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Nie je rok ako rok. Traduje sa, že pre Slo-

vákov a Čechov je ten s osmičkou na konci 

akýsi významnejší. 1848, 1918, 1938, 1948, 

1968... samé dejinné križovatky. Z nich sa 

nám rok 1968 pripomína vari najintenzívnej-

šie, a to možno i preto, že žije ešte mnoho 

súčasníkov, ktorí sa naň dobre pamätajú – 

kým v prípade spomenutých starších výročí 

sme už väčšinou odkázaní len na archívy a pí-

somné pramene.  

Rok 1968 bol bezpochyby veľkým rokom. Po 

„československej obrodnej jari“ – nevhodne 

a neodôvodnene nazývanej aj „pražská“, čo 

vsugerúva, ako keby boli vtedajšie deje obme-

dzené len na hlavné mesto, a pritom šlo o po-

hyby celonárodné, ba dovolím si povedať, že 

inšpirované skôr v Bratislave ako v Prahe – na-

sledovalo búrlivé  „československé leto“. Jeho 

ozvena sa niesla šírym svetom, tri neveľké po-

baltské krajiny vo vtedajšom Sovietskom zväze 

nevynímajúc; protesty proti vojenskému zá-

sahu „spojencov“ z Varšavskej zmluvy v Čes-

koslovensku 21. augusta 1968 tam boli na so-

vietske pomery najostrejšie. 

Tento vplyv som si hlbšie uvedomil pred krát-

kym časom pri otvorení výstavy, ktorú v Prahe 

zorganizovali lotyšskí historici, pričom po-

mocnú ruku pri inštalácii podal aj Klub slo-

Osmičkový rok

venskej kultúry a redakcia Listov. Odraz čes-

koslovenských udalostí na národný pohyb 

pobaltských národov – tak znie jej motto. 

Počtom panelov iste nepatrí medzi najroz-

siahlejšie, obsahom však áno. Ako hovorí lo-

tyšská veľvyslankyňa v Prahe Argita Daudze-

ová, milá spriatelená duša, ktorá sa podujala 

na spoluprácu s nami, „ československé re-

formy vrátili pobaltským štátom nádej“. Ruku 

na srdce: čo o tom všetkom vieme?

Rozhodli sme sa preto, že s týmto malým sve-

dectvom vzájomnej inšpirácie našich národov 

precestujeme celú republiku, a dôvod je jed-

noduchý – nechcem sa obmedzovať len na 

hlavné mesto, pragocentrizmus z nášho hľa-

diska už dávno odvial čas. Prvou zastávkou po 

Prahe sa stal Chomutov a tamojšia inštalácia 

potešila srdce každého, kto niekedy niečo or-

ganizuje a vidí, že jeho úsilie nevyšlo nazmar. 

Čo nevidieť budú nasledovať České Budějo-

vice a Ostrava, o ďalších miestach uvažujeme. 

A 40. výročiu udalostí z roku 1968 sa budeme 

na niekoľkých tematických stranách venovať 

podrobnejšie v nasledujúcom vydaní Listov.

Jozef Gáfrik

 Autor je novinár

Kresba Jan Tomaschoff
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Problém nového zákona však bol jasný na 

prvý pohľad. Začal sa rodiť v čase, keď 

premiér Robert Fico oficiálne vymenoval 

slovenské médiá za svoju opozíciu a za-

čal proti nim bojovať na viacerých frontoch. 

Zvolával mimoriadne zasadnutia vlády, ktorá 

potom prijímala uznesenia o znepokojení 

nad údajnými klamstvami v novinách, orga-

nizoval tlačové besedy, na ktorých obviňo-

val žurnalistov z brania úplatkov vo forme 

zaplatených dovoleniek od súkromných fi-

riem a zahŕňal novinárov širokou škálou za-

ujímavých pomenovaní, od prostitútky počí-

najúc a slizkými hadmi končiac.

Vykopaná vojnová sekera zo strany pre-

miéra vrhla tieň na nový tlačový zákon. 

Premiér totiž bez akéhokoľvek varovania 

v apríli minulého roka oznámil, že pripra-

vovaná norma bude obsahovať právo na 

odpoveď – od začiatku do konca najspor-

Zápalná šnúra mediálneho 
zákona už horí – zatiaľ 
naprázdno   Martin Antal

Boj o nový tlačový zákon sprevádzala na Slovensku mierna hystéria. Všetkým bolo jasné, že vyše štyridsaťročná právna 

norma, prijatá komunistami a ponímajúca médiá ako nástroj štátnej a straníckej propagandy, nemôže ani po najväčších 

úpravách vyhovovať demokratickému mediálnemu prostrediu. Nový tlačový zákon sa už niekoľkokrát pokúšali pripraviť 

novinárske organizácie i ministerstvo kultúry, no pre zásadné nezhody sa vždy rozišli. Napokon zostal čierny Peter v ru-

kách ministerstva kultúry, ktoré po posledných voľbách začalo pracovať na nových mediálnych pravidlách.

nejšie ustanovenie celého zákona. Keďže 

to dovtedy nikto neavizoval – a minister-

stvo kultúry, ktoré normu pripravovalo, 

už vôbec nie – v časti mediálnej obce zo-

stalo natrvalo podozrenie, že tento para-

graf je pomstou vlády za kritické mediálne 

výstupy.

Keďže slovenská opozícia dlhodobo ne-

disponuje vlastnými témami, prijala boj 

za tlačový zákon za svoj a začala brá-

niť jeho prijatiu zubami-nechtami. O slo-

venských problémoch sa tak dozvedela 

aj Európa, pretože opozičné strany pod-

mienili svoju podporu Lisabonskej zmluve 

zmenami v tlačovom zákone. Napokon sa 

však predsedovi vlády podarilo rozkývať 

Stranu maďarskej koalície, ktorá Lisabon-

skú zmluvu podporila, takže tlačový zákon 

mohol byť schválený v intenciách vlád-

nych predstáv.

Spomenuté právo na odpoveď je doteraz 

najspornejším bodom zákona. Niektorí 

novinári označujú tento paragraf za zne-

užiteľný, pretože môže úplne zmeniť tvár 

novín. V jeho prvom odseku sa totiž ho-

vorí: „Ak periodická tlač alebo agentúrne 

spravodajstvo obsahuje skutkové tvrde-

nie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo 

súkromia fyzickej osoby, alebo názvu 

alebo dobrej povesti právnickej osoby, 

na základe ktorého možno osobu presne 

určiť, má táto osoba právo žiadať uverej-

nenie odpovede.“ Odpoveď sa podľa zá-

kona obmedzí na to, že sa skutkové tvr-

denie „poprie, doplní, spresní alebo 

vysvetlí.“ A čo je podstatné, „k uverejne-

nej odpovedi nemožno uverejniť žiadny 

súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsu-

dok, a to ani na inom mieste vydania pe-

riodickej tlače alebo agentúrneho spravo-

dajstva.“

Skúsme si predstaviť absurdný spôsob, 

ako môže takto definované právo na odpo-

veď vyzerať. Ministra prichytí polícia, ako 

si v aute pichá heroín. Novinová správa 

o tejto udalosti bude síce úplne pravdivá, 

ale dotýka sa jeho cti i súkromia. Minister 

má preto právo požiadať o odpoveď, v kto-

rej informáciu „spresní a doplní“ – napíše, 

že fetuje preto, lebo novinárske hyeny 

mu nedoprajú dňa ani noci a navyše, po-

licajný prezident je jeho osobný nepriateľ, 

ktorý ho dáva nelegálne sledovať a toto 

je výsledkom. Noviny odpoveď podľa zá-

kona musia uverejniť, inak sa vystavujú ri-

ziku rozhodnutia súdu, ktorý im to môže 

prikázať a pokuty od 50 tisíc do 150 ti-

síc korún. Odpoveď nemôžu nijako ko-
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No a odôvodnenie môjho nápadu je nasle-

dovné: aj keď boli doteraz naši poslanci 

v europarlamente z rozličných politických 

strán a zastupovali odlišné politické názory, 

istú štandardnú úroveň správania mali všetci. 

Za celý čas fungovania našich poslancov mi 

nikdy nenapadlo, že by som mala chodiť 

v tričku (napríklad) s nápisom: „Ja som Koz-

líka nevolila“ alebo „Za Šťastného nie som 

zodpovedná“. Logicky som predpokladala, 

že nebudú vykrikovať, že „Do tankoch na 

Budapešť“ či „Už mi ide na deviatu miliardu“ 

a už vôbec nie, že by si cícerkom uľavovali 

z terasy. Ale ak tam príde Janko a začne 

svoju kyslíkovú misiu, všetci občania Slo-

venska sa dostanú do situácie, v akej boli 

pred pár rokmi Francúzi. Keď z nich niekto 

prekročil hranice smerom von, do dvadsia-

tichštyroch hodín sa zaručene stretol s otáz-

kou: „Čo hovoríte na Le Pena?“ Mimocho-

dom, Francúzov to poriadne otravovalo, že 

Mám nápad
  Daniela Kapitáňová

A dovolím si ho vyložiť:

Slovenský národný ozón Janko S. oznámil, že asi bude v najbližších voľbách 

do europarlamentu kandidovať, lebo chce jeho mútne a zakalené vody okysli-

čiť svojou blahodarnou prítomnosťou, aby (slovenská národná) pravda zvíťazila 

nad (euro)pokrytectvom a lžou. A ako povedala jeho spoluhygienička Anička B., 

strana sa začne mobilizovať, nechže sa už nikdy neopakujú minulé voľby, v kto-

rých voliči prejavili až tak málo nadšenia pre SNS, že sa tam nedostali vôbec.

ich celú kultúrno-spoločensko-politickú si-

tuáciu Európa zredukovala na vzťah k to-

muto politikovi. Ak sa bude Jankovi tak dariť 

ako v parlamente slovenskom, nepochybu-

jem, že aj my sa s otázkou: “ Čo hovoríte 

na Slotu?“ začneme stretávať pravidelne. 

A otrávení z toho budeme asi tiež dosť.

Konečne sa teda dostávam k samotnému 

návrhu:

Čo keby sa našiel výrobca tričiek, ktorý 

by nás zbavil nepríjemného vysvetľovania 

v mnohých jazykoch? Stačilo by tak málo: 

sympatizanti Jána Slotu by pri návštevách 

EU namiesto zaužívaného:  I love Slovakia 

nosili tričko s nápisom: I love Slotakia.

A my ostatní by sme sa nemuseli od hanby 

zadúšať.

 Autorka je spisovateľka, publicistka 

a divadelná režisérka

Kresba Fero Jablonovský

mentovať, pretože im to zákon zakazuje. 

A keďže podľa zákona zodpovedá vydava-

teľ za celý obsah novín s výnimkou inzer-

cie a informácií od orgánov štátnej moci, 

môže spomínaný policajný prezident no-

viny pokojne zažalovať a vytrieskať z nich 

obrovské peniaze.

Slovensko má nový tlačový zákon už 

druhý mesiac. Odpoveď zatiaľ médiá zve-

rejnili len dvom žiadateľom – predsedovi 

ĽS-HZDS Vladimírovi Mečiarovi a televíz-

nej hviezdičke Martine Schindlerovej. Tá 

riešila v odpovedi denníku Nový čas kla-

sické problémy bulváru – že sa rozišla so 

svojím milencom a že vraj je už rozchod 

definitívny. Mečiarova žiadosť o odpoveď, 

podpísaná ako HZDS, bola podstatne za-

ujímavejšia. Domáhala sa totiž odpovede 

na komentár, zverejnený v denníku SME, 

o politických ťahoch podpredsedov ĽS-

HZDS. Noviny priznali, že sa v komentári 

dopustili faktickej chyby, keď poslanca 

Kovarčíka omylom označili za podpred-

sedu ĽS-HZDS, no sťažnosti na ďalších 

päť napádaných výrokov odmietli ako ne-

opodstatnené.

Nový tlačový zákon teda tvár novín v pr-

vých týždňoch nezmenil, no považovať 

to za dôkaz jeho kvality je neadekvátne 

a najmä priskoro. Ak si politici novým zá-

konom pripravovali pôdu na to, aby jedno-

duchšie zatočili s neposlušnými médiami, 

boli by sami hlúpi, keby si nachystanú mu-

níciu vystrieľali v politicky nepotrebnom 

čase. Skutočný test čaká novú normu až 

pred parlamentnými voľbami. Vtedy sa vy-

nárajú kauzy, novinárske bomby a ataky, 

smerujúce proti kandidujúcim politikom. 

Bude preto mimoriadne zaujímavé sle-

dovať, či práve v predvolebnom hektic-

kom čase podľahnú pokušeniam, ktoré 

si na základe platného zákona môžu 

beztrestne užívať. Zápalná šnúra sme-

rom k médiám sa dňom platnosti zákona 

vznietila. Pravda, horieť naprázdno môže 

aj celé roky, kým ju parlament zo strachu 

pred zneužitím neuhasí. Či však na konci 

tejto šnúry čaká noviny výbušnina, vedia 

dnes len tvorcovia zákona.

 Autor je novinár

Kresba Jan Tomaschoff
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Ak by sme mali ísť chronologicky, v nedeľu 

25. mája sa konala Veľká cena Monaka For-

muly 1. Navštívil ju aj minister financií Počia-

tek, pričom sa zastavil na jachte slovenskej 

finančnej skupiny J&T.

V stredu 28. mája dopoludnia sa malo na 

devízovom trhu čulo obchodovať, podľa 

opozície až tak, že nezvyčajne veľa. V tú 

istú stredu hodinu pred polnocou sa stano-

vila nová centrálna parita na 30,126 koruny 

za euro, hoci stredový kurz sa zvykne meniť 

z piatka na sobotu.

Prvý podrobnejší materiál o možnom úniku 

informácií uverejnil týždenník Trend 12. 

júna. Nespomínajú sa v ňom žiadne kon-

krétne finančné skupiny, ale vyjadrenia díle-

rov, podľa ktorých objemy obchodov mohli 

svedčiť o tom, že niekto mal informácie skôr 

a patrične na nich zarobil.

Tri týždne po zmene parity, 17. júna, na tla-

čovej besede o podozreniach z možného 

úniku informácií informoval podpredseda 

SDKÚ-DS Ivan Mikloš. Podľa neho mohli 

informácie uniknúť z najvyšších vládnych 

miest, víťazom eura má byť J&T a Istroka-

pitál. Všetky dotknuté strany, teda Minister-

stvo financií SR, premiér, i finančné skupiny 

obvinenia odmietli.

Na druhý deň, 18. júna, vychádza slovenský 

bulvárny denník s titulkou Počiatka na jachte 

J&T v Monaku počas pretekov F1. Mikloš 

nevylučuje, že minister prišiel na jachtu šé-

fovi J&T prezradiť nový stredový kurz ko-

runy.

V piatok 20. júna opozícia navrhuje ministra 

odvolať v parlamente, Počiatek sám ponúka 

demisiu premiérovi.

O tri dni Fico demisiu neprijme a o ďalšie 

dva dni hlasuje za odvolanie ministra finan-

Napriek tomu, že bankári majú všade na svete povesť suchárov a nadovšetko distingvovaných bytostí, pre ktorých je for-

malizmus posvätný, zavedenie eura, proces s jednoznačnou štábnou kultúrou, na Slovensku o mýtus nepoškvrneného 

počatia prišiel. Sčasti za to môže minister fi nancií Ján Počiatek, a samozrejme,  vrchný vládca, premiér Robert Fico, a tak 

trochu aj opozícia. Tá má totiž podozrenie, že pri stanovovaní centrálnej parity unikli informácie, vďaka ktorým mali najmä 

fi nančné skupiny J&T a Istrokapitál zarobiť rádovo stámilióny korún. Čo sa udialo?

Slovensko má euro za 
30,126 korún, škandálu 
sme sa nevyhli   Martin Guzi

cií iba 45 opozičných poslancov (spolu ich 

je 65).

Ešte predtým sme sa od guvernéra NBS 

Ivana Šramka dozvedeli, že o zmene cen-

trálnej parity slovenská strana prvýkrát do-

stala echo v stredu 28. mája popoludní.

Český premiér Mirek Topolánek medzitým 

časopisu Ekonom povedal, že „premiérovi 

Ficovi sa nakoniec podarilo nadštandardne 

vyjednať paritu slovenskej koruny voči euru 

– chválil sa mi tým ešte v čase, keď to ne-

bolo verejné.“ Neskôr sa to snažil demen-

tovať.

