočne nevyjadroval k vlastnej 

kandidatúre skôr, než by bolo nutné. Až keď 

si bol istý podporou Smeru a SNS, pustili sa 

jeho ľudia do zháňania podpisov pre „občian-

skeho kandidáta.“ S priazňou tretej vládnej 

strany – HZDS – nemohol počítať v nijakom 

prípade, jej predseda Vladimír Mečiar mu totiž 

nezabudol porážku v prezidentských voľbách 

v roku 2004 a nevyužil jedinú príležitosť, aby 

dakedajšieho spojenca nepotupil.

Nominácia na koaličnom brehu bola teda od 

začiatku zrejmá a očakávalo sa už len, koho 

postaví opozičný tábor. Najpopulárnejšou po-

litičkou parlamentnej opozície bola podpred-

sedníčka SDKÚ Iveta Radičová, ale z via-

cerých jej vyjadrení sa kopili náznaky, že do 

Tretie priame prezidentské 
voľby v SR: víťazi a porazení
Slovenskí občania tohto roku po tretíkrát v histórii volili prezidenta v priamych voľbách. Napriek očakávaniu  to bol napo-

kon akt celkom zaujímavý. V druhom kole držali voliči v rukách rozhodnutie o dvoch novinkách v podtatranských pome-

roch – o prvej žene-prezidentke alebo prvom prezidentovi, ktorý by v opakovanom hlasovaní obhájil úrad.

  Martin Antal

prezidentského súboja sa jej veľmi nechce. 

Dôvod bol prostý – v Slovenskej demokra-

tickej a kresťanskej únii sa množili názory, že 

predseda strany a expremiér Mikuláš Dzurinda 

vyčerpal počas dvoch volebných období svoj 

potenciál a že najsilnejšiu opozičnú stranu by 

už mal viesť niekto iný. Vzhľadom na nedosta-

tok iných kádrov a nespochybniteľnú podporu 

I. Radičovej u voličov mohla práve podpred-

sedníčka SDKÚ zamiešať karty a pokúsiť sa, 

aby sa v roku 2010 stala slovenskou Ange-

lou Merkelovou. Prezidentské voľby ju preto 

nelákali – alebo by šla do vopred prehratého 

boja s kandidátom populárnej vládnej koalície, 

alebo by náhodou vyhraté voľby ukončili jej 

šancu viesť SDKÚ do parlamentných volieb. 

Na druhej strane Dzurinda, odmietajúci stra-

nícku konkurenciu, bol najhorlivejším zástan-

com myšlienky, aby I. Radičová bola spoloč-

nou kandidátkou parlamentnej opozície. 

Kým so Stranou maďarskej koalície I. Radi-

čová našla spoločnú reč pomerne rýchlo, 

v KDH sa vynorili obvyklé problémy. Hnutie 

sa začalo zaoberať otázkou, či I. Radičová 

nie je pre jeho voličov príliš liberálna.

Kto zamieša karty

Hoci súboj sa v médiách od začiatku zjedno-

dušoval na vzájomný súboj koalície a opozí-

cie v zastúpení I. Gašparoviča a I. Radičovej, 

našli sa kandidáti, ktorí chceli toto bipolárne 

videnie využiť vo vlastný prospech.

Treťou do partie sa stala predsedníčka mi-

moparlamentného Slobodného fóra Zuzana 

Martináková. Keďže jej manžel roky praco-

val priamo v Gašparovičovej kancelárii, mu-

sela od začiatku odrážať pochybnosti, či jej 

kandidatúra nie je len nástrojom na odláka-

nie Radičovej hlasov. Z. Martináková však 

sledovala prozaickejší cieľ – tri roky po par-

lamentnom neúspechu chcela spropagovať 

svoju marginálnu stranu a dať jej aspoň akú-

takú šancu zabodovať v roku 2010. 

Ďalšia kandidatúra mala totožný plán. V mene 

Konzervatívnych demokratov Slovenska, no-

vého subjektu, založeného odídencami 

z KDH, vytiahol do boja jeden z bardov slo-

venskej politiky František Mikloško. Jeho zá-

ujem bol navlas rovnaký – pomôcť svojmu no-

vému subjektu. Mohol pritom počítať s tým, 

že množstvo voličov KDH dá vďaka svojmu 

konzervativizmu hlas radšej jemu ako Radi-

čovej. Inak si od volieb nemohol sľubovať nič 

viac – kandidoval totiž aj v roku 2004 a skon-

čil piaty so ziskom 6,5 percenta hlasov. 

Zaujímavá hádanka sa objavila v koaličnom 

Hnutí za demokratické Slovensko – koho 

pošle do boja namiesto predsedu? V. Me-

čiar totiž po dvoch neúspešných pokusoch 

nechcel skúšať šťastie do tretice, hoci ho 

k tomu kolegovia vyzývali. HZDS sa napo-

kon rozhodlo pre akademika Milana Melníka 

– vo svete uznávaná osobnost, ale sloven-

skému voličovi neznáma. 

Sedmičku doplnili dvaja kandidáti blízki Ko-

munistickej strany Slovenska – bývalá po-

slankyňa Dagmar Bollová a oficiálny kandi-

dát komunistov, profesor Milan Sidor. 

Kampaň – nekampaň

Informačná kampaň, teda akýsi slabší od-

var tej ostrej dvojtýždňovej predvolebnej, 

sa začala po novom roku. Kandidáti spo-

čiatku nepriniesli nič, čo by stálo za zmienku 

a úzkostlivo sa vyhýbali konfrontácii.

Postupom času však začala atmosféra predsa 

len hustnúť, a to najmä pri osobe I. Radičovej. 

Polemiku otvárali predovšetkým predstavitelia 

katolíckej cirkvi – nie cez oficiálne cirkevné or-

gány, ale prostredníctvom jednotlivých kňazov 

a ich aktivít: či je svojimi morálnymi hodnotami 

Radičová vhodnou voľbou pre slovenských 

katolíkov alebo nie. Vyčítali jej, že striktne ne-

odmieta potraty, i to, že po smrti manžela žije 

vo „verejnom konkubináte“ s novým partne-

rom, paralympionikom Jánom Riapošom. 
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Druhým významným faktorom, ktorý vstú-

pil do hry pred prvým kolom, bol premiér R. 

Fico. Striktne odmietol Radičovej ponuku, že 

po svojom prípadnom zvolení je pripravená 

spolupracovať aj so Smerom a vytiahol argu-

menty z 90. rokov – že Radičová nechcela 

samostatné Slovensko a že teda nemá mo-

rálne právo uchádzať sa o prezidentský post.

Podľa očakávania v prvom kole volieb zvíťazil 

I. Gašparovič – ale „len“ so ziskom 46,7 per-

centa hlasov. Takisto podľa prognóz skončila 

na druhom mieste I. Radičová so ziskom 38,1 

percenta hlasov. Opozičná kandidátka sa naj-

väčšiemu rivalovi priblížila viac, ako oba tábory 

čakali. V absolútnom vyjadrení predstavoval 

rozdiel len asi 160 tisíc hlasov – čo v druhom 

kole nemusela byť neprekonateľná hranica.

Na výsledkoch zvyšnej pätice nebolo nič 

prekvapujúce – F. Mikloško získal 5,4 per-

centa hlasov, Z. Martináková 5,1, M. Melník 

2,5 a D. Bollová s M. Sidorom po 1,1.

Kampaň na ostrie noža

Hoci sa I. Gašparovič po voľbách dušoval, že 

ani na okamih nezapochyboval o víťazstve, 

jeho volebný štáb a centrály Smeru a SNS 

opantala po prvom kole istá nervozita. Účasť 

voličov v prvom kole dosiahla vyše 42 percent 

– nič také, čo by sa vhodnou mobilizáciou vo-

ličov nedalo zvýšiť. Čakalo sa, koho odporu-

čia voliť neúspešní kandidáti, ktorí mohli vý-

znamnou mierou zamiešať kartami v druhom 

kole. (Napokon možnosť odporučiť svojim vo-

ličom kandidáta do druhého kola využil len M. 

Sidor). Televízne debaty už nemali mať formu 

diskusného krúžku, ale tvrdého súboja, v kto-

rom proti neistému a zabúdajúcemu preziden-

tovi mala stáť oveľa zdatnejšia rečníčka. Bolo 

preto isté, že I. Gašparovič potrebuje zbrane 

veľkého kalibru. Tie mali dodať Smer a SNS.

Kampaň pred druhým kolom sa začala ná-

hlym zhustením prezidentského programu – 

I. Gašparovič zrazu prijímal ministra dopravy 

a rokoval s ním o diaľniciach, zrazu odporu-

čil ministrovi hospodárstva pokračovať v po-

pulárnom „šrotovnom“, zrazu spolu s pre-

miérom Ficom prehrádzal tok rieky Nitry 

kvôli potrebám baníkov.

Zlomovým prvkom kampane pred druhým ko-

lom sa však pravdepodobne stala aktivita SNS. 

Predznamenalo ju mimoriadne zasadnutie Bez-

pečnostnej rady štátu, ktorá informovala o pri-

pravovaných provokáciách extrémistickej Ma-

ďarskej gardy na území Slovenska. Už vtedy 

viacerí politológovia a komentátori uvádzali, že 

je to predzvesť vytiahnutia maďarskej karty. 

SNS si na pomoc zobrala mapu volebných 

výsledkov v prvom kole. Hoci na Slovensku 

je pomerný volebný systém, v ktorom víťaz-

stvo či prehra v jednotlivých obvodoch ne-

znamená vôbec nič, mapa jasne ukazovala, 

že I. Radičovej sa podarilo zvíťaziť v 14 zo 

70 obvodov – a okrem jediného boli všetky 

na juhu Slovenska. V spojení s faktom, že I. 

Radičovú podporovala vo voľbách aj SMK, 

bol mobilizačný prvok na svete.

Národniari vyhlásili, že Slovensku nemôže 

voliť prezidenta maďarská menšina ani bo-

hatá Bratislava. Zvolali konferenciu svojich 

najvyšších predstaviteľov, ktorí vyhlásili, že 

Radičová „nemá rada Slovensko a Slová-

kov,“ a preto nemôže byť prezidentkou. Jej 

priaznivcov, medzi ktorými figuroval naprí-

klad herec Milan Lasica, označil predseda 

SNS Ján Slota za „intelektuálny odpad“. 

Ale nezostalo len pri verejných vystúpeniach. 

Týždeň pred druhým kolom sa v niektorých 

obciach na južnom Slovensku objavili letáky, 

na ktorých I. Radičová v maďarčine sľubovala 

tamojším obyvateľom autonómiu. Kandidátka 

sa od letákov dištancovala, ostro odmietla ta-

kéto praktiky a podala trestné oznámenie. Už 

o deň neskôr sa však v oblastnej tlači na juž-

nom Slovensku objavili inzeráty s textom, či 

má byť prezidentom človek, ktorý Maďarom 

sľubuje autonómiu. K tejto aktivite sa otvorene 

prihlásila SNS. Radičová vyzvala I. Gašparo-

viča, aby sa od podobných prejavov dištanco-

val a po prvýkrát sa ostro vyjadrila na adresu 

protikandidáta – že kto rozdeľuje občanov, 

nie je a nemôže byť prezidentom republiky.

V tejto atmosfére sa začali ostro sledované 

televízne duely. Vo všetkých debatách vystu-

poval Gašparovič oveľa útočnejšie – pýtal sa 

I. Radičovej, či si do paláca privedie pohla-

várov SMK Csákyho a M. Duraya, či sľúbila 

maďarskej menšine za svoju podporu auto-

nómiu a dôrazne poukazoval na to, že ma-

ďarskú kartu vytiahla v kampani prvá Radi-

čová – tým, že prijala podporu SMK. 

I. Radičová vystupovala zmierlivejšie a celý 

čas bola v defenzíve. Budila dojem, že je jej 

v podstate jedno, kto bude prezidentom.

Jasné Gašparovičovo víťazstvo

I. Gašparovič v druhom kole výrazne zvýšil ná-

skok pred I. Radičovou. Podporilo ho 55,5 

percenta voličov, čo v absolútnych číslach 

predstavuje rozdiel približne 250 tisíc hlasov.

Atmosféra zo záveru predvolebnej kam-

pane sa premietla aj do štábov, čakajúcich 

na výsledky volieb. Víťaz vyšiel na verejnosť 

až vtedy, keď jeho víťazstvo bolo už zjavné. 

Pred televíznymi kamerami prijal gratulácie 

premiéra i predsedu parlamentu.

V štábe I. Radičovej vyzerala situácia spočiatku 

idylicky, ale už po vyhlásení prvých výsledkov 

sa do tvárí čakajúcich vkrádalo sklamanie. Po 

definitívnom verdikte I. Radičová zablahoželala 

víťazovi, no hneď bolo jasné, že jej politický boj 

bude pokračovať – tentoraz na pôde SDKÚ. 

Stranícke špičky Radičovej vytkli, že nepouká-

zala na Gašparovičove prešľapy a že pripúšťala 

spoluprácu s ich najväčším rivalom, Smerom. 

M. Dzurinda sľúbil, že strana bude hľadať pre 

I. Radičovú vhodné miesto na využitie jej po-

tenciálu, ale podpredseda E. Kukan obratom 

vyhlásil, že si prezidentskú kandidátku nevie 

predstaviť v pozícii predsedu SDKÚ.

* * *

Ako prišli, tak aj odišli. Prezidentské voľby nič 

zásadného nezmenili, len vyjasnili niektoré tu-

šené trendy.

I. Gašparovič sa jasne profiloval ako stra-

nícky a provládny kandidát. Vzhľadom na 

jeho doterajšie pôsobenie možno očakávať, 

že počas nasledujúcich piatich rokov po-

pláva v rovnako pokojných vodách ako do-

siaľ. Stal sa prvým slovenským prezidentom, 

ktorý bude tento úrad zastávať opakovane.

I. Radičovej priniesli voľby nadmerné očaká-

vanie a z toho vyplývajúce nadmerné sklama-

nie. Po zisku vyše milióna hlasov sa domnie-

vala, že je na najlepšej ceste stať sa keď už nie 

predsedníčkou, tak aspoň volebným vodcom 

SDKÚ a po prípadnom úspechu vo voľbách 

odstaviť M. Dzurindu od straníckeho kormidla. 

Nič z toho sa nesplní. M. Dzurinda dal po voľ-

bách jasne najavo, že zostane sedieť na pred-

sedníckej stoličke a že zároveň chce vidieť 

vlastnú tvár na predvolebných veľkoplošných 

paneloch. Nešťastné pokĺznutie I. Radičovej 

v parlamente v polovici apríla, keď v rozpore 

so zákonom hlasovala za stranícku kolegyňu, 

ju obralo aj o teoretickú šancu, že by sa s M. 

