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Pre generáciu dnešných päťdesiatnikov
a šesťdesiatnikov takými naozaj boli, nielen
vzhľadom na teenegerský vek a mladosť milujúcu slobodu a rozlet. Prívlastok získali podľa
vtedy nakrúteného Felliniho filmu Sladký život. Druhý užívaný prívlastok - zlaté roky šesťdesiate - sa asi naozaj odvinul od zlatého
fondu kinematografie, uznávaného až do súčasnosti. Na filmové plátna prichádzali filmy
režiséra Ingmara Bergmana, L.Viscontiho,
J.L.Godarda, Bertolucciho, A.Wajdu a ďalších. Dobré filmy sa nakrúcali v bývalom
SSSR, skončili však nadlho v trezoroch - Askoldovova Komisárka, nová verzia Tichého
Donu atd. Aj československí režiséri oslovili
divákov vo svete filmami, ktoré dodnes vyvolávajú mrazenie v chrbte (ako napríklad Obchod na korze, v Listoch už spomínaný) či
evokujú zamyslenie sa nad skutočnými hodnotami v živote člověka, prípadne karikujú život do tej doby budovanej socialistickej spoločnosti podľa sovietskeho vzoru.
V Československu sa v tieto roky spoločnosť
začala „odväzovať z reťaze“. Ľudia boli unavení zo stáleho budovania, straníckej disciplíny, straníckych trestov a vedúcej úlohy
KSČ vo všetkom. Aj do striktne uzavretej spoločnosti Čechov a Slovákov preniklo čo-to
cez pevne strážené hranice, cenzúru, stále
bdejúci stranícky dozor a snorenie priamo
v dušiach či v mysliach. A to niečo nás upozornilo, že život smerom na západ či juh a sever nie je len prehnitý, ale že má aj isté hodnoty. Predovšetkým otvorenosť. Všetkému
– aj problémom. Otvorenosť, pochybova-

nie, hľadanie i nenachádzanie prinášali filmy,
knihy a umenie vôbec, umenie striktne cenzurované, ale v podstate necenzurovateľné.
Spomínam si, že na Slovensku v Žiline sa rodila revolta vo vzdelávacom procese už v roku
1964. Na vtedajšej Strednej všeobecnovzdelávacej škole sa začali posilňovať hodiny
druhého svetového jazyka – angličtiny, nemčiny, francúzštiny alebo španielštiny. Na humanitnej vetve ich výuka dosiahla až 8 hodín
týždenne, pravda, vrátane voliteľných predmetov. Prvým cudzím jazykom bola ruština,
ktorú nás so smutnou láskou učili „bieli“ ruskí
emigranti, s dôrazom na ruskú literatúru, i tú
zakázanú. O dva roky neskôr odchádzali prví
žiaci na stredné školy do Francúzska – do
Nancy i Saint Germaine, tak, ako tomu bývalo v medzivojnových rokoch. Opona sa na
chvíľku rozhrnula.
Nepodieľali sa na tom komunisti z orgánov.
Bola to iniciatíva profesorov-nestraníkov,
miestnych vzdelancov i pamätníkov. Komunisti to museli len schváliť. K dobru im treba
pripísať, že v roku 1967 zámer schválili.
Časť z nich pochopila, že je treba zase ísť
chvíľu s ľudom a reformovať.
A potom prišiel august 1968. Po 21. auguste
zo Žiliny emigrovali desiatky rodín, vtedy takzvanej pracujúcej inteligencie. Mohli si to dovoliť.
Dobre ovládali aspoň jeden západný cudzí jazyk a túto slobodu rozhodnutia sa v rokoch
šesťdesiatych pokúsili odovzdať aj nám.
Helena Nosková
Autorka je historička
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21. august 1968 objektívom
fotoreportéra
Udalosti spred 40 rokov očami Ladislava Bielika
a s komentárom jeho syna Petra
Ak vám tvár Petra Bielika na priloženej fotograﬁi niečo hovorí, tak sa nemýlite. Áno, je to redaktor slovenskej spravodajskej
televíznej stanice TA3, kde pracuje už niekoľko rokov. K novinárčine nemal ďaleko, pretože obaja jeho rodičia – mama
Alica a otec Ladislav – boli žurnalisti. Peter Bielik prišiel do Prahy na vernisáž výstavy fotograﬁí svojho otca v Galérii Slovenského inštitútu, kde sme ho požiadali o rozhovor.
Foto Pavel Meluš

Ako vznikal celý výstavný projekt fotografií tvojho otca?
Tento rok sme sa sústredili až na dva projekty,
pretože je okrúhle 40. výročie okupácie. Prvým z nich je kniha „Ladislav Bielik – August
1968“. Pri jej tvorbe sa stretla naozaj úžasná
partia ľudí. Texty vytvoril Eugen Gindl a koncept s netradičným formátom Pavel Meluš.
Obaja otca veľmi dobre poznali a do práce
investovali značné úsilie. P. Meluš a jeho syn
Boris zároveň prišli s myšlienkou zorganizovať výstavu „Ladislav Bielik: Výstava v parku
1968 – 2008“ priamo na Šafárikovom námestí, kde otcove fotografie zo 68-eho väčšinou vznikli. Pri nej nám veľmi pomohol aj architekt Ivan Kepko. Bez týchto ľudí by otcove
negatívy možno doteraz trčali niekde v pivnici
a nikto by o nich nevedel.
Opisoval ti otec niekedy spôsob, ktorým fotografoval 21.augusta?
Žiaľ nie, na to som bol ešte zrejme malý. Ten
spôsob je však veľmi dobre čitateľný zo sa-

motných fotografií. Otec stál vždy v centre
diania, ale zostával nepozorovaný a nezúčastnený. V tých jedinečných chvíľach dokázal zrejme veľmi efektívne potláčať strach,
inak by iste nevznikla napríklad séria fotografií so strieľajúcim sovietskym dôstojníkom,
ktorého zobrazil len z niekoľkých metrov. Je
vidieť, že tak, ako v športovej tvorbe, tak aj
pri fotografiách z okupácie zohráva hlavnú
úlohu ľudská tvár a jej výraz v dramatickej situácii.
Podarilo sa ti zistiť okolnosti, za ktorých vznikla najznámejšia slovenská fotografia „Muž s odhalenou hruďou pred
okupačným tankom“?
Fotografia vznikla 21. augusta niekedy pred
deviatou ráno. Emil Gallo, muž na fotografii, pracoval ako vodoinštalatér a zrejme sa
vracal z nočnej smeny. Na sebe mal preto
košeľu a robotnícky overal. Pred tank sa
postavil vo chvíli, keď schádzal zo Starého
mosta. Podľa očitých svedkov scéna trvala
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Sila fotografií je neraz taká veľká, že všetky komentáre či poznámky k ním sú zbytočné. Plne to platí aj o historických snímkach
slovenského fotografa L. Bielika, ktoré vznikli 21. augusta 1968 v Bratislave.
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Čo robil tvoj otec predtým a potom,
aký bol?
Otcovou vášňou bol šport a azda aj preto
sme spolu s bratom športovcami viac či menej dodnes. Otec mal svojský humor a vedel nás usmerniť vždy vtipne, ale pritom
láskavo. Z jeho športovej tvorby je cítiť dokonalá znalosť každého športového odvetvia a jedinečný zmysel pre vrcholné situácie.
Pamätám si napríklad deň, keď sme boli fotografovať – otec vravieval, že ideme fotografovať obaja – klub ľadových medveďov.
Dopadlo to samozrejme tak, že do ľadovej
vody vošiel aj on sám a dokonca nahováral
aj mňa, sedemročného fagana. Mame sme
to, pochopiteľne, nepovedali.
Ako sa podpísal jeho dramatický
a tragický osud na tvojom živote? Mal si
niekedy nejaké problémy?
Problémy mám dodnes. Vyrastať od deviatich rokov bez otca nie je veru žiadna slasť
a niekedy mi jeho pevná ruka veru chýba.
Je mi však jasné, že ak by sa bol osud vyvíjal inak, tak aj ja by som bol dnes iný.
Možno lepší, ale možno aj horší, taký, ako
deti známych rodičov niekedy bývajú. Môj
život je zatiaľ veľmi tvrdou školou, v ktorej
nemám nič zadarmo a asi preto si to, čo
mám, viem aj viac vážiť. Naučil som sa neuhýbať problémom, ale riešiť ich a prechádzať cez ne. Ľudové „Čo nás nezabije, to
nás posilní“ a Werichovo „Keď nejde o život, ide o hovno“, beriem ako súčasť svojho
pohľadu na svet.
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Kedy si si začal uvedomovať, že máš
doma historicky nesmierne cenné a zároveň umelecko-dokumentárne veľmi hodnotné dielo?
Asi niekedy v roku 1990, keď Pavel Meluš
zorganizoval prvú výstavu „ČSSR: August
68 vo fotografií“. Ulieval som sa vtedy zo
školy a chodil som sa dívať, ako ľudia reagujú na otcove fotografie. Boli to úžasné
emócie – od plaču cez zarazenosť až po
spontánny smiech. Ak by boli tie zábery
obyčajné, tak by ľudia na ne takto nereagovali.

udalosti spred 40 rokov očami Ladislava Bielika

iba pár sekúnd. Pokiaľ viem, tak otec sa
s Gallom potom už nikdy nestretli. Sme však
v kontakte s jeho dcérou Emíliou, ktorá žije
v Petržalke a do knihy nám poskytla rodinné
fotografie, ktoré zobrazujú jej otca v menej
dramatických okamihoch.
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21. august 1968 objektívom fotoreportéra

Aké sú reakcie ľudí na tento projekt?
Vedel by si ho porovnať napríklad so
snímkami Josefa Koudelku? V čom sú
diela tvojho otca iné?
Viem, že aj pán Koudelka vydal nedávno
knihu o roku 1968. Zatiaľ som ju nevidel,
ale viem, že rovnako, ako môj otec, aj on bol
mužom činu a že jeho fotografie z Prahy sú
úžasné. Fotografie oboch mali sčasti spoločný osud, pretože ako Koudelkove, tak aj
otcove boli v zahraničí najprv publikované
anonymne, bez mien autorov. Koudelka mal
asi šťastie, že mohol z ČSSR odísť a obhájiť si autorské práva. Otec zostal a rozhodol
sa splodiť ďalšieho syna, teda mňa. To, či sa
nakoniec rozhodol správne, ukáže čas...
Čo pre teba znamená August 1968?
V čom je tento projekt cenný pre mladú
generáciu?
Je to poznanie, že kým veľké národy čerpajú silu z masy a mohutnosti, tak malé národy majú iné, oveľa jemnejšie a rozumnejšie zbrane. To, že Emil Gallo, podobne ako
ten študent z námestia Tienanmen v Pekingu, dokázal vlastným telom zastaviť niekoľkotonový tank, pre mňa znamená, že ten
tank je ničím v porovnaní z ľudskou bytosťou
a rozumom. Hlúpa masa kovu a železa je odsúdená na to, aby ľuďom slúžila, a nie na to,
aby ľudí zabíjala. Dúfam, že to takto pri pohľade na otcove fotografie cítia aj mladí ľudia, ktorí sa na ne chodia pozerať.
Za rozhovor ďakuje Igor Otčenáš
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Snímky © Ladislav Bielik
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Helena Nosková

Na okraj pražskej júnovej konferencie
„Panuje přesvědčení, že každé dílo vyjadřuje ideu. Už ve škole jsme se učili papouškovat, co tím chtěl básník říci“ –
povedal spisovateľ a ponovembrový politik Milan Uhde v rozhovore pre Lidové noviny, nazvanom „Byl jsem chartistou

komentáre / názory

Rok 1968 v názoroch
historikov

z donucení“. Jeho výrok i názov rozhovoru možno aplikovať na mnohé historické udalosti. Najmä tie, ktoré majú zásadný
význam pre komunistov, komunistickú stranu a jej ideológiu. Tak tomu je s rokom 1917 v Rusku, kde sa tzv. veľká história
komunistickej strany začína a pokračuje skoro celým 20. storočím v bývalom ZSSR, žiaľ, až do súčasnosti. Tak to je s rokom 1948 a vlastne všetkými rokmi po roku 1945.
vyššie uvedenému citátu M. Uhdeho. Preto na
jej dvojdňovom rokovaní v budove Senátu ČR,
ktorý menom Petra Pitharta poskytol konferencii záštitu, vystúpili s referátmi predovšetkým historici zo zahraničia: Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Talianska, Poľska, Rakúska.
Medzi nimi boli aj českí emigranti. Z krajín bývalého ZSSR bola pozvaná historička z Lotyšska
a ruská historička-emigrantka, žijúca po roku
1968 v USA. Vystúpenie lotyšskej historičky
vnieslo do konferencie pohľad do zaujímavého
a u nás málo známeho diania v troch bývalých
sovietskych pobaltských republikách a navyše
bolo rozšírené o výstavu „Ozveny Pražskej jari
1968 v Lotyšsku a Pobaltí – Charta 77, boj za
ľudské práva a samostatnosť.“ Archívne dokumenty, dobové fotografie a texty vypovedajú
o nádeji Lotyšov, Litovčanov a Estóncov, ktorú
im priniesol reformný proces v Československu
desať rokov po krvavom potlačení ich partizánskeho hnutia „lesných bratov“; v rokoch, keď
už prestávali veriť v možnosť vymaniť sa z postavenia zväzových republík. Po potlačení Pražskej jari nasledovala dlhá cesta, ktorú tieto tri republiky podstúpili s nádejou, ktorú im priniesla
Charta 77 a boj za ľudské práva. Po roku 1989
získali znovu samostatnosť a v roku 2004 vstúpili spoločne s nami do Európskej únie.
Cesta pobaltských republík k nezávislosti
potvrdila, že rok 1968 a Charta 77 v Československu mali medzinárodný význam.
K tomu sa priklonili referujúci z Francúzska,
Talianska i ďalších krajín.
Na konferencii predniesol referát i slovenský
historik Jozef Žatkuliak, autor knihy o roku
1968 a česko-slovenskej federácii. Zachytil
osobitosť slovenského vývoja, ktorý smeroval
k presadeniu federácie v rámci demokracie.
Boj o demokraciu mal však ohnisko v Prahe.
Záverečnú diskusiu historikov – pamätníkov

a reformných komunistov z roku 1968 moderoval historik a riaditeľ Ústavu súčasných dejín Akadémie vied ČR Oldřich Tůma. Len na
okraj treba pripomenúť, že moderátor a hlavný
organizátor nikdy nebol členom komunistickej
strany. Bol účastníkom študentského hnutia na
FFUK v Prahe koncom 60. rokov 20. storočia.
Konferencia bola živá, netradičná, v rozpore
s citátom Milana Uhdeho. Ďaľšia konferencia o roku 1968 sa uskutoční v Olomouci na
pôde Palackého univerzity, kým v septembri bude podobné podujatie v Smoleniciach.
Výmenu názorov organizuje Historický ústav
SAV v spolupráci s pražskými kolegami. 16. –
17. októbra 2008 sa uskutoční študentská vedecká konferencia k roku 1968 v priestoroch
Ostravskej univerzity, a to pri príležitosti otvorenia už spomenutej výstavy „Ozveny pražskej
jari“. Na jej vzniku sa podieľal i Klub slovenskej kultúry. Výstava putuje po českých mestách pod záštitou Argity Daudze, veľvyslankyne Lotyšskej republiky v ČR.
Autorka je historička
Foto autorka
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Komunistickí historici iniciatívne spracovali
medzivojnové roky ČSR a aj tento krátky úsek
histórie poznamenali svojou ideológiou. A rok
1968 by si mali nechať ujsť? Veď bývalí reformní komunisti ho považujú za očistu aspoň
časti komunistickej ideológie, ktorej sami podľahli; očiste, ktorej zabránili sovietske tanky.
Podľa reformných komunistov mohol byť komunizmus reformovateľný a ako taký mal vytvoriť demokratickú spoločnosť. To by snáď
mohol, keby sa vzdal tézy o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti. Keby sa však
vzdal vedúcej úlohy, začala by fungovať demokratická spoločnosť a tá by ho pomocou
politických strán v demokratickej pluralite názorov pomerne rýchlo zahnala „na smetisko
dejín.“ V nezrieknutí sa vedúcej úlohy strany
spočíva aj celý problém vtedajšej českej a slovenskej spoločnosti. Ľudia ochromení povojnovými rokmi a tlakom Sovietskeho zväzu na
Československo, rovnako ako ústretovosťou
národných komunistov voči straníckemu vedeniu v ZSSR, nerozpútali protestné akcie veľkých rozmerov, ktorými by dôrazne apelovali
na západné veľmoci. Logicky, veď ČSSR bola
stále komunistickým štátom, s vedúcou úlohou KSČ, jej úzkou spoluprácou s KSSZ a komunistickými stranami štátov združených vo
Varšavskej zmluve. Preto bola možná rýchla
„pomoc“ zo strany Varšavskej zmluvy pod velením ZSSR a nezasahovanie západných veľmocí do tzv. vnútorných vecí tohto spoločenstva. Pomoc emigrantov však bola zaručená.
Cieľom konferencie o roku 1968, ktorú v júni
t.r. usporiadal Ústav pre súčasné dejiny AV ČR
v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami, vrátene Veľvyslanectva Lotyšskej republiky v ČR a Štátnych
archívov v Rige, bolo predostrieť jej účastníkom pohľad na tento rok zvonku a nepodľahnúť
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40. výročie – august 1968