A perlička, zažili sme aj tlačovku chlapcov 

z J&T – neodvolávajte ministra a nekriminali-

zujte podnikateľov – inak odídeme. Analytici 

spoločnosti podľa Ivana Jakaboviča a Pat-

rika Tkáča čerpali údaje napríklad z množ-

stva verejných premiérových politických 

vyhlásení, že sa bude usilovať presadiť čo 

najsilnejší kurz koruny k euru.

V Európskom parlamente na škandál upo-

zorňovali slovenskí europoslanci za opo-

zičné strany – akurát o čom nikto nič neve-

del, museli im to najprv vysvetliť.

Nakoniec, 8. júla únia rozhodla o výmen-

nom kurze 30,126 SKK/EUR.

Chvalabohu, je to za nami. Opozícii nikto ne-

vezme podozrenia a Ficovi skutočnosť, že 

Slovensko doviedol do eurozóny, hoci tomu 

v lete 2006 veril málokto. Občania zasa po 

januári 2009 uvidia, či 30,126 je veľa, alebo 

málo...

Premiér si mal Počiatka jednoznačne ustrá-

žiť a súkromný výlet do Monaka mu zatrhnúť. 

Bez návštevy jachty by opozícia kauzu obča-

nom neodkomunikovala. A motať sa pár dní 

pred zmenou parity s veľkými hráčmi na ich 

lodiach – neprijateľné.

Do boja však od 1. januára budúceho roka 

svojim spôsobom pôjdeme všetci. Na poli-

tikoch až tak nezáleží. Oveľa viac sa bojím 

o občanov.

 Autor je novinár

Kresba Jan Tomaschoff
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 Ktoré okolnosti viedli k založeniu ga-

lérie SOGA v Prahe? 

V Praze sice již existuje několik galérií, které 

prodávají i slovenské výtvarné umění, ale 

zdálo se – a to nejen nám – že zde stále chybí 

specifický prostor pro setkávání slovenského 

špičkového výtvarného umění s českou veřej-

nosti. Pro projekt prodejní galerie součas-

ného slovenského výtvarného umění a jeho 

prezentaci jsme získali pochopení a podporu  

bývalého  slovenského velvyslance v Praze L. 

Balleka, vedení Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR, významných osobnosti českého 

i slovenského politického a kulturního života 

a v neposlední řadě i akciové společnosti 

ČEZ. Podařilo se nám získat krásný historický 

prostor v komplexu paláců Malostranského 

náměstí, které patří parlamentu a otevřít v jed-

nom z nich naši galerii. „Účinkovat“ v tomto 

historicky pozitivně zařazeném prostoru je 

pro naši galerii dvojnásobně zavazující. V du-

chu nejlepších tradic česko-slovenské kul-

turní a umělecké spolupráce, na kterých se 

podíleli zejména v první polovině 20. století 

mnozí slovenští výtvarní umělci a intelektuá-

lové, chceme navázat na to nejlepší, co naše 

národy spojovalo a co má smysl také nyní, 

resp. i v budoucnosti.

 Na aký druh umenia sa hodláte špe-

cializovať? 

Umělecký profil galerie je postaven na špičko-

vých autorech slovenského výtvarného umění 

se zaměřením na období od 60. let minulého 

století až po současnost: Odborně jsme pak 

zaměřeni na malířství, sochařství a sklářství. 

To však neznamená, že se v galerii neobjeví 

jména a díla významných výtvarných umělců 

dřívějších období, zrovna tak jako jména a díla 

nadějných slovenských výtvarných umělců. 

Naší devizou je spolupráce a cenné zkuše-

nosti aukční síně SOGA v Bratislavě. Ta již 

V Prahe pribudla nová 
slovenská galéria SOGA

  Jozef Gáfrik 
Zhodou okolností v prvý prázdninový deň pribudla v hlavnom meste ČR nová špecializovaná galéria, ktorá sa zameria 

výhradne na predstavovanie slovenského výtvarného umenia. Dá sa povedať, že bude sídliť na najlepšej adrese – na 

historickom Malostranskom námestí. Na úvodnej vernisáži za účasti mnohých vzácnych hostí nechýbala ani Listy. V tejto 

súvislosti sme o rozhovor požiadali riaditeľku spomínaného nového stánku umenia Irenu Macháčkovú. 

řadu let pořádá mimořádně úspěšné prodejní 

výstavy současných slovenských umělců. Mů-

žeme se tedy opřít o profesionální servis a ne-

jrespektovanější odborníky – historiky umění, 

kurátory i výtvarné kritiky.

 Myslíte si, že sa udržíte na trhu ako 

takáto špecializovaná galéria? 

Cílem je etablovat se ve zdejším prostoru 

v rámci současného trhu s uměním jako 

vysoce specializovaná galerie slovenského 

výtvarného umění a současně se stát partne-

rem prominentních událostí v oblasti česko-

slovenských kulturních vztahů. Rádi bychom 

participovali na vybraných nekomerčních ak-

cích a chtěli bychom se dostat se do pově-

domí kulturní a společenské elity. Pochopi-

telně, naší hlavní úlohou zůstává prezentace 

a prodej širokého spektra děl výtvarného 

umění – chceme se podílet na vytváření a do-

plnění významných sběratelských sbírek, oslo-

vit soukromé sběratele i sběratele z podnika-

telských kruhů. Díky již zmíněným kontaktům 

jsme schopni opatřit zájemcům i vzácná díla 

výtvarných umělců, jinak obtížně dostupná.  

 Autor je novinár

Snímky: SOGA 

Několik slov o Ireně Macháčkové 
Má ekonomické vzdělání a od narození 

žije v Praze. Celý profesní život působila 

v kulturní oblasti, ať již v Českosloven-

ském filmu nebo Svazu českých spiso-

vatelů. Před rozdělením ČSFR pracovala i 

v Domě slovenské kultury. poté jako ředi-

telka klient servisu ve firmě, která se za-

bývala stykem s veřejností. Později pra-

covala jako ředitelka klientského servisu 

ve specializované agentuře. V současné 

době spolupracuje s občanským sdruže-

ním - Klubem českých spisovatelů, který 

má již tradičně úzké vztahy se kolegy na 

Slovensku. Od 1. července 2008 je ředi-

telkou galérie SOGA v Praze. 

Záber z otvorenia – v popredí Rudolf Chmel bývalý minister kultúry SR, Gabriel Herceg, konateľ aukčnej siene 
SOGA, predseda Poslaneckej snemovne Miloslav Vlček, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, minister kultúry 
ČR Václav Jehlička a podpredseda Poslaneckej snemovne Vojtěch Filip

w
w

w
.s

o
g

a
.c

z 



6

li
s

ty
 |

 6
 |

 2
0

0
8 

A keď Strana maďarskej koalície podporila 

v parlamente Lisabonskú zmluvu, zostal pre-

kvapený aj šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda: čo 

sa stalo?! „Veď keby bol Pál Csáky vydržal, 

boli by sme na Fica tlačili. My sme mali karty 

v rukách, boli by sme tlačili v máji, boli by 

sme tlačili v júni, boli by sme tlačili v júli, ešte 

viac v auguste, v septembri...“ Na tlačovej 

besede, kde kritizoval Csákyho postoj k Li-

sabonskej zmluve, to otvorene priznal.

Na Slovensku dlho blčali pekelné plamene, že 

tlačovým zákonom sa má obmedziť, ba až zni-

čiť demokracia a právo na slobodu slova. Preto 

vraj bolo treba zabrzdiť hlasovaní o Lisabon-

Víťazstvá porazených
  Gabriela Rothmayerová

Čo také sa stalo, že sme odrazu zlí a treba nás vymeniť, opýtal sa pred časom – ako vždy prekvapený – šéf slovenských 

kresťanských demokratov Pavol Hrušovský.

skej zmluve. Dzurindovým priznaním sa odkryli 

karty: nešlo o tlačový zákon, ale o zákulisnú 

mocenskú hru. Posvätné slová demokracia či 

sloboda poslúžili len ako zásterka. Na Sloven-

sku Dzurindovi verí mizivé percento ľudí, ale na 

tom predsa nezáleží. Dzurinda (a celá súčasná 

opozícia) nemali ani v tých najlepších časoch 

na svojej strane viac ako tretinu obyvateľstva. 

A predsa táto menšina roky v pohode vládla 

väčšine. Vladimír Mečiar vyhral voľby v roku 

1992, z vlády ho dostal parlamentný prevrat, 

ktorý mal za následok predčasné voľby v roku 

1994; opäť vyhral a vládol s odretými ušami 

za pomoci spoločensky málo akceptovaného 

Združenia robotníkov Slovenska a SNS. Potom 

dvakrát po sebe voľby opäť vyhral, no nevlá-

dol. Keď bolo najhoršie, zahrala opozícia proti 

nemu nielen na domácej pôde, ale aj na zahra-

ničných ihriskách. A až doteraz vždy s úspe-

chom. Európske i zaoceánske inštitúcie nie-

koľkokrát výdatne „zabrali“, vystúpili na obranu 

slobody a demokracie, čím sa neoliberálna 

pravica na Slovensku udržiavala pri moci aj bez 

relevantnej podpory väčšiny obyvateľstva. To 

je pravý dôvod, prečo sa pri spojení hlasova-

nia o tlačovom zákone a Lisabonskej zmluve 

Dzurinda rozhodol pre navonok riskantný krok: 

zmedzinárodniť (svoj) mocenský problém.

Za normálnych okolností prichádzajú vodcovia 

strán k premiérskym  kreslám voľbami – ale nie 

na Slovensku. Mikuláš Dzurinda bol premié-

rom dvakrát, hoci voľby na Slovensku nevyhral 

nikdy. Ani v roku 1998, ani v roku 2002. Aby 

vládol, stačili mu na to (okrem „tradičných“ spo-

jencov zo Strany maďarskej koalície a Kresťan-

skodemokratického hnutia) toaletné strany na 

jedno použitie. (V roku 1998 SDĽ a SOP, v roku 

2002 ANO.) Málo chýbalo a bez víťazstva vo 

voľbách by si bol sadol do premiérskeho kresla 

aj po tretí raz – v roku 2006 stačila silnejšia 

„motivácia“ pre HZDS a menej tvrdohlavý po-

stoj KDH. Dzurinda je maratónec, vie bežať na 

dlhé trate; čo sa nepodarilo hneď po prehra-

ných voľbách, nie je stratené ani v polčase. Na 

to boli a sú vhodné hry o „dobrých“ a „zlých“ 

zákonoch. A že Dzurinda je v ich rozohrávaní 

majster, o tom netreba pochybovať. 

Avšak čo sa to stalo, že Pál Csáky pri hlasovaní 

o lisabonskej zmluve podľahol? Komu, čomu? 

Človek by rád uveril, že vlastnému rozumu: 

na Slovensku vládnu strany, ktoré majú podľa 

prieskumov podporu dvoch tretín obyvateľ-

stva, a stav je v polčase vlády relatívne stály. 

Od volieb sympatie k vládnym stranám vzrástli, 

čo nebýva bežný úkaz. Napriek všemožnému 

úsiliu opozície, napriek dobrým kontaktom 

a vhodnej propagandistickej práci v zahraničí, 

napriek dvojročnému okopávaniu vládnych 

strán zo všetkých možných i nemožných mé-

dií, ktoré sú všetky naklonené neoliberálom. 

Ak sa nič vážne nestane, tento stav zotrvá aj 

po nasledujúcich voľbách. V opozičných ra-

doch narastá nervozita. KDH sa takmer rozpa-

dlo, Dzurindova SDKÚ vylučuje  netrpezlivých, 

na korytá zvyknutých  členov a ruší neposlušné 

organizácie. Víťazstvo v nedohľadne a na stole 

vidia obrovský balík peňazí: na diaľnice a z eu-

rofondov. Prečo by sa mala Csákyho strana stať 

marginálnym psíkom vo scvrkávajúcej sa opo-

zičnej svorke, keď  jej nič nebráni uplatňovať 

svoju politiku z omnoho výhodnejších vládnych 

pozícií? Má sedieť pri bohato prestretom stole 

alebo štekať na hodujúcich? (Že by jej toto bol 

pošepkal rakúsky socialistický poslanec v Eu-

rópskom parlamente Hannes Swoboda, ktorý 

tak rád dáva dobré rady, ak ide o Slovensko?) 

Vládna koalícia sociálnej demokracie, ľudovcov 

a národovcov na Slovensku povládne, pokým 

ľudia uvidia Hrušovského, ktorý je v diskusi-

ách vždy prekvapený; pokým uvidia  Dzurindu, 

ktorý je zas vždy nafúkaný a  Pála Csákyho, 

ktorý sa snaží byť taký hladký, až je klzký. Ich 

stokrát predžutá, jedovatými slinami okorenená 

kaša je pre žalúdok voliča ešte stále nestrávi-

teľná. Vyhrať by mohli, až keď nad Slovenskom 

opäť zaveje biela zástava rezignácie, keď ľudia 

opäť stratia nádej a nepôjdu voliť. Potom na-

stane opäť čas pre zakladanie toaletných strán 

na jedno použitie a na výhry tých, čo síce nikdy 

nevyhrali, ale na Slovensku aj tak vládli. 

 Autorka je spisovateľka a publicistka 

z Bratislavy

Snímka: Laco Kaboš

Moderná Bratislavako
m

e
n

tá
re

 /
 n

á
zo

ry



lis
ty

 | 6
 | 2

0
0

8 

7

film

S témou Alžbety Bátoryovej sme sa v Prahe 

za ostatné roky stretli niekoľkokrát. V roku 

2001 vzbudila v rámci festivalu Slovenské 

divadlo v Praze pozornosť inscenácia re-

žiséra Silvestra Lavríka so súborom Diva-

dla SNP Martin. Nezabudnuteľné stvárne-

nie tejto uhorskej šľachtičnej ako vzdelanej, 

emancipovanej, hlboko cítiacej ženy v po-

daní Jany Oľhovej vzbudzovalo namiesto od-

súdenia ak nie sympatie, tak isto prinajmen-

šom porozumenie pre túto postavu.  

Historik Pavel Dvořák v roku 2001 prezen-

toval v Prahe výpravnú umeleckú publikáciu 

s fotografiami Karola Kállaya s titulom „Krvavá 

grófka - Alžbeta Bátoryová: fakty a výmysly“. 

Nový fi lm Juraja Jakubiska „Bathory“ 
Napäto očakávaný a mnohými povesťami opradený fi lm Bathory má za sebou slávnostnú premiéru a k divákom v kinách 

sa teraz dostal v početných kópiách. Na plátne sa teda odvíja ďalšia z verzií o krvilačnej grófke Alžbete Bátoryovej z Čach-

tíc z konca 16. a začiatku 17. storočia. Verzia Juraja Jakubiska. 

V 300-stranovej knihe autor čitateľa uvádza 

do atmosféry druhej polovice 16. storočia – 

do čias poddanstva za vlády kráľa Mateja II., 

protitureckých vojen, bojov rodov medzi se-

bou ... keď „majetok bohatých vdov bol veľmi 

príťažlivý a každý spôsob na jeho získanie 

dobrý“. Aj on však na záver konštatuje, že prí-

beh Alžbety Bátoryovej, doživotne uväznenej 

na hrade v Čachticiach, je záhadný.

Túto tézu potvrdzuje ostatne i Juraj Jakubisko, 

keď v prológu filmu jedna z hlavných postáv – 

mních Peter – hovorí: „Kde je málo dôkazov, 

tam je veľa legiend“. Tým ako keby si režisér 

hneď skraja vymedzil priestor pre vlastnú au-

torskú licenciu. Potom nás uvádza do deja na 

pozadí udalostí tej doby: turecké hordy plienia 

krajinu. V záujme silnejšej protitureckej obrany 

treba, aby katolíci a evanjelici nebojovali proti 

sebe navzájom, ale aby spoločne postupovali 

proti „nevercom“. Úvodné bojové scény na-

ozaj presviedčajú, že Alžbeta sa nenarodila 

do idyly, ale do krutých čias, kde prežiť zna-

menalo ruvať sa. Bola príslušníčkou jedného 

z najbohatších rodov v Uhorsku. Vydajom za 

Františka Nádasdyho sa jej majetok ešte zná-

sobil.  Ale keď po náhlej smrti manžela roku 

1604 zostáva na správu majetku sama, je ako 

vdova naozaj zraniteľná a jej majetok znamená 

pokušenie pre mocipánov, čo bažia po stat-

koch  ešte väčších. A každý spôsob na jeho 

získanie je dobrý - i výklad J. Jakubiska stavia 

na tejto teórii. Najmä v druhej časti filmu vidieť 

zjavný zámer podať Alžbetu ako obeť intríg mu-

žov okolo nej, najmä bratranca Juraja Thurza. 