Dzurindom dohodla na nejakej forme spolu-

práce. Pod tlakom okolností sa potom vzdala 

poslaneckého mandátu. Ostane naďalej pod-

predsedníčkou SDKÚ a ak stranu neopustí, 

bude na ďalšiu šancu čakať poriadne dlho.

A občania si na niekoľko týždňov užili vzruše-

nie a napätie na politickej scéne. Ako pred-

príprava tieto voľby určite stáli za to. V najbliž-

ších mesiacoch čaká voličov niekoľko ďalších 

volieb, vrátane parlamentných v roku 2010.

 Autor je novinár
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Ponúkli pestrý celodenný program, oplýva-

júci srdečnosťou a nápaditosťou. V každom 

vystúpení sa zračil neprehliadnuteľný fakt – 

totiž že všetci títo ľudia sú pevne zrastení so 

svojím mestom. Hojne navštívené podujatie, 

odohrávajúce sa na pôde Slovenského in-

štitútu a čiastočne na voľnom priestranstve 

pred Obecným domom v Prahe, priviedlo do 

radov obecenstva aj rodákov z tamojšieho 

kraja. Spomienku jednej z nich, pani Márie 

Demeterovej, prinášame nižšie. 

Každý, kto zavíta do Banskej Štiavnice, 

ocení jej nanajvýš svojráznu, jedinečnú po-

lohu. Okolité kopce sa zo všetkých strán zva-

žujú nadol a organicky prechádzajú do ulíc 

a uličiek, lemovaných nie hocijakou architek-

túrou. Aj oko historika umenia sa pozastaví 

nad čudesnými tvarmi, ktoré sa inde nevidia 

a pôsobia nanajvýš esteticky. Baníci – lebo 

veď s baníctvom sa odjakživa spájala história 

mesta – popri ťažkej práci v podzemí vytvorili 

jedinečné skvosty aj na povrchu. Nemecká 

kolonizácia v stredoveku sem priviedla na-

najvýš šikovných ľudí nemeckého pôvodu, 

Banská Štiavnica 
prišla do Prahy
28. apríla 2009 zavítali do Prahy predstavitelia Banskej Štiavnice, aby nás poinformovali o tom, čo sa deje v tomto ma-

lebnom banskom meste, kde sa snúbi história so súčasnosťou. Spolu s primátorom mesta Pavlom Balžankom prišli 

do Prahy zástupcovia útvaru kultúry na mestskom zastupiteľstve, združenia turistiky, iniciatívy Sitnianski rytieri, kúpeľov 

Sklené Teplice, ale aj detský tanečný súbor Texasky, hudobná skupina Družina, sokoliari a šermiari, ako aj zástupcovia 

niektorých podnikov.

ktorí napokon pomenúvali aj diela praco-

vitých rúk v rodnom jazyku. Kammerhof – 

Komorský dvor, Berggericht – banský súd, 

Kysihýbel či názvy tajchov: Rozgrund, Kre-

chsengrundský tajch, vindšachtské tajchy. 

Tieto dômyselné diela vyvolávajú údiv aj pri 

dnešnom vyspelom stupni techniky. Vznikali 

predovšetkým pre potreby banskej činnosti, 

lebo územie, bohaté na nerastné suroviny, 

bolo chudobné na vodu. Voda však bola ne-

vyhnutnou podmienkou ťažby a spracova-

nia rúd. Riešením jej nedostatku bolo pre-

hradenie dolín hrádzami a vybudovanie siete 

zberných jarkov a náhonov. To sa dialo v 16. 

až 18. storočí, ale aj dnes, v období útlmu 

ťažby, si vychutnáme toto dokonalé spoje-

nie prírody a človeka. Je úžasné sa v nich aj 

okúpať. Voda je svieža a slúži ku cti Štavniča-

nov, že tajchy a ich okolie udržiavajú v doko-

nalej čistote. 

Niekoľko ráz zaznel na predvádzacej akcii 

v Prahe výraz aktívna dovolenka. Tlačovú 

besedu zvolala v tejto súvislosti Slovenská 

agentúra pre cestovný ruch.  Každý z nás 

  Jarmila Wankeová

má o takej dovolenke iné predstavy. Niekto 

uprednostňuje prímorské letoviská a po-

moc cestovných kancelárií, iní  si dokážu 

voľný čas zorganizovať sami a privítajú ak-

tívny pohyb v prírode. Okolie Banskej Štiav-

nice je ideálne pre peších turistov, resp. pre 

cykloturistiku. Z vlastnej skúsenosti môžem 

potvrdiť, že turistické trasy sú dobre zna-

čené – a je ich tu asi 370 kilometrov! Pri-

tom rozhodne nie sú fádne. Stačí vyjsť nad 

mesto a už aj naďabíme na nejakú značku. 

Krajina sa vlní, ponúka krásne výhľady a čo 

je hlavné, príroda je stále neporušená. Tak 

sa vám stane, že sa zastavíte nielen uchvá-

tení výhľadom, ale pristavíte sa aj pri kríku 

malinčia alebo ostružín. Dnes má Ban-

ská Štiavnica asi len jedenásť tisíc obyva-

teľov. Priemyslu je tu málo, zväčša sa udr-

žali menšie podniky a súkromné prevádzky 

služieb. Veľa mladých z mesta odišlo. Ale 

treba zároveň dodať, že od 70. a 80. ro-

kov minulého storočia, kedy sa pod heslom 

„Záchrana pokladu“ rozprúdila akcia zame-

raná na obnovu a rekonštrukciu vzácnych 

stavebných objektov, sa tu urobil veľký kus 

práce a mesto sa zase skvie v plnej kráse. 

Nejeden objekt je vo svete jedinečný. Je tu 

aj veľa penziónov a menších hotelov. Ľudia 

sú rozhľadení, vľúdni, ich životné tempo je 

o čosi pomalšie ako naše. Nemusíme im 

vnucovať život na vyššie obrátky. Skôr je 

dobré dať sa unášať tým ich životom a roz-

jímať o plynutí času v storočiach. Podne-

tov viac než dosť. Banská Štiavnica a jej 

okolie môže byť pokojne cieľom našej do-

volenky. Ale rozhodne ju netreba obísť, ani 

keď ideme okolo.

Viac na adrese www.slovakia.travel 

 Autorka je novinárka

Snímky: SACR a SI
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Krajom mojej mladosti

Banská Štiavnica, Banská Hodruša – staré 

banícke a kráľovské mestá, krajina mojej 

mladosti, to je kvitnúci poniklec na jar-

ných kopanických lúkach, voňavé „vlčie 

lyko“ (lykovec) v lesných údoliach, temné 

a tajomné studené vody tajchov, ktoré 

človeku vyrazia dych aj v horúcom lete, 

ale hlavne všadeprítomný fenomén ba-

níctva. Stretávame sa s ním v miestnych 

názvoch (Klinger, Kisihýbel, Wachthaus, 

Leithaus), pomenovaní nástrojov i po-

trieb v domácnosti (štoprcígeľ – vývrtka, 

nudlprét – doska na miesenie cesta), ako 

aj v svojráznom tvrdom nárečí pozname-

nanom nemeckou banskou kolonizáciou; 

nárečia, ktoré tak skvele ovládal profesor 

Vašáry v charakteristickej postave „Štyav-

nyckeho Nácka“. Len v Hodruši totiž do-

stanete „haluške na misky“, len v „Štyav-

nyci“ si môžete zaspievať „Nechodyevaj 

Nacko k nam, nerada ta ja vidym, roztr-

hanyje gate maš, ja sa za Teba stydym, 

prid Ty račej v nedelu, ked maš byjelu ko-

šelu, topanky zamatovyje, špagatom za-

vyjazanyje“. 

Hoci banská činnosť je v tomto kraji v po-

sledných desaťročiach už utlmená, oby-

vatelia si stále s úctou pripomínajú tradí-

cie predkov. Nezabudnuteľným zážitkom 

je napr. banícka polnočná omša v Banskej 

Hodruši. Keď v šere kostola osvetlenom 

len mihotavým svetlom baníckych kahan-

cov zaznie basové sólo starej baníckej ná-

božnej  piesne s pokornou prosbou Boha 

o ochranu tam „dolu“, behá poslucháčom 

mráz po chrbte. Kahance v rukách štý-

lovo držia nie miništranti, ale permoníci... 

Nezabudnuteľným zážitkom je aj tradičný 

banícky karneval „Salamander“ v Banskej 

Štiavnici, ktorého účastníci sa predstavujú 

v historických kostýmoch. 

Salamander čiže mlok je pre baníkov po-

svätný a stal sa ich symbolom. Viaže sa 

k nemu povesť o pastierovi, ktorý raz uvi-

del zvláštneho živočícha. Vzal ho do ruky 

a zistil, že je to mlok, pokrytý vrstvou zla-

tého prachu. Pre baníkov je mlok posvätný 

a veria, že tam, kde sa objaví, je zlatá žila. 

Tak sa vraj začala aj zlatá éra Banskej 

Štiavnice.

Mária Demeterová

 Autorka je rodáčka z krásneho kraja 

okolo Banskej Štiavnice a pracovníčka 

Múzea hlavného mesta Prahy
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 Když jsem tě požádal o doslov mé 

nové knížky – s tragickým podtextem, 

v souvislosti se skonem mého bratra 

– ani ve snu mne nenapadlo, že i Ty jsi 

byl shodou okolností na křižovatce na-

šeho bytí. Já jsem psal o bratrově tra-

gické smrti a tobě postavil osud do 

cesty překážku při jízdě z Brna, měl jsi 

těžkou autonehodu. Naštěstí jsi vyvázl 

bez vážnějšího poranění. Já vím, že to 

byla pro tebe těžká chvíle – ale přece 

jen, můžeš popsat tehdejší pocity?

Vše bylo nečekané a rychlé, nestačil jsem 

si ani uvědomit onu strašlivou sílu, která se 

dala do pohybu – bylo mi jen jasné, že do 

nás někdo narazil zezadu a že se řítíme do 

svodidel. Jak dlouho? Setinu vteřiny? Víc? 

Řekl jsem si jen: teď všechno zhasne, je 

konec... neměl jsem strach, ani se mi v du-

chu nevracel můj život, byl jsem podivu-

hodně klidný, vyrovnaný. A skutečně přišel 

náraz, začali jsme se točit a já milosrdně 

Na modré vlně života
Rozhovor s MUDr. Janem Cimickým, CSc., lékařem 
a spisovatelem   Jozef Junas

Začínám psát tento rozhovor ve zvláštním rozpoložení. Před vydáním mojí bás-

nické sbírky „Zavržená láska“  jakoby se v jedné chvíli naše osudy střetly – tedy 

osud můj a osud muže, který je už po mnoho let mým přítelem: známého čes-

kého lékaře MUDr. Jana Cimického. A tak vznikl i tento rozhovor.

Motto: 

Život je jedinečný zázrak,

kdo to nepochopí

neví, o čem život je. JJ

ztratil vědomí. Jenže pak se světlo zase 

rozsvítilo, nebyl konec! Vystříhali nás ze 

zdemolovaného vozu, na dálnici stál vrtul-

ník a ostře blikající sanitky. Někdo mi vy-

tahoval z tváře střepy a ošetřoval paži – ra-

menem jsem vytrhl upevněný ochranný pás 

– seděli jsme na zemi a já si znovu uvědo-

mil, že žiji. Myslím si, že to bylo osudové 

upozornění. Člověk si nemá příliš stýskat, 

život je křehounký a každý si ho má vážit! 

A tak vše, co od té doby prožívám, beru 

jako život navíc, za který jsem vděčný. Díky 

za každý další den!

 Tvé vzpomínky se rázem rozdvojily – 

na ty minulé, před nehodou a na ty sou-

časné. 

Jak je vnímáš? O čem si tehdy pře-

mýšlel a věděl jsi vůbec, co se stalo?

Povoláním jsem lékař, prošel jsem inter-

ním oddělením, chirurgií i gynekologií a již 

37 let dělám psychiatra – to je dlouhá ka-

riéra. Za tu dobu jsem se mnohokrát sešel 

se smrtí, rval jsem se o cizí život, znám jeho 

cenu a vím, jak často je vykoupen spous-

tou bolesti, naděje a touhy. Moje kolegyně, 

s níž jsem studoval, ten den sloužila na chi-

rurgii v Jihlavě a řekla mi: víš, to nebyl je-

den strážný anděl nad tebou, to bylo celé 

hejno! Měla pravdu, ti, co viděli zbytky ple-

chů, nevěřili, že z nich mohli účastníci ne-

hody vyváznout živí – ale asi opravdu musí 

nad člověkem bdít nějaká síla, která zabrání, 

aby se nic nestalo předčasně! Takový životní 

kinoautomat. Ale jedno poznání jsem uči-

nil, milosrdný mozek v těžké situaci uvolňuje 

do těla látky zvané endorfiny – a člověk na-

vzdory všemu, co prožívá, necítí ani bolest 

ani strach.

 Potom jsi sám sobě řekl -- tohle je 

můj nový život. A ten minulý je už jen 

vzpomínka. Člověk věří, že vše je ji-

nak, ovšem samozřejmě netuší, co mu 

každé ráno přinese svítání. Máš taky 

tenhle pocit? 

Ano, každý den, i když jsem unavený a není 

mi třeba nejlépe, se snažím žít naplno a dý-

chat, vnímat, těšit se z každé drobnosti, ne-

odkládat radost. Můj kamarád Slávek Šimek 

říkal lidem v obecenstvu : smějte se hned, 

nečekejte, až přijde vtip. Mohlo by se vám 

stát, že se nezasmějete nikdy...! A tak se 

směji a dojímá mě všechno krásné a lidské. 

Mnohem více, než kdykoli předtím. Lituji jen 

toho, co jsem nestačil udělat a už asi ani ne-

stihnu udělat, protože čas utíká rychleji, než 

by člověk chtěl.

 Jsem velmi rád, že jsi opět literárně 

ožil a vydal několik pozoruhodných kní-

žek jak prózy i poezie.

Já jsem zase rád, že mi vyšla knížka – román 

s tématikou z roku 1968 – ,,Hodiny v mlze“, 

z období, které bylo pro naši generaci velmi 

důležité. Začal jsem se už obávat, že obsah 

toho, co jsme prožívali, budou hodnotit jen 

ti, co tento čas neprožili. Musel jsem proto 

vydat vlastní svědectví. O fenoménu prvních 

doušků svobody, o dubčekovské naději, 

o strašlivém probuzení 21. srpna. A vyšla 

mi i sbírka veršů ,,Stopami dláždění made-

moiselle Paris“, což je – myslím – moje nej-

lepší sbírka veršů, věnovaná, jak jinak, lásce 

a Paříži.