O pripravovanej
medzinárodnej vedeckej
konferencii k roku 1968
Miroslav Londák
Rok 1968 patrí k významným medzníkom slovenských novodobých dejín nielen v československom, ale i medzinárodnom kontexte. Dve desaťročia absolútnej vlády komunistickej strany, ktoré mu predchádzali, sa niesli v znamení sociálnych ideálov, ale priniesli aj mnohé vytriezvenia.
Režim morálne skompromitovaný tragickými kauzami z 50. rokov minulého storočia
sa prejavil aj ako ekonomicky nedostatočne
efektívny. V desaťročí predchádzajúcom
nášmu výročiu už zápasil s dôsledkami ťažkej ideovej krízy, no i krízy spätej so zameraním celkovej koncepcie ekonomického
rastu, ktoré s rokom 1968 napokon priamo
súviseli a boli jeho kauzálnou súčasťou.
Snaha o reformu celého spoločensko-ekonomického systému v Československu
v roku 1968 však zároveň nastolila otázku,
či je vskutku možné úspešne reformovať

taký spoločenský systém, ktorý sa praktizoval v Československu po roku 1948 a či
sa môže stať alternatívou západných demokracií.
Hlavným zámerom organizátora pripravovanej konferencie – Historického ústavu
SAV v Bratislave – je poskytnúť dostatočný
priestor nielen historikom, no i vedeckým
pracovníkom ďalších spoločensko-vedných disciplín (filozofom, sociológom,
ekonómom, kulturológom a i.) na to, aby
sa už s dostatočným časovým odstupom
mohli zamyslieť nad tými spoločenskými
premenami, ktorými prechádzalo Slovensko a Československo v čase, keď
už uplynulo 20 rokov od februára 1948,
resp. aby sa mohla dať relatívne vyčerpávajúca odpoveď na tú, stále sa navracajúcu otázku, či daný spoločenský systém
by mohol byť životaschopný po realizovaní
zamýšľaných reforiem – alebo boli oni len
chimérami – resp. či neexistuje žiadna
alternatíva demokracie a trhovej ekonomiky. K riešeniu takto nastolených otázok
sme prizvali kolegov z Českej republiky,

ako i ďalších odborníkov zo zahraničia,
ktorí sa danou problematikou zaoberajú.
Zámerom organizátorov bude pripraviť na
základe prednesených príspevkov kolektívnu monografiu.
Autor je historik
Foto © Ladislav Bielik

1968
Medzinárodná vedecká konferencia k 40.
výročiu pokusu o reformu socializmu sovietskeho typu v Československu
Organizátor konferencie: Historický ústav SAV, Bratislava
Spoluorganizátor: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Praha
Miesto konania konferencie: Smolenice
Termín konania konferencie: 7. – 9. októbra 2008
Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedu vlády SR pána Dušana Čaploviča a pod záštitou
veľvyslanca ČR v SR pána Vladimíra Galušku
Kontakt: Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Historický
ústav SAV
E-mail: Miroslav.Londak@savba.sk; histsiko@savba.sk
Tel.: +421 252 925 753, kl. 123
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Blok I.: Slovensko, socializmus, politika, ekonomika a rok 1968
F. Novosad: Režim a spoločnosť v systéme „reálneho socializmu“ B. Zala: Rok 1968 v Československu očami filozofa J. Pešek: Politický vývoj na Slovensku do roku 1967 M.
Londák: Slovenská ekonomika na prahu r. 1968 – dvadsať rokov po februári 1948 J. Vondrová: Pražská jar 1968 S. Sikora: Československá jar 1968 a Slovensko I. Laluha:
Snaha o reformu v roku 1968 – reformy, reformátori, vízie a programy N. Kmeť: Ponímanie demokracie v reformnom procese Z. Jirásek: Rok 1968 a ekonomická reforma v Československu J. Žatkuliak: Federalizácia Československa O. Felcman: Československý parlament v roku 1968 R. Letz: Slovenský výbor na obranu ľudských práv
J. Haľko: Cirkev na Slovensku a rok 1968 Š. Šutaj: Slovenskí Maďari a rok 1968 M. Šemšej: Odpor občianskej spoločnosti na Slovensku proti okupácii Z. Doskočil:
Gustáv Husák – z pragmatického reformátora prvý muž normalizácie V. Goňec: Dobová reflexia politického exilu
Blok II.: Rok 1968 v medzinárodnom kontexte
M. Štefanský: Vojensko-politické súvislosti roka 1968 S. Michálek: Postoj USA k invázii J. Dejmek: Komunistické Československo a Velká Británie 1963 – 1968 E. Ivaničková: Aktivity SED proti reformného hnutiu v Československu J. Kiss: Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1969 Korovicyna (RU) : Rok 1968 a jeho ohlas
vo východnej Európe R. Sobehart: Pražská jar očami západonemeckej verejnosti Z. Poláčková: Postoj Rakúska k invázii Larmola Heikki (Fínsko): Československo roku
1968 a Fínsko Ľ. Hallon: Formy hospodárskej spolupráce Slovenska s krajinami voľného trhu v rokoch 1968 – 1970 Historik z Poľska – v rokovaní (v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľska a Spoločnosťou A. Dubčeka)
Blok III.: Slovensko, spoločnosť, kultúra a rok 1968
E. Londáková: Slovenská (kultúrna ) inteligencia v roku reforiem D. Podmaková: Slovenské divadlo v siločiarach spoločnosti na konci 60. a zač. 70. rokov 20. storočia J. Mervart: Spisovatelia a Pražská jar 1968 J. Leikert: Ladislav Mňačko V. Bakoš: Štrukturalizmus – za a proti. K osudom jednej vedeckej školy v 60. a 70. rokoch 20. storočia Z. Profantová: Rok 1968 v zrkadle mikrohistórií M. Vrzgulová – Rok 1968 v reflexiách jednej generácie M. Blahynka: Odraz roka 1968 v slovenskej opere A. Hudek: Historiografia
a rok 1968

Igor Otčenáš

Luna, Bratislava 2008
Je vskutku istým paradoxom, že o Mňačkovi
doposiaľ vlastne neexistuje jediný koncíznejší
literárno-historický či literárno-kritický text.
Leikert poznamenáva, že v príprave na napísanie knihy to zarazilo aj jeho samotného,
keďže sa domnieval, že o takom významnom
– a vo svojej významnosti o to kontroverznejšom – autorovi musí existovať niekoľko relevantných štúdií. Neexistujú. Už len v tomto
zmysle je význam Leikertovej práce takmer
fundamentálny. A to nielen ako príspevok ku
kritickej analýze a reflexii tvorby L. Mňačka samotného, ale aj ku skúmaniu zložitého obdobia našej histórie (tej tzv. veľkej i tej literárnej)
po roku 1945, resp. 1948. Autor poznamenáva, že v modernej slovenskej literatúre vari
niet takej vyhranenej a teda takej protirečivej
osobnosti, akou bol práve Ladislav Mňačko.
Presvedčený komunista, partizán a stalinistický novinár stáva sa pochybovačom, potom
kritikom a neskôr nezmieriteľným nepriateľom systému, ktorý spoluvytváral.
Leikert pozoruhodným spôsobom mapuje
Mňačkovu cestu k proletárskemu presvedčeniu a jeho službu myšlienke všeobecnej
rovnosti a internacionálneho bratstva či už
priamo v Slovenskom národnom povstaní
alebo neskôr v profesii žurnalistu. Ale zároveň si na detailoch všíma, ako pozoruhodne
sa začala Mňačkova cesta skrúcať iným smerom, ako na neho prestáva pôsobiť fascinácia komunistickou ideou. Leikert zdôrazňuje,
že Mňačko nebol obyčajným straníckym verklikárom, propagandistom a agitátorom. Naopak, bol to v tomto ohľade špičkový človek.
Ale práve iba takíto ľudia dokážu – v istom
zmysle – urobiť rázny a hodnoverný obrat čelom vzad a poprieť samých seba tak, aby sme
im uverili. Ide totiž o to, že ruka v ruke, ako
zdôrazňuje Leikert, s talentom kráča aj sebakritickosť. To sa ukázalo byť Mňačkovým
zásadným charakterovým rysom. Akonáhle
pochopil súvislosti, keď si dosadil do pofebruárovej politickej šachovnice konkrétnych ľudí,
ktorých osobnostné a odborné limity poznal
(napr. v prípade Klementa Gottwalda), kritický
duch mu nedovolil mlčať. A mohli sme mu veriť, že to myslí rovnako vážne, ako predtým

vážne myslel svoje komunistické presvedčenie. Mňačko, píše Jozef Leikert, nemusel „vyvažovať“ zmenu svojich postojov: on jednoducho a rázne zabuchol dvere za istou kapitolou
minulosti a naplno sa angažoval vo veciach
v úplnom protiklade. Napokon, v istom zmysle
majú práve „insideri“ mňačkovho typu istú výhodu: poznali totiž súkolie systém zvnútra,
boli jeho súčasťou i aktívnym prvkom. Sú teda
do značnej miery hodnovernejší a presvedčivejší. Pravda, len vtedy, ako som už poznamenal, ak sa odvaha snúbi s talentom.
U Mňačka ide o symbiózu na vysokej úrovni:
napokon, bol to on, starý komunista, ktorý
vymyslel vari najvýstižnejšiu kritickú charakteristiku komunistického režimu a úlohy jeho
pohlavárov v ňom, ktorá doslova zľudovela:
takto chutí moc.
Ešte raz treba zdôrazniť, že kniha Jozefa
Leikerta nie je vedeckou prácou, preto je
v nej prípustná istá nadmernosť literárnosti.
V každom prípade je však poctivou knihou,
podloženou vysokou mierou osobnej autorovej angažovanosti pri získavaní originálneho materiálu a podkladov. S nádejou teda
možno očakávať druhú časť monografie
(Mňačko po roku 1968), ktorá doplní recenzovanú knihu a v celej komplexnosti nám odpovie na to, aký bol Ladislav Mňačko.
Autor je kultúrny atašé, riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe a publicista
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Jozef Leikert (nar. 1955 v Zlatých Moravciach)
patrí k popredným slovenským historiografom
a spisovateľom literatúry faktu – zároveň však
je aj básnikom. Jeho žánrové a tematické rozpätie je vskutku úctyhodné. Medzi jeho profilové diela patria monografie o Vavrovi Šrobárovi, Pavlovi Štraussovi i Ladislavovi Hanusovi.
Čitateľský úspech zožal knihou rozhovorov
s hercom Jozefom Kronerom Osud tak chcel.
V knihe Sny v okovách sa venoval osudom
českých študentov v koncentračnom tábore
Sachsenhausen. K 60. výročiu brutálneho
rozohnania študentskej demonštrácie proti
uzavretiu českých vysokých škôl nacistami
v roku 1939 napísal knihu Čierny piatok sedemnásteho novembra. Venuje sa aj iným témam. Je napríklad autorom pozoruhodného
kompendia 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska. Ako básnik je autorom šiestich zbierok a dvoch básnických výberov. Je
predsedom Klubu literatúry faktu a súčasne aj
predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, združujúcej šesť samostatných
slovenských spisovateľských organizácií.
Leikertova tvorivá aktivita neutícha. Najnovším prírastkom do jeho bibliografie je
prvá časť historicko-publicistickej monografie o významnom slovenskom novinárovi,
spisovateľovi a občianskom aktivistovi Ladislavovi Mňačkovi, nazvaná Taký bol Ladislav
Mňačko. Už zo samotného názvu vyplýva, že
nejde o prísnu vedeckú štúdiu mnohovrstvovej Mňačkovej tvorby, ako skôr o hľadanie
osobnostného profilu L. Mňačka, v ktorom je
psychologická či charakterová profilácia protagonistu rovnako dôležitá (ak nie ešte viac)
ako samotné autorovo dielo. Autor to, napokon, aj otvorene priznáva v krátkom úvode.
Popri dôvodoch prečo sa rozhodol písať
práve o Mňačkovi, hovorí aj o metóde tvorby,
postavenej väčšmi na tzv. oral history, než
na vysedávaní v archívoch (aj keď treba poznamenať, že miera Leikertovej práce v archívoch je nevšedne rozsiahla, ba až minuciózna, čo do istej miery oslabuje plynulosť
čítania textu – mám tu na mysli početné citácie a odkazy na rôzne protokoly či zápisnice
z kadejakých spisovateľských schôdzí).

nové knihy / recenzia

Jozef Leikert: Taký bol
Ladislav Mňačko
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Prílivové vlny Slovákov do
Čiech a na Moravu po roku
1945 do roku 2005 (6. časť)
ako východisko pre kultúrny a sociálny kapitál
súčasnej slovenskej menšiny v Českej republike
Helena Nosková
V ďalšej časti príspevku o migrácii Slovákov do ČR hovoríme o období 50. a 60. rokov 20. storočia.
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Hrázdený dom v okolí Chebu – hospodárska usadlosť
v Horných Lažanoch, ktorú v roku 1948 získala rodina
slovenského reemigranta z Rumunska a žila tam ešte
v roku 1996
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Z rokovania Predsedníctva ÚV KSČ vzišiel
„Návrh na riešenie situácie v pohraničí,“
podľa ktorého bola „najpálčivejšia situácia
v západočeskom pohraničí spôsobená častými odchodmi Slovákov a riedkym osídlením“. Návrh uznesenia obsahoval bod II,
podľa ktorého bolo nutné zriadiť v úrade
predsedníctva vlády do 15. 4. 1952 účelný
aparát na čele s vládnym zmocnencom. Ten
„by koordinoval akciu osídľovania pohraničia po dohode s príslušnými rezortmi“. Z pohraničia mali najskôr odísť ľudia, ktorí by
mohli podrývať dobrú morálku dodatočných
osídlencov. Preto príslušné orgány vyhoto-

vili správu o prípravách odsunu niektorých
osôb z pohraničného pásma s dátumom 8.
3. 1952.
Podľa prípisu R. Slánského zaslaného Osídľovacej komisii pri ÚV KSČ bolo žiadúce:
„1. zavést v časopisu Funkcionář samostatnou stránku pro pohraničí, kde budou řešeny otázky, které zajímají naši stranu v pohraničí a které otázky mají být projednávány
v osídlovacích komisích.
Pomocí Funkcionáře dodat mezi stranické
kádry osnovy referátů do místních organizací zhodnocující politicky nejdůležitější
opatření, jež se týkají všeho členstva v pohraničí a udržovat úzký kontakt s našimi
funkcionáři v českém pohraničí.
...hodnotit specifické problémy, které se
v pohraničí vyskytují, upozorňovat funkcionáře na nedostatky v práci, hodnotit stranickou práci v závodech, některé závody nemají organizaci vůbec. Tempo dělnického
osídlování postupuje velmi rychle, strana
musí věnovat náborové práci mezi dělníky
velkou pozornost.
...budou vysílány speciální brigády kádrových pracovníků a disciplinárních komisí, které by mohly dokončit přeregistraci
a očistu strany v pohraničním území.
2. Otázka oživení osídlovacích komisí strany
při krajských, okresních výborech strany –
nemají dostatek materiálů, zdrojem jejich
poučení je časopis Osídlování. Schází jednotné direktivy z ústředí, plán politické
práce, plán dozoru strany nad činností lidových orgánů ve věcech osídlování, politicky
jmenovitě k rozdělení nepřátelského majetku, přídělu živností a rodinných domků,

přídělu nábytku, motorových vozidel, k přípravě deputačního zákona.“
Z rokovania vyplynulo posilnenie postavenia
spomínanej komisie. Komunisti organizovali
propagačné kampane, venovali sa popularizácii rôznych nariadení a opatrení. Ich zámerom bolo, „aby sa najširšie vrstvy pracujúceho ľudu dozvedeli, že sú to komunisti,
ktorí presadzujú dobrú vec.“
Dodatočné osídľovanie pohraničia v poľnohospodárstve bolo veľmi potrebné ešte po
dobu nasledujúcich desiatich rokov a vyvolávalo veľa ďalších drobných migrácií. Kolektivizácia a zakladanie jednotných roľníckych
družstiev presunom migrantov ešte napomáhali. Krajské a okresné národné výbory
zaviedli akýsi kolobeh poľnohospodárskych
pracovníkov, ktorí sa necítili viazaní ku kolektivizovanej pôde a prichádzali v rámci náborových zmlúv či dohôd medzi jednotlivými
českými a slovenskými okresmi. Tento druh
migrácie sa skončil v roku 1958. Čiastočne
bol obnovený v polovici 60. rokov, kedy sa
však migrácia dotkla už len niektorých oblastí severnej Moravy a severovýchodných
Čiech.
Dlhodobejšia sa ukázala migrácia do priemyslu. Stálymi slovenskými obyvateľmi v pohraničných krajoch sa stali slovenskí reemigranti z vyššie uvedených krajín, ktorí
v nich našli nový domov. Mladá generácia
sa v pohraničí stabilizovala a zakladala nové
rodiny, ktoré z menších obcí smerovali postupne do okresných a krajských miest.
S ponukou pracovných miest či za vzdelaním prichádzali aj do Prahy, kde sa usídľovali natrvalo.