A ako sa Alžbeta dostala ku krutostiam, ktoré 

sa jej pripisujú? Vo filme je to ako keby sériou 

či súhrou náhod, ktoré popritom ako keby spa-

dali do kompetencie iných osôb. Po prvý raz 

sa Alžbeta „vŕši“ na svojich slúžkach, keď zistí, 

že lôžka, kde sa „váľali“ s pánmi, ani len ne-

upratali. Druhý raz trestá Alžbeta služobnú, 

keď jej nešťastná deva pri strihaní vlasov nož-

nicami ďobne do zátylku a poraní ju. Vtedy 

hradná pani inštinktívne plesne dievča poza uši  

a objaví sa krv. Najskôr sa Alžbeta s odporom 

strasie, no potom zbadá, že na mieste, kde krv 

zaschla, sa pokožka zdá byť belšia a napnutej-

šia... Do osídiel čarodejníctva, byliniek a povier 

–v tom čase asi dosť rozšírených – sa Alžbeta 

dostane tiež sprostredkovane a vďaka náhod-

nej udalosti. To keď jej veštkyňa a korenárka 

Darvulia zachráni život po požití jedu. Krok za 

krokom ako keby sa aj Alžbeta upisovala tem-

ným silám, ale vlastne na cudzí popud a preto, 

že verila ochrannej ruke Darvulie. 

Je tu ešte motív stretnutia s maliarom Cara-

vaggiom. Láska k nemu dáva Alžbete krídla 

a vnukne jej snahu zachovať si večnú mla-

dosť. Maliar predsa zachytáva na obraze 

tváre, ktoré budú mladé „aj vtedy, keď my tu 

už nebudeme.“   

Jakubiskova Bátoryčka pôsobí krotko a ne-

vinne. Tento charakter postavy podčiarkuje 

vlastným zjavom i herečka Anna Frielová. 

Je krásna, ale ako keby ani nebola panov-

níčkou. Rozkazy dáva vľúdne, ani pri dra-

matických scénach nestráca milotu a akúsi 

bezbrannosť. Presvedčivá a silná je v záve-

rečných scénach, keď uväznená na Čach-

tickom hrade, odlúčená od blízkych, spieva 

žalm „Ó, bože úzkostnou modlitbou vo-

lám...“ Sivovlasej žene, ktorá si práve vypo-

čula, že jej majetok padol do rúk iným, už 

nezostáva žiadne spojivo s týmto svetom 

a dobrovoľne odchádza do večnosti.

Ani jej rivalovi Thurzovi však prozreteľnosť 

nebola naklonená. Prežil Alžbetu len o dva 

roky. A pominuli sa aj ostatní protivníci. Hl-

bokú drámu prekryje sentencia o márnosti 

nášho pozemského snaženia.     

Filmoví kritici isto vyzdvihnú okrem ústrednej 

postavy herecké výkony Karla Rodena v úlohe 

palatína Thurza, Deany Jakubiskovej ako ko-

renárky Darvulie, Bolka Polívku a Jiřího Mádla 

ako mníchov a ďalších. Dodávam, že kamera 

Františka A. Brabca panoramatickými zábermi 

Považia či častí dnešného Rakúska a Maďar-

ska pripomína panoramatické pohľady na kra-

jinu Karola Kállaya zo spomínanej knihy.  

Autorka je novinárka

Snímky: Jakubisko Film

  Jarmila Wankeová

História stále vzrušujúca

strasie
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Nejistoty provázejí člověka po celý život. 

Někdy jsou příjemné, protože nám dávají 

možnost předběžného rozmyslu a my mů-

žeme dosáhnout kýženého výsledku. Jindy 

nás zatěžují, obtěžují a zachmuřují naší kaž-

dodennost.

Pokud jsou nejistoty spojeny s přiměřenými 

pochybnostmi, měli bychom být rádi. Pochyb-

nosti jsou užitečné tím, že nás pozastavují, 

možná i varují před možnými, unáhlenými roz-

hodnutími. Podle mých zkušeností jsou na tom 

mnohem hůře ti, kteří se domnívají, že jsou 

„majiteli pravdy“ vždy a ve všem. 

Člověk vnímá působení nejistoty jako ohro-

žení životních jistot, jako riziko ztráty toho 

pevného, oč by se mohl opřít, na čem by 

v průběhu existence mohl stavět. Někdy však 

člověku dokonce ani nepřijde na mysl, že by 

mohl žít jinak – i sama otázka časové vyme-

zenosti jednotlivého lidského života je v praxi 

falešně odsouvána jako nenaléhavé, aktu-

álně nepatřičné téma, jako něco, s čím nemá 

smysl zabývat se v daném okamžiku. Bývá to 

často tím, že jedinec upadá do rozpaků, jak 

má přistoupit k vlastní biologické konečnosti. 

Každý, kdo žije s vědomím vlastních ne-

jistot, může kdykoli pociťovat nespokoje-

nost se sebou samým, niterně se trápit při 

hledání cest z vnitřních rozporů, ale při tom 

je vědomě chápat jako legitimní součást 

vlastní existence,

V určité míře má nejistota člověka vždy ve 

své moci. Jedinec ji může pociťovat jako 

nedůstojnou roli rukojmí, jako bolestivou 

ztrátu osobní svobody. Může rezignovat na 

obvyklou míru osobní svobody, právě tak 

jako na běžnou míru své vlastní sebevlády, 

a tím se zbavit možnosti určovat to, co v ži-

votě  skutečně potřebuje. V tomto procesu 

neustálých nároků přizpůsobovat se probí-

hajícím změnám je opakovaně vybízen, aby 

si uvědomil, že je v daném okamžiku nucen 

zvládnout sama sebe nebo se dostatečně 

orientovat v prostředí,  v němž žije.

Činorodost pomáhá 

V současné společnosti je v mnoha směrech 

aktuální pojem neukotveného člověka, 

Nejistoty   Zdeněk Eis

Dnes uverejňujeme ďalšiu úvahu Zdeňka Eisa, v ktorej sa zamýšľa nad úlohou neistoty v živote človeka. Možno, že si v ho-

rúcich letných dňoch nájdete chvíľu času i na tému, ktorá nie je klasicky letná, ale ktorá napriek tomu sľubuje podnetné 

čítanie.

který si není – nebo si náhle přestává být 

– jist svým sebepojetím, svým světonázo-

rem, svou vlastní pozicí před sebou samým 

i před ostatními. Neukotvený člověk prožívá 

chvíle prázdnoty. Rozkolísávání psychosoci-

ální identity člověka bývá doprovázeno ztrá-

tou či poškozením  dosavadních osobnost-

ních struktur a jedinec tím fakticky upadá. 

Proti nejistotě se člověk brání upevňováním 

osobní integrity a posilováním činorodosti. 

Novými a novými činy v průběhu lidského ži-

vota do jisté míry čelí kolísavosti a nestálosti. 

Opakovaně si klade otázku: kdo jsem? – 

a to vůči sobě samému i vzhledem k soci-

álnímu a civilizačnímu prostředí. Podcenění 

požadavků tohoto sebevývoje mívá za násle-

dek, že se člověk více trápí nejistotami život-

ního nenaplnění.

Nejistoty bývají někdy děsivé už tím, jak dlouho 

se dokáží prosazovat i navzdory tomu, že se 

jim člověk vzpírá a vynalézá prostředky, jimiž se 

dá riziku účinně čelit. Často se jedná o jediný 

způsob, jak se vymanit z osobní poddanosti, 

z pohlcení nejistotami.

Základní charakteristikou existence všech 

živých bytostí je jejich všestranná proměn-

livost. Působení nejistoty na člověka po ce-

lou dobu jeho života  se mění v čase a vytváří 

vždy jiná rizika – mentální, organická i soci-

ální. Sotvaže se jedinci v určité proměňující 

se etapě podaří ukotvit, a to se mu v danou 

chvíli obvykle nezdaří plně, už je zde příto-

men nárok budoucího vývojového pohybu, 

směřujícího začasté k něčemu nepozna-

nému. 

Člověk v průběhu života pociťuje vždy 

neurčitý „tlak“, všudypřítomný moment 

nejistoty, hrozby, který vede k základ-

nímu znejistění plynoucímu z nedokona-

lého ukotvení člověka v životě. Z části je 

to dáno také tím, že změny se v životě je-

dince prosazují v první řadě jako chaos, 

který v různých rovinách jeho bytí pohl-

cuje a rozvrací. Proto se také člověk snaží 

všechny změny co nejlépe uchopit, utřídit 

za pomoci pojmů, teorií, rituálů. Podmaňo-

vání si chaosu kolem člověka i v něm je ná-

ročný, nikdy nekončící proces.

Na nejistoty se v životě člověka nemůžeme 

dívat jen jako na něco záporného, co do 

jeho života vnáší rozkolísanost a nestálost. 

Určitá kladná stránka nejistot spočívá v tom, 

že prostřednictvím vzdoru vůči nejistotám 

umožňuje  další vlastní životní změny. Díky 

některým nejistotám může jedinec v sou-

ladu se svými možnostmi a nadáním dosa-

hovat větší životní kvality a hloubky. 

Život člověka bez určitého podílu životních 

nejistot je pochopitelně nemyslitelný, tak 

jako je pro nás nemyslitelná představa do-

konalé bytosti, která nikdy nepropadá ko-

lísavosti a nestálosti. Nejistotu, jíž je člo-

věk vystaven nebo kterou si nese v sobě, 

nedokáže vždy správně rozpoznat, a proto 

ji v daném okamžiku nemůže dost dobře 

zpracovat, případně korigovat. Často proto 

v danou chvíli není schopen rozlišit, co 

je opravdové a stálé, co mu v životě jako 

existenciální opora poslouží dobře a podle 

čeho se nemůže spolehlivě orientovat. Lid-

ské problémy jsou plné nejistot. Pokusy 

o jejich odkrytí, které podstupuje člověk 

za život mnohokrát, vyžadují námahu, která 

subjekt nutí mobilizovat veškerý duchovní 

potenciál.

V životě konstatujeme neustálou přítomnost 

také vnějších nejistot přírodních či sociál-

ních. Člověku jsou objektivně dány tím, co 

se nachází v daném okamžiku mimo jeho  

reálné možnosti zvládnutí. Člověk si sám ne-

určí, do jaké rodiny se narodí; nemůže  ov-

livnit ani to, zda jeho narození bude očeká-

váno s radostí a láskou nebo zda se narodí 

náhodně či dokonce nechtěně, zda bude 

fyzicky a mentálně v pořádku apod. Ne-

může si vybrat dobu, společenství, civilizaci 

ani kulturu, do níž se narodí a kde bude žít. 

To vše je mu dáno a sám je do svého situ-

ačního rozvržení pouze postaven bez mož-

nosti vlastního výběru. Nejistota u člověka 

do značné míry vyklízí pole náhodám, které 

dále prohlubují jeho nepevnost a nestálost. 

S mnoha takovými náhodami se setkáváme 

často, aniž je dokážeme vyložit, takže nako-

nec zůstává neobjasněno i to, zda šlo sku-

tečně o náhodu.



VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo 1 Radiožurnál utorok 20:05 – 21:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČRo Sever pondelok, streda 18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00
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Protikladem „vnějších“ nejistot jsou niterné 

nejistoty. U někoho se v životě projevují velmi 

výrazně, jiný je jim vystaven mnohem řidčeji. 

Víme, že niterné nejistoty jsou přirozenou 

součástí duševního života. 

Mnohá pokušení a nástrahy, jimž je jedinec vy-

staven, pramení právě z jeho základních niter-

ných nejistot. Z toho, že celkově nevěří sám 

sobě a vlastnímu životu. Potřeba neustálých 

životních změn se dostavuje u lidí, u nichž do-

šlo k narušení či dokonce k ztrátě podstatné 

části identity. Známým patologickým jevem 

je například soudobá honba za změnami bez 

jasného životního záměru nebo se záměrem 

velice problematickým. Člověk, aby čelil cha-

osu, vtiskuje vlastnímu životu zcela přirozeně 

určitý časový rozvrh, řád, který je dán jeho 

osobními možnostmi ovlivňovanými i tlakem 

jeho sociálního prostředí, čímž čelí chaosu.

Tyto základní niterné nejistoty zvyšují úzkost 

i obavy z existenčních nejistot vnějších, 

které vyplývají z podstaty života a všech jeho 

možných nástrah, jimž je člověk po celý ži-

vot vystaven. Nereflektované a „nezpraco-

vané“ nejistoty v existenciální i psychické ro-

vině mohou vést ke krizovým stavům.

Člověk si opakovaně nastoluje problém spo-

lehlivosti „svých“ jistot. Často při tom zapo-

míná na obtížnost řešení podobných otázek. 

Vše, co člověka obklopuje, je vždy daleko slo-

žitější, než kam momentálně sahá lidská rozu-

mová a interpretační schopnost. Tak se v životě 

těžce prodírá v zápase s chaosem k strukturo-

vanému řádu a k určitým přirozeným nebo vše-

obecně přijímaným jistotám. Často se tak děje 

nejpodivnějšími oklikami.

Nejistoty přinášejí do našich životů neustálé ri-

ziko pohlcení. Matou člověka a zavádí ho na 

falešné životní cesty, takže se musí vracet k vý-

chozím bodům a začínat znovu tam, kde už 

před časem ztroskotal. Člověk se brání tím, že 

hledá způsoby, jak čelit pro příště dalším pře-

kážkám, na které naráží a které mu za jistých 

okolností pomáhají zpřesnit smysl jeho vlast-

ního života. K tomu rovněž potřebuje chápat 

smysl existence jiných lidí. Získáváním zkuše-

ností a vlastním hledáním jistot se dostává na 

cestu k odbourávání mnoha nejistot, které 

se mu staví do cesty. Může se stát, že dojde 

do stavu, kdy ho vnitřní rozpolcenost přivede 

k potřebě jednorázově zodpovědět právě ty zá-

kladní otázky, které se týkají smyslu jeho života 

a jeho působení ve světě. Problémy smyslu ži-

vota začínají obvykle tehdy a tam, když narazí 

na některý základní problém života a kdy se 

před ním rozevře výzva či potřeba k ohlédnutí 

za vlastním životem. Takové ohlédnutí jedince 

často „leká“, pokud nemá dostatečnou schop-

nost reflektovat sám sebe. Přijetí trvalého ži-

votního zápasu s nejistotami jako čehosi při-

rozeného na základě vědomé sebereflexe je 

znakem každého vyzrálého člověka.

Teprve další základní otázka – jak zvládnout 

vlastní život – zakládá individuální odpověd-

nost vůči světu i sobě samému a je svrcho-

vaně osobní. Odpověď na ni má mnoho 

podob, ale všechny myslitelné podoby „zvlá-

dání“ jsou umožněny neustálým vědomým 

zápasem s vlastní nestálostí a neurčitostí.

Při pokusech o překonání nejistot ve vlastním 

životě, tváří v tvář neustálé hrozbě životního 

zmarnění, úpadku a znicotnění, člověk tuší, 

že určitá míra chaosu může být pro něj sama 

životně přínosná tím, že ho povzbuzuje a nutí 

zápasit o sebe a své nitro. Opakovaně si 

pak nastoluje otázku po naplňování vlastního 

smyslu života a zamýšlí se více nad sebou sa-

mým, nad druhými lidmi i nad svým začleně-

ním do historického časového úseku, v němž 

je mu dáno prosazovat se a žít. Takové snahy 

o vyrovnání se s vlastní životními nejistotami 

jsou v podstatě bytostným hledáním možnosti 

individuálního lidského naplnění života. 