 Tvoje tvorba je obdivuhodná a otvírá 

mnoho dveří plných tajemství. Oslovují 

tě lidské příběhy anebo se ti myšlenky 

vracejí spíše do dětství, jak to pozoruji 

na sobě?

Asi obojí, určitě s přibývajícím věkem člověk 

znovu prožívá detaily z dávných roků dětství 

a mnohé vidí již jinýma očima, proto jsem 
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ostatně napsal „Poslední návrat“ anebo 

„Mansardu v podkroví“. Ale stejně rád vypra-

vuji velké příběhy obyčejných lidí, které si vy-

mýšlím a mohu s nimi zacházet podle vlastní 

fantasie. V životě to tak není – skutečně lid-

ské příběhy, s nimiž za mnou přicházejí lidé 

do ordinace, se nedají napsat, nikdo by jim 

nevěřil! Jsou mnohem syrovější a mnohdy 

krutější. A já stále víc toužím po příbězích 

s dobrým koncem – ostatně i proto asi píšu 

i detektivní příběhy, kde dobro zvítězí a zlo je 

potrestáno. Je to prostě jinak, než to, co vi-

díme kolem sebe.

 Je cítit, že z tebe vyzařuje síla. Pů-

sobíš jako primář-psychiatr v centru 

„Modrá laguna“ a zároveň jsi i zpověd-

níkem lidských duší v téhle těžké době. 

Přitom píšeš poezii, prózu, překládáš, 

jak vše stíháš?

Nikdy nepřemýšlím o tom, co a jak stíhám 

anebo nestíhám. Zatím vcelku vše zvlá-

dám a držím se rčení herce Rudolfa Hru-

šínského, který pravil, že tělo musí jít do 

hrobu zhuntovaný a že by bylo trapné umřít 

zdravý! Tak se snažím, abych nikdy nelito-

val, že jsem něco promeškal a zbytečně 

odložil. Vždycky se to nedaří, ale leccos se 

dá stihnout. A musím se ti svěřit s důležitou 

věcí – moje profese mi odčerpává hodně 

psychických sil. Kdybych neměl svou dru-

hou vášeň, svůj druhý, literární život, roz-

hodně bych nezvládl tolik a únava z práce 

by mě nakonec pohltila. Takhle mě litera-

tura zbavuje nahromaděné tenze a nedo-

vedu si představit jedno bez druhého, je to 

vzácná symbióza!

 Chci se tě zeptat i za čtenáře Listů, 

co máš rozepsané?

Odevzdal jsem román ze současnosti, který 

se jmenuje „Usměvavý Buddha“ a právě vy-

šla první knížka nové edice detektivní litera-

tury „Dýmka“, jmenuje se „Smrt na útesu“ 

a jsou to napínavé povídky. A neměl bych za-

pomenout na knížku „Testy a desatera pro 

všední den“, která je poučná a zábavná zá-

roveň. 

 A jak tě ovlivňuje slovenská prob-

lematika, vždyť ty i já máme hluboko 

v srdci zakódované Slovensko, máme 

tam hodně přátel… a to nejenom mezi 

spisovateli. Potkáváme tam krásné lidi, 

kteří se někdy stávají motorem naší 

tvorby. 

Slovensko mám skutečně velice hluboko 

v srdci, ostatně procestoval jsem jej od zá-

padu na východ a od jihu k severu a do Tater 

jsem se vracel každoročně na setkání spiso-

vatelů „Wolkrova Polianka“. Byl jsem i v To-

polčiankach, kde jsem měl to štěstí bydlet 

v apartmánu, kde bydlíval prezident Masa-

ryk a po něm i Beneš. Moc rád se setkávám 

se slovenskými přáteli.

Je hodně míst, kde se na Slovensku cí-

tím dobře, ale nejvíc mám asi rád Belan-

ské Tatry… či snad Starou Ľubovňu nebo 

Spiš? Či snad Trenčín? Opravdu neumím 

vybrat jediné místečko. Vím však, že když 

jsem pár dnů na Slovensku, mám neodo-

latelnou touhu mluvit slovensky, připadá mi 

velice libozvučná, ale stydím se, protože 

bych dělal chyby. Pokud je to ovšem uleh-

čeno při posezení s kamarády borovičkou 

– mluvím bez zábran! Přiznám se, že mne 

i po tolika letech bolí, že jsme najednou dva 

státy, pro mne bylo a bude Slovensko vždy 

moje rodina!

 Autor rozhovoru je básník a spisovatel, 

žije v Praze

Foto: archív autora

Vo voľbách si asi 375 miliónov voličov vy-

berie 736 poslancov. Európsky parlament 

chce pri tejto príležitosti osloviť čo najviac 

občanov a predostrieť im možnosti rie-

šenia problémov, ovplyvňujúcich každo-

denný život – dopravu, migráciu, vzdela-

nie, ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť, 

štandardizáciu atď. Kampaň je jednotná 

vo všetkých 27 členských štátoch Európ-

skej únie.  

V Českej republike sa voľby uskutočnia 5. 

a 6. júna 2009, keď podľa nového usta-

novenia má ČR 22 miest v parlamente 

(doteraz 24). Na Slovensku budú len jed-

nodňové – 6. júna, pričom Slovensko má 

parlamentných kresiel 13 (doteraz 14). Pre 

obe naše krajiny sú to v histórii druhé eu-

rópske voľby – v tých prvých sme rozho-

dovali krátko po vstupe ČR i SR do únie, 

v roku 2004. 

Funkčné obdobie nového Európskeho par-

lamentu bude takisto päťročné, čo zna-

mená, že sa skončí v roku 2014. Európska 

komisia i ďalšie bruselské orgány chcú, aby 

sa európske politické a hospodárske integ-

račné zoskupenie v tomto období ďalej pri-

blížilo bežným občanom.  (jg)

Ďalšie podrobnosti nájdete na internetovej 

adrese www.volby2009.eu.

Čakajú nás 
„Európske voľby
2009“
„Dvadsaťsedem krajín – jedny voľby“, 

tak znie jeden z podtitulov informač-

nej kampane, ktorá sa začala už kon-

com marca v súvislosti s blížiacimi sa 

voľbami do Európskeho parlamentu. 

Ďalší znie: „Vy rozhodnete!“ 
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j ZNOVU O TOUZE
  Zdeněk Eis

Posledně jsme při tématu touhy narazili na něk-

teré obtíže, které člověk má s touhou a touže-

ním, což vyplývá z toho, že své vlastní touhy člo-

věk často neumí správně uchopit a realizovat.

Co zůstalo posledně o touze nedopovězeno? 

Došli jsme na pokraj toho, že touhu je třeba 

usměrňovat a někdy dokonce některé touhy 

i obcházet či dokonce potlačovat. Kdybychom 

uspořádali anketu, která touha je v lidském ži-

votě nejčastější, případně nejdůležitější, pak 

bychom se patrně dočkali odpovědi, že je 

to láska. Ta nesporně patří mezi velmi důle-

žité součásti lidského života. Ovšem Sartre už 

před mnoha lety varoval, že láska je „rozporné 

úsilí“ mezi dobrým a zlým. A navíc toto úsilí ne-

musí být správně rozpoznáno. Při tom však 

podle mého soudu „pouhá“ láska zpravidla 

nestačí. Musíme brát na vědomí, že ne každý 

člověk v životě potká lásku – ať již v dobrém či 

zlém. V opětované lásce musím něco dávat, 

rozdávat se, přinášet. Aby člověk byl hoden lá-

sky, musí sám v sobě přijít na to nejdůležitější, 

tj. kým vlastně je a v jaké míře „stačí“ na to-

uhu po lásce. Jinak řečeno: jde o odpověď na 

otázku, co sám nabízím, abych svoji touhu spl-

nil? Po mém soudu obecně platí, že na prvním 

místě by měla touha co nejpevněji svírat kor-

midlo vlastního života, na který má každý z nás 

vliv, ať už si to přizná nebo ne – a při tom si vy-

týčit stopu svého života. To znamená ptát se, 

co chci udělat ve vlastním životě udělat, jaký 

život chci prožít, čeho chci dosáhnout. Když 

správně uvažujeme, pak přijdeme na to, že 

vlastníkem životního kormidla má být vlastně 

každý člověk. Touha po nalezení vlastní pod-

staty a následné uchopení svého životního 

osudu do vlastních rukou – takový je smyslu-

plný cíl života. Právě touha jedince po dobře 

svíraném kormidlu přináší odpovědi na to, kdo 

jsem, jaké mám vyhlídky a jaké jsou mé meze. 

Z pevného vedení se rodí hodnoty života. Při 

tom kráčet životem bez vlastního kormidla 

s pouhou lehkomyslností „nějak bylo, nějak 

bude“, je zavádějící a nevyplácí se. K prozření 

pak dochází pozdě, až když, jak poznamenal 

německý filosof Fink, v člověku „zableskne tu-

šení, že není důležité, jaké hodnocení uklá-

dáme věcem zvnějšku“, ale jak je chápeme ni-

terně a jak čelíme vnitřnímu chaosu. Na tuto 

sentenci nezapomínejme. 

 Autor je psychologem, pedagogem 

a překladatelem

Východoslovenská mačanka, furmanské re-

bierko, zemiakové lokše, kapustníky, škvar-

kové pagáče – to je zostava jedál, ktorou 

sa v nedávnej súťaži stredných hotelových 

škôl predstavili študenti Strednej odbornej 

školy Jána Bocatia z Košíc. Prečo o nej pí-

šeme? Medzinárodná súťaž sa totiž začiat-

kom minulého mesiaca uskutočnila v Prahe 

a Klub slovenskej kultúry spolu so Sloven-

skou agentúrou pre cestovný ruch boli tak-

povediac sponzormi slovenskej účasti. 

Okrem mladých košických adeptov kuchár-

skeho umenia do Prahy prišli aj ich roves-

níci z bavorského mesta Viechtach, kým 

úlohu hostiteľov zohrali študenti odbornej 

školy z Prahy 10. Ako pre Listy uviedla Soňa 

Kočutová, zástupkyňa riaditeľa spomenutej 

košickej školy pre odborné predmety, slo-

Majstri kuchári 
zajtrajška   Martin Mokran

vensko-česká spolupráca oboch učebných 

zariadení trvá už dobrých 15 rokov. Žiaci 

a pedagógovia sa pravidelne stretajú pri 

najrôznejších príležitostiach a vymieňajú si 

skúsenosti u učebnej praxe. Márna sláva, 

majstrom sa nikto nerodí a v medzinárodnej 

konkurencii sa predsa len ostrôžky získa-

vajú ťažšie. Cestovný ruch je jednou z hlav-

ných oblastí ekonomiky budúcnosti a nie 

je jedno, čo kto ponúkne hosťom. Košiča-

nia ukázali, že lavice nederú nadarmo a že 

v konkurencii podobných škôl sa nestratia:  

chuť i výzor jedál, ktoré ponúkali takmer 

stovke oficiálnych hostí aprílového poduja-

tia, boli bezchybné. 

 Autor je novinár

Snímky: Slovpress

Ocenení študenti žiarili radosťou

Za Klub slovenskej kultúry sa na podujatí podieľala Viera Kučerová (vľavo), na fotografii s organizátorkou akcie Ja-
nou Zmeškalovou, ktorá má na starosti odborný výcvik študentov Strednej hotelovej školy v Prahe 10
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Na vzorke filmov, ktoré som za jeden týždeň 

videla, môžem potvrdiť jeho slová. Zo sú-

časnej produkcie krajín, ktorých produkcia 

je u nás pomerne známa, to boli napríklad 

snímky francúzske a talianske. Filmy, ktoré 

sme videli (francúzske Herečky a talian-

sky Dobrý deň, smútok) zaiste ešte dotvo-

rili predstavu diváka o tom, ktoré témy v da-

ných krajinách dominujú. Vo francúzskom 

filme sa úspešná herečka až príliš vkladá do 

rolí, takže zabúda na vlastný život. Vo veku 

okolo štyridsiatky sa zrazu ohlási túžba po 

dieťati. V talianskom filme ide zase o part-

nerské problémy ľudí vo veľkomeste. Filmy 

zaujali zápletkou, mali rytmus a vykazovali 

slušné umelecké kritériá. 

Čo sa týka diel z krajín, „o ktorých bežný 

český divák zatiaľ veľa nevie“: tu by som 

uviedla napríklad litovský film Zberateľka. 

Zaujal nielen nastoleným problémom (trau-

matickým zážitkom ženy v dobrom spolo-

čenskom postavení), ale dovolil nazrieť aj 

do reality dnešnej Litvy (generačné vzťahy, 

hráčska vášeň, podplácanie atď.) a napo-

kon aj priblížil kolorit krajiny, do ktorej prí-

liš necestujeme. Aj portugalský film Severná 

krajina, odohrávajúci sa na Madeire, zaujal 

v dostatočnej miere – predovšetkým scené-

riou ostrova i spojením histórie so súčasnos-

ťou, resp. reality s fikciou. Aj keď v dejovej 

línii sa divák často strácal a dramatické, ba 

až strnulé gestá hercov či pátos niekedy ani 

nechápal. Írska kinematografia bola obsa-

dená pomerne slabým filmom 32 A o prob-

lémoch dospievania.   