história

Vplyv na posilnenie percentuálneho zastúpenia slovenského obyvateľstva v Čechách
v tomto období mala okrem uvedených presunov aj vojenská migrácia a presuny špecialistov do niektorého priemyselného odvetvia (napr. odvetvia ťažby palív, ako aj do
chemického, textilného a stavebného priemyslu).

Hrázdený dom s hospodárskym dvorom a „vejminkem“ po miestnom nemeckom hospodárovi, okolie Chebu –
v roku 1948 osídlený slovenskými reemigrantami z Rumunska

Horný Slavkov, pôvodne starý nemecký cintorín s hrobom slovenského osídlenca

krajná etnológia, katedra severských jazykov atď. I České vysoké učenie technické
malo katedry, ktoré na Slovensku neexistovali. Iné odbory boli len na Slovensku, kam
zasa odchádzali za špecializáciou českí študenti (doprava v Žiline, drevárstvo vo Zvolene apod). Veľa mladých ľudí po dokončení

štúdia našlo prácu i nový domov v Čechách
a na Morave. Medzi frekventované mestá
patrila Praha, Hradec Králové, Olomouc,
Brno, Ostrava atď.
Autorka je historička
Foto Jiří Nosek st.
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Príliv Slovákov v 60. rokoch 20. storočia
V prvej polovici 60. rokov pokračovalo sťahovanie Slovákov do Čiech a na Moravu za
prácou. Výrazný príliv zaznamenávala naďalej severná Morava, predovšetkým mestá
Ostrava, Karviná a Bohumín. Sezónne a týždňové dochádzanie robotníkov vlakmi a autobusmi z Kysúc a Oravy sa stalo pravidlom.
Okrem toho časť „týždňovkárov“ využila príležitosť získať byt na nových sídliskách a do
Ostravy, Karvinej, Havířova i ďalších miest
sa vzápätí presťahovala – na 10 – 20 rokov,
prípadne až do dôchodkového veku, keď už
títo ľudia uvažovali o návrate na Slovensko.
Základná škola s vyučovacím slovenským jazykom v Karvinej mala dostatok žiakov a rozrastala sa.
Do východných a severných Čiech prichádzali ľudia zo Slovenska za prácou v textilnom priemysle, kým v prípade severných
a stredných Čiech šlo najmä o chemický
priemysel. Pracovné i bytové podmienky
boli v českej časti republiky lepšie ako na
Slovensku, a tak sa veľa Slovákov sťahovalo
aj s rodinami.
Do vtedajšieho západného vojenského
okruhu prichádzali slúžiť slovenskí dôstojníci a poddôstojníci, absolventi vojenských
škôl na Morave a na Slovensku. Slovenskí branci boli zaraďovaní zo základnej vojenskej služby do západného vojenského
okruhu, tzn. do Čiech, aby ich vzdialenosť
od domova bola čo najväčšia. Českí branci
zasa odchádzali na Slovensko. Mnohí slovenskí vojaci si založili v Čechách rodiny
a na Slovensko sa nevrátili. Tento trend pokračoval aj v 70. rokoch 20. storočia.
Do Prahy prichádzali aj slovenskí študenti,
väčšinou na rôzne fakulty Karlovej Univerzity. Študovali na lekárskej fakulte, na fakulte
hygieny – jedinej v celej republike, fakulte
jadrovej fyziky (takisto jedinej v celom Československu), na matematicko-fyzikálnej fakulte i prírodovedeckej fakulte. Niektoré
odbory na filozofickej fakulte sa tiež dali
študovať len v Prahe, kde boli katedry sinológie, orientalistiky, politológie, cudzo-
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Kolísavost a nestálost (1. část)
Zdeněk Eis
Obojí – kolísavost i nestálost – prožívá každý člověk. Důležité je v jaké míře a jakým způsobem. Prostě kolísavost a nestálost vnímá každý alespoň občas jako újmu a počátek ztráty jistot a ovládání sebe sama. V této souvislosti se ptáme jak
se kolísavosti a nestálosti vyvarovat či jak ji „udělat“ alespoň snesitelnější. Kolísavost a nestálost se projevuje jako trvalá
součást našeho života. Kolísavost a nejistotu člověk vnímá jako ohrožení svých životních jistot, jako riziko ztráty toho
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pevného, oč by se mohl opřít, na čem by v průběhu své existence mohl stavět.
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Každý, kdo žije s vědomím své vlastní kolísavosti a nestálosti, může pociťovat nespokojenost se sebou samým. Může se niterně
trápit, když hledá cestu ze svých vnitřních
nejistot. Přitom však nejistoty chápe jako
legitimní součást svého vlastního bytí. V určité míře mají tyto obtíže vždy ve své moci
člověka. A to on sám může pociťovat jako
nedůstojnou roli rukojmí, jako bolestivou
ztrátu osobní svobody. V tomto procesu neustálých nároků přizpůsobovat se probíhajícím změnám je opakovaně vybízen si uvědomovat, že je v daném okamžiku nucen
zvládnout sama sebe nebo se orientovat dostatečně v prostředí, v němž žije.
V současné společnosti je v mnoha směrech
aktuální neukotvenost člověka, který si není
nebo si náhle přestává být jist svým sebepojetím, svým světonázorem, svou vlastní pozicí
před sebou samým i před ostatními. Neukotvený člověk intenzivně prožívá vlny prázdnoty.
Takové rozkolísávání psychosociální identity
bývá doprovázeno ztrátou či poškozením dosavadních osobnostních struktur a jedinec
tím fakticky upadá. Proti vnějším projevům
těchto stavů se člověk brání upevňováním
osobní integrity. Nové a nové činy v průběhu
lidského života do jisté míry čelí kolísavosti
a nestálosti. Člověk v těchto okamžicích se
ptá kdo je, a to vůči sobě samému i vzhledem
k sociálnímu a civilizačnímu prostředí. Kolísavost může být děsivá už tím, jak dlouho se dokáže prosazovat i navzdory tomu, že se jí člověk vzpírá a vynalézá prostředky, jimiž by se
dalo rizikům účinně čelit. Tak se z nových poznatků rodí snaha vymanit se z osobní poddanosti, z pohlcení, z rabství v sobě samém
anebo ve vztahu k druhým.
Základní charakteristikou existence člověka
je jeho všestranná proměnlivost. A ta působí
na člověka po celou dobu jeho života, mění
se v čase a vytváří vždy jiná rizika – mentální, organická i sociální. Sotvaže se jedinci
v určité proměňující se etapě podaří ukot-

vit, a to se mu v danou chvíli obvykle nezdaří
plně, už je zde přítomen nárok budoucího
vývojového pohybu, směřujícího začasté
k něčemu nepoznanému. Tento proces je
spojený s dalšími osobními a životními požadavky. Zkušenosti s adaptací nemohou být
z podstaty věci zcela ustálené nebo v úplnosti předatelné následujícím generacím.
Zůstávají však v kulturní „paměti“, ale jejich
plná použitelnost pro praxi těch, kdo přicházejí, zůstává otevřená.
Každý z nás občas pociťuje neurčitý „tlak“,
všudypřítomný moment hrozby základního
životního znejistění plynoucí z nedokonalé
ukotvenosti člověka v životě. Z části je to
dáno také tím, že změny se v životě jedince
prosazují v první řadě jako chaos, který bytost v různých rovinách jejího bytí pohlcuje a rozvrací. Proto se také člověk snaží
všechny změny vždy co nejlépe uchopit,
utřídit, periodizovat za pomoci pojmů, teorií, rituálů či společenských pravidel. Podmaňování si chaosu kolem člověka i v něm
je náročný, nikdy nekončící proces.
Naše nelibě pociťovaná životní neurčitost
provázená kolísavostí je ve svém celku vždy
důsledkem různorodě působících vlivů, pro
jedince v daném okamžiku bezprostředně
neuchopitelných. Přesto je člověk trvale nucen tlaku životních daností vzdorovat, podmaňovat si je a usilovat o přiměřenou stabilitu,
aby nebyl významným způsobem ohrožen
psychickou, sociální či dokonce biologickou
dezintegrací. Tato preventivní nutnost zachování sebe sama není neproblematická, bezkonfliktní. Naopak, je provázena právě řadou
chyb a nepřesností. Člověk se tomuto tlaku
pokouší čelit tím, že se snaží u sebe i kolem
sebe uvědomovat si, kým je, aby byl schopen
aktivně využívat možnosti tvořivé sebekonstituce i sebeobnovy, které potřebuje k osobnímu i společenskému přežití.
Na kolísavost a s ní související nejistoty v životě člověka se nemůžeme dívat jen jako

na něco záporného, co do života vnáší jen
nejistoty. Určitá kladná stránka tohoto stavu
spočívá v tom, že jedinci prostřednictvím
vzdoru vůči tomuto jevu umožňuje neustále
další vlastní životní změny, které představují fundamentální podmínku životního vývoje a nedovolují mu nenapravovat vlastní
kolísavosti a nestálosti; díky tomu může jedinec v souladu se svými možnostmi a nadáním dosahovat větší životní kvality a hloubky.
Život člověka bez určitého podílu životních
nejistot v jeho bytí je pochopitelně nemyslitelný, tak jako je pro nás nemyslitelná představa dokonalé bytosti, která nikdy nepropadá kolísavosti a nestálosti. To však člověk,
který je vystaven takovým zkouškám, nedokáže vždy správně rozpoznat a 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. Lidské problémy jsou ve vědomí často
zastřené, obtížně rozeznatelné či uchopitelné. Pokusy o jejich odkrytí, které podstupuje člověk za život mnohokrát, vyžadují námahu, která subjekt nutí mobilizovat veškerý
jeho duševní potenciál.
V životě můžeme konstatovat neustálou přítomnost také vnějších nejistot přírodních
či sociálních. Ty jsou člověku dány a on
s nimi musí zápasit. Jedná se o vnější nejistoty, které rozhodně nemůže zvládnout
a které nejsou nikdy zcela ovládnutelné
a vždy v nich zůstává mnoho neuchopitelného. Člověk si nemůže sám určovat a ovlivňovat, do jaké rodiny se narodí, zda jeho
narození bude očekáváno s radostí a láskou, nebo zda se narodí náhodně či dokonce nechtěně, zda bude při narození fyzicky a mentálně v pořádku apod. Nemůže
si vybrat dobu, společenství, civilizaci ani
kulturu, do níž se narodí a kde mu bude

česko-slovenský dialóg

tence jiných lidí. Získáváním zkušeností,
vlastní praxí se hledání jistot dostává na
cestu k odbourávání mnoha nejistot, které
se mu staví do cesty. Jedinci se může stát,
že dojde ke stavu, kdy ho vnitřní rozpolcenost přivede k pocitu potřeby jednorázově
zodpovědět právě ty základní otázky, které
se táží po smyslu právě jeho života a jeho
působení ve světě. Problémy smyslu života
začínají obvykle tehdy a tam, když narazíme
na některý základní problém života a kdy se
před námi rozevře výzva či potřeba k ohlédnutí za vlastním životem. Takové ohlédnutí
často jedince „leká“, pokud nemá dostatečnou aktuální schopnost reflektovat sám
sebe. Přijetí trvalého životního zápasu s kolísavostí a nestálostí, jako čehosi přirozeného
na základě vědomé sebereflexe a praxe, je
znakem vyzrálosti každého dospělého člověka.
Neurčitost a nestálost v životě působí člověku existenciální starost ve smyslu otázky,
kterou si kdysi položil Milan Kundera: „Jak
žít ve světě, s kterým člověk nesouhlasí?“
Teprve další základní otázka jak zvládnout
vlastní život, která zakládá individuální odpovědnost vůči světu i sobě samému, je svrchovaně osobní. Odpověď na ni má mnoho
možných podob, ale všechny myslitelné podoby „zvládání“ jsou umožněny neustálým
vědomým zápasem s vlastní nestálostí a neurčitostí.
Při svých pokusech o překonání kolísavosti
a nestálosti ve vlastním životě, tváří v tvář neustálé hrozbě životního zmarnění, úpadku
a znicotnění, člověk tuší, že určitá míra cha-