Poukazem na negativní  potenciály nejistot 

rozhodně nechci říci, že nejistoty jsou pouze 

něčím negativním. Ovšem dopad nezpraco-

vané či přehlížené nejistoty na lidský život je 

velice vážný problém a lhostejnost vůči tomuto 

jevu je nebezpečná v každé vývojové etapě lid-

ského jedince. Jako bytosti vydané napospas 

nejistotám máme vždy naději na východisko. 

Je třeba svým svobodným rozhodnutím po-

stavit se proti tomu, co nás ničí, nalézt v sobě 

vůli vzdorovat a hledat cestu z vlastní nestálosti 

a kolísavosti teď – i vždycky do budoucna.

 Autor je psychológ, prekladateľ a publi-

cista
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Tak teda módna iluzionistka Coco Chanel. 

Okrem spomínaných košeľových šiat, kto-

rými provokatívne zamávala pred nosom 

všetkých zástancov romantického odevu, 

priviedla do sveta žien aj ďalšie prvky pánskej 

módy a dokázala, že v nich dámy i slečny vy-

zerali maximálne pôvabne. Všetky súčasti, 

od pulóvra cez kabátiky, šaty, sukne, vesty 

až po nohavice, kombinovala s istotou sku-

točného majstra elegancie. Vycibrený vkus 

spolu s nezvyklými, ale pritom jednoduchými 

nápadmi navyše spojila s geniálnym podni-

kateľským zámerom – obliecť lacno a pritom 

vkusne čo najširšie zástupy dám. Jej idea 

vyústila do spolupráce s výrobcami konfekč-

ných odevov. Ženy všetkých spoločenských 

tried sa začali obliekať v jednotnom moder-

nom štýle, rozdiel bol len v kvalite materiálu 

a v krajčírskom zhotovení. Najluxusnejšie 

a ručne šité modely patrili samozrejme do 

garderóby V.I.P., zato tzv. pret-a-porter (pri-

pravené na nosenie, čiže konfekčné) zas vy-

prázdňovali peňaženky nižších vrstiev.

Svetová výstava dekoratívneho a priemysel-

ného umenia v Paríži roku 1925 ovplyvnila mi-

nimalistický tón odievania novým charizma-

tickým štýlom Art Deco. Takým okúzľujúcim, 

že zo svojho pôvodného domova (dizajnu) 

  Irena Jesenská

Kapitola štvrtá: Pohyb 
ustáva, horúčka klesla
Už som sa nemohla dočkať! Konečne ste tu a ja môžem dopovedať všetko, čo som posledne nestihla vyrapotať. Móda 

20. rokov je vo svojej jednoduchosti taká bohatá! Nezdržujme sa preto podružnosťami a skočme rovno – in medias res – 

tam, kde sme prestali.

čoskoro expandoval i do sveta textilu a ozdo-

bil látky kubistickými vzormi s pestrou kolora-

túrou obrazov slávnych maliarov. Jeho zvláštny 

pôvab však podnietil i tvorbu úplne nadčaso-

vých šperkov (ach, konečne sú zase na scéne, 

baby moje!), ktoré sa neinšpirovali len oblas-

ťou moderného umenia a strojov. Reagovali aj 

na senzačný nález Tutanchamónovej hrobky, 

vďaka ktorému sa ženské zápästia ozdobili 

hadími náramkami, mondénne šály brošňami 

s klipsou a nežné šije náhrdelníkmi z kovu, po-

lodrahokamov, jantáru či korytnačiny. (Ten po-

malý tvor iste nedal pancier dobrovoľne. Preto 

prosím, nosme radšej napodobeniny, dobre?)

Turbulentný vývoj odievania sa v nasledujú-

com desaťročí upokojil. Teda pomerne (alebo 

pro rata, aby sme už zostali verné latinčine 

a tvárili sa hrozne vzdelane). Základ moder-

ného šatníka, ktorý zodpovedal hospodár-

skym podmienkam väčšiny žien, bol pripra-

vený de facto od A do Z. Lenže hypertonická 

pani Móda nedokáže dlho prešľapovať na 

mieste. Preto sa v 30. rokoch roztopašne za-

vrtela a na moment poskočila dozadu. Výsle-

dok? Sukne sa opäť predlžujú, silueta vracia 

žene jej prirodzené tvary – štíhlym teda pre-

dovšetkým driek. Vrtkavá Móda navyše než-

nému pohlaviu so vztýčeným prstom určila 

prísne parametre: 38 cm nad zemou bude 

konečná pre cestovný odev, 34 cm pre vy-

chádzkový, 25 cm pre popoludňajší spolo-

čenský odev, večerná toaleta bude merať po 

členky, plesová až na zem! Sukne po kolená 

povoľujem len v rámci športovania! Howgh! 

(No áno, ide skôr o rozlúčkový pozdrav Se-

diaceho býka, ale keď toto slovo znie tak re-

zolútne a neodvolateľne ...) P. S. A nechajte 

si zase narásť dlhšie vlasy!

Ženy sa teda opäť prinavrátili k romantickej-

šej podobe. Veľké uspokojenie nachádzali 

v „malých čiernych“ – pohodlných a jedno-

duchých šatách, ktoré vraj nemohol vymyslieť 

nikto iný než ostrieľaná pionierka Coco Cha-

nel. Dokázali majiteľku reprezentovať takmer 

pri každej spoločenskej príležitosti, čím sa 

stali akousi univerzálnou vizitkou všetkých 

dám, ktoré vedeli, čo sa patrí. Stačilo ich do-

plniť adekvátnou bižutériou, topánkami, ka-

belkou... Jedným slovom: šarmantné. 

Z ulíc Pigalle sa vynorila Edith, „vrabec“ s do-

jemne žiarivými očami a neopakovateľnými 

srdcervúcimi šansónmi. Časopisy začínajú 

prezentovať rôzne hollywoodske osobnosti – 

Gretu Garbo alebo minule spomínanú Marlene 

Dietrichovú, ktorá si okrem nohavíc, povážte, 

navliekla i pánsku košeľu a kravatu! Odvážna 

bytosť, čo poviete? Fotografie „nahodenej“  

umelkyne, ale i jej ďalších kolegýň prenášajú 

do sveta obyčajných smrteľníčok tak veľmi ob-

divovaný hviezdny „glamour“ – lesklý satén, 

hodváb, aksamit, nahý chrbát s rafinovane 

prehodenou kožušinou... Ááách! (Opäť si ne-

môžem odpustiť nenásilnú agitku – prosím, my 

nosme radšej napodobeniny, dobre?). 

Móda 30. rokov je veľmi výrazne ovplyvnená 

aj nekonvenčnou návrhárkou Elsou Schia-

parelliovou, ktorá (okrem extravagantných 

surrealistických doplnkov, ako bol napr. klo-

búk v tvare kuraťa či topánky) zvýraznila kon-

trast medzi ramenami a driekom širokými 

opleckami. Umelecká tvorba tejto návrhárky 
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odrážala jej sklony k hravosti – vdýchla ša-

tám zámerne zničený vzhľad, podobu hu-

dobných nástrojov, klasické gombíky na-

hradzovala drobnými zrkadielkami... Ženský 

bohém s dušou malého decka.

Dezény látok nesú v tomto čase stopu kohútej 

stopy, obľúbená je aj rybia kosť či matrózové 

vzory –  iste si vybavíte najmä dobové snímky 

malých šarvancov v cvernových podkolien-

kach a tmavomodrých námorníckych blúzach 

s veľkým golierom a kontrastnými bielymi 

prúžkami. V šatníku sa tiež objavujú nemecké 

dirndle, ktoré predznamenali nástup ušatého 

psychopata s ulízanou ofinou a fúzom akoby 

zo štetín starej kefy na topánky. Fuj!

Cítite sa pri tej hnusnej predstave mizerne? 

Nezúfajte, koniec bude veľmi optimistický 

– zamyslíme sa nad tým, čo by nám pro-

spelo a potešilo v horúcom lete. Telo sa, na-

šťastie, neustále regeneruje, ale nie je od 

veci trochu tej obnove pomôcť. (Teda, ak sa 

tešíte dobrému zdraviu, inak sa radšej po-

raďte s lekárom). Keďže sme spomínali Hol-

lywood, spomeňme aj slávnu Mae Westovú, 

ktorá ešte v seniorskom veku odďaľovala 

starnutie jednoduchým pôstom: „Raz za týž-

deň si vyžmýkam šťavu zo 6 pomarančov, 3 

grapefruitov a 2 citrónov, rozriedim ju rovna-

kým množstvom destilovanej vody a pomaly 

popíjam. Potom už celý deň nič nejem, aby 

sa môj organizmus prečistil a oddýchol si.“ 

Musíte uznať, že i vo vysokom veku vyzerala 

nadmieru senzačne.

Užívajte si radosti života, teším sa na naše 

ďalšie stretnutie!

 Autorka je publicistka 

(Študijný materiál, zdroje – J. Skarlantová, 

J. Zárecká: Základy oděvního výtvarnictví, 

J. Skarlantová: Od fíkového listu k džínům, 

R. Lucas: O zázračných bylinách)

 Jak probíhaly letošní houslové kurzy? 

Kolik studentů se jich zúčastnilo a jaké 

jsou podmínky pro zájemce? 

Houslové kurzy letos absolvovalo 16 interpretů. 

Jeden z Japonska a ostatní z České republiky. 

O kurzy je velký zájem, protože mají vysokou 

úroveň, ale 16 lidí je maximum. Přijela řada 

výborných hráčů. Jsou mezi nimi žáci základ-

ních uměleckých škol, konzervatoří i studenti 

z JAMU.  K podmínkám přijetí do kurzu patří 

určitý stupeň znalostí a schopnost hrát s kla-

vírním doprovodem, který letos vytvářela pro-

fesorka pražské konzervatoře Dana Vlachová. 

Kurzy probíhají v renesančním sále a v hudeb-

ním salónku na zámku. Zámecké prostředí je 

pro všechny velkým zážitkem, protože je ne-

smírně inspirující. Závěr festivalu patří absolven-

tům letošního kurzu, kteří se představují na ve-

černím závěrečném festivalovém galakoncertu 

v kostele Nejsvětější Trojice za doprovodu ko-

morního orchestru „Virtuosi Pragenses“. Pro 

mnohé z nich je to velká chvíle, vždyť mají po-

prvé možnost zahrát si s orchestrem.

 Objevil jste mezi nimi nějaký mimo-

řádný hudební talent? Jaká je vůbec vě-

ková kategorie účastníků kurzu?

Mladí hudebníci, kteří absolvovali letošní ho-

uslový kurz v Klášterci, jsou ve věku od deseti 

Klášterecké hudební prameny 
jsou stále populárnější 
Rozhovor s organizátorem festivalu Jaroslavem Svěceným

Charismatická osobnost houslového virtuóza Jaroslava Svěceného udávala ryt-

mus, tón i melodii první polovině červencových dnů v Klášterci nad Ohří. Již 

čtvrtý ročník festivalu „Klášterecké hudební prameny“, který právě proběhl, je 

projektem předního českého houslového virtuosa. V rozhovoru pro Listy objas-

ňuje smysl a poslání této akce.

do pětadvaceti let. Co se týká mimořádných 

talentů, nemohu hovořit o jednom, nýbrž 

hned o šesti nebo sedmi nesmírně talentova-

ných mladých lidech, které jsem zde poznal. 

 Jak vznikl nápad připravit festival 

„Klášterecké hudební prameny“?

Díky předkům mám k tomuto kraji osobní 

vztah a mám zde také mnoho přátel. Mým 

přáním bylo obohatit tento kraj o větší kulturní 

akci. Jsem rád, že se záměr podařil. Význam 

festivalu už převýšil hranici naší oblasti a je 

bohatě prezentován i v centrálních médiích. 

 V čem spatřujete význam umění, kul-

tury?

Někteří lidé nechápou význam kultury, je to 

pro ně ztráta času i peněz. Umění napomáhá 

duchovnímu růstu v životě a přináší té či oné 

lokalitě nové návštěvníky z řad posluchačů. 

Zámek v Klášterci nabízí veškeré možnosti 

a žije zde dostatek spřízněných duší, které 

si přejí, aby kultura vzkvétala. Jsem rád, že 

se mi díky Kláštereckým hudebním prame-

nům podařilo obohatit město o kulturní udá-

lost, jejíž význam stále roste. 

Jana Vlčková

 Autorka je novinárka z Chomutova
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Do Bratislavy sa pro-

fesor Kostlivý dostal 

v roku 1919, keď vznikla 

Univerzita Komenského 

a na nej medzi prvými 

štyrmi fakultami aj le-

kárska. Profesor Kost-

livý sa stal prorektorom 

univerzity a začal dôležitú etapu svojho života. 

Predtým bol primárom chirurgického oddele-

nia a neskôr riaditeľom Všeobecnej verejnej 

chirurgie v Třebíči na Morave a roku 1912 bol 

v Brne habilitovaný na docenta. 

Kostlivého matka pochádzala z Domažlíc 

na Chodsku, kde žili dlhé roky jej predkovia. 

Chodovia boli tvrdý a hrdý národ, ktorý bojoval 

za slobodu, nezávislosť a u Kostlivého sa črty 

predkov tiež neraz prejavili. Jeho otec bol pro-

fesorom matematiky, neskôr ministerským rad-

com a zástupcom riaditeľa centrálneho mete-

orologického ústavu vo Viedni. Stanislav bol 

jedináčik a vo Viedni žil do svojho 28. roku. 

Hoci rodina žila v cudzom prostredí, hrdo sa hlá-

sila ku svojim koreňom. Často navštevovali Slo-

vanskú besedu, kde sa spriatelili aj s viacerými 

Slovákmi. Mladý Kostlivý vyštudoval medicínu 

vo Viedni a už počas štúdií pod vplyvom školy 

profesora Billrotha inklinoval k chirurgii. Po do-

siahnutí doktorskej hodnosti pracoval najskôr 

na chirurgicko-gynekologickom oddelení a ne-

skôr na chirurgickom oddelení. Vtedy sa aj ože-

nil s Bohuslavou, dcérou ministra školstva v Ra-

kúsku-Uhorsku Antonína Rezka a najmladšej 

dcéry básnika Karla Jaromíra Erbena. V žilách 

mladého lekára kolovala česká krv a svoje chi-

Charizmatický chirurg
  Jozef Leikert

Stanislav Kostlivý
(30. 10. 1877 – 7. 12. 1946)

lekár

Do posledného miesta zaplnená poslucháreň medikov vítala zakaždým elegantného, vysokého, charizmatického muža. 

Začal hovoriť a v miestnosti nastalo hrobové ticho, všetci so záujmom počúvajú. Tak to bolo zakaždým, keď prednášal 

chirurg svetového mena, ktorý stál pri zrode tohto významného medicínskeho odboru na Slovensku – profesor Kostlivý. 

Študenti ho zbožňovali, vedel zaujať prednesom, mimikou, gestami, vedu rozdával vďačne, ale nikomu ju nevnucoval. 

Svoje prednášky zvyčajne začínal tým, že niekoho z poslucháčov zavolal k operačnému stolu, aby vyšetril pacienta, a po-

tom ho vyšetril sám. Po operácii sa dozvedeli, kto mal pravdu. Študenti jasali, keď sa podarilo určiť diagnózu aj medikovi 

a profesor ho nezabudol pochváliť, čo bolo najlepším povzbudením. 

rurgické sny túžil rozvíjať vo vlasti predkov, preto 

1. apríla 1905 odchádza do Prahy na chirur-

gickú kliniku profesora Otakara Kuklu, známej 

osobnosti českej chirurgie. Kostlivý usilovne 

operoval, publikoval významné odborné práce, 

študoval a zakrátko patril síce k najmladším 

asistentom, ale svojim intelektom, zručnosťou 

a odbornými znalosťami prevyšoval aj mnohých 

starších. Nečudo, že keď sa uvoľnil v třebíčskej 

nemocnici chirurgický primariát, 32-ročného 

Kostlivého odporučili na túto funkciu. Všetkých 

i tam prekvapoval svojou príslovečnou všestran-

nosťou, bol zbehlý v gynekologických, ortope-

dických, urologických, krčných aj ušných ope-

ráciách. Počas prvej svetovej vojny ho odvelili 

na front do Haliča, kde pracoval ako vojenský 

chirurg, ale roku 1916 si zlomil nohu a dostal sa 

do zázemia. Až do leta 1919 pracoval ako pri-

már v třebíčskej nemocnici. Dňa 30. júla 1919 

bol v Prahe prezidentom Masarykom menovaný 

za riadneho profesora chirurgie a onedlho od-

chádza na Slovensko. 