Prirodzene, nás vždy zaujíma, ako sa na ta-

kejto prehliadke ujme slovenská kinema-

tografia. Film režiséra Petra Beňovského 

Posledná maringotka (bulletin ho uvádza 

medzi celovečernými hranými filmami, ale 

myslím si, že charakterom i dĺžkou 64 minút 

sa pohybuje niekde na pomedzí hraného 

Krížom-krážom svetadielom
  Jarmila Wankeová

Festival „Dni európskeho fi lmu“, ktorého XVI. ročník sa koncom apríla konal v Prahe (a potom aj v Brne a Olomouci), spl-

nil, myslím, úlohu, ktorú v záhlaví sprievodného bulletinu načrtol minister kultúry ČR Václav Jehlička: „Existencia festivalu 

dokazuje, že medzi americkými kasovými trhákmi si divákov nachádzajú aj európske fi lmy, ktorých komerčný potenciál je 

síce slabší, ale o to silnejšia je ich umelecká kvalita. Organizátori festivalu vyhľadávajú takéto diela a ponúkajú divákom 

možnosť pozrieť si aj diela z tých štátov, ktoré u nás svojou produkciou známe, ako aj z tých, ktoré u nás nie sú príliš 

známe.“

filmu a dokumentu) s veľkou mierou autenti-

city, ale aj taktu približuje ľudových bábkárov 

z maringotiek, ktorí putovali od dediny k de-

dine a predvádzali bábkové divadlo. Na šty-

roch príkladoch (Slovensko, Nemecko, Ma-

ďarsko, Česko) zisťujeme, že ich osudy boli 

dojemne podobné. Toto remeslo sa dedilo 

z generácie na generáciu; deti ho dostávali 

od rodičov takpovediac do vienka. Rituál, 

ktorého svedkami boli u vlastných rodičov 

(rozbaliť bábky z kufrov, odohrať jedno-dve 

predstavenia, zabaliť a zasa sa vydať do 

ďalšieho mesta) preberajú so všetkými nu-

ansami a vedú tento život ďalej. Život v ma-

ringotkách bol iste všelijaký, len nie ľahký. 

Ako hovorí jedna z protagonistiek Anna Dub-

ská, v jednej miestnosti bývalo aj 14 ľudí! Ale 

s akou láskou hrali! Ako zručne vedeli vodiť 

bábky! Tie pod ich vedením tancovali a spie-

vali, ba raz krokodíl zhltol ľudské telo aj so ša-

tami. Iba Gašparko sa stále usmieval. Bude 

sa usmievať aj v Múzeu bábok a bábkového 

divadla v Modrom Kameni, kam ho súbor 

premiestnil po skončení hrania. Režisér pra-

coval s aktérmi zväčša v prostredí, ktoré je 

im vlastné. O to silnejší je účinok, keď naprí-

klad Henrik Kemény, posledný pokračovateľ 

tohto umenia vo svojej rodine hovorí, že táto 

činnosť je preňho všetkým. A potom rozohrá 

predstavenie, v ktorom raz-dva rozosmeje 

či rozplače malých divákov; vášeň, zaujatie 

a kumšt mu môže závidieť hocikto z nás.

Tohto roku však na festivale bila do očí nízka 

návštevnosť. Neviem, či vinou slabej pro-

pagácie alebo presýtenia filmami po Febio-

feste. Alebo je už divák v Čechách naozaj 

nastavený na tzv. stredný prúd? 

Na záver si neodpustím ešte jednu po-

známku: neviem, kto presadil do omrzenia 

sa opakujúcu zvučku. Pripadá mi skôr ne-

vkusné ako vtipné premietať na úvod kaž-

dého predstavenia zábery na niekoľko sú-

ložiacich dvojíc a potom povedať divákovi: 

užite si aj vy!

 Autorka je novinárka a naša stála spolu-

pracovníčka

Snímka: organizačný výbor festivalu

Záber z pozoruhodného slovenského filmu „Posledná maringotka“
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Prečo? V prvom rade si treba uvedomiť, že ma-

sovosť už dávno ustúpila individualizmu a jedi-

nečnému, nie uniformnému štýlu obliekania. 

Tvorcovia módnych trendov preto čoraz čas-

tejšie ponúkajú široký škálu možností. Takých 

rozmanitých, až sú na prvý pohľad takmer ne-

zlučiteľné. Vedľa seba svorne kráča veselý 

pruhovaný námornícky štýl a striebristo lesklé 

sci-fi, etnická téma s prírodnými motívmi aj fu-

turizmus inšpirovaný stredovekým brnením, 

riasená antika, štýl „lady“ či naopak grafika 

s detskou potlačou. Každá veková kategória 

si teda príde na svoje a keď sa pri dobrej káve 

zíde starká, mama a dcéra v rozličných ša-

tách, všetky tri môžu byť úplne iné a pritom – 

vonkoncom moderné. Geniálne. Uznajte, že 

popri všetkých prípadných starostiach máme 

vyriešené aspoň toto. A takéto chápanie módy 

je dôležité pre každú ženu, pre jej dobrý pocit 

a sebavedomie, nemyslíte?

Aby si stará mama pripadala moderne, ne-

musí sa už navliekať do infantilného trička 

s obrázkom kostlivca, vnučka si zasa nemusí 

pripadať cudzo a neprirodzene v chanelov-

skom kostýme s perlovým náhrdelníkom. 

Pred niekoľkými desaťročiami by takáto rôz-

norodosť v ženskom odievaní neprichádzala 

do úvahy. Nie je to vari povznášajúce?

Pomerne veľkolepý návrat oslavujú v súčas-

nej sezóne overaly, ktoré už v 60. rokoch tla-

Módna a kozmetická poradňa pre naše 
čitateľky

Vitajte, milé milovníčky módy. V dnešnom pokračovaní sa podrobnejšie pozrieme na aktuálne jarné a letné trendy pre 

tento rok. Štýlov je veru neúrekom.

  Irena Jesenská

čil do popredia napríklad francúzsky návrhár 

Pierre Cardin. Rozmach tohto odevu (v pod-

state športového) však nastal až v 80. rokoch 

– pamätám si na senzačnú lesklú kombi-

nézu speváčky Hany Zagorovej, v ktorej spie-

vala slávnu pesničku „Zdá se, že lítám blízko 

nebe, zdá se…“ Nuž, niet divu, veď išlo nao-

zaj o odev inšpirovaný letcami. Lenže dnešná 

kombinéza sa  od overalu Antoina de Saint-

Exupéryho, ale aj automobilovej pretekárky 

20. rokov Elišky Junkovej podstatne líši. Šije 

sa aj pre nevesty. Priliehavý strih pristane 

najmä vyšším štíhlym ženám, no s dobrým, 

ležérnejším strihom sa v ňom pokojne môžu 

ukázať aj bacuľatejšie dámy a dievčatá. Sú-

časný typ odevu sa má pýšiť ľahším kvalitným 

materiálom, ako je šifón alebo jemný hodváb 

podčiarknutý nežnými pastelovými farbami; 

nie je to však podmienka. Moderné kombi-

nézy ponúkajú napríklad firmy Carolina Her-

rera, Dolce a Gabbana, Chanel, Givenchy, 

Yves Saint Laurent, „ekologický“ Martin Mar-

giela, ale aj niektorí mladší tvorcovia. Šikov-

nejšie z nás si však tento pohodlný vzdušný 

zázrak pre horúce letné dni isto dokážu ušiť aj 

v domácich podmienkach a len za cenu ma-

teriálu.

Splývavé látky však hrajú prvé husle aj v tzv. 

nadčasových modeloch štýlu „glamour“, 

ktorý má zdobiť čipka, žabó, volániky a aj 

umelecké výšivky. Špeciálne v ich prípade sa 

fantázii žiadne medze nekladú – super mo-

derné sú neustále trblietavé flitre, koráliky, 

klasické aj farebné perličky, pestré nite a ba-

vlnky. Prekrásne kreácie ponúkajú aj „kla-

sické“ módne domy Dior, Chanel, Vera Wang 

i ďalší tvorcovia. Čaro spomenutého štýlu 

spočíva v dôraze na bohatú ozdobnosť šiat, 

pričom originálna ručná práca sa cení mimo-

riadne. Že by ďalší tip pre nadané ženy, ktoré 

teší šitie a vyšívanie alebo pre dievčatá, ktoré 

si kúpia štýlovú blúzku v obchode s použitým 

textilom a potrebný materiál v galantérii?  

Istá zmena nastala v strihu a dĺžke nohavíc. 

Veľmi módny je turecký štýl, typ nohavíc bruš-

ných tanečníc. Aj v tomto prípade ide teda 

predovšetkým o pohodlie a voľnosť, čo spĺ-

ňajú opäť ľahučké materiály od šifónu a hod-

vábu až po lesklý satén. Netreba sa však vzdá-

vať ani zamatu, plátna či denimu, ktorý v tejto 

dobe nadobúda mäkšiu podobu ako dosiaľ. 

Všeobecne sa pás nohavíc mierne zdvihol 

a mnohí tvorcovia preferujú dĺžku, ktorá sa 

končí nad členkami či pod kolenami. Takéto 

trendové  3/4 a 7/8 dĺžky nohavíc môžete ob-

divovať aj pri značkách Kenzo, Lacoste, YSL, 

Isack Mizrahi, Gucci alebo Tomy Hilfiger. 

A farby? Ako sme si povedali minule, ponú-

kaná paleta na toto obdobie je pestrejšia ako 

dúha sama – letí sivá farba, klasická čierno-
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biela, béžová, krémová, limetková, modro ze-

lenkavá, levanduľová, elektrická modrá, žltá, 

malinová atď. Veľmi módna je ružová, a to te-

mer v akomkoľvek odtieni – nosí sa najmä 

pastelová, ale aj lososová, cyklámenová, sta-

roružová, fuksiová. Táto farba je symbolom 

nehy, jemnosti, zdržanlivej elegancie, sláv-

nostnej nálady i sentimentality. Mimoriadna 

obľuba ružovej farby údajne svedčí o pôžit-

kárstve, ale vyjadruje aj narušený vzťah k rea-

lite a vedomé odvracanie sa od vážnych zále-

žitostí. Rozhodné odmietanie tejto farby zase 

poukazuje na snahu o samostatnosť, eman-

cipáciu a tiež nevedomú túžbu po nehe a prí-

chylnosti. Psychologické testy vraj dokázali 

súvislosť medzi veľmi kladným vzťahom k ru-

žovej a bažením po sladkostiach. 

Leto je však plné chutnej šťavnatej zeleniny 

a ovocia, takže nám vari nehrozí, že by sme 

sa zahalené do ružového obláčika uchyľo-

vali k nadmernej konzumácii čokolády.

V dnešnej kozmetickej poradni sa znova s dô-

verou obráťme na naše kuchynské poličky 

a smelo preskúmajme obsah špajze. Po ne-

dávnej dlhej zime máte pravdepodobne suchú 

pokožku najmä na rukách a pre ne je najlep-

ším liekom blahodarný báječný kúpeľ z výživ-

ného olivového oleja. Obe ruky si najprv za 

sucha dobre premasírujme malou kefou. Olej 

zohrejeme na príjemnú teplotu, vlejeme do ke-

ramickej alebo sklenenej misky a ruky doň po-

noríme zhruba na desať minút. Po takejto pro-

cedúre budú skutočne jemné a hebké. 

Ak máte pokožku dokonca rozpraskanú, 

účinne jej pomôže maska z obyčajných uvare-

ných zemiakov, ktoré nám zostanú po večeri. 

Zemiak roztlačíme a rozotrieme spolu s pše-

ničnou múkou a trochou mlieka tak, aby zmes 

získala konzistenciu pasty. Tú  nanesieme na 

ruky a opäť necháme pôsobiť asi desať mi-

nút. Potom ruky dobre umyjeme teplou vodou 

a nanesieme na ne výživný krém. Ak môžete 

obetovať staršie bavlnené rukavice, krém na-

neste v hrubšej vrstve, navlečte si rukavičky 

a krém nechajte pôsobiť celú noc. Ráno budú 

ruky ako znovuzrodené. A keďže sme už na-

zreli priamo do hrnca s uvarenými zemiakmi, 

využijeme túto skvelú kozmetickú surovinu aj 

v starostlivosti o pleť. Ešte teplý zemiak znova 

rozotrieme s trochou mlieka a pridáme je-

den surový žĺtok. Zmes nanesieme na tvár 

a doprajeme si dvadsať minút odpočinku na 

gauči. Potom dobre opláchneme a pleť ošet-

ríme krémom. Dočkáme sa zdravej ružovkas-

tej farby a veľmi príjemného pocitu.

Na budúce spoločné stretnutie sa teší  

Vaša Irena

 Autorka je publicistka

Foto: Reuters, Sita, Vogue, Elle a interne-

tové zdroje
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Nejde o typickú veselú či dokonca roz-

marnú rozprávku, hoci v nej nechýbajú ani 

pesničky a humorné situácie. Je to príbeh, 

aký dnes prežívajú tisíce detí: neúplná ro-

dina, osamelosť, samé zákazy a príkazy, 

nenaplnené túžby po kamarátoch – dvoj-

nohých aj štvornohých, po vysnívaných ve-

ciach. Aj hlavný hrdina, chlapec Martin, ži-

júci s mamou a nevlastným otcom v malom 

suterénnom byte, má svoje priania: veľmi 

by chcel mať doma nejaké zvieratko a ko-

lieskové korčule. Na to prvé nie je v byte 

dosť miesta, na to druhé zase peňazí. Ale 

je tu zatúlaný kocúr, ktorého možno tajne 

priniesť domov a potom... len si spomeňte, 

ako sa o svojho pána postaral Kocúr v čiž-

mách! A to je iba jedna z klasických rozprá-

vok, ktoré rezonujú v tejto hre, z ktorých sa 

možno poučiť a pri ktorých možno snívať. 

I keď sny si napokon aj tak môžu navzájom 

vyplniť iba ľudia. 

Tieto hodnoty vyzdvihuje a do vlastných diel 

vkladá aj spisovateľ a vysokoškolský peda-

góg Ján Uličiansky, autor rozhlasových hier 

i mnohých obľúbených knižiek pre deti, ten-

toraz v postavení autora a režiséra na našej 

prvej scéne: „Dostal som veľkú príležitosť 

realizovať v Slovenskom národnom divadle 

vlastný projekt. Pokúsil som sa o modernú 

autorskú rozprávku, ktorá však má pramene 

v klasických rozprávkach. Úloha režiséra 

ma postavila pred veľkú výzvu: vyrovnať sa 

s priestorom, vybrať si hercov a získať ich, 

aby uverili, že rozprávky sú pre deti užitočné 

a potrebné.“

Každá z postáv má dvojité obsadenie. Prí-

ležitosť dostali mladí, ale už známi a obľú-

bení herci, ako napr. Táňa Pauhofová, Zu-

zana Porubjaková, Jakub Gogál, Vladimír 

Kobielsky, Alexander Bárta, Ondrej Kovaľ, 

Peter Oszlík, Daniel Fišer, Gabriela Dzúri-

Kto môže prísť do SND na 
kolieskových korčuliach?

  Mirjana Šišoláková

Neviete? Nuž predsa kocúr. A s ním prichádza po dlhšom čase aj nové činoherné predstavenie určené deťom, hra Jána 

Uličianskeho „Kocúr na kolieskových korčuliach“. Hovorí sa, že mačky – a teda určite aj kocúry –  majú deväť životov. 