osu může být pro něj sama životně přínosná
tím, že ho povzbuzuje a nutí zápasit o sebe
a o své nitro. Opakovaně si pak nastoluje
otázku po naplňování vlastního smyslu života a zamýšlí se více nad sebou samým,
nad druhými lidmi i nad svým začleněním do
historického časového úseku, v němž je mu
dáno prosazovat se a žít. Takové snahy o vyrovnání se s vlastní životní nejistotou jsou
v podstatě bytostným hledáním možnosti individuálního naplnění života.
Neznám plnou a vyčerpávající odpověď na
otázku, jak zacházet s kolísavostí a nestálostí. Nevím, co si počít se stavem, kdy člověk je se svým životem spokojen a nechce
své žití už měnit, byť by to bylo k jeho prospěchu. Řešení, po mém soudu, spočívá
na jedinci a jeho individuálních možnostech.
Poukazem na negativní potenciály kolísavosti a nestálosti rozhodně nechci říci, že je
pouze něčím negativním, ale dopad nezpracované či přehlížené rozkolísanosti je velice vážný problém. Lhostejnost vůči tomuto
jevu je velice nebezpečná v každé vývojové
etapě. Jako bytosti vydané napospas kolísavosti a nestálosti máme vždy jednu opravdovou šanci. Svým svobodným rozhodnutím se postavit 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 publicista
Kresba Jan Tomaschoff
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dáno žít. Toto vše je pro něho dané, neboť sám je do svého situačního rozvržení
pouze postaven bez možnosti vlastního
výběru. Proto řada filosofů mluvila o vrženosti člověka do života. Část těchto životních okolností, které jsou ve svém intimním
vztahu k jedinci právě velice důležité, je
později za jistých okolností částečně svobodně změněna. Často se to však děje se
značnými obtížemi nebo s nejasnými výsledky. Nejistota člověka do značné míry
vyklízí pole náhodám, které se prohlubují
a stupňují. S mnoha takovými náhodami se
setkáváme často, aniž je dokážeme objasnit, takže nakonec zůstává neobjasněno
i to, zda šlo skutečně o náhodu.
Protikladem „vnějších“ nejistot jsou niterné
nejistoty. U někoho se v životě projevují velmi
výrazně, jiný je jim vystaven řidčeji. Víme, že
niterné nejistoty jsou přirozenou součástí duševního života. Mnohá pokušení a nástrahy,
jimž je jedinec vystaven, pramení právě z jeho
základních niterných nejistot. Honba za neustálými změnami se dostavuje u lidí, u nichž
došlo 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.
Nejistoty zvyšují úzkost i obavy, které vyplývají z podstaty života a čelí všem možným
nástrahám, jimž je člověk po celý život vystaven. Nereflektované a „nezpracované“ nejistoty v existenciální i psychické rovině mohou
vést ke krizovým stavům.
Člověk si opakovaně nastoluje problém spolehlivosti a významnosti svých jistot. Často
při tom zapomíná na obtížnost jejich řešení.
Vše, co nás obklopuje, je vždy daleko složitější, než kam momentálně sahá lidská
rozumová a interpretační schopnost. Tak
se člověk ve svém životě prodírá v zápase
s chaosem k strukturovanému řádu a k určitým přirozeným a přijímaným jistotám těžce
a často nejpodivnějšími oklikami.
Kolísavost a nestálost přináší do našich
životů neustálé riziko pohlcení. Mate a zavádí nás na falešné životní cesty, takže se
musíme vracet k výchozím bodům a začínat znovu tam, kde jsme svými „nezpracovanými“ potížemi už před časem ztroskotali.
Člověk se brání tím, že hledá způsoby, jak
čelit pro příště dalším překážkám, na které
naráží a které mu za jistých okolností pomáhají zpřesnit smysl jeho vlastního života.
K tomu rovněž potřebuje chápat smysl exis-
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Premiér po dvoch
rokoch – rozdeľuj a panuj
Martin Guzi
Kabinet premiéra Roberta Fica má za sebou polčas vládnutia, teda dva roky. Nikto vtedy netušil, kam sa Slovensko pod
taktovkou Smeru-SD, ĽS-HZDS a SNS bude uberať. Správy o najhoršej z možných koalícií, návrat k 90-tym rokom minulého storočia – k obdobiu mečiarizmu, tvrdý populizmus ako norma, respektíve hrozba rozvrátenia verejných ﬁnancií však
jednoznačne prevládali nad tými inými. Čo z toho sa naplnilo, ako vyzerá Slovensko dva roky „po“ a hlavne, čo dal Fico
krajine pod Tatrami? Pokiaľ si dobre pamätám, pred dvoma rokmi som písal niečo o tom, že každý si zaslúži svoju šancu
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a napriek všetkému si treba počkať na konkrétne kroky.
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Na úvod musím povedať – Slovensko rastie,
nálady obyvateľstva sú fajn a Robertovi Ficovi všetko vychádza – zatiaľ. Slovíčko zatiaľ
platí pre všetky tri prípady.
Po pravde treba priznať, že hospodársky rast
sa Ficovi udial – prišiel k nemu ako slepé
kura k zrnu, bez jedinej námahy, bez akejkoľvek iniciatívy, jednoducho žne úrodu zasiatu
reformami bývalého predsedu vlády Mikuláša
Dzurindu. Peugeot-PSA Citroen a Kia, veľké
fabriky, ktoré sa budú rozbiehať na maximálny
objem výroby ešte niekoľko rokov, Slovensko
musia potiahnuť. Paradoxne, súčasný premiér vyhral voľby kritikou bývalej vlády a reforiem, vďaka ktorým dnes on a jeho ministri
môžu chodiť po svete a chváliť sa peknými
číslami. V každom prípade, Fico ako prvý
predseda vlády samostatného Slovenska mohol veci po nástupe do funkcie iba pokaziť, ak
nekonal, ostali rozbehnuté a prinášajú štátnej
kase efekt. S tým úzko súvisia dve veci – ako
jediný nový premiér nemusel Fico ohlasovať
úsporný balíček uťahovania si opaskov. Po
druhé – lepšia situácia prirodzene otupila záujem ľudí zaujímať sa podrobne o politiku.
Predsedovi Smer-SD sa tak jeho dôsledne
cielenou marketingovou politikou dokázal
podariť husársky kúsok – preferencie jeho
strany od volieb rástli – a to zásadne – dnes
oscilujú medzi cca 40 – 50 percentami, čo
takisto v minulosti nikto nedokázal. Otázkou
ostáva, za akú cenu.
Ako na prvé Fico absolútne rezignoval na štandardný sociálno-demokratický exkurz. Okrem
výberu koaličných partnerov za to hovoria
činy. Politika premiéra pozná tri siločiary – pomenovanie nepriateľa, populizmus a hlásenie
sa k národnému povedomiu. Ide o najjednoduchšie spôsoby oslovovania voličov, ktoré
pre svoju prvoplánovosť nemôžu zlyhať.

cca 10 000 Sk mesačne, jednorazová dávka
mi nepomôže. Lenže, pekne to zneje.
Predseda vlády vie zručne narábať so slovami. Národ tým môže poblázniť. Načas.
Mal by sa však naučiť robiť veci aj naozaj.
Lebo len ozajstní učitelia, ozajstný cestovný
ruch, ozajstné hospodárstvo a ozajstní dok-

tori môžu liečiť. Aj globalizácia a marketing
totiž koniec koncov potrebujú ozajstné produkty. A my všetci chceme Slovensko, ktoré
by stálo za to. Naozaj.
Autor je novinár
Kresby Jan Tomaschoff

Vivat, Helena Blehárová!
prijala a presťahovala sa na Moravu do Brna,
kde býva doteraz a kde prednedávnom oslávila životné jubileum. Ak sa domnievate, že
spevácku kariéru nadobro ukončila, mýlite sa.
Helena, ktorá nebola iba hviezdou spomínaného orchestra, ale aj divadla Semafor a ktorá
vystupovala s Milanom Lasicom a Julom Satinským, koncertovala s Jozefom Lauferom, Viktorom Sodomom a skupinou „Šest strýců“, sa
opäť vracia na scénu! Plánuje vydať dve nové
CD-platne, chce usporiadať niekoľko kon-

certov, rada by vystúpila v televízii. Úspešná
a energická interpretka slávneho hitu „Š-Š-Š“
je dnes šťastnou starou mamou malého Jakubka a dodnes, buďte si istí, nestratila nič
zo svojho speváckeho umenia ani ženského
šarmu. Pre trvalých fanúšikov a verme, že aj
nových poslucháčov, v súčasnosti intenzívne
pripravuje dobrý džez, swing a baladické
piesne. Máme sa teda na čo tešiť!
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Výrazná popová, ale predovšetkým džezová speváčka Helena Blehárová
(na archívnej fotografii zo 60. rokov) sa narodila v Žiline 23. júna
1943. V rodnom meste,
kde sa mala pôvodne stať zdravotnou sestričkou, sa kedysi zoznámila s českým orchestrálnym kapelníkom Gustavom Bromom, ktorý ju
angažoval do svojho slávneho big bandu namiesto Jarmily Veselej. Helena, ktorá do tej
doby spievala na amatérskej úrovni, ponuku

komentáre / názory

Témou nepriateľa, ktorý je prítomný za
všetkým, čo by chcel premiér vyriešiť, ale
bránia mu v tom napríklad zlé poisťovne,
banky, monopoly, novinári, alebo občania,
ak ide napríklad o skládku v centre mesta,
za ktorou stoja straníci Smer-SD, si predseda vlády vytvára priestor na populistickú
demagógiu.
Dostávame sa k podstate – nesporným úspechom tejto vlády je začlenenie sa do Schengenu a prijatie eura. Toto si budú s politickými
súpermi obúchavať o hlavu roky. Bohužiaľ,
pritom sa dá z pohľadu Slovenska ako takého
o pozitívach do budúcna skončiť. Pristrihnutie
krídelok zdravotným poisťovniam, keď musia
vracať zisk späť do systému, alebo kozmetické úpravy druhého dôchodkového piliera
v tomto kontexte nestoja za reč. Okrem toho
premiér žiadnu inú agendu neotvoril – odluka
cirkvi od štátu, homosexuáli, environmentálny drajv, doplnte si čo chcete – nemáme,
nie je na to vôľa zhora.
Politiku premiérových dobre znejúcich slov
dokumentuje leto 2008. Po dvoch rokoch
sme sa na začiatku leta dozvedeli, že vláda dá
na budúci rok na sociálny balíček sedem miliárd Sk, začiatkom augusta sa to dvihlo na 11
miliárd Sk. Premiéra sa v tejto súvislosti veľmi
dotkla titulka denníka Pravda, ktorá po pravde
napísala, že detské prídavky sa od 1. januára
2009 zvýšia o 3,3 eura. Náš pán premiér však
povedal, že prídavky sa zvýšia o 1 200 Sk
ročne – aj ja cítim ten rozdiel. Predmetných
100 Sk mesačne však naozaj od 1. januára
bude 3,3 eur. Neupieram právo na rozdávanie – najmä po rokoch strádania. Ale prečo
zasa plošne a nesystémovo? Napríklad – po
prvom dieťati aj druhé a tretie dostane 25 tisícový príspevok. Mám dieťa. A chcem druhé,
ale povedzte, načo mi to je. Potrebujem prežiť
materskú, aby moja žena dostávala napríklad
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architektúra

Zmenil tvár Šanghaja
Príbeh slovenského architekta Ladislava Hudeca
(1893 – 1958)
Ladislav Kaboš
Viac ako 200 slovenských architektov pôsobí v zahraničí. Je to neuveriteľné číslo. Hovorí o veľkom talente, nesmiernej
húževnatosti a odvahe. Väčšinou odišli v niektorej z emigračných vĺn (hospodárska kríza a nástup fašizmu, udalosti
z roku 1948 či 1968 atď.). Do roku 1989 sa v Československu nezverejňovali správy o emigrantoch a ich úspechoch
v zahraničí. Dnes sa postupne dozvedáme informácie o ich diele, poodhaľujeme často dramatické príbehy ich životných
peripetií a sme prekvapení, koľko uznávaných architektov dalo svetu Slovensko. Každého sprevádza iný príbeh, iný osud.
Podaktorí už za svojho života sa stali slávni vo svete a nikto doma o tom nevedel. To je aj príklad veľmi talentovaného
Ladislava Hudeca z Banskej Bystrice...

Parkhotel
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Rodinná hrobka
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Ladislav Hudec študoval architektúru na
Budapeštianskej technickej univerzite v Budapešti v rokoch 1911 – 1914. Po ukončení štúdia narukoval do rakúsko-uhorskej
armády. V roku 1916 padol – už ako dôstojník – do ruského zajatia. Poslali ho vlakom
na Sibír. Dostal sa do väzenia v sibírskom
Chabarovsku. Pri presune do zajateckého
tábora v blízkosti čínskych hraníc vyskočil z idúceho vlaku a ušiel cez blízke hranice do Šanghaja. V tom čase bol Šanghaj
piatym najväčším mestom na svete. Stal sa
cieľom dobrodruhov z celého sveta, ktorí tu
hľadali svoje šťastie... Hudec zaznamenal
v tejto „tlačenici“ úspech a rýchlo sa presadil.
V roku 1925 zakladá vlastnú architektonickú
firmu a stáva sa jedným z popredných šanghajských architektov. Realizuje niekoľko
významných mestských projektov. Jeho
24-poschodový hotel Park s prvkami neoklasicizmu (1932 – 1934) je označovaný
za majstrovské dielo v štýle art deco. Predstavuje medzník architektúry v Šanghaji.
Štyridsať rokov bol najvyššou budovou na
ďalekom Východe – známou ako prvý mrakodrap na Ďalekom Východe – a do roku
1980 i najvyššou budovou v Šanghaji. Je
symbolom starosvetskej elegancie a hovorí
sa o ňom ako o architektonickom skvoste
v histórii čínskej architektúry.
Obľúbený motív
Fotografie či prinajmenšom siluety hotela
zdobia dnes stovky pohľadníc, suvenírov
a rôznych darčekových predmetov. Budova
sa stala symbolom a útvarom, ktorý zásadne
zmenil horizont dnešného rušného finančného a obchodného centra. Dodnes so svojimi 215 izbami zariadenými až po najvyšší

luxus patrí k obľúbeným cieľom návštevníkov z celého sveta.
Hudec navrhol v Číne 37 budov: poisťovňu,
významnú šanghajskú nemocnicu, hotely,
kiná, divadlo, pivovar. Ak zahrnieme do
počtu aj menšie stavby, je to asi 60 realizovaných objektov. Jeho manželka Gisela
mala švajčiarsko-anglický pôvod. Niektoré
jeho stavby boli preto projektované pre západnú klientelu – napr. tzv. Nemecký kostol, Nemecký klub či Nemecký poštový
úrad.
Číňania hodnotia Hudeca ako najväčšieho
a najvýznamnejšieho zahraničného architekta, pôsobiaceho v Číne v rokoch 1918 –
1948. V roku 2001 mal v Šanghaji veľkú
výstavu, ktorú zorganizovalo múzem z amerického mesta Seattle (Asian Art Museum).
Prvú mu uskutočnila Lenore Hietkampová na
Viktóriinej univerzite v Kanade v roku 1998.
O Hudecovom architektonickom diele napísala i dizertačnú prácu (uvádzame jej anglický názov: Tallest Building in the Far East
as metaphor for pre-communist Shanghai.)
Keďže Hudec v Šanghaji naprojektoval aj
niekoľko kostolov, udržiaval veľmi dobré
styky s cirkvou. V roku 1947 mal odovzdať list od jezuitov v Číne pápežovi Piusovi XII. Pápež ho požiadal, aby sa stal
členom medzinárodnej skupiny, ktorá hľadala pod Bazilikou sv. Petra v Ríme ostatky
svätého Petra. Pracoval tam štyri roky –
a úspešne. Urna s pozostatkami svätca,
vystavená v bazilike, je toho dôkazom.
Je na nej uvedené aj architektovo meno.
Udalosť bola taká významná, že aj minister zahraničných vecí USA vtedy navštívil
Vatikán.
Táto práca Hudeca natoľko zmenila, že sa
začal venovať pedagogickej činnosti. Pre-

sťahoval sa do San Francisca a až do smrti
prednášal na univerzite v Berkeley.
Svet Hudeca vníma ako „Famous Czech-Hungarian Architect Ladislaus Hudec“,
„Born in 1892 in Northern Hungary – Hudec’s Marvelous Design...“ „Hungarian Named Hudec“ či ako „Ladislav Hudec –
a Czech Graduate of the Royal University
in Budapest (1911 – 1918)“, „Austro-Hungarian Lászlo Hudec“, (výstrižky zo zahraničných článkov). Netreba vedieť po anglicky, aby človek zistil, že v žiadnom texte sa
nespomína Slovensko. Nečudo. Namiesto
Slovenska sa ujala jeho pozostalosti spomínaná Viktóriina univerzita v Kanade. Vlastní
približne 550 skíc, návrhov, prezentačných
kresieb, technických výkresov (vrátane
modrotlače), cestovateľské skice a fotografie... Táto impozantná architektonická kolekcia je dielom Ladislava Hudeca a dvoch spolupracujúcich architektov. Práce Hudeca
boli preložené do angličtiny, nemčiny a čínštiny. Jeho pozostalosť obsahuje ešte dve
škatule s jeho poznámkami, fotoalbum, listy,
pamäte, osobné doklady, výstrižky novín
a vzácne časopisy. Je nesmierna škoda, že
tieto vzácne predmety (Kanaďania doslova
píšu, že dostali „poklad“) nie sú na Slovensku. Nájdeme ich v ďalekej Kanade pod archívnym číslom SC 132 Accession 96-022,
uložené pod menom LÁSZLO HUDEC.
Tridsať rokov žil Ladislav Hudec v Číne. Niekoľko rokov pred rozpútaním občianskej
vojny – ktorá zmenila charakter tejto krajiny
na dlhé roky - sa presťahoval do Švajčiarska
(1945). Po dvoch rokoch odišiel do Kalifornie, kde počas zemetrasenia v roku 1958
zomrel na infarkt.