Príchod profesora Kostlivého do Bratislavy 

mal veľký význam, pretože predtým sa chi-

rurgia na Slovensku obmedzovala na ampu-

tačné výkony, hojenie rán a pokusy zvládnuť 

operácie napríklad slepého čreva či prietrže. 

V tunajších nemocniciach pracovali prevažne 

maďarskí a nemeckí lekári, lebo slovenských 

bolo veľmi málo. Profesor Kostlivý chcel vy-

chovať slovenských chirurgov, čo sa mu aj 

podarilo. Na Chirurgickej klinike v Bratislave, 

kde bol prednostom, vyrástla nová generá-

cia slovenských chirurgov, ktorá sa zakrátko 

rozišla po celej krajine. Chvályhodné je, že 

profesor Kostlivý svojich žiakov povzbudzoval 

k získavaniu pedagogických hodností, aby sa 

rozšíril počet kvalifikovaných učiteľov na lekár-

skej fakulte. Mal Slovensko veľmi rád a chcel, 

aby krajina po všetkých stránkach prospero-

vala, veď sám tu prežil najkrajšie roky života. 

Mal tu možnosť uplatniť svoj všestranný ta-

lent – chirurgický, vedecký, pedagogický. Bol 

spoločensky uznávaný, ale najbližší naňho aj 

po rokoch spomínali predovšetkým ako na mi-

lujúceho otca, vzorného manžela. Jednodu-

cho, bol to dobrý človek – nielen múdry, ale 

i pokojný, rozvážny, srdečný, poctivý a čestný, 

niekedy až detinsky dôverčivý, vždy veriaci 

v dobro človeka. Miloval prírodu, k srdcu mu 

prirástli Alpy, Vysoké Tatry, ale aj Šumava 

a Krkonoše. Jeho veľkou láskou bola hudba, 

najmä Mozart, ale po večeroch hrával na kla-

víri s manželkou štvorručne aj Dvořáka, Schu-

berta, Smetanu. Popritom veľmi pekne kres-

lil a mal i ďalšie záľuby. No žil predovšetkým 

chirurgiou, väčšinu času trávil na klinike a iba 

pred večerou sa zvykol zastaviť v kaviarni Ber-

linka neďaleko dunajského nábrežia, aby si 

prečítal noviny a porozprával sa s priateľmi. 

Prišiel rok 1939 a zrazu bolo všetko inak. Pro-

fesor Kostlivý plný energie denne operoval, ne-

únavne prednášal medikom, bol medzinárodne 

uznávaným, a predsa sa stal na Slovensku ne-

potrebným. Politika aj vtedy, ako napokon vždy, 

bola krátkozraká... Na ministerstvo vnútra pri-

chádzali anonymné listy s otázkami: „Sú českí 

profesori nenahraditeľní?“. Profesor nedokázal 

bojovať s nespravodlivosťou a hoci za ním stáli 

študenti a asistenti, rozhodol sa odísť do Prahy. 

Smutný opustil Bratislavu so slovami: „Odchá-

dzam medzi svojich“.  V Prahe sa už na klinike 

miesto preňho nenašlo, žil v skromných po-

meroch, ale ešte stihol napísať dve odborné 

práce. Na viac mu už nezostalo síl, k zármutku 

sa pridružila rakovina pľúc, ktorej 7. decembra 

1946 vo veku 69 rokov podľahol. Pochovaný 

je na Olšanskom cintoríne v Prahe, ale sloven-

skí chirurgovia naňho nezabudli, každoročne si 

uctievajú pamiatku vzácneho profesora organi-

zovaním Chirurgických dní Kostlivého.

 Autor je historik, vysokoškolský peda-

góg, básnik a spisovateľ literatúry faktu.



lis
ty

 | 6
 | 2

0
0

8 

13

p
o

vie
d

k
a

Ten výbuch otriasol aj masívnym železobetó-

novým jadrom budovy rozhlasu. Zelený za-

cítil otras vo chvíli, keď po obede nastupo-

val do výťahu. 

O chvíľu začul sirény a policajné húkačky, 

a tak sa pobral von. Len čo prešiel niekoľko 

metrov, zbadal v blízkom parku prednú ná-

pravu osobného auta. Jedno z kolies nápravy 

sa kyvadlovo krútilo sem a tam. Dokonca na 

chodníku, pred ochrannou páskou s nápi-

som „Polícia“, našiel aj časť tachometra.

Až neskôr si všimol, že to, čo visí na stro-

moch a dokonca leží prikryté bielym plát-

nom aj na prechode pre chodcov, sú zvyšky 

ľudského tela. Povyše dohárala zadná časť 

lacného Citroena CX červenej farby.

Zelený rýchlo vhodil zvyšok tachometra za 

policajnú pásku, za ktorou sliedili  policajti. 

Požiadal ich o informácie, ale odmietli. Vraj 

až na tlačovej konferencii... Na správu si teda 

musí ešte počkať, aj keď medzi ľuďmi sa už 

skloňovalo obávané meno: Tuti. Redaktor Ze-

lený sa teda vrátil do rozhlasu a čakal.

Ešte pred budovou telekomunikácií, asi pol 

kilometra od miesta výbuchu, našiel malú 

hliníkovú skrutku z Tutiho auta. Zohol sa 

a mechanicky si ju vložil do vrecka. Známy 

výpalník a gangster Tuti, postrach všetkých 

reštaurácií a kaviarní v centre mesta, bol 

mŕtvy. V noci teda už nezdemoluje či nepod-

páli ani jednu z nich... Polícia aj tak nikdy ne-

našla páchateľa, ba ani stopu po ňom. 

Na stopu Tutimu prišli zato majitelia podni-

kov. Oni mu pod zadné sedadlo auta vlo-

žili výbušninu, možno danubit, možno niečo 

iné. Písal sa rok 1997. 

No i tak bolo všetko akési neuveriteľné, re-

daktor Zelený si pripadal, akoby prežíval 

nejaký film, povedzme Krstného otca, len 

v iných kulisách. Predtým výbuch na Zlatých 

pieskoch, potom streľba pre hotelom a napo-

kon vražda právnika samopalom v Petržalke... 

A ďalšie a ďalšie, vrátane popravy zraneného 

gangstra v nemocničnej izbe. Kde to žijem, 

kde som sa vlastne ocitol? Samé atentáty. 

Toto kedysi nebolo, hovoril si Zelený: nie, to 

teda nie, teda toto za komunistov nebolo – 

samopaly, výbušniny, kyselina.  

A predsa len niečo bolo, predsa len niečo 

podobné kedysi zažil. Ale to bolo už dávno, 

Tuti
  Jozef Čertík

veľmi dávno. Ešte v časoch, keď študo-

val na univerzite. Písal sa rok 1973. Bolo 

predjarné predpoludnie, kráčal smerom 

od Šafárikovho námestia. Pred spoločnou 

budovou ministerstiev kultúry, poľnohospo-

dárstva a spravodlivosti ho zastavil mladý 

policajt,  odporučil mu obchádzku.

Policajná páska znemožňovala nielen vstup 

do budovy, ale aj do ulice. Keď sa zahľadel 

ponad ňu a potom strmo vyššie, vo výške 

štvrtého poschodia zazrel dve vybité okná 

a pod nimi výbuchom odlúpnuté kabrince. 

Atentát, atentát na ministra, šepkali si okolo-

idúci. Ale na akého ministra? Kultúry, spra-

vodlivosti, poľnohospodárstva? Nikto neve-

del. Všetky tri úrady sídlili v jednej budove. Na 

druhý deň vyšla v Smene stručná správa:

„Dňa 16. 2. 1973 sa neznámy páchateľ po do-

mácky vyrobenou výbušninou pokúsil zavraž-

diť ministra spravodlivosti Samuela K. v jeho 

kancelárii v budove ministerstva. Minister vy-

viazol s ľahším zranením, ale jeho vodič, ktorý 

bol v predsieni, útok neprežil. Zahynul i ne-

známy útočník. Verejná bezpečnosť pátra po 

príčinách útoku, aj po totožnosti páchateľa.“ 

Stalo sa to vo štvrtok a v sobotu sa náš štu-

dent vybral domov k rodičom. Celou cestou 

si predstavoval, ako im oznámi senzačnú 

správu. Keď prišiel domov, otec po nočnej 

ešte spal. Niekoľko ráz otvoril dvere, pozrel 

sa na spiaceho otca. 

Konečne sa otec zobudil, umyl a sadol si 

do kuchyne k bielej káve a doma upečenej 

„calte“, čiže pletenému koláču z hladkej bie-

lej múky. 

Predstav si, že v Bratislave bol atentát, 

otec. 

Viem ...

Atentát na ministra spravodlivosti. 

  -   Viem ...

Ministrov šofér útok neprežil.

Aj to viem - povedal tretí raz pokojne otec 

a usrkol si bielej kávy.

A vraj mal nejakú doma vyrobenú výbušninu 

...

A vieš, kto to bou? - položil otázku tentoraz 

otec. 

Náš študent sa nezmohol ani na slovo. Ne-

chápavo hľadel na otca. 

Kto? - hlesol napokon.

Ondrej Záhumenský!

Záhumenský? Od nás ? 

Záhumenský. Od nás z Prielohu. 

To nie je možné, to nie je možné – hovoril si 

študent. Predstavil si Ondra 

Záhumenského, štyridsaťročného starého 

mládenca z dediny, mlčanlivého elektrikára, 

ktorý chodil do krčmy len preto, aby si zahral 

šach. Nikdy nevypil ani pivo, nikto nikdy pred 

ním nevidel ani pohár s obvyklým „páleným“, 

vždy iba šálku s čiernou kávou. Mával na 

sebe tmavomodré montérky, spoza ktorých 

vyčnievala kockovaná flanelová košeľa. 

Ondrej, a prečo Ondrej!?

Súďou sa s baňou, mau úraz na elektrickom 

stĺpe a nechceli mu priznať dôchodok... A robiť 

nemohou... Bolela ho hlava... Furt sa na to sťa-

žuvau. Ani nepiu, len tú kávu. Aj od tej ho bolela 

hlava, aj od tých šachou... Súďou sa, súďou, 

išiou až na najvyššiu inštanciu a ... a prehrau.

Prehral?

Prehrau. A tak si vyrobiu taký opasok s dy-

namitom a že ho tam odpáli ...

Odkiaľ to vieš, otec?

Celá dedina to vie. Boli tu z bezpečnosti, vy-

šetruvali jeho bratov, sestry... Hľadali, od-

kiaľ mau dynamit. Majú šťastie, že boli v tom 

... povstání... Jeho bratia robia v bani a tam 

je dynamitu a dynamitu.

Tak teda Ondro Záhumenský ... 

Ani muche by neublížou...

Akože ani muche, a ministrovi!?

Minister neni mucha - zafilozofoval si otec. 

Tak dlho sa súďou... asi mu preskočilo. 

Všimni si, že ani jedna vláda sa nezaobíde 

bez ministra spravodlivosti, ale ... 

Ale? 

Ále, čo ti ja mám hovoriť o spravodlivosti, 

šak sa s ňou stretneš sám ...

Redaktor Zelený prestal spomínať na uda-

losť spred dvoch desaťročí a vzal do ruky 

skrutku z Tutiho Citroena. Bola začadená, 

tmavá. Čím sme vlastne v tomto živote, po-

myslel si; iba takýmito trpnými skrutkami 

v jeho veľkom a zložitom stroji? Alebo ten 

stroj aj riadime? – zašomral si len tak pre 

seba. Potom skrutku znovu odložil do bake-

litového peračníka. Na pamiatku... Na pa-

miatku čoho? Spravodlivosti?

 Autor je novinár
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a Prílivové vlny Slovákov do 
Čiech a na Moravu po roku 
1945 do roku 2005
ako východisko pre kultúrny a sociálny kapitál 
súčasnej slovenskej menšiny v Českej republike

  Helena Nosková

(5. časť)

Prinášame vám ďalšiu časť príspevku z pera našej spolupracovníčky, ktorá sa tejto problematike venuje dlhodobo.

Rok 1949 

Bol rokom, v ktorom sa už reemigrácia kra-

janov najmä z Rumunska, Bulharska a Juho-

slávie končila. Najpočetnejšou skupinou boli 

opäť Slováci z Rumunska (asi 5 000, počí-

talo sa však až s 8 000), ktorí reemigrovali 

do Čiech v posledných transportoch. Ich prí-

nos pre české krajiny bol v záverečnej správe 

o reemigrácii charakterizovaný takto:

»Krajané v Rumunsku jsou nenároční a zvyklí 

těžké práci. Jsou kvalifikovaní lesní dělníci, 

dobří pastevci, dobytkáři, dřevoroubci, ovlá-

dají práce kolářské, jsou dobré fyzické kon-

strukce. Z velké většiny jsou nemajetní nebo 

s malým majetkem a žijí poměrně velmi primi-

tivním způsobem. Stinnou stránkou této kra-

janské větve je kulturní zaostalost, 50-80 % 

mezi nimi je analfabety. Rumunské úřady je 

označují za politicky naprosto spolehlivé. 

Mají občanskou kázeň, politicky jsou větši-

nou indiferentní, mnozí z dělnických vrstev 

jsou však pokrokového smýšlení a dobří ko-

munisté.«

Kladne boli hodnotení aj reemigranti z Ju-

hoslávie, ktorých návrat však juhoslovanské 

úrady veľmi obmedzili. Slováci sa usadili na 

južnom Slovensku, v menej početných prí-

padoch na južnej Morave. 

Na Slovensko sa vrátili aj krajania z Bul-

harska, konkrétne do okolia Piešťan. Časť 

z nich sa usadila aj na južnej Morave, v okre-

soch Mikulov a Znojmo. Boli hodnotení ako 

vynikajúci poľnohospodári, záhradníci, pes-

tovatelia vinnej révy a ovocia.  

Reemigranti zo západných krajín – Ra-

kúska, Nemecka, Francúzska, Belgicka 

a Holandska – neboli v roku 1950 hodno-

tení kladne. Skôr sa prejavovali obavy z ich 

možnej spolupráce » s reakciou a nepria-

teľmi ľudovodemokratického zriadenia.«

Lepšie na tom boli reemigranti zo zámoria, 

najmä z Argentíny a Brazílie, ktorým KSČ pri-

znávala pokrokovosť a komunistické zmýš-

ľanie. Tých sa 1 166 osídlilo v Čechách i na 

Slovensku. 

Roky 1950–1959 

Aj v týchto rokoch sa migračné vlny Slová-

kov uberali do pohraničných oblastí, ktoré 

neboli plne osídlené, hoci prúdy migrantov 

z jednotlivých okresov tam smerovali podľa 

náborových zmlúv – na stavby päťročníc, 

na voľné miesta v priemyselných podnikoch 

atď. Najviac Slovákov sa prechodne i trvale 

usídlilo v Ostrave, Karvinej a okolí. V roku 

1956 vznikla v Karvinej z iniciatívy miestnych 

Slovákov základná škola so slovenským vy-

učovacím jazykom. Bola zaradená do siete 

zariadení ministerstva školstva. Súčasne sa 

stala aj kultúrnym centrom Slovákov v Kar-

vinej. 

Častý bol príchod skupiniek obyvateľstva zo 

Slovenska na štátne majetky v pohraničí, čo 

však malo takisto len krátkodobý charakter. 

Najväčšie problémy s tým zaznamenali zá-

padné Čechy – karlovarský, chebský a soko-

Pohľad na dom volynských Čechov v mestečku Dubno
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lovský okres. Postihnuté bolo predovšetkým 

poľnohospodárstvo, odkiaľ sa Slováci vracali 

domov na Slovensko. Archívne dokumenty 

– hoci písané dobovým jazykom – v mno-

hom názorne vykresľujú situáciu v pohraničí. 