Tento konkrétny má – zatiaľ – tri. Najprv „žil“ ako rozhlasový večerníček, potom ako knižka pre deti  a od polovičky no-

vembra 2008 ako divadelné predstavenie.  

ková alebo Zuzana Mauréryová, ale aj in-

terpreti nanajvýš skúsení: Božidara Turzo-

novová, Eva Krížiková, Ján Galovič či Ján 

Króner. Na postavu kocúra sa robila malá 

verejná súťaž, pretože sa musel vedieť kor-

čuľovať, dobre sa pohybovať, tancovať 

a spievať.

Zaujímavé je, že ani niektorí dlhoroční čle-

novia SND ešte pre deti nehrali. Božidara 

Turzonovová (alternuje ju Eva Krížiková) má 

v predstavení dvojaké poslanie: číta úryvky 

z rozprávok a zároveň hrá starú mamu hlav-

ného hrdinu. Sama o účinkovaní hovorí: „Je 

to pre mňa úplne nová skúsenosť, lebo ešte 

som pre deti nehrala. Zvykám si, že mu-

sím rátať s reakciou malého diváka. Chcem 

v tejto rozprávke účinkovať s láskou, aby jej 

deti rozumeli.“

Ján Króner (alternuje ho Ján Galovič) je 

akousi mužskou macochou, hrá nevlast-

ného otca Martina Barana: „Najprv som 

sa tešil, že sa moja postava volá Maco 

Medvecký a predstavoval som si, ako bu-

dem hrať pred svojou malou dcérou med-

veďa. Rýchlo som však pochopil, že hrám 

vlastne zlého otca a prosil som autora, aby 

mi dopísal niečo pekné, aby ma deti mali 

radi.“

Týmto titulom činohra SND aspoň čias-

točne vypĺňa niekoľkoročnú medzeru, po-

čas ktorej sa nijaké predstavenie pre deti 

nehralo (naposledy pred šiestimi rokmi 

„Jazmínko v krajine klamárov“). Lepšie je 

na tom operný a baletný súbor, ktoré hrajú 

už niekoľko sezón s veľkým úspechom 

predstavenie „Snehulienka a sedem pre-

tekárov“ s hudbou Václava Patejdla, operu 

Tibora Freša „Martin a Slnko“ a balet „Na-

rodil sa chrobáčik“ od toho istého sklada-

teľa. Podobne sa teší veľkej popularite aj 

„Popolvár“ z dielne Jána Ďurovčíka, Ľubo-

míra Feldeka a Antona Popoviča, ako aj 

opera Milana Dubovského „Tajomný kľúč“. 

A skutočnú detskú klasiku – „Luskáčika“ 

P. I. Čajkovského – videlo na prelome ro-

kov 2008/2009 v SND vyše osem tisíc di-

vákov!

Fakt, že ide o ďalšiu vítanú príležitosť pri-

tiahnuť do hľadiska SND mladých divákov, 

vyzdvihla aj dramaturgička Darina Abrahá-

mová. Podľa nej však ide v tomto prípade 

divadlo ešte ďalej. Vo výchovnom projekte 

„Náš kocúr“ sa počíta nielen s deťmi, ktoré 

prídu do divadla s rodičmi a v dopoludňaj-

ších hodinách na predstavenia pre školy, 

ale aj so školami, ktoré sú zapojené do 

osobitného výchovného programu. Cieľová 

skupina je od 6 do 12 rokov. Tieto deti sa 

zoznámili najprv s knižkou „Kocúr na kolies-

kových korčuliach“ a potom s dramatickým 

textom. Pracovali s nimi na ľubovoľných 

hodinách, na slovenskom jazyku, ale aj 

na prírodopise alebo dramatickej či výtvar-

nej výchove. Projekt pokračoval návštevou 

predstavenia a následným „hodnotením“, 

lepšie povedané vyjadrením detí k pred-

staveniu rôznou formou: kresbami, slohom 

a pod. Z ohlasov učiteľov vyberáme úryvok 

z listu Mgr. Gabriely Jačianskej z Gymná-

zia Karola Štúra v Modre: „Na hodine slohu 

deti zhodnotili toto divadelné predstavenie 

formou kratučkej kritiky. Z ich vyjadrení vy-

plynulo, že boli nadšené nielen predstave-

ním, ale aj samotným projektom. Mnohé 

boli po prvýkrát v novej budove SND. Veľ-

kým zážitkom pre ne bolo, že videli „živých“ 

známych hercov i autora hry. V kritike det-

skí autori ocenili takmer všetko: herecké 

umenie, kostýmy, scénu, spev, tanec, pes-

ničky i to, že dostali plagáty. Jediné, čo sa 

im „nepáčilo“, bolo, že herci im nerozdávali 

autogramy. Jedno dievčatko smútilo celý 
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týždeň, pretože nedostalo autogram od ko-

cúra Markusa.“ 

Za všetky ohlasy od detí z tejto školy uvá-

dzame aspoň dva:

Karolína: „Predstavenie ma milo prekva-

pilo. Páčilo sa mi, že v ňom hrali známi herci 

a že sme všetci dostali plagát. Najviac sa 

mi páčila scéna, keď Vlčko sprejoval stenu 

a mravce zbierali korále. Najlepšia herečka 

bola Táňa Pauhofová. Rebeka Rybková, 

ktorú hrala, bola správna baba, skrátka ha-

luzáčka. Jediné, čo sa mi nepáčilo, bolo, 

že sme sa nemohli porozprávať s hercami 

a vypýtať si od nich autogram. Dúfam, že ta-

kýchto projektov bude viac.“

Šimon: „Predstavenie „Kocúr na koliesko-

vých korčuliach“ a projekt „Náš kocúr“ sa 

mi veľmi páčili. V divadle sme videli krásne 

kulisy a tance. Najkrajšia bola podľa mňa 

scéna s potopou. Páčili sa mi všetci herci, 

no najviac kocúr Markus. Pekné boli aj sve-

telné efekty a veľmi zábavné boli pouličné 

mačky. Bola to najkrajšia hra, akú som kedy 

videl.“

Divadelná rozprávka „Kocúr na koliesko-

vých korčuliach“ bola aj súčasťou medziná-

rodnej konferencie a kreatívnych dielní pod 

názvom DIVADLO – VZDELÁVANIE – UME-

NIE. Od 26. februára do 1. marca 2009 

mal tento európsky vzdelávací projekt pre-

miéru na pôde Slovenského národného di-

vadla. Podujatie sa uskutočnilo s podpo-

rou a za účasti členov Európskej divadelnej 

konvencie. Teoretické prednášky a tvorivé 

dielne určené divadelným pedagógom, ale 

aj pedagógom základných, stredných a vy-

sokých škôl ako aj študentom, viedli odbor-

níci z Berlína, Hamburgu, Saint Ettienne, 

Nottinghamu a Helsínk. Hlavným cieľom 

projektu je spojenie divadla a školy, vzde-

lávanie prostredníctvom divadla a krea-

tívne postupy pri výučbe. Pri tejto príleži-

tosti pripravilo SND aj Týždeň mladého 

diváka s možnosťou zakúpiť si zlacnené 

vstupenky. Okrem spomínanej inscenácie 

Kocúr na kolieskových korčuliach, určenej 

deťom, zaradili organizátori v rámci spomí-

naného týždňa do programu aj hry Leonce 

a Lena, Dom v stráni a Matka Guráž a jej 

deti. Podujatie osobnou účasťou podporil 

európsky komisár zodpovedný za vzdelá-

vanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež 

Ján Figeľ.

 Autorka je publicistka 

Foto: SND – Ctibor Bachratý

Alexander Bárta a Petr Oszlík presviedčajú výborným hereckým výkonom

Božidara Turzonovová hrá po prvýkrát pre deti
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a Rubikova kocka života

  Milan Jozek, Jalal Al-Ali

Človek ako spoločenský tvor a osobnosť potrebuje sebarealizáciu, dobré medziľudské vzťahy, mierové podmienky, 

miesto v spoločnosti. Bez vzájomnej akceptácie jednotlivých náboženstiev, kultúr a zvykov vytvorené manželstvo 

nemá perspektívu. Veľkým nebezpečenstvom je nezáujem o druhého partnera. Prameňom jednotiacej sily v rodine je 

spoločne vyznávané presvedčenie, ako aj spoločné hodnoty a ciele. A rád by som dodal aj to, že dôležitou súčasťou 

podkladov pre napísanie tohto článku sú osobné podnety priateľa, ktorý ma inšpiroval osobnou skúsenosťou so živo-

tom jeho rodičov, žijúcich dlhé roky v zmiešanom manželstve.

Fiktívne, ale zato s náležitou vážnosťou si 

dovoľujem naznačiť a poukázať na niektoré 

základné atribúty – akoby pomyselných 

strán každej kocky – ktorými sú v spek-

tre danej problematiky VIERA, LÁSKA, 

DOBRO, TOLERANCIA, HUMOR a OD-

PUSTENIE.

O odborníkov na vzťahy v rôznych civili-

záciách nie je núdza. Večná téma, večne 

rozoberaná z rôznych aspektov, pre-

tože človek žije v určitom vzťahu so sve-

tom, s druhými, so sebou. Človek, ktorý 

ma inšpiroval, sa nepovažuje za odbor-

níka v tejto oblasti, avšak chcel sa podeliť 

o svoje pozorovania a skúsenosti z oblasti 

vzťahov, konkrétne z jeho rodiny. Jeho ro-

dičia patrili tiež k rôznym etnickým a kul-

túrnym skupinám. Doba, v ktorej žijeme,  

sa zapisuje do dejín ľudstva mnohými ob-

javmi, ale i neutíchajúcimi vojnovými kon-

fliktami a katastrofami. Najväčším pozití-

vom pritom je, že zároveň sa vytvára úsilie 

o väčšie porozumenie medzi jednotlivými 

národmi a kultúrami.

Spomínaní rodičia (mama – príslušníčka 

slovanského národa, otec – Arab) vedeli, 

že kultúra civilizácie sa nemeria počtom to-

várenských komínov ani množstvom ropy, 

ale dobrotou a počtom statočných ľudí. 

Vychádzali z toho, že človek ako súčasť 

prírody nepotrebuje iba chlieb, potravu, 

vodu a vzduch, ale že ako spoločenský 

tvor a osobnosť potrebuje aj sebareali-

záciu, dobré medziľudské vzťahy, mie-

rové podmienky, miesto v spoločnosti. 

A ako hľadači zmyslu života potrebovali aj 

oni lásku a domov. Pretože bez domova 

si všade cudzincom. Bez domova nie si 

nikde doma.

Rozhodovanie o ich spoločnej existencii 

nebolo jednoduché. V každom manželstve 

býva príležitosti na nariekanie dosť, ale oni 

sa v prvom rade  museli dohodnúť na tom 

podstatnom: v ktorej krajine si založia ro-

dinu. Slovensko bolo miestom ich študent-

ského pobytu, preto ho dôverne poznali. 

Aby sa mama kolegu oboznámila s kul-

túrou manžela, navštívila aj krajinu  me-

dzi Eufratom a Tigrisom, kde už v treťom 

tisícročí pred n. l. bola vyspelá civilizácia  

v meste Ur. Aj náboženstva oboch adeptov 

na manželstvo boli rozdielne: kresťanstvo 

a islam. Islam deklaruje vieru v spravod-

livosť a mravnosť, odsudzuje zavádzanie 

a klamstvo. 

Kresťanstvo sa zasa orientuje predovšetkým 

na vzťah človeka k Bohu a k druhému člo-

veku, resp. k sebe samému. Hovorí o slo-

bode, cnostiach, počestnosti, bratstve. 

Taktiež si uvedomuje, že bez chleba sa 

nedá žiť, ale aj to, že bez lásky sa ľudia za-

bíjajú. 

Akceptovať jeden druhého

Bez vzájomnej akceptácie jednotlivých ná-

boženstiev, kultúr a zvykov by takéto man-

želstvo nemalo perspektívu. Veď dobré 

vzťahy sa vždy budujú na báze pochopenia 

toho druhého, na akceptovaní jeho spô-

sobu života a zvykov bez ohľadu na to, že 

sa nám niektoré z nich zdajú byť neobvyklé. 

Dosiaľ sa ľudstvu nepodarilo dospieť k ta-

kému systému, ktorý by predstavoval doko-

nalý spôsob života. Ako som už spomenul, 

v manželstve býva príležitosti na nariekanie 

veľa. Preto treba prijať jeden druhého re-

alisticky; nikoho neobviňovať a riešiť prob-

lémy spoločne. Niekedy sa človek musí 
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rozlúčiť aj s nesplnenými snami, pretože 

nemožno vytvoriť manželstvo troch – ja, 

partner a sen. 

Rodičia môjho kolegu  sa vedome usilo-

vali o dobro a spravodlivosť v živote. Vyža-

roval z nich silný optimizmus. Ten sa od-

rážal na ich slovách i postojoch a prinášal 

čosi pozitívne. Vylúčili zvady plné hnevu, 

nenávisti, surovosti, pri ktorých sa kričí 

a trieska, hádžu sa o zem veci, nehovoriac 

už o tvrdých a urážlivých slovách, výbu-

choch plaču a zúfalstvá, ktoré potom pre-

jdú do tupého ticha bezmocnosti.  Niekedy 

sa deti zo strachu a úzkosti pustia do plaču 

alebo sa skryjú. 

Horšia ako strach je však skutočnosť, že ta-

kýto stav nepriaznivo pôsobí na jemnú psy-

chiku detí a že sa nezmazateľne vpíše do ich 

duší.

Zlo sa premáha dobrom, opakuje mama 

môjho kolegu, a nemá to znieť len ako 

akási fráza. Kto sa zameriava na kona-

nie dobra, zoslabuje pozíciu zla. Milovať 

muža, milovať ženu znamená vždy milovať 

nedokonalosť. Pri menších manželských 

nedorozumeniach veľmi často pomáha 

humor. Ním človek spochybňuje seba 

a naopak, zhodnocuje druhého. Veď sa 

aj hovorí, že humor je korením života. 

Uveďme príklad.

Manželka vyhlási: „Už by som potrebo-

vala slušné šaty.“ Manžel môže reago-

vať rôzne. Netaktný manžel povie: „Veď 

vieš, že tu zarába len jeden a že nám 

plat sotva stačí.“ Manžel, ktorý má zmy-

sel pre humor, pravdepodobne odpovie 

inak: „Viem, že si ich zaslúžiš. Máš však 

smolu, že máš nešikovného muža, ktorý 

zarobí málo. Voľačo si však musíme vy-

myslieť, aby som sa mohol s tebou po-

pýšiť.“

Obaja manželia dali negatívnu odpoveď. Re-

akcie manželiek boli však úplne rozdielne. 