(Pozn. red.: Autor článku pripravuje o Ladislavovi Hudecovi dokumentárny film,
ktorý vzniká v spolupráci s prof. Štefanom
Šlachtom, Dr. Henrietou Hatalovou a Slovenskou akadémiou vied; projekt podporuje Ministerstvo kultúry SR.)

Autor je televízny režisér a fotograf,
žije v Prahe
Snímky Marián Moncman (Šanghaj)
a autor (Banská Bystrica)

Country hospital
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Zabudnutý rodák
Prof. Štefan Šlachta o Hudecovi napísal: „Je
našou povinnosťou napraviť chyby vo svetovej literatúre, venovať peniaze na to, aby sme
sa o jeho osobe, jeho živote dozvedeli čo najviac a aby svet vedel, že je to umelec, ktorého
korene sú u nás. Ak sa pýšime Andym Warholom, dôvody pýšiť sa architektom Hudecom
sú dvojnásobné“. Ďalej píše: „Ak bol autorom
najvyššej budovy na svete, postavenej mimo
Severnej Ameriky, tiež to nie je maličkosť. „
Zásluhou prof. Š. Šlachtu sa v tomto roku
uskutočnili na Slovensku dve odborné konferencie o Ladislavovi Hudecovi a jeho diele.
Jedna prebehla v jeho rodisku v Banskej Bystrici a druhá v Bratislave. V Banskej Bystrici
sa podarilo nájsť rodinnú hrobku. Súčasťou

konferencie bola návšteva hrobky a pietny
akt kladenia vencov. Mesto sa tak po rokoch ujalo slávneho rodáka. Na náhrobnom
kameni poznamenanom zubom času, úplne
dole nájdeme meno Lászlo Hudec Eduard.
Dokazuje to, že jeho ostatky boli z Berkeley prevezené na Slovensko? Je to pravdepodobné. Veľa nejasností a tajomstva však
ostáva v príbehu Ladislava Hudeca dodnes.
Máme pred sebou dlhú cestu, aby sme vylúčili dohady, doplnili neúplné informácie a zaradili jeho osobnosť tam, kam právom patrí.
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Kapitola piata:
Skromnosť kontra Dior
Irena Jesenská
Dobrý deň, milé dámy. Je mi ľúto, že za romantického, letného opojenia s vôňou ruží, slnka a všetkého toho bezstarostného cvrkotu a čvirikania, prichádza na rad práve randevú v 40. rokoch minulého storočia, kedy sa nad Európou
roztiahol čierny tieň nacistickej orlice. Vzhľadom na pochmúrnu atmosféru tej doby sa ťažko vtipkuje, a tentoraz sa
už v žabu meniť nebudem. Preskočiť reakciu odevnej tvorby na otrasné skutočnosti 2. svetovej vojny jednoducho
nemožno. (Aj preto, aby sme si uvedomovali, že je skutočne skvelé, keď naše telesné schránky ohrozuje v tomto lete
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len komár či včelie žihadlo, a nie granátové črepiny.)
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Nemeckí okupanti časom obsadili i Paríž, ktorého módne prvenstvo si mienili privlastniť. Špičkoví módni návrhári však väčšinou húfne opúšťali Európu a presúvali sa za
oceán.
Spojené štáty tak vďaka kreativite imigrantov
a vlastných módnych tvorcov, najmä z oblasti filmového priemyslu, získali v rozvoji
odevnej tvorby na čas hlavnú rolu – avšak
najmä veľkovýrobou tričiek a džínsov. Význačnejšou americkou osobnosťou v modelovom odvetví bola v týchto rokoch napríklad
Vera Maxwell alebo Anne Klein.
V zásade sa vojnová doba stala pre európsku módu obdobím stagnácie a lekciou pokory. Už to nebola tá nepostojná, temperamentná a sebavedomá divoška. Všeobecné
utrpenie, hlad a nedostatok i tých najzákladnejších denných potrieb jej teraz diktovali
totálnu skromnosť a šetrenie. Musela poslúchnuť. Textilného materiálu bolo zúfalo
málo, preto skrátila a zúžila sukne a odbúrala všetky okrasné prvky, dokonca i vrecká.
Šila – či lepšie povedané párala a prešívala – čo jej prišlo pod ruku. Odomkla
skrine a zásuvky, vtrhla na povaly i do pivníc a otvorila zaprášené kufre, aby z nich vytiahla všetko, čo sa dalo zužitkovať a prerobiť v nositeľný odev. Napríklad staré záclony.
Tento jav samozrejme pretrvával ešte nejaký
čas aj po vojne, kedy sa v zbedačenej Európe šaty zhotovovali i z nájdených parašutistických padákov a podošvy topánok sa vyrábali hlavne z korku alebo slamy.
Americký pavúčik však omotal náš povojnový kontinent umelým vláknom, a to sa vzápätí stalo obľúbeným materiálom hlavne pre
svoje praktické nekrčivé vlastnosti. K slovu
sa teda dostáva chémia, ktorá navyše po-

striekala šatník i bohatou sprchou nezvyčajných žiarivých farieb.
Návrat francúzskych návrhárov ešte dlho
neprinášal natoľko prevratné nápady, aby
prekonali vplyv nenútenej amerikanizácie. To sa podarilo až osobnosti par excellence – impozantnému módnemu guru menom Christian Dior. Svoju prvú senzačnú
kolekciu sústredil na prirodzene zvodné
krivky – štíhly driek a oblejšie boky. V balíčku de luxe poslal ženám lodičky na vyš-

šom štíhlom podpätku, zvlnené sukne do
polovičky lýtok, klobúky, rukavice, svetlé
farby i čiernu eleganciu s decentnými
ozdobami. A ony, unavené vojnovými útrapami a „chlapským“ štýlom obliekania, boli
skutočne vďačné. Významný módny časopis Harper´s Bazaar vystavil do rodného
listu Diorovho „dieťaťa“ meno „nový vzhľad“
(new look), ale luxus, ktorý tento štýl ponúkol, majoritnú časť širokej verejnosti šokoval a pobúril. V dobe prídelového sys-

rom bol podľa niektorých prameňov Jacques
Fath. Mali tvar presýpacích hodín, hlboký výstrih a tesno obopnutú sukňu. Aspoň v tejto
variante horúcej sexi novinky sa teda uplatnila taká žiadaná úspora materiálu.
V báječnom lete je skromné i naše súčasné
oblečenie, ale v túžbe po bronzovom opálení
odhaľujeme slnku možno až príliš. Pokožku
vystavujeme blahodarnému žiareniu, no všeobecné povedomie o zlovestnom účinku ultrafialových lúčov nás zároveň desí predstavami jednej z najzákernejších chorôb.
Dermatológovia dvíhajú varovný prst! Treba
sa chrániť! Zdajú sa vám kozmetické prípravky s vysokým ochranným faktorom príliš
drahé? Iste, v porovnaní s možným utrpením
je finančná čiastka zanedbateľná. No i tak
vedie nákup týchto prostriedkov (v mnohých
prípadoch pre celú početnú rodinu) k dramatickému vyprázdneniu peňaženky. Ak

teda máte do vrecka príliš hlboko, a predsa
sa chcete popýšiť kakaovou pokožkou, pomôcť by mal údajne nasledujúci recept na
domáci opaľovací prostriedok. Zhnednutie vraj urýchli a tým skráti nežiaduco dlhú
dobu strávenú na slniečku. Vyšľahajte žĺtok
a pomaly pridávajte dva poháre olivového či
kukuričného oleja až do úplného zhustnutia. Vznikne vlastne akási majonézová zmes,
ktorú treba zriediť lyžicou octu a trochou
oleja z pšeničných klíčkov. Vymiešajte ju
do peny a tú potom rovnomerne nanesiete
na pokožku. Ťažko povedať, či recept skutočne funguje, ale v núdzi je to určite lepšie než sa smažiť bez akejkoľvek ochrany,
nemyslíte?
Dovidenia v nasledujúcom čísle!

móda 20. a 21. storočia

tému predstavoval až príliš provokatívne
plytvanie. Dlhé a k tomu široké sukne?!
Aká to márnotratná, drzá trúfalosť!!! No
napriek negatívnemu postoju sa silueta X,
voči ženským krivkám vari najlichotivejšia,
ujala a módne centrá Paríž, Londýn a Rím
dokázali tento štýl prispôsobiť do podoby
prijateľnej pre všetky spoločenské vrstvy.
Amerika, ktorá netrpela nedostatkom textilu, „protestovala“. Jej masová výroba krátkych sukní vyšla navnivoč. Zásluhou Diorových nápadov boli von z módy ešte skôr,
než sa stihli predať. Na pultoch sa teda nielen ohriali, ale stačili i vychladnúť. Hlasné
frflanie za „veľkou mlákou“ však zmĺklo rovnako ako v Európe a bolo zrejmé, že Dior
začína stúpať po schodoch vedúcich až na
samotný couturiersky Olymp.
Móda však urobila i rýchly ústupok príchodom prvých šiat bez ramienok, ktorých auto-

Autorka je publicistka
Snímky Jaroslav Hájek
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Starý most by mal byť nový
Marián Babic
Bratislava by mala mať nový most. Podmieňovací spôsob vyvolávajú škandály, ktoré sprevádzajú rozhodnutia o jeho výstavbe od samotného počiatku.
Aj keď má ísť o technickú novinku, v skutočnosti ide o najstarší bratislavský most,
ktorý má už 118 rokov. Oceľovo-betónový most s troma kamennými piliermi
v Dunaji, ktorý dali do prevádzky koncom
roka 1890, niesol pôvodne meno vtedajšieho rakúskeho cisára a uhorského kráľa
Františka Jozefa I. Po vzniku prvej Československej republiky dostal meno po jej
spoluzakladateľovi Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi. Ustupujúce hitlerovské vojská
ho 3. apríla 1945 vyhodili do vzduchu. Vo
februári 1946 ho opravili sovietski vojaci.
Dostal meno Červenej armády, o ktoré prišiel po novembri 1989, keď sa z neho stal
Starý most.
Nikto nepochybuje o tom, že Starý most už
doslúžil. Zásadným problémom však bolo,
na čo má most slúžiť. Pôvodne prevládla
predstava, že ťažisková funkcia Starého
mosta by mala byť v zabezpečení prepojenia oboch brehov Dunaju pre hromadnú
mestskú dopravu. Dokonca sa na petržalskej strane vybudovala estakáda ponad
Einsteinovu ulicu až po Bosákovú ulicu.
Bodku za týmto variantom dalo postavenie
novej budovy VÚB Banky v priestore plánovanej trate a ďalšia výstavba na Dostojevského rade.
Potreba prepojenia Petržalky s bratislavským
brehom Dunaja koľajovou traťou verejnej dopravy však zostala aktuálna. Tentoraz v podobe nosného systému mestskej dopravy.
V júli minulého roku vyhlásil magistrát mesta
verejnú medzinárodnú súťaž na obstarávanie jeho prvej časti od Bosákovej ulice na
začiatku sídliska v Petržalke pri obchodnom
dome TPD po Šafárikovo námestie, pričom
centrálnou stavbou je práve Starý most. Súťaž vyhralo konzorcium dodávateľov Alfa 04,
a. s., Reming Consult, a. s. a Pio Keramoprojekt, a. s. Projekčná kancelária Alfa 04 si
však pozmenila úlohu. Namiesto rekonštrukcie Starého mosta pre potreby rýchloelektričkovej trate rýchlodráhy navrhla postaviť
nový most široký 32,5 metra oproti terajším
18 metrom. Zbúrať sa majú aj dva nosné pi-

liere v toku Dunaja a vyrastie jeden nový.
Výška mosta nad maximálnou plavebnou hladinou sa zvýšila na desať metrov a šírka plavebného poľa bude 150 metrov. Na moste
budú štyri cestné pruhy, dva pruhy pre rýchloelektričku, ktoré budú aj núdzové, promenáda pre chodcov s oddychovými časťami
s lavičkami a chodník pre cyklistov. Alfa 04
urobila pritom tri návrhy mosta, ktoré sa líšia
jedine tvarom jeho opláštenia. Na základe
rozhodnutia primátora Andreja Ďurkovského
o tom, ktorý z nich sa bude stavať, sa rozhodovalo v trinásťdňovej ankete. Zvíťazil variant
Perforované rebro.
Proti spôsobu tvorby a výberu architektonického stvárnenia Starého mosta sa postavili
architekti v otvorenom liste primátorovi. ,,Sú
to tri varianty úplne nového mosta a konkurz
na dodávateľa sa vypísal nie na nový most,
ale na rekonštrukciu pôvodného,“ upozornil Juraj Šujan, predseda Komory architektov Slovenska, ktorý list inicioval. Architekt
Iľja Skoček žiadal primátora, aby k trom návrhom, o ktorých ľudia mohli hlasovať, pridal
možnosť D: ,,Nepáči sa mi ani jeden návrh
a žiadam architektonickú súťaž“.
Ku kritike sa pridal aj hlavný architekt mesta
Štefan Šlachta, ktorý spôsob, akým sa
o moste rozhodovalo, označil za alibizmus.
Všetky tri návrhy podľa neho neprinášajú nič
nové.
Autor návrhov Miroslav Maťaščík, šéf projekčnej kancelárie Alfa 04, sa však tvrdo
bránil a prešiel do útoku. Vyhlásil, že architekti nerozumejú mostom a naznačil, že sú
to vlastne zlodeji, lebo ,,často sa to končí
tak, že architekt si prisvojí autorstvo diela“.
Argumentoval aj tým, že stavbu nového
mosta si vyžiadali požiadavky Dunajskej komisie a rakúske plány postaviť novú priehradu vo Wolfstahle.
Architekti oponovali: ,,Tvrdenie, že projektant – mostár je pri návrhu mosta dominantný, je nezmysel. Tak ako krajčír ešte nie
je módny návrhár a stolár nie je dizajnér nábytku rovnako projektant mostár nie je architekt, t. j. ten, ktorý dáva návrhu mosta pri-

danú hodnotu, ktorá z remesla robí umenie.“
Ukázalo sa, že aj odporúčanie Dunajskej komisie, ktoré platí už 20 rokov, o výške mosta
a šírke plavebnej dráhy, nie je pre štáty záväzné a nespĺňa ho veľa dunajských mostov.
A napokon priehrada pri Wolfstahle bola na
programe dňa v roku 1988, keď padla kvôli
potrebe výrubu lesa v národnom parku Dunajské luhy.
Navyše je tu azda najzávažnejší argument
proti výstavbe drahého mosta, ktorým je
jeho potreba pre „rýchloelektričku“. Primátor Ďurkovský už pripustil, že nový most
nebude hotový v roku 2010, ale o rok neskôr. O ďalšie štyri roky, teda v roku 2015
by mal podľa schváleného memoranda
stáť podzemný železničný tunel popod Dunaj od Bosákovej ulice po železničnú stanicu Bratislava filiálka ako súčasť projektu
TEN-T, ktorý má spojiť Bratislavu s Parížom. Tento tunel má využívať aj mestský
vlak, ktorý nahradí rýchlodráhu. Takže ide
ihneď o dvojnásobné provizórium na púhe
štyri roky. Na stavbu, na ktorú má mesto
pripravených 1,2 miliardy korún, je to trochu málo.
Navyše primátorovi nevyšiel ani jeho zámer
ukázať svoje demokratické zmýšľanie prenechaním rozhodnutia na občanov. V ankete hlasovalo len 26 084 občanov, pričom
Bratislava má oficiálne 425 155 obyvateľov.
To je len 6,1 percenta obyvateľov. Za víťazný
návrh hlasovalo 11 273 občanov, teda 2,6
percenta Bratislavčanov. Primátor Ďurkovský pritom odmietol brať zreteľ na ďalšiu anketu na internetovej stránke – hlasuj.sk, kde
sa za variant D, teda nepáči sa mi žiaden návrh, vyslovilo 84 percent hlasujúcich.
Vyhlásenie výsledkov ankety situáciu neupokojilo, hoci mestský architekt Štefan
Šlachta urobil radikálny obrat, keď akceptoval výsledky ankety a pri ich vyhlasovaní
stál vedľa projektanta Miroslava Maťaščíka. Ďurkovský vyhlásil, že si už so Šlachtom vydiskutoval výhrady architektov a že
,,rýdzo odborné“ diskusie budú pokračovať. To potvrdil aj Šlachta, s tým, že víťazný

moderná tvár Bratislavy

návrh je len štúdiou, projekt má ešte pred
sebou dlhú cestu. Ostatní architekti však
svoju kritiku nestiahli. Prekvapením však je,
že do diskusie sa zapojili aj poslanci SDKÚ
v bratislavskom Starom Meste, ktorí navrhujú, aby magistrát zrušil výsledky ankety
o jeho budúcej podobe a vypísal novú,
transparentnejšiu súťaž. Medzi návrhmi im
chýbal tiež variant, ktorým by sa zachovala
súčasná architektonická podoba Starého
mosta. S rovnakou výzvou by mali prísť aj
petržalskí poslanci.
Autor je novinár
Foto autor a vizualizácia mosta

Starý most v dnešnej podobe
Takto by mal vyzerať v budúcnosti

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

utorok
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda
piatok 19:30 – 20:00
pondelok, streda
pondelok, streda
pondelok, streda

20:05 – 21:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
(zostrih utorkového Radiožurnálu)
19:45 – 20:00
19:45 – 20:00
18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00
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ČRo 1 Radiožurnál
ČRo Brno
ČRo České Budějovice
ČRo Hradec Králové
ČRo Olomouc
ČRo Ostrava
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osobnosti Slovenska

Všetko pre národ
Jozef Leikert
„Aj zde leží zem tá, před okem mým slzy ronícim, někdy kolébka, nyní národu mého rakev,“ to sú prvé verše zo slávnej
Slávy dcery a každý poľahky dodá i meno jej autora Jána Kollára. Pretože, keby Kollár nebol napísal nič iné iba „Predspěv“, z ktorého sú tieto verše, stačilo by to na to, aby sa navždy zapísal medzi najznámejších slovenských básnikov.
Koncom júla sme si pripomenuli jubilejné 215. výročie jeho narodenia.