Jedným z takých dokumentov je správa Kraj-

ského národného výboru v Českých Budě-

joviciach z 22.3.1951, v ktorej sa hovorí 

o živote slovenských reemigrantov zo Sed-

mohradska (Ruhorie) v Rumunsku, ktorí sa 

usídlili v obciach v okolí Českého Krumlova, 

Kaplice, Prachatíc v domkoch a usadlos-

tiach po vysídlených Nemcoch: „Bytová úro-

veň osídlenců a pracovníků ČSSS a ČSSL je 

velmi nízká, budování sociálního zařízení je 

znemožněno rozptylem obyvatel po velikém 

prostoru. Část reemigrantů žije způsobem 

velmi primitivním, spí často na zemi. Např. 

v Mostách rodila matka ležící na pytlích před 

očima ostatních pěti dětí. Běžným zjevem je, 

že k porodům nevolají ani porodní asistentky, 

pomoc při porodu násilným způsobem často 

obstarává sám manžel. Životní úroveň je vše-

obecně podprůměrná a tuto zhoršuje ještě 

alkohol; bez něho se dospělí často vůbec 

neobejdou, pijí však i děti. Docházka dětí do 

škol je nedbalá, např. ve Slupečné 50% a ře-

ditelka školy se obává posílati upomínky, pro-

tože jí bylo vyhrožováno. O včasné docházce 

do školy nelze vůbec mluvit, používá se dětí 

při zemědělských pracích. V Kuří dokonce 

osmiletý chlapec Kutlák dojí několik krav.“ 

Stav zachytili českí úradníci z národných vý-

borov, ako aj osídľovacích a roľníckych komi-

sií. Život rudohorských Slovákov vnímali často 

cez vlastné skúsenosti. Zdal sa im primitívny. 

Pritom archívne pramene z oblastných archí-

vov dokazujú, že podobným životom žili aj 

mnohí českí reemigrati – volyňskí Česi, Česi 

z Rumunska i Česi a Slováci, ktorí prišli do 

pohraničia z vnútrozemia. V neposielaní detí 

do školy a platení uložených pokút dokonca 

viedli českí osídlenci, ktorí neposielali deti do 

školy, pretože museli pracovať doma. 

Situácia v pohraničí bola neutešená. Noví 

osídlenci bez možnosti kontinuity s hos-

podárením vysídlených Nemcov v nových 

podmienkach nedokázali úspešne hospo-

dáriť. Pohraničie, ktoré v medzivojnových 

rokoch dodávalo veľa produktov a kde sa 

tvorila významná časť kapitálu, sa stalo úze-

mím vykorenených a nespokojných ľudí, 

ktorí sa chceli vrátiť do bývalých domovov. 

Návrat reemigrantov bol nemožný, pretože 

ho nepovoľovali inštitúcie a tých, ktorí sa 

oň pokúsili, postihli sankcie. Najprísnejšie 

čakali Slovákov z Maďarska. Optanti zo Za-

karpatskej Ukrajiny a volyňskí Česi sa ne-

chceli vrátiť, takže sa spolu s niektorými 

ďalšími stávali jedinými stabilnými osídlen-

cami v pohraničí.

Situáciou v pohraničí sa v apríli zaobe-

ralo predsedníctvo ÚV KSČ. Podkladom 

bola VII. Správa o situácii v pohraničí. Ma-

teriál pre predsedníctvo ÚV KSČ, cyklostyl 

na 16 stranách, označený ako tajný, rozší-

rený v 40 výtlačkoch s dátumom 5. 4. 1951. 

V správe sa hovorí o rýchlom odchode ľudí, 

nedostatku pracovných síl u ČSSS a ČSSL, 

o ťažkostiach hospodárenia v pohraničí, ako 

aj o nedostatočnej starostlivosti štátu o ľudí 

v pohraničí vrátane opatrení na zastavenie 

odchodu osídlencov. Dokument vznikol na 

základe správ KNV z Českých Budějovíc, 

Plzne, Karlových Varov a Ústí nad Labem. 

(Pokračovanie v ďalšom čísle.)

 Autorka je historička

Foto: autorka

Kedysi bola u nás v kurze ruština – a treba do-

dať, že nebola ani tak módnym, ako povinným 

jazykom na základnej, strednej a napokon aj 

vysokej škole. Čo, pravdaže, viedlo k istému 

druhu formalizmu. Ruštinu sme sa síce učili, 

ale len tak, akoby. Ako alibi, že sa ju neučíme. 

Málokto ju ovládal v písanej i hovorenej po-

dobe. Z tohto obdobia nám „skôr narodeným“ 

dodnes znejú v ušiach slová ako subótnik, 

družba, chozraščot, ktoré napokon definitívne 

odsunulo Gorbačovovo slovo „perestrojka“. 

Po ňom k nám už rázne vkročila angličtina.

Najprv v podobe počítačových termínov ako 

hardvér a softvér, proti ktorým samozrejme 

nikto nič nemá. Sú to odborné termíny, ktoré sa 

už zaužívali a udomácnili. Napokon však k nám 

ani tak nevkročila, ako doslova vtrhla aj anglická 

výslovnosť a intonácia viet v rozhlase a televízii, 

s ktorými prišla nová generácia novinárov, re-

daktorov a najmä moderátorov. Táto nová móda 

už nadobudla také rozmery, že mnohí z nás sa 

právom pýtame na na istú mieru, na istú hra-

nicu v preferencii angličtiny nielen v slovníku, 

ale predovšetkým vo výslovnosti.

Mechanicky uplatňovaná anglická výslovnosť 

a intonácia v médiách, akými sú rozhlas a te-

levízia, pôsobí v niektorých prípadoch ako au-

tokarikatúra, ak nie paródia svojich nositeľov. 

Najmä v prípadoch, keď ide o anglickú výslov-

nosť slov, ktoré majú grécky alebo latinský, 

čiže európsky pôvod. Ak sme si ako-tak zvykli 

na americkú výslovnosť názvu raketoplánu At-

lantis, ktorý je odvodený od gréckeho slova at-

landída, na „etlentis“, len veľmi ťažko si zvyk-

neme na výslovnosť syna gréckeho boha slnka 

Faetona vyslovovaného pod vplyvom anglič-

tiny ako „fejtón“, čo úplne mení význam tohto 

slova. Rovnako si ťažko zvykáme, ak z televízie 

zaznie názov tatranského hotela Grand v po-

dobe akéhosi „grendhotela“.

A čo je horšie: za obeť takejto výslovnosti pa-

dajú aj niektoré naše slová a  kultúrne názvy, 

ktoré majú domovské miesto na Slovensku či 

v slovenčine. Konkrétne ide o známe evanje-

lické vydavateľstvo Tranoscius, pomenované 

po Jurajovi Tranovskom. Keď som si vypočul v  

rozhlasovom vysielaní jeho názov, prefiltrovaný 

cez angličtinu ako „tranoušúz“, nechcel som 

uveriť vlastným ušiam. Naozaj by sa v niekto-

rých prípadoch hodilo menej „anglickej výslov-

nosti“ a viac zdravého rozumu. 

 Autor je novinár

Tranoušúz alebo jazyk, 
nazývať /Fejtón

Jozef Čertík

Krása volynskej krajiny
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Tá vznikla v spolupráci Štátnych archívov 

v Rige, Veľvyslanectva Lotyšskej republiky 

v ČR a Ústavu pre súčasné dejiny Akadé-

mie vied ČR . V čele ako organizátori a od-

borníci stáli významní historici, špecializujúci 

sa na túto historickú etapu: Argita Daudze 

, historička a veľvyslankyňa Lotyšska v ČR, 

Daina Klavina, riaditeľka Štátnych archívov 

v Rige a Oldřich Tůma, riaditeľ Ústavu sú-

časných dejín AV ČR, súčasne organizá-

tor spomínanej medzinárodnej konferencie 

o roku 1968.

Autorom výstavy je historik Ritvars Jansons, 

v spolupráci s archivárkou Ivetou Stinkeo-

vou. Výtvarnú podobu jej dal výtvarník Gun-

tis Svintis, pričom pre návštevníkov bol 

Výstava o ohlase Pražskej jari 1968 v pobaltských 
republikách putuje po českých mestách

Historici objavujú súvislosti 

V dňoch 17. 6.–4. 7. 2008 si ju členovia Klubu slovenskej kultúryy mohli pozrieť v aule Prezídia Akadémie vied ČR na 

Národnej triede v centre mesta. Jej vernisáž sa konala v teplý, už takmer letný podvečer 17. júna. Bola súčasťou a takpo-

vediac záverom medzinárodnej konferencie, nazvanej „Pražská jar 1968. Občianska spoločnosť – médiá – prenos poli-

tických a kultúrnych procesov“. Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „České križovatky európskych dejín: 1918-

1938-1948-1968“. O tejto konferencii vás budeme podrobne informovať v budúcom čísle Listov, dnes si ju pripomeňme 

aspoň jednou fotografi ou. Pristavme sa však pri samotnej výstave. 

pripravený obsiahly katalóg v angličtine a lo-

tyštine.

Klub slovenskej kultúry sa organizačne po-

dieľal na príprave výstavy a vďaka rýchlemu 

prekladu Jiřího Durmana vytvoril aj český 

katalóg. V súčasnosti vzniká jeho slovenská 

verzia. Vernisáže výstavy v Prahe sa zúčast-

nil celý rad významných osobností z domova 

i zo zahraničia. Otvorili ju veľvyslankyňa Lo-

tyšskej republiky v ČR Argita Daudze a Ol-

dřich Tůma. Úvodné slovo k histórii po-

baltských republík a kontaktoch s českými 

krajinami predniesol prof. PhDr. Jaroslav 

Pánek, DrSc. Prítomní boli veľvyslanci Litvy 

Fínska, Estónska, ako aj americkí, ne-

meckí a ukrajinskí diplomati. Na otvorenie 

prišiel takisto Prof. RNDr. František Jano-

uch, CSc., český a švédsky atómový fyzik, 

ktorý je známy aj ako zakladateľ Charty 77 

a predseda jej rovnomennej nadácie. Pod-

ujatie pokračovalo neformálnou besedou 

lotyšských, českých a slovenských histo-

rikov v príjemnej atmosfére do neskorého 

večera.

Vo štvrtok 11.7. výstava začala púť po čes-

kých a moravských mestách. Jej prvou za-

stávkou sa stalo Štátne oblastné múzeum 

v Chomutove, kde výstavu takisto otvárala 

lotyšská veľvyslankyňa v Prahe Argita Dau-

dze. (Rozhovor s ňou plánujeme do augus-

tového vydania.) Vystúpil aj riaditeľ chomu-

tovského múzea Miroslav Děd. 

Po úvodných prejavoch nasledovala nefor-

málna beseda o histórii a súčasnosti Lotyš-

ska, vyvolaná odbornosťou veľvyslankyne 

a záujmom prítomných. Veď táto krajina – aj 

keď nepríliš vzdialená – je pre Čechov i Slo-

vákov stále tak trochu neznáma, hoci máme 

mnoho spoločného. Napríklad to, že štátnej 

nezávislosti si Lotyši v histórii mnoho neužili 

– raz patrili pod Švédov, raz pod Poliakov 

a Litovcov, raz zase pod Rusov. 

V polovici augusta túto výstavu doplní druhá 

časť, vytvorená zo spomienok miestnych pa-

mätníkov na pamätný rok 1968. Vďaka spo-

lupráci Štátneho oblastného múzea, Ústavu 

súčasných dejín AV ČR a Klubu slovenskej 

kultúry tak v Chomutové vzniká zaujímavý 

medzinárodný projekt. 

Panely s obrazovým a slovným materiálom 

budú v tomto západočeskom meste inšta-

lované do 15. septembra. Klub slovenskej 

kultúry potom plánuje ich prezentáciu na 

Juhočeskej univerzite v Českých Budějovi-

ciach a ešte neskôr, v polovice októbra, na 

  Helena Nosková

Hostia na vernisáži v Prahe, vpravo prof. František Janouch
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Ohlas Pražského jara
a Charty 77

v Lotyšsku a Pobaltí

brozura-3.indd   1 16.6.2008   17:25:52

Ostravskej univerzite. Tu bude výstava spo-

jená so študentskou vedeckou konferen-

ciou venovanou roku 1968.   

 Autorka je predsedníčka KSK v Prahe

Snímky: Listy

Jeden z výstavných panelov

Titulná strana katalógu

Z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch parlamentu

Slávnostné chvíle v Chomutove – Argida Daudze, He-
lena Nosková, Miroslav Děd (zľava)
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8 Slovenská republika na 
svetovej výstave v Zaragoze
Kvapka vody, kvapka života   Mária Krivušová

Rozhodovanie Slovenskej republiky o účasti na výstave Expo Zaragoza 2008 nebolo jednoduché. Výsledné ÁNO sa 

však ukázalo ako rozhodnutie múdre a prezieravé: už prvé týždne priniesli ovocie v podobe veľkej pozornosti a vysokej 

návštevnosti slovenského pavilónu. Slovensko je medzi 104 zúčastnenými krajinami, na rozdiel napríklad od Českej re-

publiky, ktorá napokon z ekonomických dôvodov od účasti upustila. 

Povestná slovenská pohostinnosť má na vý-

stave v španielskej Zaragoze podobu po-

hárika sviežej vody, ktorý dostane každý 

návštevník. „Darček“ nesie v sebe viacero 

posolstiev – zohľadňuje hlavnú tému vý-

stavy, prezentuje Slovensko ako krajinu s je-

dinečným výskytom minerálnych prameňov 

a kúpeľných vôd, pripomína, aký dôležitý je 

dúšok čistej vody. Pre každého z nás, každý 

deň, a preto aj pre každého z približne 1000 

návštevníkov, ktorí denne do slovenskej ex-

pozície zavítajú.

Ivana Magátová, zástupkyňa generálneho ko-

misára slovenskej expozície, popísala svoje 

dojmy pre časopis Listy takto: „Ľudí v tomto 

teple najviac osvieži voda, ktorú pijú počas 

osemminútovej prezentácie. Popritom sa 

prechádzajú a obdivujú našu krajinu. Do-

konca si telefonujú, že Slováci ponúkajú 

vodu v sklenenom poháriku s logom Slo-

venska.. Je na šnúrke, aby si ho návštevníci 

mohli dať na krk. Mnohí odchádzajú nadšení 

a nešetria superlatívmi, gratulujú nám. S náv-

števnosťou som veľmi spokojná. Ani v taj-

nom sne som nesnívala, že pred našou ex-

pozíciou budú sústavne stáť dlhé rady ľudí.“

Kolektív renomovaných tvorcov (spolu so 

zázemím rovnako tak renomovaných kon-

zultantov) rozčlenil výstavný priestor na dve 

časti.Prvá predstavuje Slovensko ako kra-

jinu, ktorá je bohatá na minerálne pramene 

a na liečivé vody, kde je bohatá a krásna 

flóra a fauna a kde „na vode vyrástli“ aj sve-

toví športovci, napr. vodní slalomári. 

Druhou časťou výstavy je asi osemminútové 

predstavenie s názvom „Okná do Sloven-

ska“, ktoré ukazuje najpozoruhodnejšie kva-

lity našej krajiny z hľadiska vody. Jedno pred-

stavenie vidí naraz sto divákov. Pre Listy opäť 

Ivana Magátová: „Prezentácia je skĺbením 

viacerých vnemov – hudby, obrazu a chute. 

 Areál výstavy 25 hektárov

 Účasť 104 krajín

 Plocha expozície 461 m2

 Hlavná idea Slovensko – symbolický

  prameň Európy

 Hodnota expozície 1,65 milióna eúr

 Finančné zdroje vláda SR / Ministerstvo hospodárstva SR / Ministerstvo

  pôdohospodárstva SR / Ministerstvo výstavby a regionálneho

  rozvoja SR / Ministerstvo životného prostredia SR

 Gen. komisár Dušan Horniak

 Umelecké riešenie Jozef Habodász, architekt / Juraj Štecko, architekt / Zoltán Salamon,

  grafický dizajnér / Tomáš Rojček, hudba / Daniel Zachar, fotografia

Takto vyzerá vnútrajšok slovenského pavilónu
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Počas celej prezentácie znie hudba. Náv-

števníci vstupujú do expozície, sú oslovení, 

aby ochutnali vodu, hudba graduje a po-

stupne sa otvára 12 obrazov zo Slovenska, 

spojených témou vody – vodopády, horské 

plesá, Morské oko, Dunaj, vodné nádrže. 