Tú prvú odpoveď zabolela a druhú – mierne 

potešila. V komunikácii dvoch partnerov je 

humor, láska a porozumenie základom sta-

bilného vzťahu.

Nedopustiť odcudzenie

Veľkým nebezpečenstvom je nezáujem 

o druhého partnera. Je nutná tvorba novej 

osobnej filozofie manželov, ktorí sa budú 

v trvalom dialógu usilovať o realizáciu sa-

mých seba tým, že pomáhajú realizovať 

život druhého. Nebezpečenstvo vzájom-

ného odcudzenia je vždy veľké. Všetky kul-

túrne a výchovné prostriedky majú pomá-

hať pri prehlbovaní manželskej jednoty. Je 

nutná vzájomná akceptácia. Aby manželia 

zostali navzájom prijateľní, je základnou 

normou vysokého mravného správania je-

dincov: „TY sa stáva veľkou úlohou môjho 

JA“. Vzniká otázka: „Kto som vlastne ja?“ 

Každý manželský partner sa stáva malým 

filozofom, aby zvládol úlohu manželstva. 

Všeobecné morálne hodnoty manžel-

ského spolužitia je nielen nutné poznať, 

ale aj ich realizovať. Je nutné viesť boj čo 

aj len proti jemným odtieňom nevernosti 

a agresivity; je nutné robiť to, čo je žia-

dúce u druhého partnera, z čoho má ra-

dosť a potešenie. Tento prístup k man-

želskému životu vyžaduje fantáziu, ktorá 

sa realizuje v mnohých formách a prináša 

osvieženie vzťahu.

Prameňom jednotiacej sily v rodine sú spo-

ločne vyznávané hodnoty a ciele. Je po-

trebné, aby rodičia učili deti byť citlivé na 

zákon hodnôt. Napríklad slovami: „V na-

šej rodine si všetci navzájom pomáhajú.“ 

– a pod. Vyznávanie spoločných hodnôt 

sa nepriamo pričiňuje o zmenšovanie kon-

fliktov v rodine. Rešpektovanie slobody die-

ťaťa a chuť stále ho podporovať a pomáhať 

mu je často únavné a ťažké. Vyžaduje si od 

rodičov vynaloženie značného úsilia, ktoré 

sa nakoniec premieňa na veľkú hodnotu. 

Hodnotu nepomerne väčšiu ako prijaté úsi-

lie. A na záver  by som chcel ešte  uviesť 

niečo o odpustení, pretože aj táto časť 

„Rubikovej kocky života“ je veľmi dôležitá 

a bez nej sa nedá poskladať do konečnej 

podoby. Nie je nikto taký dokonalý, aby sa 

v prievane životných búrok a protirečení 

nedopustil chýb, ktorými raní druhého. 

„Ľudské srdce vie byť zavše tvrdšie ako 

kameň a studenšie ako ľad“, píše vo svo-

jej knihe „Slovo do týždňa“ kazateľ Anton 

Hlinka. Čím užšie boli voľakedy vzťahy, tým 

viac to bolí na oboch stranách. A predsa, 

nech to znie akokoľvek nepravdepodobne, 

je  v  nevýhode ten, kto nenávidí a nevie 

odpustiť. Takí ľudia trpia a ich rana sa nikdy 

nezahojí, lebo nie sú ochotní dať sa ošetriť 

zázračnému lekárovi – odpusteniu. 

 Milan Jozek, roč. 1971, je rodákom zo 

Žiliny; žije a pracuje v Nitre ako odborný 

asistent na Katedre všeobecnej a apliko-

vanej etiky Filozofickej fakulty UKF

Ilustračné foto: J. Nosek 

Dovolenka 
trochu inak
Leto je pred dverami, cestovné kance-

lárie sa predbiehajú v ponukách zau-

jímavých letných pobytov. Cestovná 

kancelária Interhome (www.inter-

home.cz) sa medzi nimi vyníma neob-

vyklou ponukou – špecializuje sa totiž 

na pobyt zákazníkov v prenajatých 

súkromných objektoch: zámkoch, vi-

lách, chatách či chalupách.

O tom, aké má prednosti tento spôsob turis-

tiky, diskutoval nedávno s novinármi riaditeľ 

spoločnosti Jan Hloušek. Pražská pobočka, 

ktorú vedie, má na starosti Českú republiku 

i Slovenskú republiku a patrí do veľkej rodiny 

vyše dvadsiatich podobných zastúpení, kto-

rých sieť po celej Európe udržiava švajčiar-

ska materská centrála. Podľa jeho slov za 43 

rokov existencie firma získala dostatok skú-

seností v oblasti medzinárodného cestov-

ného ruchu, ktoré plne premieta do výhod 

pre zákazníkov. A aj keď je ponuka tejto ces-

tovnej kancelárie určená všetkým vrstvám zá-

ujemcov, predsa len dve veci sa javia v tejto 

súvislosti ako nutné – mať pripojenie k inter-

netu a chuť cestovať autom. Internet je dô-

ležitý preto, lebo Interhome má k dispozícii 

vyše 35 000 ubytovacích objektov (z toho 60 

v ČR a SR) a nájsť ten, ktorý je človeku po 

chuti, sa vlastne inak ani nedá, len touto elek-

tronickou cestou. A auto je vítané preto, lebo 

program pobytu si zabezpečuje každý sám, 

Interhome preto počíta „s aktívnymi a seba-

vedomými ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú“.  

Vlani uzatvorila táto cestovná kancelária asi 

päťtisíc zmlúv s českými zákazníkmi a asi 500 

so slovenskými. Najobľúbenejším cieľom je 

Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko a Francúz-

sko. Pri propagovaní vlastných služieb zdô-

razňuje vysoké nároky na kvalitu objektov, 

ktoré využíva, ako aj fakt, že v danom rekre-

ačnom objekte si môže každý vytvoriť do-

mácu atmosféru. Tohtoročnou novinkou je 

dvadsaťštyrihodinový telefonický servis pre 

zákazníkov. V prípade, že požadovaná chata 

je obsadená, pracovníci kancelárie odporú-

čajú využiť jednoduchý systém internetového 

vyhľadávania, ktorý vraj zaručuje, že každý si 

bez problémov nájde inú vhodnú alternatívu.  

Jozef Gáfrik
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Okrem ľúbostného veštenia, prehliadky ľu-

dových stavieb, tradičného jarmoku a ľudo-

vej hudby v Oravskej krčme sa návštevníci 

mohli zúčastniť aj na stavaní májky, ktoré sa 

odohralo 2. mája t.r. pred ľudovým zrubom 

z Nolčova. Májku postavil folklórny súbor 

z Kysúc: k tomu zahrala jeho ľudová hudba, 

zaspievali i zatancovali muži, chlapci, diev-

čence i ženy. Roztancovali aj návštevníkov 

a pripravili im zážitok, na ktorý sa nezabúda. 

Všetko bolo spontánne, akoby naozaj. A pri-

tom táto dávna tradícia akoby už zanikla. 

U susedných Čechov ju pripomína tklivá ľu-

dová pieseň z Pošumaví: „Na rozloučení 

mí potěšení postavím pod vokny máj, 

haby vědíli falešní lidi, že jsem já chodíval 

k vám. Panskej paholku, půjč mi pistolku, 

já si dám jednu ranku, haby vědíli, že jsem 

měl ve vsi holku. Ptáček neseje, zpívá ve-

sele, má milá, nevdávej se, esli ty se vdáš, 

na mne nepočkáš, huvidíš, vošidíš se…“

Tieto slová mi prišli na um pri pohľade na 

organizátorku tohoročného stavania májov  

PhDr. Hanu Zelinovú, ktorá súčasne vedie 

dokumentačné stredisko českej kultúry na 

Stavanie májov stále živé
  Helena Nosková

Toho roku sa začiatok mája vydaril aj v Turci, po iné roky o tomto čase chladnom a daždivom. Žiariace slnko na krásnej 

modrej oblohe, končiare Veľkej a Malej Fatry s belavým snehom obkolesujúce turčiansku záhradku, jarný vetrík, čistý 

vzduch; to všetko vylákalo ľudí von, do prírody. Slovenské národné múzeum pripravilo niekoľko programov, ktoré sa odo-

hrávali pod šírym nebom v martinskom Múzeu slovenskej dediny na Jahodníkoch. 

Slovensku v Martine a zaoberá sa aj ďalšími 

národnostnými menšinami na Slovensku. 

Možno nebude od veci pripomenúť niektoré 

historické súvislosti májových tradícií  u nie-

koľkých národov.

Z histórie májových zvykov 

Májové dni boli u starých Rimanov zasvä-

tené  Flóre alebo Venuši, bohyni vegetácie, 

často spodobnenej s kvetinami, rohom hoj-

nosti a rastlinstvom vôbec. V tieto dni  sa 

konali v Ríme  okrem slávností ruží  aj tzv. 

florálie, keď dvanásť rímskych kňazov cho-

dievalo do poľa vyprosiť dobrú úrodu a za-

žehnať zlo. Na obchôdzky polí a modlenie 

sa za úrodu chodievali na Slovensku kňazi 

s vrchnosťou, roľníkmi i čeľaďou ešte v pr-

vej polovici minulého storočia, práve tak ako 

aj v Čechách, na Ukrajine i inde.

Oheň, voda a zelené stromčeky

Germáni mali svoj sviatok 1. mája spojený 

s vierou v čarodejnice, ktoré ničili upaľova-

ním na veľkých ohňoch v noci z 30. apríla 

na 1. mája. Táto noc patrila Walpurge, sta-

rogermánskej panenskej bohyni. Predsta-

vovala ju dievčina zahalená do bielych šiat 

a závojov, ktorú vozili celú noc  na voze po-

krytom kvetmi ulicami mesta ako Májovú 

pani. Panenská Walpurga  mala s konečnou 

platnosťou vyhnať zimných démonov i čaro-

dejnice a priviesť  bohyňu  vegetácie. Zlí dé-

moni spolu s bosorkami boli upálení na oh-

ňoch rozložených na kopcoch okolo miest 

a dedín. Pálenie ohňov (u nás na Filipoja-

kubskú noc) je zvykom i v Čechách, práve 

tak ako práskanie bičmi, ktoré má vyhnať 

z dediny nečisté sily. 

V Čechách  bolo symbolom „Májovej panej“ 

stavanie zelených májok (stínali sa a po-

tom stavali obvykle mladé brezy, jedle či bo-

rovice) tej istej noci, pod oknom každého 

dievčaťa. Májka bývala krásne ozdobená 

čerstvými kvetmi, stuhami a kruhom zo stúh, 

ktorý údajne symbolizoval slnce. Na Morave 

zase bolo zvykom priviesť z lesa „zeleného“ 

alebo „vodného“ škriatka . Musel byť obvia-

zaný zelenými vetvičkami a pokrytý rákosím. 

Na tvári mal masku z kôry. Keď ho priviedli 

s krikom do dediny, strčili ho do prvej studne 

alebo rybníka, aby privolal dostatok vlahy. 

Na Slovensku sa stavali máje v dedine takisto 

ako symbol príchodu a udržania vlahy. Vlahu 

a dážď údajne priťahovali mladé zelené prú-

tiky a celé stromy. Okrem toho sa  májky sta-

vali aj dievčatám ako vyznanie lásky. Tie boli 

zdobené mašličkami, pestrými stuhami, ma-

ľovanými medovníkmi a cukríkmi. 

Máje stavali chlapci dievčatám aj v Turci. 

Nebolo to však len prejavenie záujmu a lá-

sky, ako tento zvyk popisuje Božena Něm-

cová v diele „Pohorská vesnice“, kde slo-

venský drotár Jano stavia tajne zelenú 

briezku pod okná šľachtičnej Jelenky. Na 

Turci chlapci po postavení májky dostali aj 

odmenu. Domáci ich pozvali dnu do domu 

a pohostili, dievčatá dokonca dávali chlap-

com aj pár šestákov. Staviteľ májky nezostá-

val anonymný ako v Čechách, kde sa májky 

stavali v noci  a chlapca nemal nikto vidieť, 

Žánrová snímka z martinského skanzenu – jeho návšteva môže byť aj dobrým tipom na letný prázdninový výlet
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aby sa nevyzradilo ľúbostné tajomstvo. Na 

Turci májky stavalo vždy niekoľko kamará-

tov spolu  a dievčence i domáci sa prizerali. 

Májkou bývala borievka ozdobená stužkami, 

pripevnené na vysoko obielenom  pni.

Verilo sa, že všetko čo prišlo na svet v máji, 

má zvláštnu životaschopnosť a dobre do-

rastie. Obľúbené boli májové mačence, 

ktoré sa dávali do daru, práve tak ako 

štence, jahniatka apod. 

Sviatok matiek

Sviatok matiek, ktorý pripadá na druhú 

májovú nedeľu, sa nedarí obnoviť ani 

v Čechách, ani na Slovensku, hoci v me-

dzivojnovom období minulého storočia mal 

pevné miesto v českých i slovenských ro-

dinách. Nepatrí medzi ľudové tradície, 

hoci sa tiež viaže k májovým sviatkom žen-

skej plodnosti starovekého Ríma. Iné roz-

mery nadobudol v 17. storočí v Anglicku, 

keď do liturgického roku cirkev začlenila 

tzv. „Mothering-day“, čím – pravda – mys-

lela predovšetkým na matku cirkev. Obrad 

v kostole mal byť ukončený doma, spoloč-

ným obedom celej rodiny, kde sa jedli po-

svätené jedlá z obilnín – chlieb, koláče, 

ale aj hrach a jahňacie mäso. Neskoršie sa 

význam sviatku posunul. Členovia rodiny pri-

nášali matke drobné darčeky, ako boli na-

príklad symbolické koláčiky či kvety. Sviatok  

ženy-matky sa začal sláviť v Nemecku, Fran-

cúzsku, Švédsku, Dánsku a Nórsku, pričom 

až neskôr prenikol do USA, Rakúska a aj 

Československa, kde ho presadzovala Alica 

Masaryková. Už predtým sa však udržiaval aj 

v Bratislave, zrejme vďaka úzkym kontaktom 

s neďalekou Viedňou. 

Po roku 1948 sa sviatok matiek prestal osla-

vovať ako zvyk prekvitajúci buržoáznej spo-

ločnosti, navyše majúci svoj pôvod v kres-

ťanskej liturgii a kapitalistickej cudzine. Proti 

sviatku matiek postavila nová moc Medzi-

národný deň žien, sviatok plebejského pô-

vodu, súvisiaci s fašiangovými ľudovými ve-

selicami, sviatok kolektívny, ponechávajúci 

rodinu a úctu k žene – matke na okraji. 