Ján Kollár
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(29. 7. 1793 – 24. 1. 1852)
básnik, spisovateľ
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Narodil sa 29. júla
1793 v Mošovciach
neďaleko Martina.
Jeho otec bol múdry,
pracovitý a v meste
vážený človek; žena
a tri deti ho však poznali aj ako hrubého,
sebeckého človeka. Veľmi sa bál staroby a tým
obmedzoval deti, od ktorých si priam chorobne
vyžadoval, aby ho doopatrovali. Matka – tichá,
láskavá žena pochádzala síce zo slávnej olejársko-šafránickej rodiny, ale majetky nezdedila
a rodina žila skromne. Napriek tomu bol život
v malom meste romantický a Kollár sa v spomienkach rád k nemu vracal, najmä k svojim
záľubám z mladosti – k láske k holubom, ale aj
k tomu, s akou šikovnosťou a ľahkosťou vedel
liezť po stromoch. Zamlada sa vyžíval aj v tvorivej činnosti – stružlikal, vyrezával a vyrábal všeličo z dreva. Očaril ho slovenský spev a ľudové
zvyky, čo vyústilo do zberateľskej vášne. Neskôr, keď spoznal meštiansky život v Uhorsku,
ho však očarenie z práce na poli prešlo, zmenilo sa na nenávisť voči utláčateľom a ľútosť
nad zrobeným ľudom.
Do školy začal Kollár chodiť v rodných Mošovciach, kde sa vďaka dobrým učiteľom
dostal ku knihám „svetového obsahu“ –
ako napísal v Pamätiach z mladších rokov
života. U učiteľa Adama Buriana raz zbadal Nejedlého český preklad Homérovej
Iliady z roku 1802 a keď knihu čítal v tichu rozkvitnutej lúky, zatúžil po tom, aby aj
on dokázal tak pútavo písať. V roku 1806

ho otec odviedol do Kremnice na tamojšie gymnázium. I tam náruživo čítal a spoznával diela latinských spisovateľov, ale
zaujalo ho i kreslenie. Nemal problémy so
žiadnymi predmetmi, veď patril medzi vynikajúcich žiakov. No aj tak sa po skúškach
roku 1808 otec vyjadril, že ho nemieni ďalej podporovať v štúdiách a trval na tom,
aby si hľadal zamestnanie. Doma mu celé
leto ubližoval, nadával, až to Kollár nevydržal a odišiel k bratancovi do Slovenského
Pravna. V neľahkom rozpoložení mu pomohol bývalý učiteľ z Mošoviec, keď ho
zavolal za svojho pomocníka, a potom odporučil priateľovi do Banskej Bystrice, kde
bol takisto pomocníkom učiteľa na gymnáziu.
Kollár ťažko znášal dramatický rozchod
s otcom, bol skľúčený, precitlivený, zarmútený a stal sa nedôverčivým. V psychickom bôli mu nesmierne pomáhalo pôsobenie v škole a priam balzamom na ubolenú
dušu boli dobrí ľudia. V septembri 1810
sa zapísal do banskobystrického gymnázia a hneď i tam patril k najlepším žiakom.
Čítal knihy v latinčine a celkom ho pohltila antická klasika. Z Bystrice viedla jeho
cesta za vzdelaním do Bratislavy, kde bol
takisto odkázaný sám na seba a žil veľmi
biedne. Navyše ani škola nebolo taká ako
v Bystrici, dobrosrdečnosť vystriedala odmeranosť spolužiakov i pedagógov. Aby
si ako-tak spríjemnil neradostnú situáciu,
ešte s väčším zanietením čítal české knihy
a študoval jazyky, okrem francúzštiny, angličtiny a taliančiny sa pustil do hebrejčiny
a gréčtiny. Od druhého ročníka si zarábal
ako vychovávateľ a až vtedy si trochu polepšil.
Kollár bol odjakživa priateľský, nebol rád
osamotený, ale skutočných priateľov si
hľadal ťažko, preto sa po ukončení štúdia
vrátil do Banskej Bystrice. Stal sa vychovávateľom, pokračoval v študovaní sloven-

činy, gramatiky a prekladal učebnicové
texty z nemčiny, francúzštiny a poľštiny.
Skladal aj modlitby a duchovné piesne.
Jeho veľkým snom bolo ďalej študovať.
Sen sa mu splnil, keď odišiel do Jeny, kde
sa s novým elánom pustil do štúdia teológie, ale i filozofie, histórie, prírodných
vied a filológie. Mesto naplnené študentským životom ho očarilo, stretol tam viacero významných osobností, medzi nimi
napríklad Goetheho. Zúčastnil sa hradnej slávnosti na Wartburgu pri príležitosti
300. výročia vystúpenia M. Luthera a zažil atmosféru nemeckého národného hnutia. No nemohol si nevšimnúť aj tienisté
stránky mentality germánskeho národa,
jeho rozpínavosť, nadradenosť, podceňovanie iných etník. O to väčšmi si uvedomoval ohrozenie Slovanov. K šťastným
okamihom života v Jene patrilo i stretnutie s dcérou evanjelického pastora Friederikou Wilhelminou Schmidtovou – Mínou,
do ktorej sa zamiloval. Stala sa jeho životnou láskou, múzou, predobrazom mýtickej bohyne Slávy, inšpiráciou básnickej skladby Slávy dcera. Mína jeho lásku
opätovala, ale rodičia nesúhlasili so sobášom, pretože sa obávali odchodu dcéry
do Uhorska. Kollár sa vrátil na Slovensko
a Friederika sa napokon stala jeho manželkou až po pätnástich rokoch po smrti
rodičov.
V roku 1819 odišiel Kollár do Pešti, kde tridsať rokov pôsobil ako evanjelický farár. Venoval sa literárnej činnosti, udržiaval kontakty s mnohými slovanskými učencami
a prvý sformuloval zásady tejto spolupráce
v rozprave O literárnej vzájomnosti medzi
rozličnými kmeňmi a nárečiami slovanského
národa. Jeho koncepcia vychádzala z predstavy o československej kmeňovej jednote
a bola v rozpore s bernolákovskou i štúrovskou spisovnou slovenčinou, čo dokumentoval v diele Hlasové.

Autor je historik, vysokoškolský pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu
Snímky Pavol Haluka a archív

Ján Kollár

jubileá

V roku 1849 sa stal univerzitným profesorom slovanskej archeológie na viedenskej
univerzite a pedagogickej práci na vysokej
škole sa oddal naplno, čo bolo preňho typické. S nadšením prednášal a aj keď bol
drobnému vzrastu, u študentov mal veľkú
autoritu.
Začiatkom roka 1852 Kollár očividne chradol a zdravotný stav sa mu zhoršoval.
Sám akoby vedel, že prichádza jeho koniec. Deň pred smrťou popoludní sa dal
zdvihnúť na posteli so slovami: „Aby som
sa ešte posledný raz pozrel na tento boží
svet,“ ale hneď klesol späť. Na druhý deň
ráno 24. januára pokojne, tak ako umierajú spravodliví, dokonal. Pochovali ho vo
Viedni, ale začiatkom 20. storočia národovci jeho telo previezli na Olšanský cintorín do Prahy.

Slávy dcera
(úryvok)

A

j zde leží zem ta, před okem mým smutně slzícím,
Někdy kolébka, nyní národu mého rakev.

Stůj noho! Posvátné místa jsou, kamkoli kráčíš,
K obloze, Tatry synu, vznes se vyvýše pohled.
Neb raději k velikému přiviň tomu tam se dubisku,
Jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.
Však horší je času vzteklosti člověk, jenž berlu železnou
V těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
Zaslepenec, na své když zlobu plémě kydá.
O věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
O krajino všeliké slávy i hanby plná!
Od Labe zrádného k hltavým Baltu celého pěnám:
Krásnohlasý zmužilých Slovanů kde se někdy ozýval,
Aj oněměl již, byv k ourazu zášti, jazyk,
A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil?
Kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?
Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy,
Tvé vin těchto počet spáchaly někdy ruky,
Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
Ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

Hrob Jána Kolára na cintoríne v Prahe-Olšanoch

N

echť ruky, nechby jazyk v okuje své vázal otrocké,
Jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných.

Po světě nešťastnou války pochodni nosil:
Ten porobu slušnou, buď Got, buď Skýta zasloužil;
Ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj.
Kdo ste se octly, milé zde bydlivších národy Slávů,
Národy, jenž Pomoří tam, tuto Zálu pily?
Na mieste posledného odpočinku veľkého rodáka položili zástupcova slovenských spolkov v Prahe kvety
a vence – stalo sa tak pri príležitosti 215. výročia jeho
narodenia v júli t.r.; príhovor predniesol predseda Spoločnosti Jána Kollára v ČR Vojtech Vecán
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Ten, kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval,
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výroba šperkov

Pán prsteňov: Niektorí
Česi už míňajú za šperky
státisíce korún

Petr Kotek

Alojz Ryšavý, väčšinový vlastník českého
zlatníckeho impéria ALO jewelry
Vyučil sa za zlatníka, chvíľu pracoval pre družstvo, ktoré zaniklo. Dnes sa s ľahkosťou pohybuje na diamantovej burze;
zamestnáva desiatky zlatníkov a obchodníkov. Jeho rukami prechádzajú ako keby nič šperky za stovky miliónov korún.
To je Alojz Ryšavý, kráľ českého zlatého impéria sídliaceho v pražských Holešoviciach, obklopený slávnymi modelkami.
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Svoje dobre opevnené teritóriá má po celom rozvinutom svete...
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Keď sa Alojz Ryšavý vyučil v Prahe zlatnícke
remeslo, odišiel na rodné Slovensko stráviť posledné prázdniny a poobzerať sa po
vhodnom uplatnení. Napokon – jeho otec
vlastnil zlatnícku firmu.
„Ale niečo mi preblesklo hlavou a ja som
v septembri odišiel naspäť do Čiech,“ spomína dnes. Pol roka pracoval v sprivatizovanom zlatníckom družstve. To ale skrachovalo
a on sa musel opäť rozhodnúť, čo ďalej.
„Prenajal som si izbu u jednej starej panej,
kamarát mi požičal zlatnícky stôl aj s náradím a ja som začal vyrábať šperky pre kamarátov a ich známych. V tej jednej miestnosti
som cez deň pracoval a v noci spal,“ popisuje začiatky na voľnej nohe.
Potom ho oslovil známy, ktorý si otvoril vlastný
obchod a navrhol, aby toho preňho vyrábal
o trochu viac. Znamenalo to prenajať si nové,
väčšie priestory a zamestnať aspoň jedného
ďalšieho človeka. „Nájom platil kamarát, ja som
si bývanie u neho odpracoval. Po práci preňho
sme potom robili na ďalších zákazkách,“ popisuje Ryšavý vtedajší ekonomický model.
Známeho však o mesiac nato postihla tragická udalosť a mladý zlatník zostal na
všetko zasa sám, presnejšie povedané so
40 metrami štvorcovými prenajatými podľa
zmluvy na rok a so zamestnancom.
Odlíšil sa
„Navrhol som päť prstienkov. Bolo to niečo
iné, než na čo boli zákazníci zvyknutí tridsať
rokov. Vyrobili sme ich, kúpil som na ne
peknú škatuľku a začal som obchádzať veľkoobchody.“ Prstienky sa páčili. Ale aj keď
si niekto niečo objednal, zápas ešte nebol

vyhraný. Kde vziať na materiál? Niektorí odberatelia ponúkli i financovanie, za to však
požadovali lepšiu cenu. Takže zo začiatku
pracovala firma prakticky zadarmo.
Ako jediná v celej histórii československého
šperkárstva vystavovala firma ALO jewelry
napríklad v Bazileji. Tam organizátori pozývajú tých najlepších z celého sveta.
Koľko sú zákazníci v ČR ochotní utratiť za šperky?
O tom neexistujú vierohodné štatistiky. Ak sa
nejaké čísla objavia, zahŕňajú nielen šperky
zo zlata a striebra, ale aj z ocele a trebárs
aj hodinky. Z vlastnej skúsenosti ale viem,
že to môžu byť státisíce. Nedávno sme tvorili
napríklad briliantovú súpravu, ktorú objednal
otec pre dcéru k svadbe. Zaplatil 800 000
korún. Taliani, Francúzi – presnejšie povedané Talianky a Francúzky – investujú každý
rok do novej kolekcie šperkov. Je to pre ne
rovnako prirodzené ako obnova šatníka. Ale
keď si dokážu kúpiť počas piatich rokov tri
autá a desať mobilov ...
Za sídlo firmy ste si vybrali budovu
v pražských Holešoviciach, ktorú ste
kúpili po povodniach v roku 2002. Kompletne ste ju zrekonštruovali a sčasti
ju teraz prenajímate. Máte predstavu,
koľko peňazí máte v šperkoch, ktoré sa
práve teraz nachádzajú pod touto jednou strechou?
Inventúra sa robí raz do roka, pretože to znamená zastaviť výrobu a spočítať všetko do posledného kamienka. Tých je napríklad päť miliónov. O konkrétnych sumách hovoriť nechcem.