Keď sa jednotlivé obrazy „zatvoria“, hudba 

vrcholí a rozsvieti sa studňa ako symbol ne-

konečného prameňa vody.“

Vysoká úroveň slovenského výstavníctva

Pripraviť dobrú, kvalitnú expozíciu nie je 

jednoduché. Osloviť návštevníkov tak, aby 

ich dojmy v rade iných nezanikli, vyžaduje 

majstrovstvo a naozaj dobré ovládanie ta-

jomstiev špecifického výstavného umenia. 

Schopnosti našich tvorcov vynikajú o to 

viac, že podľa dostupných údajov patril slo-

venský rozpočet na tvorbu expozície skôr 

k tým nižším.

V stvárnení expozície má Slovensko na čo 

nadväzovať – a nejde len o samostatné 

účasti na svetových výstavách od roku 1993, 

ale aj na tradície staršie, spojené s vysokou 

úrovňou česko-slovenského výstavníctva. 

Expo Zaragoza sa koná presne 50 rokov po 

legendárnej výstave Expo Brusel, kde Čes-

koslovensko získalo viaceré ocenenia. Ne-

obvyklý program Laterny magiky, nadčasový 

dizajn priestorov, spojenie sveta umelec-

kých hodnôt, ktoré pretrvávajú, so svetom 

technických noviniek, ktoré sa prudko vyví-

jajú, snové prostredie, hudba, výkony umel-

cov… nie sme ďaleko od pravdy, keď po-

vieme, že aj súčasná slovenská expozícia 

vyvoláva u návštevníkov komplexný dojem.

Prvá svetová výstava sa uskutočnila v Lon-

dýne v roku 1851 a bola „výstavou najväč-

ších technických vymožeností a umeleckých 

diel všetkých ľudí a národov“. Jej iniciátormi 

boli kráľovná Viktória s manželom, princom 

Albertom. Stojí za zmienku, že Slovensko 

bolo ako vtedajšia hlavná banská a železia-

renská oblasť Uhorska na výstave takisto za-

stúpené. 

Slovenská republika sa samostatne zúčast-

nila na Expo Taejon 1993 (Južná Kórea), na 

Expo Lisabon 1998 (Portugalsko) a na Expo 

Hannover 2000 (Nemecko). Na Expo Aichi 

2000 (Japonsko) chýbala, zato na Expo Za-

ragoza 2008 sa opäť prihlásila a svoju účasť 

potvrdila aj na výstave v čínskom Šanghaji 

v roku 2010. Výstavu Expo Zaragoza 2008 

otvoril 14. júna t. r. španielsky kráľ Juan Car-

los a bude otvorená tri mesiace. 

Voda hlavnou témou 

Odborníci sa domnievajú, že voda, resp. 

jej nedostatok bude v budúcnosti jednou 

z hlavných príčin konfliktov – napokon, sú 

oblasti, kde je to tak už dnes. Známy je aj 

údaj, že viac než 1,1 miliardy ľudí na Zemi 

nemá dostatočný prístup k pitnej vode; ďal-

šie dve miliardy nemajú kvôli nedostatku 

vody adekvátny prístup k hygiene. Voda je 

síce zadarmo, ale je jej – málo. Organizá-

cia spojených národov vyhlásila roky 2005 

až 2015 za Svetovú dekádu vody. To všetko 

zvýrazňuje dôvody, kvôli ktorým je výstava 

Expo Zaragoza 2008 venovaná téme „Voda 

a udržateľný rozvoj“. 

Dlhý čas sa svetové výstavy orientovali pri-

márne na úspechy krajín na ceste za pokro-

kom – daň, ktorú za ne ľudstvo platí, ostávala 

v cudnom tieni. Posledné roky však menia 

aj tento tradičný prístup a priestor dostávajú 

aj ekologické súvislosti rozvoja. Hannover-

ská výstava v roku 2000 mala v záhlaví slová 

„Človek – príroda – technika“. Výstava v Aichi 

okrem prezentácie technologického pokroku 

nabádala aj k návratu k prírode a problema-

tika trvalo udržateľného rozvoja sa dnes stala 

dokonca hlavnou témou výstavy. 

Celkovo španielski usporiadatelia očakávajú 

približne 7 miliónov návštevníkov; verme, že 

mnoho tisíc z nich zavíta do výstaviska práve 

v nedeľu 3. augusta, ktorý bude národným 

dňom Slovenskej republiky. A verme, že 

mnohí návštevníci výstavy sa zaradia k náv-

števníkom Slovenska, krajiny, kde pramení 

nielen veľa minerálnych vôd, ale aj ľudskej 

láskavosti, múdrosti a tvorivosti. 

 Autorka je novinárka z Bratislavy.

Snímky: D&D Studio / Min. hospodárstva 

SR 

Každodenný obrázok z výstavného areálu – neustále sem prúdia tisícky ľudí
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Středem Trizuljakovy pozornosti se stala kra-

jina, jež se vedle výtvarného kumštu promítla 

i do jeho fotografování a do jeho poezie. Ve 

výtvarném umění se reálná podoba jeho kra-

jin postupně vytrácela a byla prostupována 

fantaskními prvky a vizionářským viděním (viz 

např. jeho obrazy Krajina se znamením, Na 

břehu či Balada). Trizuljakova sbírka Dotyky 

a tušenia zachycuje posléze krajinu bás-

nickým slovem a fotografickým objektivem. 

Básnickým slovem pouze částečně, kdežto 

fotografickým objektivem cele, včetně vý-

razné a sugestivní obálky. Převážná část 

snímků je zaměřena na krajinný detail, jenž 

dovede Marek Trizuljak přiblížit a oživit. Vý-

tvarné vnímání krajiny pak proniká i do jeho 

poezie:

 krajina

 telo si umýva

 v daždi

 kvapky a bubliny

 plynutie

 a šum

 mäkké chvíľe

 za šera

 nad ránom

Malý portrét rodiny 
Trizuljakovcov
Krajina telo si umýva
České prostředí lákalo nejednoho budoucího slovenského umělce, mezi nimi také Marka Trizuljaka, a to už od jeho 

školních škamen. Proto v letech 1968-1973 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě 

u profesora Pavla Ježka a proto také roku 1975 vstoupil na pražskou Akademii výtvarných umění, kde až do roku 1981 

pracoval v ateliéru Arnošta Paderlíka.

Dalším znakem Trizuljakovy tvorby je spiri-

tualita, jež se rovněž promítá do všech sfér 

jeho uměleckého konání. Z výtvarných pro-

jevů třeba zdůraznit především dva, poně-

vadž spadají ještě do předlistopadové éry, 

kdy činnost, cítění a vnímání tohoto druhu 

se pohybovaly ne-li na hranici zákona, 

tak zcela určitě na hranici existenčního 

bytí a možností dalších uměleckých reali-

zací. V tomto údobí, konkrétně roku 1987, 

vzniká oltářní obraz svaté Alžběty Uherské 

pro farní kostel v Dolní Súči a v témž roku 

realizovaný votivní obraz pro křestní kapli 

farního kostela v Určicích. V dalších letech 

tvorba tohoto zaměření kvalitativně i kvan-

titativně narůstá. Podobně je tomu i v jeho 

poezii, v níž se spirituální prvek projevuje 

neméně citlivým způsobem. Např. báseň 

O ceste z uvedené sbírky básník uzavírá 

tímto způsobem:

 v ten deň

 do úzkosti

 z oblohy sa hluchým prúdom lialo

 ale nebo

 nebo neplakalo

 preláskavú

 nežnú bránu

 tíško

 otváralo

Stejná atmosféra a obdobné vnímání cha-

rakterizují básně Vianoce, Zas bijú baránka, 

Večerná modlitba a další.

Krajinný a spirituální prvek příznačný pro Tri-

zuljaka se mi pak spojuje v jednu nezapo-

menutelnou chvíli, když jsme roku 2005 za 

neobyčejně slunného podzimu přijeli do Ví-

tochova u Bystřice nad Pernštejnem, aby-

chom si prohlédli místní románsko-gotický 

kostel. Shodou okolností byl otevřen a sho-

dou okolností jej opravovali manželé Trizulja-

kovi. Kolem dokola byla přenádherná krajina 

typická pro Vysočinu, jež se táhla dolů na jih 

až kamsi k rakouským hranicím. V kostelíku 

samém bylo sice lešení, ale svatí z nástěn-

ných maleb shlíželi na nás přesto. Spiritu-

ální atmosféru pak dotvrdil příjezd kněze, do 

jehož správy kostelík patří. Huboval sice na 

nešetrné elektrikáře, ale Trizuljakovi jej ujis-

tili, že všechno dají do pořádku. Seděli jsme 

posléze před kostelem a slunce nádherně 

hřálo.

S Markem Trizuljakem ve Vítochově praco-

vala i jeho manželka Miroslava, jež je restau-

rátorka a malířka zároveň. Její výtvarný pro-

jev je v porovnání s manželovým podstatně 

abstraktnější. Miroslava Trizuljaková je půvo-

dem Češka, narodila se v Olomouci. Přesto 

i ona dnes už patří do umělecké rodiny Tri-

zuljaků, již vedle zmíněné dvojice tvoří Mar-

kovi rodiče. Otec Alexander je akademický 

sochař, jenž se spolu se synem podílel na 

kovové plastice nazvané Počiatok, určené 

pro sídliště v Malackách. Markova matka 

Eva je malířka a estetička. Je autorkou knihy 

Spravodlivosť miesto nádeje?, v níž polemi-

zuje s některými postmodernistickými ten-

dencemi. Autorka zde zastává důsledné 

křesťanské postoje. Umělecké směřování 

rodiny proniká i do zahraničí; v roku 1995 

měli např. společnou výstavu v německém 

Welmbottelu. Marek a Miroslava žijí a tvoří 

v Seničce u Olomouce.

Pozn. red. 

Doc. Dr. František Všetička, CSc. je literárny 

teoretik, beletrista a prekladateľ. Ceníme si, 

že sa týmto príspevkom zaradil medzi našich 

spolupracovníkov. Jeho príspevok dopĺňame 

reprodukciami diel Marka Trizuljaka, ktoré 

vynikajú nápaditosťou tvarov i farieb a oku 

priam lahodia. 

  František Všetička
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Edícia Kultúrne Krásy Slovenska
Tri kľúče od duchovných pokladov   Igor Otčenáš
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Tematická voľba vo všetkých troch prípa-

doch je zrejmá: Slovensko je krajinou kul-

túrne jedinečných miest, mestských rezer-

vácií a mestských kultúrnych pamiatok. Je 

tiež krajinou, kde hrady a staré zrúcaniny 

tvoria nielen mimoriadne atraktívny kolo-

rit krajiny, ale sú aj dokladom dávnej a sláv-

nej histórie nami osídleného územia. A do 

tretice: Slovensko napriek svojmu domi-

nujúcemu agrárnemu profilu bolo zároveň 

krajinou s relatívne vyspelou technickou kul-

túrou, ktorej stopy nachádzame hlavne v ob-

lasti spracovania rúd a drahých kovov.

V prvej knihe Najkrajšie mestá (Viera Dvořá-

ková a Daniel Kollár) sa autori zameriavajú 

na tie sídla, v ktorých centrách bola vyhlá-

sená mestská pamiatková rezervácia (s vý-

nimkou Štiavnických Baní). Prirodzene, že 

nemôžu chýbať mestá, ktoré boli zaradené 

do zoznamu svetového kultúrneho dedič-

stva UNESCO (Bardejov, Banská Štiavnica). 

V zmysle tohto kritériá sa teda niektorí čitate-

lia nemusia dočkať v medailónoch osemnás-

tich miest v knihe toho svojho „najkrajšieho“ 

mesta a naopak, nájdu tam napr. Svätý Jur či 

Podolínec. Tak či onak: kniha je dostatočne 

obsiahla a zároveň koncízna, aby zachytila 

všetky kľúčové slovenské mestá a súčasne 

poskytla čitateľovi presne toľko informácii, 

aby ho nezahltila. To sa týka aj stručného 

úvodu do histórie vzniku a vývoja mestského 

osídlenia na území Slovenska, v ktorom au-

tori neprinášajú iba informácie o vzniku 

miest, ale pokúšajú sa aj o ich stručnú ty-

pológiu a architektonickú charakteristiku. 

Týmto spôsobom podania tak predzname-

návajú štruktúru profilov jednotlivých miest, 

v knihe radených geograficky od západu na 

východ, teda od Bratislavy po Košice. Každý 

medailónik sa začína hutnou jedno- či dvoj-

vetovou charakteristikou a potom pokračuje 

od historicko-geografickej charakteristiky až 

po tu viac, tu menej podrobný opis konkrét-

nych mestských kultúrnych pamiatok či pa-

mätihodností. Súčasťou medailónov sú aj 

zmienky o historických jedinečnostiach to-

ho-ktorého mesta, ktorými sa odlišujú od 

iných, či už sú založené na reálnom pod-

klade alebo či  fungujú ako legendy či ľu-

dové povrávky. Napr. povesť o kežmarskom 

zvone, Nitra a Konštantínov Proglas, slziaci 

obraz Panny Márie v Trnave, secesné kino 

Grand Bio Universum v Žiline a podobne. 

Mimoriadne príťažlivou súčasťou grafického 

spracovania knihy sú historické pohľadnice 

miest, plány a mapy. 

Ďalší titul edície Kultúrne Krásy Slovenska 

(autori Daniel Kollár a Jaroslav Nešpor) je ve-

novaný slovenským hradom a najkrajším zrú-

caninám. Ono sa to môže vari zdať aj ako 

isté protirečenie (najkrajšia zrúcanina), avšak 

každý, kto niekedy videl ruiny starých sta-

vieb zakomponovaných do prírodnej scené-

rie vie, že v tomto zmysle je slovo „krása“ na 

mieste. Nehovoriac o tom, že zrúcaniny sta-

rých hradov sú nevyčerpateľným zdrojom 

rôznych historických príbehov a legiend, kul-

tivujúcich našu fantáziu a v istom smere teda 

aj zmysel pre krásu. Autori tohto kompendia 

mali naozaj ťažkú prácu a čakal ich kompli-

kovaný výber, než sa zhodli na zaradení tri-

dsiatich troch hradov. Navyše: tematicky po-

dobných prác je na knižnom trhu pomerne 

dostatok. Preto sa ich kniha usiluje byť v is-

tom zmysle turistickým sprievodcom o kaž-

Po mimoriadne vydarenej premiére s titulom Drevené kostoly v edícii Kultúrne Krásy Slovenska (písali sme o tejto knihe 

vlani), prichádza ambiciózne  bratislavské vydavateľstvo Dajama – ktoré je súčasne nakladateľom stále obľúbeného 

časopisu Krásy Slovenska (mimochodom, preto aj druhé veľké písmeno „K“ v názve edície) – s tromi novými titulmi: Naj-

krajšie mestá, Technické pamiatky a Hrady – najkrajšie zrúcaniny.
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dom hrade; sprievodcom, ktorého cieľom je 

„poskytnúť čitateľovi komplexnú predstavu 

o hrade ešte skôr, ako ho navštívi.“ Preto sa 

každý profil hradu začína opisom turistických 

prístupových ciest, pokračuje krátkym exkur-

zom do histórie a končí popisom zaujímavostí 

v okolí hradu, resp. súčasným stavom. Sú-

časťou väčšiny medailónikov sú aj stavebné 

plány hradov s príslušnou mierkou. Nechý-

bajú ani fragmenty povestí a legiend, vzťahu-

júcich sa k hradom. Veľmi precízna a citlivo 

spracovaná je grafika titulu, v kombinácii ex-

teriérových fotografií a dobových kresieb, ry-

tín či iného obrazového materiálu.

Odlišný systémový kľúč použili autori pri zo-

stavovaní ďalšieho titulu edície, nazvaného 

Technické pamiatky (Ladislav Mlynka, Ka-

tarína Haberlandová). Rozčlenili ju na tri zá-

kladné skupiny: pamiatky výroby, pamiatky 

techniky a pamiatky vedy. Treba povedať, že 

v mnohých smeroch je táto kniha originálna 

a prekvapujúca. Originálna vo svojej pre-

hľadnosti a prekvapujúca vo svojej obsaho-

vej hutnosti. V súhrne poskytuje informačne 

nasýtený a štylisticky zrozumiteľný prehľad 

o technickej vyspelosti Slovenska. V mno-

hom upravuje obraz Slovenska ako primárne 

agrárnej krajiny. Dokladá, že na Sloven-

sku existovalo relatívne vyspelé technické 

a technologické zázemie, ktoré však – žiaľ 

– v mnohom dnes nedokážeme nielen oce-

niť, ale ani ochrániť. Návšteva či prehliadka 

technických pamiatok dnes nepatrí takpove-

diac, k turistickému štandardu a nie je veľa 

špecializovaných záujemcov, ktorí tušia, akú 

hodnotu má starý komín, schátralá pec či 

hámor, popri ktorom mnohí z nás denne ne-

všímavo prechádzame. V tomto smere je to 

kniha novátorská i apelatívna. 