Pokusy obnoviť sviatok matiek sa už dvad-

sať rokov nedaria, zatiaľ čo Medzinárodný 

deň žien sa opäť dostáva na výslnie. Je nezá-

väzný, kolektívny, možno niekde aj konzumný, 

nebodaj taký, aká je súčasná spoločnosť.    

 Autorka je historička, etnografka a pub-

licistka.

Snímky: Jiří Nosek

Stavanie mája si vyžaduje fortieľ, bola by hanba, ak by sa zrútil – kysuckí mládenci vedia, čo majú robiť

Folklór večne živý – tanec pod čerstvo postaveným májom
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Tomáš sa pomaly obzeral, akoby niekoho 

hľadal. Ten deň bol tak samozrejmý v jeho 

živote ako každý iný… Iba jesenné slniečko 

sa ledabolo kotúľalo po horizonte striech 

Malostranského námestia a pripomínalo 

chodcom chúliacim sa pod kabátmi, že sa 

míľovými krokmi blíži zima. Koniec septem-

bra bol ponorený v hmle. Všetko bolo akosi 

iné než pred rokom, keď slniečko zalievalo 

Prahu šantivými lúčmi a dievčatá ešte odha-

ľovali náruživú krásu ženského pôvabu. Te-

raz pofukoval studený vánok a na tvárach 

maľoval červené kvety skorej jesene. Tomá-

šov starý otec, sediac na lavičke pod Petří-

nom, iba pokyvoval hlavou a pred vnukom 

len tak medzi rečou poznamenal: „Chlapče, 

príde tuhá zima.“ 

Vnuk sa zádumčivo pozeral niekam za ob-

zor, akoby si chcel pripomenúť detstvo 

v Podbrezovej, malebnom horehronskom 

mestečku. Často vtedy chodieval so starkou 

k Čiernemu Balogu na huby a vždy čakal, 

kedy uvidí skutočného medveďa. Alebo cho-

dil s kamarátom Jurkom do staručkého kina 

v pasáži na prírodovedecké filmy a predsta-

voval si, že bude horský vodca a bude sa tú-

lať po horách. Aj do Álp by šiel, lenže osud 

ho nakoniec zavial na druhý koniec sveta 

(ako vždy hovorieval), do matičky Prahy, kam 

jeho otca prevelili ako vojaka. 

Celý-celučičký život sa mu zmenil ako vo 

sne, mnohým veciam nerozumel, ale čo ho 

najviac prekvapilo, bolo mesto, ktoré ho po-

hltilo malebnosťou krivolakých uličiek. Bolo 

mu však v ňom úzko, stratili sa hory, ticho, 

vôňa fialiek, pyšné vrchy – a hlavne bol 

smutný z toho, že sa mu nepošťastilo uvidieť 

v horách okolo Balogu medvede. Všetko 

bolo iné, všetko. Ubehlo už veľa rokov, čo 

žil v stovežatej Prahe, ale srdcom zostával 

uprostred záhrady starej mamy, plnej úľov 

a kvetov, jabloní, čerešní a hrušiek. 

V piatok ráno sa Tomáš prebudil do sych-

ravého rána. Ani sa mu nechcelo spod pe-

riny, ale musel do roboty. V tento osudový 

deň dostal Tomáš list. Obálka mu veľa ne-

hovorila. Očakával síce list od priateľa z Li-

berca, lenže písmo na obálke bolo až príliš 

úhľadné. Z adresy na obálke žiarila sebave-

domá istota a pokoj. Bolo to vzrušujúce. To 

muži okolo štyridsiatky majú radi, uvedomo-

val si Tomáš, pretože sa často predvádzajú 

mužnou krásou tela a myslia si, že sú per-

Inzerát   Jozef Junas

fektnými milencami, ovládajúcimi všetky taje 

milovania. I tí menej skúsení žasnú a razom 

sa ich srdcia trepocú v bláznivej nerozváž-

nej láske.

Starý otec mu podal list s úsmevom, akoby 

rozumel Tomášovej nedočkavosti. Tomáš 

prekladal obálku z jednej dlane do dru-

hej ako horúci uhlík. Rýchle ju otvoril. Na 

zem mu vypadol ružový lístok s fotografiou, 

ktorú pomaly zdvíhal. Z farebnej fotogra-

fie sa naňho usmievala plnoštíhla dievčina 

s dobráckou tvárou dedinskej gazdinky. Pí-

sala mu, že je sama a rada by sa s ním zo-

známila. Tomáš z listu vycítil nedočkavosť 

a zároveň strach. I keď dostal takýchto lis-

tov viac, ako na svoj inzerát očakával, tento 

bol jeden z posledných. Dalo by sa pove-

dať taká zatúlaná lastovička. Keď ho dočítal, 

uvedomil si, že mu je obsah celkom sympa-

tický. Preto neváhal ani chvíľu, sadol si k pí-

saciemu stroju a pustil sa do písania krátkej 

odpovede: „Vážená pani, ak máte záujem sa 

so mnou stretnúť, pošlite telegram…“

Zalepil obálku a zavolal na starého otca, či 

by sa nechcel prejsť s listom na poštu. To 

starý otec rád a veľmi ochotne splnil, po-

dobné príležitosti na prechádzku boli jedi-

nou možnosťou, ako si odskočiť na dva deci 

červeného vínka do šenku Na růžku. Veď 

tam už dlho nebol a ani nevedel, čo robia 

kamaráti, o chuti na mariáš ani nehovoriac.

Pôžitkársky mľaskol a už sa videl v príjem-

nom chlapskom prostredí. Tomáš to dobre 

vedel a chvíle v krčme mu prial. Zavolal za 

starým otcom, aby list poslal poriadne a ne-

poplietol ako posledne, keď balík pre Jana 

na vojnu prišiel naspäť domov. 

Starý otec, ako bol už rozgurážený, omy-

lom zaškrtal adresáta a odosielateľa nechal. 

„Nuž áno, aby si ty niečo na mne stále nevi-

del“, zahundral starý otec a zabuchol za se-

bou bránku od dvora.

Ubehlo niekoľko dní od chvíle, keď starý 

otec odoslal Tomášov list neznámej panej 

do Kolína. Odpoveď neprichádzala, ani list, 

ani telegram. Tomáš mávol rezignovane ru-

kou a sám pre seba si poznamenal: „Som ja 

ale hlupák.“ Koľký raz už skočil na pár pek-

ných sľubov a potom to takto dopadlo. I ten 

bláznivý inzerát bola pekná hlúposť, hne-

val sa sám na seba. Pomaly vošiel do izby 

starého otca, aby sa spýtal, či ten list po-

slal doporučene, ako mu prikázal. „Áno, po-

slal, predsa ešte nie som taký sklerotik. „Tak 

dobre, starý otec“, previnilo sa usmial a odi-

šiel do svojej izby.

List, ktorý ležal na stole stále otvorený, ho 

doslova znepokojoval, možno až provoko-

val a priam vyzýval, aby si ho znova prečí-

tal. Chvíľu sa díval neprítomne z obloka na 

sediaceho vtáka, ako si čistí perie a tak slo-

bodne sa spieva na strome. Spomenul si na 

matku, ako mu vždy hovorievala, že láska 

je obojaká, raz láskavá, inokedy márnivá 

a často aj bolestivá. Utrel si slzu, ktorá mu 

tiekla po tvári. Mama mu raz na prechádzke 

pošepkala: „Pozri, synček môj, aký je to 

úžas, keď zapadá slnko. „

„Áno mamička, je to ako slnko v sieti.“

Matku mal veľmi rád, zomrela tak nečakane 

ako otec, na akúsi záhadnú chorobu, s kto-

rou si lekári nevedeli rady. Stará mama ne-

vydržala taký krutý osud a odišla rok za nimi. 

A tak zostali so starým otcom a sestrou 

sami. Ďakoval okolnostiam, že starý otec má 

taký tuhý koreň a miluje život a všetko v ňom, 

i keď to je niekedy veľmi ťažké. Vždy vra-

vieva: „Vieš, vnuk môj, musíš život žiť, a nie 

živoriť, v tom je kúzlo ľudskej duše.“

Na ulici zaštekal pes. Pozrel sa znovu na list 

položený na písacom stole a začal 

ho zas čítať. „Vážený pán, dovolila som si 

odpovedať na váš inzerát. Som rozvedená, 

mám syna. Veľmi rada by som sa s Vami zo-

známila, ak to bude len trošku 

možné.“ List si strčil do vrecka a šiel sa prejsť 

do blízkeho parku, kam tak rada chodievala 

stará mama so psíkom. Nevedel, ako dlho 

sa túlal bez cieľa. Začalo sa stmievať. Vtom 

ho upútala dievčina na rohu ulice pri pošte, 

ako zatvára mreže. Zrazu ho oslovila: „Pro-

sím vás, nepomohli by ste mi s tými preklia-

tymi mrežami? Stále sa zasekávajú.“ Tomáš 

mreže nadvihol a šikovne ich stiahol dole. 

Náhle ho napadla bláznivá myšlienka. Oto-

čil sa k sympatickej brunetke: „Prosím vás, 

mohla by ste mi poslať ešte telegram?“

„Čože“, vytreštila na neho krásne hnedé 

oči.

„Áno, chcel by som poslať telegram“, opa-

koval znovu Tomáš.

„Hm, spomenuli ste si pekne neskoro.“

 „Prosím vás, slečna“, žobronil Tomáš, „tá 

vec je pre mňa životne dôležitá.“

Brunetka nechápavo zakrútila hlavou a po-

vedala: „Tak poďte, je to síce proti predpi-
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som, ale vyzeráte ako slušný človek. Nie aby 

ste ma niečím praštil, peniaze som už odo-

slala“, smiala sa dobrosrdečná okatá diev-

čina. „Tu máte a rýchle napíšte ten váš ži-

votne dôležitý telegram „, a potuteľne sa 

usmievala. „Musím ísť takisto domov, ne-

myslíte?“

Tomáš rýchle načmáral na blanket tele-

gramu: „Zajtra pri pokladni číslo 3 na hlav-

nom nádraží o 11.30. Zn. Samotár.“

Dievča za priehradkou len s námahou lúš-

tilo jeho rukopis. S údivom sa na neho po-

zrelo, vymenila pohŕdavý úsmev za strohé: 

„Podanie stojí 29,80 Kč.“ „Prosím vás, kedy 

doručia ten telegram?“ – znela Tomášova 

otázka. 

Dievčina zase zmenila tón a zaspievala: 

„Buďte pokojní, o dve-tri hodiny.“ Tomáš sa 

poďakoval a odišiel.

Keď pomaly prechádzal Staromestské ná-

mestie, orloj odbíjal práve šesť hodín. Húfy 

turistov s údivom pozerali na stáročný zá-

zrak. Domov však prišiel neskoro. Starý 

otec spal a sestra Bronislava bola na slu-

žobnej ceste v Bratislave. Bola viac na ces-

tách ako doma, už si však na to zvykol. Ne-

mohol zaspať celú noc, prebúdzal sa a zasa 

nakrátko zaspal. Stále premýšľal, čo vlastne 

povie neznámej pri prvom stretnutí. Nebude 

to zasa jedno z tých trápnych stretnutí, kto-

rých zažil už niekoľko? Jeho povaha bola 

dosť nesmelá pri zoznamovaní – ako to býva 

u starých mládencov, čo sestru veľmi rozču-

ľovalo. Tomáš však mal podozrenie, že ses-

tra viac ako on túži, aby sa oženil a mal po-

tomka, ktorého jej samej príroda odoprela. 

Sestra totiž nemohla mať deti a bola z toho 

veľmi nešťastná. Keď sa so starým otcom 

prebudili, slnko už bolo vysoko.

Tomáš sa začal obliekať, aby stihol dohod-

nutú schôdzku na železničnej stanici. Vzal si 

najlepší oblek a červený motýlik, keďže ne-

znášal kravatu. „Nesmiem zabudnúť ani na 

kyticu“, blesklo mu hlavou. Starý otec ho 

s úsmevom pozoroval a dodal: „Pozri sa, To-

máš, nesmieš zabudnúť na slušné vychova-

nie - ruku bozkávam - to sa za mojich mla-

dých čias 

muselo. „Ale starý otec, to je už dávno preč, 

takéto meštianske mravy.“ Starý otec ura-

zene pokrčil ramenami a odišiel. 

Tomáš si nervózne upravoval motýlik a cítil, že 

sa mu začínajú potiť dlane. Hneval sa sám na 

seba. Električka šla strašne pomaly a zdalo 

sa mu, že na každom semafore svieti čer-

vená. Konečne električka došla ku stanici.

Vstúpiac do staničnej haly zistil, že má 

ešte desať minút čas. Stál pred zrkadlom, 

dôkladne sa pozeral na seba - bolo to až 

smiešne. Keď sa vracal k pokladni, stála 

tam žena, ktorú videl predtým na fotografii. 

Vernosť jej podoby a skutočnosti bola priam 

dokonalá. Iba sa mu zdala menej plnoštíhla. 

„Dobrý deň“, povedal chvejúcim sa hlasom 

a veľmi rýchlo, ako by sa bál, že tie slová ne-

vysloví a odíde.

Žena, asi tridsiatnička, sa otočila, usmiala 

sa a povedala dosť prekvapene: 

„Vy ste… „

„Áno, ja som samotár.“

Podala mu krehkú ruku. „Volám sa Mária 

a prišla som preto, aby som sa vám osprave-

dlnila, že som vám neodpísala.“ Previnilo sa 

zatvárila a Tomáš iba povzdychol, nevediac, 

čo má povedať. Mária sa mu páčila.

„Viete“, pokračovala Mária v rozhovore, „keď 

prišiel telegram od vás, tak mi povedal, aby 

som sa šla ospravedlniť, že sa to patrí.“

„Kto vám povedal?“, nechápavo sa spýtal 

Tomáš.

„Predsa môj muž. „

„Aký muž?“, zakoktal Tomáš.

„Nehnevajte sa na mňa... on sa vrátil. Aj syn 

mal veľkú radosť.“ Odmlčala sa.

Chvíľku sa na seba dívali a Mária dodala: 

 „Mám ho stále veľmi rada. Tak sa nehne-

vajte, musím už ísť.“

Podala ruku Tomášovi, ktorý sa iba nechá-

pavo díval. Nerozumel ničomu.

Pri novinovom stánku sa k nej pridal muž... 