Spočiatku vám pomáhali financovať výrobu vaši odberatelia z veľkoobchodu. Ako ste zháňali peniaze ďalej?
Prvé peniaze som získal od banky z klasického kontokorentu. Postupne som potom
predal menšie časti firmy kamarátom, to mi
zabezpečilo nezávislosť. Dnes predávam
obchodníkom sám. O predaji ďalších podielov neuvažujem, i keď ponuky mám. Väčšie
projekty financujú banky, dnes už ochotne.
Predtým boli pre ne klenotníci a zlatníci na
čiernej listine kvôli obrovským zálohom v diamantoch, na ktorých banky prerobili.
Ako si vyberáte najbližších spolupracovníkov?
Jedným z našich najlepších predajcov je pani
Matysová. Ako majiteľka veľkoobchodu bola
prvá, ktorá odo mňa odoberala šperky vyrobené ešte prakticky na kolene. Na to sa nezabúda, odboru navyše skvelo rozumie. Horšie je to so zlatníkmi vo výrobe. Školy, ktoré
v Čechách existujú, ma zatiaľ neakceptujú.
Keď prídem za riaditeľom, aby pre mňa vybral najlepších študentov, ktorých by čakal
ďalší profesijný rast, pozerajú sa na mňa prezieravo. Postrkajú ich do firmičiek, s ktorými
majú dlhodobé vzťahy a kde sa tridsať rokov
robí to isté. K nám prídu až potom, čo ich
taká práca prestane uspokojovať.
Pracujete hlavne s diamantmi, kvôli
požadovanej farebnosti šperkov ich dopĺňate ďalšími drahými kameňmi. Kde sa
dajú obstarať v potrebnom množstve?
Diamanty nakupujem priamo na burze v Antverpách. Vďaka tomu môžeme ponúknuť lu-

Klenotnícka spoločnosť ALO jewelry vyrába a predáva briliantové šperky od roku 1995.
Klenoty sa vyrábajú v Prahe. Zákazníkov má nielen na českom a slovenskom trhu, ale aj
v ďalších európskych krajinách a napr. aj v Hongkongu.
Vo výrobe pracuje približne šesťdesiat ľudí. Traja návrhári do týždňa predkladajú okolo
dvadsať nových modelov luxusných šperkov. Tie, ktoré schváli väčšinový vlastník firmy Alojz
Ryšavý, sa začnú naozaj vyrábať.

výroba šperkov

Tisíce
modelov

Päť fazetovačov osadzuje skvosty z bieleho aj žltého zlata, platiny či striebra briliantmi
a farebnými prírodnými drahokamami. Mesačne sa tu vyrobí približne tisíc briliantových
prsteňov. Ročná produkcia sa pohybuje v stámiliónoch korún.

DIAM

NDS

by

Kompletnú ponuku ALO jewelry tvorí päť kolekcií šperkov, ktoré sa prezentujú pod samostatnými značkami. Vlajkovou loďou je kolekcia ALO diamonds, ktorá každoročne zahrnuje približne 6000 modelov briliantových prsteňov, náušníc, príveskov, súprav, náhrdelníkov a náramkov od jednoduchších variantov až po kreácie pre najnáročnejších klientov.

Šperkom Alojza Ryšavého dáva tvár modelka Petra Němcová

xusné šperky za hodne zaujímavé ceny. Nakupuje sa trebárs týždeň – jeden deň malé
kamene, druhý stredné, ďalší deň veľké –
musím sa zásobiť tak na štvrť roka.
Ako sa dostane človek na diamantovú burzu?
Pri vstupe na burzu sa za vás musí niekto zaručiť. Zaručil sa za mňa jeden z mojich súčasných spoločníkov.
Luxusné šperky sa pri rôznych príležitostiach poisťujú na závratné sumy,
čo zároveň slúži aj na zviditeľnenie ich
tvorcov. Ako sa vám spolupracuje s českými poisťovňami?
V Čechách zatiaľ neexistuje poisťovňa, ktorá
by pokryla riziká pri výrobe, prevozoch a prezentáciách. Snáď sa to časom naučia, ako
sa banky naučili financovať výrobu.
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Poznajú vás zákazníci v Európe, chystáte sa ďalej expandovať. Čo a dokedy
chcete ďalej dosiahnuť?
Hlavne nechcem čakať. Keby som mal budovať svetovú sieť vlastných obchodov,
bude to trvať desať rokov. Teraz teda vediem
rozhovory napríklad s výrobcom kožuchov,
ktorý má v rôznych krajinách zhruba tridsať
predajní. Naše šperky by sa v nich mali predávať formou „obchodu v obchode“.
Z češtiny preložila Jarmila Wankeová
(Text a snímky sme s láskavým dovolením spoločnosti Borgis prevzali z denníka
Právo).
Alojz Ryšavý v krásnej spoločnosti

23

cestovný ruch

Termálne kúpaliská zvyšujú
príťažlivosť Slovenska
Po horskej túre chvíle v bazéne

Jarmila Wankeová

Ako vyplýva z tlačovej správy pražskej pobočky Slovenskej agentúry pre cestovný ruch t. r., Česi sú stále najpočetnejšou
skupinou spomedzi zahraničných turistov navštevujúcich Slovensko. Ako Listy informovala Klára Badínková, reprezentantka tejto agentúry v Prahe, vlani ich prišlo takmer pol milióna, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje rast o 7,8
percent. Priemerná dĺžka pobytu sa nezmenila, zostala na hodnote 3,3 dňa. Hlavné dôvody návštevy sú tieto: pracovné
cesty a návštevy známych, poznávacie cesty, aktívny pobyt na horách a liečebné pobyty. Stále viac sa však do popredia
pozornosti dostávajú aj termálne kúpaliská a vodné parky.

Dom v Košiciach na Mäsiarskej ulici č. 35

Rebríček najnavštevovanejších turistických
atrakcií Slovenska hovorí jasnou rečou, ako
o tom svedčí naša tabuľka. Aj keby sme mu
prisúdili len podružnú výpovednú hodnotu,
možno v nej vystopovať jednoznačnú tendenciu: od aktívnej dovolenky v horách –
či už s turistikou, vysokohorskou turistikou,
cykloturistikou a v zime lyžovaním – ľudia
čoraz viac prechádzajú k návšteve vodných
parkov a kúpalísk. Na jednej strane tento
trend odráža rastúcu tendenciu po istom
pohodlí počas dovolenky, ale – na strane
druhej – aj snahu dožičiť si liečivý či regeneračný pobyt podľa vlastného receptu. Vypovedá však aj o tom, že počet termálnych
kúpalísk na Slovensku z roka na rok rastie.
Toto prírodné bohatstvo Slovenska sa stáva
magnetom, predčiacim dokonca povestné
slovenské hory. V súčasnosti je v SR registrovaných okolo 1 200 termálnych a mine-
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Záber z tlačovej konferencie v Prahe, na ktorej sa v júni t.r. predstavila Slovenská agentúra pre cestovný ruch:
Ing. Klára Badinkova – zástupkyňa agentúry v ČR, Mgr. Martin Horváth – riaditeľ marketingu SACR, Ing. Stanislava
Cholerová – obchodná riaditeľka Jasná a TLD, PhDr. Daniel Kollár – riaditeľ vydavateľstva DAJAMA, ktoré sa špecializuje na propagáciu krás SR (zľava)
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rálnych prameňov. Ak si túto cifru priradíme
k počtu obcí, ktorých je asi tri tisíc, vyjde
nám, že termálny prameň je v každej tretej.
Moja rodná dedinka
Nedokážem odhadnúť, akým dielom sú v súhrnnom štatistickom údaji Slovenskej agentúry pre cestovný ruch o počte návštevníkov
z Čiech na Slovensku obsiahnuté aj návštevy
nás, Slovákov s českými „dokumentmi“. No
súdim, že nemusia byť celkom zanedbateľné. Zavše nejdeme na Slovensko ani putovať po horách, ani sa čvachtať v termálnej
vode, hoci aj s tým najušľachtilejším zámerom
upevniť si zdravie. Chodíme na návštevy do
rodných domov – ak žijú rodičia, nuž navštíviť ich, ak nie, vyvetrať domy a porobiť čo-to
okolo. Nie každý sa pragmaticky dokáže rozlúčiť s domom, kde vyrástol. Tak tam potom
chodíme v pravidelných intervaloch a hovoriť o dovolenke by bolo asi nadnesené. Huby
síce rastú a my sem-tam skočíme do lesa ako
za mlada, ale čoraz viac nás kvária starosti,
čo ešte treba natrieť, čo pokosiť, kde zaplátať
strechu. Na pomoc si voláme miestnych majstrov a susedov a získavame zároveň i pohľad
do „vnútorných záležitostí“ obce. Dozvieme
sa, ako napredujú práce na miestnej kanalizácie, kto za posledný mesiac umrel, kto sa odsťahoval do Bratislavy, Prahy či do Ameriky.
A keď sa jedného dňa nabažíme telesnej
práce, poďho do najbližšieho mesta! Ja som
sa pri svojej poslednej návšteve na Gemeri
vybrala do neďalekých Košíc. Deň ako vystrihnutý z pohľadnice. Hrajúca fontána na
hlavnom námestí striekala a hrala príjemné
melódie, z budovy Štátneho divadla vychádzali mladí aj postarší ľudia vo vkusných sláv-

Beckovský hrad

cestovný ruch

nostných šatách s kyticami kvetov – promócie boli v plnom prúde. Ešte donedávna som
si myslela, že Košice dobre poznám; túto domnienku som si zase raz musela poopraviť,
keď mi pribudol jeden zážitok. Na Mäsiarskej
ulici č. 35 je dom, kde prežil detstvo známy
maďarský spisovateľ Sándor Márai (19001989). Na strednú školu chodil v Prešove
a vysokú školu navštevoval v Budapešti, ale
štúdiá nedokončil. A potom sa vydával stále
ďalej a ďalej. Do Prahy, Berlína, Paríža a napokon do Ameriky. Do Košíc chodil ako študent ešte na prázdniny, neskôr už ani to nie.
Ale žili tam jeho príbuzní a čosi z ducha Košíc
nájdeme i v jeho dielach – aspoň niektorých.
Nedávno vyšli v češtine objemné dvojzväzkové „Denníky Sándora Máraia“. Čítanie až
do posledného dňa zápisu napínavé. Aj on zabieha – až do poslednej chvíle – domov a ako
osemdesiatdeväťročný (!) sa v duchu pýta: čo
je tam asi nového? Rád by sa ta pozrel. Potom
myšlienku zavrhne – načo sa vracať? Čo by
tam (pod vplyvom udalostí) uvidel, koho známeho by ešte stretol? Reminiscencie z mladosti sa preplietajú so súčasnosťou.
A viete – tí, čo nie ste z Košíc – čo je dnes
v dome na Mäsiarskej 35? Klub národnostných menšín. Konajú sa v ňom akcie každej
z deviatich národnostných menšín, pričom
ho spravujú predstavitelia tretej najpočetnejšej (po maďarskej a rómskej), českej – presnejšie Českého spolku.
Nuž, aj takéto súvislosti možno zažiť pri návšteve doma.

Malá Fatra

Autorka, novinárka z Prahy,
je stálou spolupracovníčkou Listov
Snímky SACR
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Desať najnavštevovanejších turistických
zaujímavostí SR
Aquacity v Poprade
Aquapark Tatralandia pri Liptovskej Mare
Termálpark vo Veľkom Mederi (Čalove)
Termálne kúpalisko v Podhájskej
Termálne kúpalisko v Štúrove
Thermal Park v Bešeňovej
Zoologická záhrada v Bojniciach
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Aquathermal v Senci
Zoologická záhrada v Bratislave
Aquacity v Poprade
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Národné polievky
a polievky všedných dní
Helena Nosková
Polievka patrila v minulosti k základným jedlám a na stoloch sa objavovala každý deň. V dobách núdze bývala jediným
jedlom aj po celé mesiace. Polievky varia ľudia na celom svete a dá sa povedať, že mnohé národy si vystačia s polievkou
ako s národným jedlom. V podstate majú pravdu. Polievka ako vývar zo zeleniny a so zeleninou, strukovinami, obilninami
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a mäsom býva najzdravším jedlom, ktoré človek je v priebehu dňa.
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Pravda, okrem surovej zeleniny a ovocia.
Multikultúrne centrum v Prahe už tri roky
usporadúva vždy v novembri v pasáži Lucerna polievkovú súťaž, na ktorej sa zúčastňujú národnostné a etnické menšiny žijúce
na území ČR. Každá varí polievku, ktorú
považuje za typickú pre seba. Polievky potom kuchári ponúkajú náhodným návštevníkom pasáže. Tí majú pokrm ochutnať a na
hlasovacom lístku vyznačiť najlepšiu. Vlani
vyhrala chutná, ľahká, korenistá beninská polievka – zeleninový vývar s aromatickým africkým korením. Na druhom a treťom
mieste sa umiestnil ukrajinský, resp. ruský
boršč. Veľký ohlas získala slovenská kapustnica, ktorú varil Klub slovenskej kultúry.
Veľa návštevníkov si ju však plietlo s dvoma
vyššie uvedenými druhmi boršču. Farba,
kyslosť, pikantnosť, dostatok mäsa a údenej klobásy vo všetkých troch polievkach,
smotana ... to všetko vyvolalo u hodnotiteľov
veľký ohlas. Nevšimli si však zásadný rozdiel, ktorý spočíva v tom, že boršč sa varí
z červenej repy, kým kapustnica, ako hovorí
už názov, sa z kapusty, presnejšie z kyslej
kapusty. V Čechách sa kapustnica čiže „zelňačka“ varí bez mäsa i klobás, len z kyslej
alebo sladkej kapusty a zemiakov. Pridáva
sa zápražka a chýba kyslá smotana. V dobách spoločného štátu poznali ľudia obe variácie, teraz však ako keby sa slovenská kapustnica z pamäti vytratila.
Celá súťaž ukazuje na mnohé príbuznosti vo
varení polievok, a to nielen medzi národmi
Európy, ale aj Afriky, Ameriky a Ázie. Čo polievky rozdeľuje a dodáva im originalitu, sú
rôzne druhy korenia a zeleniny. Medzi európskymi národmi býva niekedy skutočne
ťažké rozhodnúť a prisúdiť polievku jednému
národu, čo je aj prípad chlebovej polievky.

Chlebová polievka alebo miazes zupa
Polievka sa varila vždy zo surovín, ktoré boli
poruke v danom ročnom období. Jednou
z najznámejších polievok u nás, Čechov,
Poliakov, Nemcov, Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, Írov, Angličanov, Škótov, Litovčanov, Lotyšov i Estóncov bola v minulosti polievka z kôrok suchého ražného chleba. Na
jej prípravu stačila vriaca osolená voda s rascou a roztlčený suchý chlieb, ktorý sa do nej
vsypal. Vára sa miešala, aby sa nepripálila
na dne a polievka sa postupne zahusťovala.
Niektoré národy ju robili na slano a pridávali
do nej nadrobno nakrájanú cibuľu, cibuľovú
vňať, roztretý cesnak, nasekanú petržlenovú
vňať alebo pažítku. Varila sa aj v dobách hojnosti; vtedy sa do nej pridávala vyškvarená
bravčová alebo husacia masť. Nosila sa koscom na lúky i na pole počas žatvy, pretože
bola výživná a upravovala trávenie. Vraj zaháňala i smäd. V Čechách ju poznali pod
názvom „panádlová polévka“. V lete bola aj
vzácna, pretože v komorách sa stenčovali
zásoby múky a chlebová kôrka bola vzácnosťou.
V Lotyšsku, Litve, v niektorých oblastiach
Nemecka i v Čechách býva chlebová polievka sladká. Základ je rovnaký, voda sa prisolí len štipkou soli, ale cukru býva za polievkovú lyžicu. V polievke plávajú hrozienka,
sušené marhule a slivky. Po uvarení sa do
nej pridáva šťava z citróna či limetky a škorica. Priamo na tanieri sa ozdobuje šľahačkou a podľa chuti kolieskami citróna i lyžicou
kľukvového kompótu. V baltských štátoch
i v Nemecku sa polievka bežne varí dodnes;
v Čechách sa z jedálneho lístka vytratila po
II. svetovej vojne. Po lotyšskej „spievajúcej
revolúcii“ v 90. rokoch, keď táto krajina prestala byť súčasťou Sovietskeho zväzu, bola

v mnohých rodinách opäť každodenným
a často i jediným jedlom, pretože dlhé roky
vládol nedostatok potravín. A ak sa aj nejaké
predávali, boli cenovo nedostupné. Doteraz
sa vyrába ako polotovar, ktorý možno ľahko
pripraviť zo surovín v škatuľke – z jemných
omrviniek suchého ražného chleba, cukru,
škorice, sušených sliviek, marhúľ a hrozienok. Je hotová za sedem minút a nasýti
štvorčlennú rodinu.
Česi a Nemci poznajú aj jej ďalší variant,
a tým je sladká polievka z rozvareného perníka alebo hustá čierna omáčka k rybe a divine. Do omáčky sa pridával lekvár, víno
a karamelizovaný cukor. Ak pridáme loj
a všetko uvaríme husté, necháme odležať
niekoľko týždňov a potom dáme zapiecť, prípadne polejeme alkoholom, získame anglický vianočný puding. Ale vráťme sa do letných dní.
Šťaveľová polievka a ovocné letné polievky
Ani polievka zo šťaveľu a lístia červenej
repy už veľmi nespestruje náš stôl. Varievala sa ešte počas vojny a snáď aj desaťročie po nej. Bola nenáročná a zdravá. Šťaveľ deti nazbierali bežne na každej lúke
alebo v lese. Pri zbere ho jedli aj surový
a gazdiné ho často pridávali do letných zeleninových šalátov. Obsahuje veľa vitamínu
C, A a B. Okrem toho je zdrojom minerálnych solí, predovšetkým železa. Jeho kyslosť v polievke vyvážili mladé listy červenej repy alebo cvikle. V iných krajinách sa
však polievka varí aj dnes – je bežnou súčasťou jedálnych lístkov v Lotyšsku, Litve,
na Ukrajine a v Rusku. V Lotyšku sa šťaveľ
predáva v predajniach so zeleninou, v obchodných domoch a na trhoviskách. Nie

Recept
1 kg mladých listov z červenej repy umyjeme, dáme do hrnca, zalejeme 2 l vriacej
vody a varíme 10 min. Potom pridáme 200g
šťaveľu a varíme ďalších 10 minút. Listy vyberieme, pomelieme na strojčeku na mäso
a zamiešame do precedeného a ochladeného vývaru. Nakrájame uhorky, cibuľu,
kôpor, reďkovku a vajíčka uvarené na tvrdo.
Všetko vložíme do polievkovej misy, osolíme, pridáme kyslú smotanu a horčicu, zalejeme vychladnutým odvarom so šťaveľom
a listami červenej repy, premiešame. Podávame s ražným chlebom.