Súhrnne možno povedať, že záujemcovia 

o históriu a krásu slovenských miest, hra-

dov a technických pamiatok dostávajú od 

vydavateľstva Dajama o niečo viac, než len 

tri obyčajné turistické bedekre. Ak nič iné, 

sú to tri kľúče, ktoré odomykajú krásy Slo-

venska v zaujímavých súvislostiach a atrak-

tívnych perspektívach.

 Autor je publicista

a riaditeľ Slovenského inštitútu

Medzinárodný kultúrny ruch je pre metro-

polu Moravy Brno charakteristický – prvého 

uvedenia sa tu dočkalo nejedno dielo zná-

mych autorov svetovej povesti. Spomeňme 

len predvojnové Prokofjevove balety (napr. 

Rómea a Júliu), uvedenie viacerých oper-

ných diel Bohuslava Martinů či povestné 

premiéry spevohier Janáčkových alebo No-

vákových. V tomto ohľade Brno neraz pre-

tromflo aj Prahu. 

Tentoraz brnianskej „premiérovej atmosfére“ 

významne pomohlo okrúhle životné výročie 

dramatika Pavla Kohouta – tento rozporu-

plný legálny emigrant a politický dobrodruh  

tu totiž v júli oslávil osemdesiatiny. 

Plodný nemecko-český autor, pohybujúci 

sa medzi Viedňou a Prahou, pri tejto príle-

žitosti divákom ponúkol vlastnú dramatickú 

novinku „Erós“, ktorou sa snaží osloviť aj 

mladšie publikum. Nové generácie čitateľov 

už poznajú hádam ak len úryvky Kohouto-

vých poetických a dramatických diel: od 50. 

až po 90. roky boli Kohoutove diela niekoľ-

kokrát zásadne prehodnotené. To všetko je 

však minulosť, preto sa autor snaží vo svojej 

novej tvorbe reagovať aj na aktuálne prob-

lémy „ponovembrovej generácie“. Premiéra 

novej hry sa uskutočnila na vedľajšej scéne 

brnianskeho Národného divadla v Redute. 

Kultúrne čriepky z Brna
Herec Labuda rehabilituje dramatika
Kohouta

Kohoutovu premiéru pripravil ako hosť praž-

ský režisér Jiří Pokorný spolu so súborom  

mladých domácich hercov. Do titulnej role 

si však prizval ďalšieho hosťa, slovenského 

umelca Mariána Labudu. Tento skvelý he-

rec sa nezľakol ani pomerne neobvyklého 

žánru, s ktorým sa v Prahe či v Bratislave 

príliš nestretáva. Výsledkom bola zaujímavá 

konfrontácia so súčasným hereckým ume-

ním, ktoré sa už dosť líši od hereckého po-

ňatia staršej umeleckej generácie. 

V hre ide o príbeh starnúceho otca, ktorému 

Amor strelil šíp priamo do srdca – náhle sa za-

miluje do pôvabnej mladice a rád by sa s ňou 

oženil. Na túto neprirodzenú situáciu živo re-

aguje štvorica jeho dospelých a zároveň zišt-

ných potomkov, každý z nich svojráznym spô-

sobom. V určitých okamžikoch akoby sa na 

javisku rozvíjali charaktery z Ibsenových či Če-

chovovových diel. Otec v Labudovom podaní 

je ústrednou postavou všetkých konfliktov. 

Majstrovsky prenikol do podstaty Kohoutovej 

drámy a stopercentne vystihol jej morálny od-

kaz. Autorovi a jeho dielu preukázal nesmiernu 

službu. Nie náhodou kritici už túto inscenáciu 

vybrali na výročné ocenenie v rámci brnian-

skeho divadelného diania. (jv)

Snímka: archív 
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Olympiáda klope na dvere
Slovensko chce opäť šesť medailí

Slovenským cieľom na XXIX. Letných olympijských hrách v Pekingu je získať šesť medailí a dovedna 14 umiestnení v pr-

vej osmičke. Za prvenstvo dostanú športovci odmenu jeden milión Sk. Ide viac-menej o zopakovanie úspechov z pred-

chádzajúcej olympiády v Aténach z roku 2004, kde Slovensko získalo rovnaký počet medailí a malo o dve umiestnenia 

v prvej osmičke menej.

„Jeden svet, jeden sen“ – tak znie ofi-

ciálne heslo nadchádzajúcej olympiády, 

ktorá sa uskutoční v hlavnom meste Čín-

skej ľudovej republiky v dňoch 8.-24. au-

gusta 2008. V Pekingu nebudú chýbať 

ani slovenskí športovci. Predpokladá sa, 

že výprava bude mať105 členov – z toho 

športovcov sa k polovici júla kvalifikovalo 

51. Miesto si vybojovalo 13 atlétov, po se-

dem športovcov v rýchlostnej kanoistike 

a športovej streľbe, päť vo vodnom sla-

lome, štyri miesta majú isté tenisti, tri bude 

mať SR v cestnej cyklistike. Limity splnili aj 

dve plavkyne, dvaja vzpierači, jeden triatlo-

nista, jedna stolná tenistka, športová gym-

nastka, bedmintonistka, jachtár, džudista 

a po jednom zápasníkovi vo voľnom a gréc-

ko-rímskom štýle. 

Na olympiáde v Aténach malo Slovensko 64 

športovcov, takže výprava do ďalekej Číny 

bude o niečo menšia. Je to zapríčinené 

i tým, že do súťaží sa nekvalifikovalo ani 

jedno družstvo v kolektívnych športoch. 

Pôvodne sa počítalo s vyslaním 60 špor-

tovcov. Najväčšiu skupinu účastníkov budú 

tvoriť ľahkí atléti, počet pretekárov so spl-

neným limitom sa rozrástol na 13. Okrem 

guliara Haboráka, ktorý sa kvalifikoval za-

tiaľ ako posledný, sú to Jozef Repčík 

(800 m), Dmitrij Vaľukevič (trojskok), Libor 

Charfreitag (kladivo), Matej Tóth (chôdza 

na 20 km), Peter Korčok, Miloš Bátovský, 

Kazimír Verkin (všetci chôdza na 50 km), 

Lucia Klocová (800 m), Jana Velďáková 

(diaľka), Dana Velďáková (trojskok), Mar-

tina Hrašnová (kladivo) a Zuzana Malíková 

(chôdza na 20 km). Podľa slov šéftrénera 

slovenskej atletiky Vladimíra Bezdíčka, am-

bície majú ešte štyria športovci. Ide o ma-

ratónkyňu Zuzanu Tomasovú, prekážkarku 

Miriam Bobkovú, výškara Petra Horáka 

a kladivára Miloslava Konopku, ktorí splnili 

kritéria IAAF, ale zatiaľ účasť nemajú potvr-

denú.

Nejasný osud majú aj iní „čakatelia“, ktorým 

medzinárodné zväzy nepridelili miesta, ako 

napr. horskí cyklisti Janka Števková či Milan 

Barényi a dvojica akvabiel Mária Dzureková 

a Silvia Spišeková. Celkom iste sa na olym-

piádu nedostane Michal Mertiňák, lebo Me-

dzinárodná tenisová federácia nevyhovela 

slovenskej žiadosti o jeho účasť vo štvorhre 

mužov spolu s Dominikom Hrbatým.

Pri príležitosti letných olympijských hier v Pekingu 
a následných Paraolympijských hier, ktoré budú 
tiež v čínskej metropole, vychádzajú dve slovenské 
známky. Obe majú rozmer 44 mm x 27 mm. Autorom 
výtvarného návrhu je Igor Piačka, vytlačila ich tlačia-
reň TAB Bratislava. 

  Marián Babic

Najväčší rozruch pri schvaľovaní sloven-

ských olympionikov priniesla nominácia ko-

misie cestnej cyklistiky, pretože do Pekingu 

sa nedostal úradujúci majster sveta do 23 

rokov Peter Velits .V nominácii figurujú Matej 

Jurčo, Roman Broniš a Ján Valach. Komisia 

zapochybovala, či sa Peter Velits dokáže po 

náročných pretekoch Tour de France dosta-

točne zregenerovať, lebo olympijské preteky 

sa uskutočnia len o dva týždne neskôr. Tieto 

slová vyznievajú dosť smiešne pri pohľade 

na súčasnú nomináciu a možnosti Sloven-

ska. Pritom v ČR nikoho ani len nenapadlo 

uvažovať nad tým, že by do Pekingu nešiel 

trebárs Roman Kreuziger, ktorý je ešte o rok 

mladší ako Peter Velits a rovnako tak plánuje 

dokončiť Tour de France... 

Aj keď v Pekingu bude najviac atlétov, oveľa 

viac sa očakáva od vodných slalomárov, kto-

rými sú Michal Martikán (C1), Peter a Pavol 

Hochschornerovci (C2), Elena Kaliská (K1 

ženy) a Peter Cibák (K1 muži), všetko sve-

tová špička. Medaily môžu doviezť aj strelci – 

Jozef Gönci, Daniela Pešková (puškové dis-

ciplíny), Pavol Kopp (pištoľové disciplíny), 

Mário Filipovič, Erik Varga, Zuzana Štefeče-

ková či Danka Barteková (všetci brokové dis-

ciplíny). Prekvapiť však môžu aj ďalší, najmä 

siedmi rýchlostní kanoisti Marián Ostrčil 

(C1), Ivana Kmeťová, Martina Kohlová (obe 

K2), Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, 

Erik Vlček, Juraj Tarr (všetci K4), plavkyňa 

Martina Moravcová, vzpierači Ondrej Kut-

lík (do 85 kg) a Martin Tešovič (do 105 kg) či 

džudista Zoltán Pálkovács (do 100 kg).

Slovenskí fanúšikovia sa majú na čo tešiť, 

začiatok olympiády v Pekingu bude totiž 

súčasne aj začiatkom vysielania tretieho – 

športového – kanálu Slovenskej televízie. 

Zatiaľ jej vysielanie cez satelit pokryje len asi 

60 percent územia krajiny, preto bude pre-

nosy z Číny vysielať aj druhý program STV. 

 Autor je novinár z Bratislavy
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Správy a oznamy

Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kul-
túry sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín 
vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky metra 
C – I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky metra A – 
Náměstí Míru).

Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený: 
100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč pre ostat-
ných členov.

Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom čísle ča-
sopisu LISTY 12/2007. Príspevok budete môcť uhradiť 
aj v hotovosti v priestoroch Domu národnostných men-
šín vo Vocelovej 602/3, Praha 2, najlepšie v pondelok 
a v stredu od 13.00 do 18.00 alebo po telefonickej 
dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet v Ko-
merčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834-
011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďako-
vanie patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu čiastku, ako je 
stanovený členský príspevok.

Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť 
budú v priestoroch Domu národnostných menšín vo 
Vocelovej 602/3, Praha 2, kde KSK sídli: pondelok – 
v čase 13.00 – 18.00, streda – v čase 12.00 – 18.00.

Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK, ktorí majú 
záujem byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odbor-
ných záležitostiach, nech nám dajú vedieť – telefonicky 
na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne 
v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru by 
mala byť klubová čitáreň otvorená aj v nových priestoroch 
KSK, v ktorých sídli, t. j. v Dome národnostných menšín 
vo Vocelovej 602/3, Praha 2. Upresníme v najbližšom 
čísle časopisu LISTY.

Naša programová ponuka

Utorok 17. 6. – Piatok 4. 7.
foyer budovy Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77 V LOTYŠ-
SKU / V POBALTIU
Výstava The Aftermath of Prague Spring and Char-
ter 77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského 
jara a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. Výstavu pripravil 
Štátny archív Lotyšska v Rige pod záštitou Lotyšského 
veľvyslanectva v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro 
1968. Občanská společnost – média – přenos politic-
kých a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV ČR 
a KSK. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov a Če-
chov.

Štvrtok 10. 7. o 16.00 – Utorok 2. 9.
Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86, Chomutov
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77 V LOTYŠ-
SKU / V POBALTIU
Výstava The Aftermath of Prague Spring and Char-
ter 77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského 
jara a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. Výstavu pripravil 
Štátny archív Lotyšska v Rige pod záštitou Lotyšského 
veľvyslanectva v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro 
1968. Občanská společnost – média – přenos politic-
kých a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV ČR 
a KSK. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov a Če-
chov.

program Klubu slovenskej kultúry
na júl – august 2008

Štvrtok 7. 8. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí pedagógov a študentov pri príleži-
tosti príprav jubilejného 5. ročníka pražskej stredoškol-
skej konferencie „Poznajme sa vzájomne“ – Čeština 
a slovenčina jazyky blízke?“ na tému „Česi a Slováci 
v roku 1948“.

Pondelok 18. 8. o 18.00
Výstavná sieň
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
MASARYKOVCI A BYSTRIČKA
Vernisáž výstavy „Masarykovci a Bystrička“ pri príležitosti 
nadchádzajúceho 90. výročia vzniku Česko-Sloven-
ska. Výstava potrvá do 7. 9. 2008.

Utorok 26. 8. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí pedagógov a študentov pri príleži-
tosti príprav jubilejného 5. ročníka pražskej stredoškol-
skej konferencie „Poznajme sa vzájomne“ – Čeština 
a slovenčina jazyky blízke?“ na tému „Česi a Slováci 
v roku 1948“.

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

Bližšie informácie o niektorých programoch sa do-
zviete aj na internetových stránkach – www.klubsk.
net

Väčšina programov je fi nancovaná MK ČR v rámci dotácií 
pridelených na rok 2008. Niektoré z programov sú pri-
pravené s fi nančným prispením MŠMT ČR, hl. m. Praha 
a prípadne sponzorov.

Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín, Vocelova 602/3, 120 00 
Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.net

3. 7. – 1. 8.

Galéria SI
ANNA LIČKOVÁ (1895 – 1975) A ALENA KOLESÁ-
ROVÁ-LIČKOVÁ
Vzdialené intímnosti – intímne vzdialenosti
Výstava obrazov poprednej slovenskej insitnej maliarky 
a jej vnučky. Pripravil SI.

5. 8. o 17.00

Galéria SI
LADISLAV BIELIK: AUGUST 1968 V BRATISLAVE
Výstava fotografi í z ulíc Bratislavy z 21. augusta 1968. 
Pripravila n. s. Camera Obskura v spolupráci s SI.

21. – 24. 8.

Litoměřice – kino Máj,
Letní kino a divadélko Minimax
LITOMĚŘICE PO ÔSMYKRÁT
Filmový festival na tému Stret realít
Slovenská sekcia:
22.8. – Panna zázračnica (réžia Š. Uher)
23.8. – Slávnosť v botanickej záhrade (réžia E. 
Havetta)
Bližšie informácie: www.kinoostrov.cz Pripravil OV festi-
valu v spolupráci s SI.

29. – 30. 8.

Mikulov
EUROTRIALOG MIKULOV
Česko-slovensko-rakúsky projekt alternatívneho umenia 
(rock, jazz, ethno) - open-air festival.
30. 8. o 18.00
Amfi teáter, Mikulov
SZIDI TOBIAS
Koncert známej slovenskej herečky a speváčky v rámci 
festivalu. Bližšie informácie: www.eurotrialog.cz Spolu-
organizácia slovenskej účasti na festivale – SI.

26. – 31 .8.

Ovocný trh, Praha 1
Medzinárodný folklórny festival
PRAŽSKÝ JARMARK
Vystúpenie folklórnych súborov zo Slovenska: SĽUK, 
PODPOĽANEC, IFJÚ SZÍVEK
Bližšie informácie: www.fos.cz Pripravil FOS ČR v spo-
lupráci s SI.

Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského 
inštitútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaľ nie je uvedené inak.

Upozornenie: Zmena programov, termínov a časov 
vyhradená!

Program
Slovenského inštitútu

v Prahe

júl – august 2008
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