Zneistený Tomáš položil kyticu do lona sta-

renke, ktorá sedela obďaleč. Tá sa na neho 

s údivom pozrela a povedala: „Ďakujem, 

chlapče, si milý“ – a darovala mu farebnú kras-

licu. „Tú maľovala moja dcéra Katka. Vtedy si 

Tomáš vedľa starenky všimol plaché dievča, 

zrejme vnučku babky, ktoré zašepkalo: „Ďa-

kujem aj za mamu, kvety sú krásne.“

Tomáša okúzlil nesmelý úsmev dievčaťa. Už 

sa nezmohol ani na slovo. 

 Autor poviedky je básnik a spisovateľ, 

rodák z Jaslovských Bohuníc, žije v Prahe

Ilustračná snímka: Ladislav Kaboš
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2. 6. o 14.00
Liptov a Vysoké Tatry – miesta aktívnej dovo-
lenky na Slovensku
Predstavenie zaujímavých slovenských krajov 
spojené s kultúrnym programom
14:00 – Tlačová konferencia
18:00 – Liptov a Vysoké Tatry vo fotografi i
Vernisáž výstavy fotografi í – diela umelcov pôso-
biacich v tejto oblasti
Pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
a Slovenský inštitút. 

2. – 5. 6. o 18.00
6. a 7. 6. o 14.00 a 18. 00
Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1
PRÍBEH ULICE
Pôvodný slovenský hip-hopový muzikál. Príbeh 
s neprikrášleným  svedectvom ulice, s každoden-
ným životným bojom, ale aj záplavou humoru.
Réžia: Nikita Slovák
Producent: Peter Vojtek
Hrajú: M. Ondrák, K. Mikulčík, K. Turjanová, 
M. Minichová, M. Labuda ml., D. Heriban, M, 
Majeský, M. Ťapák a ďalší
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal
www.pribehulice.cz
Pripravila agentúra Go Production a SI

7. 6. o 19.00 
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1
SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE 2009 - 14. 
ročník festivalu
Štúdio L+S, Bratislava
E.E. Schmitt: Malé manželské zločiny
Obraz manželstva, s jeho démonmi, žiarlivosťou, 
pokrytectvom, egoizmom, zaslepením, ošúchanos-
ťou, ťažkopádnosťou a na druhej miske váh s neza-
budnuteľnými spomienkami, humorom a nehou.
Réžia: V. Strnisko
Hrajú: M. Lasica, M. Sládečková
Predaj vstupeniek v pokladni divadla, rezervácia 
vstupeniek na tel. čísle 224 946 436 alebo na 
vstupenky@bezzabradli.cz 
www.divadlobezzabradli.cz

9. 6. o 19.00
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944
Dokumentárna výstava o protifašistickom odboji 
na Slovensku od roku 1939 až do vyhlásenia 
SNP 29. augusta 1944 a jeho priebeh.
Pripravilo Múzeum SNP Banská Bystrica v spo-
lupráci s SI

10. 6. o 18.00 
JOZEF LEIKERT: TAKÝ BOL LADISLAV 
MŇAČKO
Prezentácia knihy a spomienkový večer venovaný 
významnému slovenskému dramatikovi a publi-
cistovi za prítomnosti autora práce J. Leikerta.
Účinkujú: Ján Greššo, Lenka Hrušková, Pavol 
Hammel
Na organizácii podujatia sa o. i. podieľajú: Lite-
rárne a informačné centrum v Bratislave, Pamät-
ník národného písomníctva z Prahy, Klub sloven-
skej kultúry a redakcia časopisu Listy.

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na jún, júl a august 2009

19. – 21. 6.2009
Slavonice
STREDOEURÓPSKA KULTÚRNA PLATFORMA 
– 20 ROKOV OD PÁDU ŽELEZNEJ OPONY
Spoločná kultúrna akcia Českej republiky, Ma-
ďarska, Poľska, Slovenska, Slovinska a Rakúska 
pri príležitosti veľkých spoločenských zmien. Slo-
vensko zastupuje divadlo Skrat z Bratislavy, ktoré 
vystúpi 19.6. o 19.00 v Inštitúte na nám. Mieru 
456 v Slavoniciach s predstavením

Stredná Európa ťa miluje
Klasicko-avantgardná, pseudointelektuálna ko-
média, v ktorej sa spochybňuje a zároveň potvr-
dzuje jestvovanie čohosi, čo sa zvykne označo-
vať ako stredoeurópsky kultúrny kontext.
Návrh a koncept predstavenia: Dušan Vicen
www.mzv.cz/kultura

20. 6. o 21.00
Klub XT3, Rokycanova 29, Praha 3
HUDBA Z MARSU
Koncert hudobnej skupiny z Trnavy, ktorej hudbu 
možno pomenovať ako rock–pop s prvkami ľu-
dovej hudby.
www.xt3.cz 

22. 6. o 10.00
Základná škola „Rolnička“ v Soběslavi, Mrázkova 
ul. 700
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Výchovno-dramatický program pre deti o sloven-
čine a jednej rozprávkovej krajine.
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka

23. 6. o 15.00
Základná škola a Klub seniorov v Soběslavi
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Komponovaný literárny program pre študen-
tov, seniorov a verejnosť v Soběslavi.
V spolupráci SI, KSK a občianskeho združenia 
Bonafi de. 

23. 6. o 18.00
POZNAJ SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO – 
SLOVENSKO
Vernisáž výstavy, ktorá nás prostredníctvom fo-
tografi í zavedie do najkrajších oblastí Slovenska. 
Tie už sú súčasťou svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva, prípadne na zápis do tohto 
zoznamu čakajú.
Autorka projektu: RNDr. Milena Blažková
Pod záštitou Českej komisie pre UNESCO

24. 6.
Slovenský deň v Českom rozhlase

25. 6. o 19.00
Kladenské divadélko, ul. Josefa Hory 1981, 
Kladno
VILIAM KLIMÁČEK: GOTIKA
Temná komédia o rozpade vzťahov. Hra sloven-
ského dramatika v podaní amatérskeho divadel-
ného súboru Akakababa z Kladna. 

5. 7. o 15.00 
Galéria „Archa“, Děkanská ul., Budyně nad Ohří
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Výchovno-dramatický program pre deti o sloven-
čine a jednej rozprávkovej krajine
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka

5. 7. o 18.00
Galéria „Archa“, Děkanská ul., Budyně nad Ohří
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Komponovaný literárny program pre študen-
tov, seniorov a verejnosť
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
V spolupráci SI, KSK  a občianskeho združenia 
Bonafi de. 

23. 7. o 18.00
MILAN ŠTESKO – OBRAZY
PAVOL ŠTESKO – SOCHY
Výstava slovenského výtvarníka a jeho syna. Po-
trvá do 12. 8.2009.

13. 8. o 18.00
TRI DÁMY SLOVENSKÉHO KOSTÝMU
Ludmila Purkyňová (nar. 1927), Helena Bezá-
ková (nar. 1936) a Stanislava Vaníčková (nar. 
1937). 
Výstava potrvá do 2.9.2009. Pripravil Divadelný 
ústav v spolupráci s SI.

23. 8. o 10.00 
Mestská knižnica v Tepliciach
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
Výchovno-dramatický program pre deti o sloven-
čine a jednej rozprávkovej krajine.

23. 8. o 15.00
Mestská knižnica v Tepliciach
Komponovaný literárny program pre študen-
tov, seniorov a verejnosť. 
Účinkujú: Viera Kučerová a Martin Matejka
V spolupráci SI, KSK a občianskeho združenia 
Bonafi de. 

25. – 30. 8. 2009
Ovocný trh, Praha 1
PRAŽSKÝ JARMARK 
Medzinárodný folklórny festival
Vystúpenie folklórneho súboru Vršatec zo Slo-
venska
www.fos.cz 

27. 8. o 18.00
Prístavisko Na Františku, Praha 1
SNP - PARNÍK 2009
Plavba loďou po Vltave pri príležitosti 65. výročia 
SNP, spojená s kultúrnym programom.
Pripravil Klub slovenskej kultúry, redakcia časo-
pisu Listy a Veľvyslanectvo SR. 
Vstup na pozvánky.
Programy sa uskutočnia v priestoroch Sloven-
ského inštitútu, ak nie je uvedené inak. 
Zmena programu a termínov vyhradená. 
www.slovakemb.cz/SI
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program Klubu slovenskej kultúry
na máj 2009 a ďalšie mesiace

Správy a oznamy

Upozornenie!
Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa 
koná v priestoroch Domu národnostných menšín 
vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky 
metra C – I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky 
metra A – Náměstí Míru). Funguje tu aj knižnica 
slovenskej literatúry.
Návštevné hodiny v priestoroch DNM sú po tele-
fonickej, resp. mailovej dohode s PhDr. Helenou 
Noskovou, CSc. (+420 603 824 370; noskova@
usd.cas.cz)a s PhDr. Radovanom Čaplovičom 
(+420 724 025 170; rcaplovic@gmail.com).

Členský príspevok na rok 2009 zostal nezme-
nený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč 
pre ostatných členov.
Príspevok sa dá uhradiť v hotovosti v priesto-
roch Domu národnostných menšín vo Vocelovej 
602/3, Praha 2 po telefonickej dohode. Platiť 
môžete takisto prevodom na náš účet v Komer-
čnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834-
011/0100. Osobitné poďakovanie patrí tým, čo 
uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský 
príspevok.

Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových pro-
gramoch.

Rada Klubu slovenskej kultúry

Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí 
majú záujem byť nápomocní Klubu slovenskej kul-
túry v odborných záležitostiach, aby sa prihlásili 
– telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej 
kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Naša programová ponuka

12. 5.
Evropský dům, Králiky o 17.00 hod. 
Prednáška H. Noskovej „Slovensko v Českoslo-
vensku“.

14. 5. 9.00–12.30
Gymnázium Králiky – cyklus “Porozumenie“. 
Komponovaný program PhDr. Petra Bednaříka, 
PhD. o židovskej menšine v Československu 
v medzivojnových rokoch XX. storočia, spojený 
s premietaním celovečerného hraného fi lmu „Ob-
chod na korze¨. 

14. 5.
ARC – VŠPV Kolín, medzinárodná konferencia 
„Menšiny a integrujúca sa Európa“ s prezentá-
ciou slovenského vedeckého prínosu k tejto pro-
blematike. O 16.00 hod. prednáška Heleny Nos-
kovej o integrácii slovenskej menšiny v ČR.

14. 5. 10.00
Slovenské kúpele sa predstavujú – hotel Man-
darín, Praha 1. Podujatie, usporiadané v spolu-

práci Slovenskej agentúry pre cestovných ruch 
a Asociácie slovenských kúpeľov. Vstup voľný.

15. 5. o 16.00
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 1 
Návšteva Slovákov z Veľkej Británie, beseda.

25. – 31. 5.
Praha – srdce národov
11. medzinárodný festival národov, národnost-
ných menšín a etník – účinkuje 20 folklórnych ko-
lektívov z celého sveta. Akcia sa uskutoční v spo-
lupráci s Klubom slovenskej kultúry. Podrobnosti 
na internetovej strane www.prahasrdcenarodu.cz

4. 6.
Mestské divadlo v Jablonec nad Nisou – „Desať 
černoškov“, predstavenie divadelného súboru 
Piškot, určené deťom, v spolupráci s Klubom slo-
venskej kultúry. Členovia tohto súboru sú absol-
venti Divadelnej akadémie múzickej umení v Brne. 
Pracujú pre vekovú kategóriu detí od 3 do 10 ro-
kov, ktoré oslovujú väčšinou autorskými projektmi 
– o šikanovaní, xenofóbii, o predchádzaní použí-
vania drog, o etike životného prostredia a pod.

Streda 1. 4.
Litoměřice Divadlo K. H. Máchu: „Desať černoš-
kov“ – predstavenie divadelného súboru Piškot 
určené deťom, v spolupráci s KSK

4. 6.
Mestské divadlo v Jablonec nad Nisou – „Desať 
černoškov“, predstavenie divadelného súboru 
Piškot, určené deťom, v spolupráci s Klubom 
slovenskej kultúry. Členovia tohto súboru sú ab-
solventi Divadelnej akadémie múzickej umení 
v Brne. Pracujú pre vekovú kategóriu detí od 3 
do 10 rokov, ktoré oslovujú väčšinou autorskými 
projektmi – o šikanovaní, xenofóbii, o predchád-
zaní používania drog, o etike životného prostre-
dia a pod.

9. 6.
Kultúrny dom vo Vodňanoch – „Desať černoš-
kov“, predstavenie divadelného súboru Piškot ur-
čené deťom, v spolupráci s KSK.

10. 6. o 18. 00
Slovenský inštitút 
Krst druhého dielu knihy o novinárovi Ladislavovi 
Mňačkovi z pera slovenského spisovateľa a stá-
leho spolupracovníka časopisu Listy Jozefa Lei-
kerta. Akcia organizovaná v spolupráci s Klubom 
slovenskej kultúry sa uskutoční v Slovenskom in-
štitúte, ďalšie informácie preto nájdete aj v pro-
grame tejto inštitúcie. S hudobným sprievodom 
vystúpi o. i. známy spevák Pavol Hammel. 

29. 6. 17.00–18.00
Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha l
Vernisáž výstavy Slovenského národného múzea, 

Martin, pod názvom „ Deti vetra“. Výstavu uvádza 
PhDr. Hana Zelinová, vedúca oddelenia etnic-
kých menšín a dokumentačného strediska českej 
kultúry na Slovensku.

27. 8. o 18.00
Prístavisko Na Františku, Praha 1
SNP – PARNÍK 2009
Tradičná plavba loďou po Vltave pri príležitosti 65. 
výročia SNP, spojená s kultúrnym programom.
Pripravil Klub slovenskej kultúry, redakcia časo-
pisu Listy a ďalší. 

Dom národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
Časové možnosti po dohode.
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach by-
tovej problematiky a privatizácie bytového fondu 
(v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Radí členka KaRK KSK – JUDr. Marta Očovská; 
určené členom KSK. Prineste si so sebou do-
klady týkajúce sa vašej problematiky.
Prosíme, aby ste sa objednávali na telefónne čísla 
KSK, t. j. 221 419 822 alebo 724 025 170.

Bližšie informácie o programoch sa dozviete aj na 
internetovej stránke www.klubsk.net

Väčšina programov je fi nancovaná Ministerstvom 
kultúry ČR v rámci dotácií na rok 2009. Niektoré 
z programov sú pripravené s fi nančným prispením 
MŠMT ČR a Hlavného mesta Prahy, ako aj s prí-
padnou podporou 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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