Recept na egrešovú polievku
500 g egrešov očistíme od čierneho okvetia a stopiek. Popučíme lyžicou na kašu
a zalejeme 4-5 pohármi vody, pridáme 5 lyžíc cukru, necháme zovrieť a ihneď odstavíme. Precedíme a prepasírujeme. Znovu
privedieme do bodu varu a za stáleho miešania pridáme lyžicu maizeny. Ihneď odstavíme. Môžeme pridať kyslú smotanu. Jedlo
podávame studené so studenou krupicovou kašou, nakrájanou na trojuholníčky.
Trojuholníčky zalejeme egrešovou polievkou.
Rovnako sa varí polievka z ríbezlí, višní, čučoriedok, jahôd, kľukvy, jabĺk i slivák.
V 60. rokoch minulého storočia sa táto
sladká polievka (nazývaná niekde aj kyseľ)
jedla s trojuholníčkami narezaného pudingu.
Príprava pudingu bola rýchlejšia ako vare-

nie kaše, takže krupicová kaša sa u nás postupne vytratila zo stola.
K pranostikám predkov sa žiada pripomenúť, že významným letným dňom je deň
sv. Eliáša. V tento deň je vraj doobeda
ešte leto a poobede už jeseň. Chladnú
kamene i rieky. Po tomto sviatku prichádza sv. Anna. Hoci je dobrotivá, prináša
zrána chladno. V mnohých krajoch nabáda koscov, aby urýchlili žatvu. Tá sa
v auguste končí dožinkami alebo obžinkami. Pôvodný slovanský názov je dožinky
a u všetkých Slovanov to bol vždy veľký
sviatok. Súčasne sa siala ozimná raž na
ražný chlieb, bez ktorého by nebolo ani
chlebovej polievky. Z pšeničného chleba
sa táto polievka nedá uvariť.

jedlá / zvyky / tradície

je to šťaveľ divo rastúci, ale jeho vyšľachtená záhradná odroda, s veľkými šťavnatými, tmavozelenými listami. Práve tak sa
predávajú aj mladé listy z červenej repy.
V porovnaní s bežnou zeleninou je oboje
lacné, a tak sa v Lotyšsku, Litve, Poľsku
i u východných slovanských národov varí
niekoľko druhov tejto polievky. Obľúbená
je s prídavkom kyslej smotany a na tvrdo
uvareným vajíčkom. V Čechách i na Slovensku sa naopak šťaveľ úplne vytráca –
nielen z polievok, ale aj lúk. Rastie totiž len
na lúkach pravidelne kosených, ktorých
ubúda.

Autorka je historička a etnologička
Snímky archív autorky

V lete bývali veľmi obľúbené aj studené
ovocné polievky. Jedli sa bežne ešte v 60.
rokoch minulého storočia. V horúcich letných dňoch príjemne ochladzovali organizmus a nezaťažovali tráviacu sústavu. Varili
sa z letného ovocia – čerešní, višní, jahôd,
ríbezlí alebo egrešov. Mamy staré mamy
alebo tety na severnom hornatom Slovensku vysielali deti do sadu alebo do záhrady
so slovami: „Bežte si nazbierať egreše (ríbezle, višne) na polievku!“
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Slovenská národná galéria
oslavuje

Elena Kotová

Na slovíčko s generálnou riaditeľkou SNG
PhDr. Katarínou Bajcurovou
Slovenská národná galéria (SNG) slávi okrúhle výročie – 60 rokov od svojho založenia. Návštevníkom Bratislavy ho od
konca júna pripomína rozsiahlou reklamnou kampaňou s prívetivým sloganom Vidíme vás radi. Čo sa skrýva pod týmto
názvom z plagátov a čo nás prekvapí v sídle galérie, nám prezradila generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová.
Katarína Bajcurová, generálna riaditeľka SNG

Premostenie SNG
(súčasný stav)

Pani riaditeľka, na plagátoch, ktoré lákajú návštevníkov na výstavu k 60. výročiu založenia SNG, je napísané Vidíme
vás radi. Čo ste tým chceli povedať? Vidíte radi svojich návštevníkov alebo sa
radi pozeráte na diela, ktoré vystavujete?
Každý návštevník to môže chápať obojako.
Na plagátoch sú naše diela a ich „hrdinovia“ sa pozerajú divákom priamo do očí. Pre
tých, možno menej znalých treba povedať,
že ich podoby sú mierne počítačovo upravené so zámerom, aby sa na divákov usmievali. Výtvarné umenie to má oveľa ťažšie ako
iné umelecké druhy, pretože je to umenie tiché. Nepatrí do vôd šoubiznisu, ani veľmi do
zorného poľa hlavnej mediálnej pozornosti,
preto sme kampaň spojenú s výstavou k 60.
výročiu založenia SNG vymysleli takto trochu provokatívne.

listy | 7–8 | 2008

Nie je 60 rokov SNG relatívne málo?
Nebola potreba v slovenskom národe
vytvoriť vlastnú národnú galériu už
oveľa skôr?
SNG je určite do istej miery mladou inštitúciou, keď ju porovnáme s okolitým svetom.

Pracovníci SNG pred budovou galérie, rok 1955
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Viaceré pokusy založiť ju skôr tu samozrejme
boli. Napríklad v roku 1933, kedy vznikla
tzv. prvá Národná galéria slovenská v rámci
Slovenského národného múzea v Martine.
V roku 1943 vznikol ďalší pokus v rámci Slovenského múzea v Bratislave. Za prvej republiky sa mnohé diela zo Slovenska kupovali do
českých zbierok. Po druhej svetovej vojne,
v období povojnového „budovateľského“
nadšenia, ale aj politických dohôd sa začali
zakladať samostatné kultúrne inštitúcie, ktoré
na Slovensku dovtedy neboli: Okrem SNG
v roku 1948 vznikla napr. Slovenská filharmónia a o rok neskôr VŠVU, VŠMU, reorganizovali sa a poštátňovali ďalšie inštitúcie.
Ktoré roky by ste označili pre SNG za
najdôležitejšie míľniky?
Paradoxne dôležité boli 50. roky minulého
storočia, napriek tomu, že to bolo obdobie dogmatizmu, presadzovania sa metód
socialistického realizmu. Vtedy vznikli kvalitné základy zbierok vďaka tomu, že sa do
čela inštitúcie dostal Karol Vaculík, historik umenia, ktorý mal české i rakúske školy,
pôsobil v NG v Prahe, bol nesmierne vzdelaný a zaoberal sa nielen starým umením,
ale aj slovenskou modernou. Vtedy sa napríklad uskutočnil aj zber „formalistických“
diel (čiže diel modernistov). Aj jeho zásluhou sa zachránili v zbierkach SNG. V 50. rokoch SNG dostala aj svoju prvú budovu tzv.
Vodné kasárne na dunajskom nábreží, kde
sídli dodnes.
Druhým míľnikom boli určite 60. roky minulého storočia. Celospoločenská liberalizácia
sa prejavila aj na akvizičnej a výstavnej činnosti galérie. Boli vybudované mimoriadne
široké medzinárodné kontakty a vystavovali tu hviezdy západoeurópskeho umenia,
napr. Henry Moore. Premostenie Vodných

Ako to bolo so SNG za posledných
10 – 15 rokov?
Kým v 70. a 80. rokoch minulého storočia bolo veľmi náročné získať diela kvalitných autorov, kupovali sa zväčša socialistickí oficiálni umelci – „neoficiálni“ boli
zakázaní a ich diela sa kupovali iba občas a „partizánskymi“ spôsobmi – práve
po roku 1989 sa otvorila akvizičná činnosť
a bolo možné zaplniť biele miesta v zbierkach, ktoré počas normalizácie vznikli.
Otvorila sa možnosť robiť projekty – expozície, výstavy, katalógy bez ideologických
zásahov. Čo sa týka novej prístavby, tá doslúžila a museli sme začať bojovať o rekonštrukciu a modernizáciu bratislavského
areálu galérie. Bol to mimoriadne náročný
a zložitý proces. Premostenie sme uzatvorili v roku 2001 a teraz máme rok 2008.
Projekt na rekonštrukciu bratislavského
areálu je však už dokončený a odovzdaný,

SNG oslavuje…

kasární, moderná prístavba bola vlastne plodom postupujúcej liberalizácie. Duchovným
otcom celého projektu bol práve Karol Vaculík, jeho autorom architekt Vladimír Dedeček.
Projekt dostavby galérie bol v tej dobe mimoriadne progresívny, počítal s novými, modernými technológiami, ktoré sa vtedy už bežne
používali na západe. Bohužiaľ, k realizácii
prestavby SNG došlo až v čase normalizácie.
Predtým živé kontakty so západom sa prerušili, opäť padla železná opona a plánované
technológie sa do stavby jednoducho nedostali. Prístavba tak trpela všetkými neduhmi
socialistického stavebníctva. Bola zamýšľaná
veľkoryso, ale výsledok bol trochu iný.

teraz nás čaká tender na dodávateľa,
ktorý bude realizovať Ministerstvo kultúry
SR. Po tejto modernizácii by mal byť posun SNG na štandardnú úroveň európskej
galérie rozhodne citeľný. V roku 2005 sa
nám podarilo zrekonštruovať jednu z budov galerijného komplexu, Eszterházyho
palác, čo nám prinieslo nové a moderné
výstavné priestory.
Čo teda v SNG k výročiu ponúkate?
Sú to tri výstavy: prvou je výstava 60 rokov otvorené, ktorá je venovaná dejinám
SNG a ich súčasnej reflexii, potom výstava
111 diel zo zbierok SNG, ktorá predstavuje vzorku toho najlepšieho, čo je v našich
zbierkach od najstaršieho umenia až po súčasnosť. Treťou výstavou je projekt Všetko
o múzeu, ktorý sa venuje vzťahom súčasného umenia, umelca a galérie. V každom
prípade sú to výstavy, ktoré stoja za pozornosť a každý návštevník si tam určite nájde
niečo, čo ho zaujme.
Výtvarné umenie, ako ste povedali,
je umenie tiché a má silnú konkurenciu
v „hlasnejších“ druhoch umenia. Ako
by ste si predstavovali galériu – ideálny
priestor, kam by ľudia prirodzene prúdili a nasávali bohatstvo, ktoré im výtvarné umenie ponúka?
Myslím, že práve výstava 111 diel zo zbierok SNG je takým modelovým príkladom
prezentácie, pretože na pomerne malej
ploche tu návštevník nájde tie najvýznamnejšie klenoty našich zbierok, hoci určite ich je viac, ako sme ich mohli vystaviť

Madona s Ježiškom z Ruskinoviec (2. pol. 14. stor.)
z výstavy 111 diel zo zbierok SNG

Vizualizácia premostenia SNG v budúcnosti

Ďakujem za rozhovor.
Autorka je novinárka
Snímky archív SNG
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a publikovať v novej reprezentačnej publikácii o SNG. Výstava ho neunaví, pretože
je mimoriadne vizuálne príťažlivá, objaví na
nej diela v historickom slede od 13. storočia až po dnešok všetkých druhov a žánrov – sochu, maľbu, kresbu, grafiku, úžitkové umenie aj inštaláciu. Je to taká malá
škola dejín umenia na príklade našich zbierok. Dúfame, že našu výstavu aj vďaka originálnej propagácii mnohí návštevníci objavia, ocenia, nájdu si na nej svoje obľúbené
diela. V septembri sa tešíme, že privítame
aj školákov a študentov.

Martin Benka: Po búrke (1918). Z výstavy – 60. rokov otvorené
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opera

Ema Destinnová nie je
zabudnutá

Valika Nitranová

Prima donna assoluta
S melancholickým pohľadom jej laních očí sa dnes stretávame prostredníctvom bankovky v hodnote dve tisíc korún.
Hviezdu operného neba však neustále pripomína aj nebo nad nami – z nekonečných diaľok hlbokého vesmíru na nás
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dopadá svit planetárnej hviezdičky číslo 6583, ktorá nesie jej meno: Ema Destinnová.
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V tomto roku by táto diva oslávila rovných
130 rokov. Posledné vzrušujúce výskumy
kmeňových buniek nás držia v napätej nádeji, že odveký sen básnikov, cieľ alchymistov, túžba cisárov i obyčajných ľudí, ten tajomstvom opradený elixír mladosti, je nám
možno takmer na dosah. Hranica bežného
ľudského veku sa má, pri zachovaní plnej
kvality života, posunúť o niekoľko desaťročí
dopredu. Keby žila, iste by sa tomu potešila.
Bola stvorená pre javisko, ale nemienila na
ňom zostarnúť. Chcela, aby si ju obecenstvo pamätalo mladú, sviežu, v plnej sile.
„Božská Ema“, vlastným menom Emílie Kittlová,
pochádzala z váženej rodiny bohatého priemyselníka Emanuela Kittla. Narodila sa v Prahe
roku 1878 a prostredie, ktoré ju v útlom detstve obklopovalo, akoby už samo nahrávalo jej
osudu budúcej výnimočnej umelkyne a ženy,
ktorá sa stala svetovou opernou legendou.
Otec, kultivovaný a vzdelaný človek, bol naklonený umeniu a patril k jeho významným

a štedrým mecenášom. I matka disponovala krásnym hlasom; sama študovala spev
a kratšiu dobu dokonca pôsobila v parížskej
opere. Ema však mala ďalších štyroch súrodencov, a tak azda práve starostlivosť o deti
prerušila možno sľubnú umeleckú kariéru
panej Kittlovej.
Rodičia dcérku všemožne podporovali
a včas rozpoznali jej veľké hudobné nadanie. Spočiatku Emu nasmerovali k štúdiu
hry na husliach a na klavíri u profesora Lachnera. Rodina však popritom dbala aj na jej
znalosť cudzích jazykov i materinskej reči.
Ema sa tak dostala do dramatickej školy Národného divadla, kde sa jej venovala prvá
česká profesorka uvedenej školy, herečka
Otýlie Sklenářová – Malá. Táto nadpriemerne inteligentná žena vynikala nielen sošným pôvabom, ale aj precíznym umeleckým
prednesom, ktorý v danej dobe pozdvihla
na skutočne profesionálnu úroveň. Vtedajšiu špičkovú hereckú prípravu Ema neskôr
dôkladne zúročila na významných operných
scénach v Európe i zámorí.
Výnimočný soprán
Štúdiom sólového spevu ju sprevádzala Marie Loeweová-Destinnová – práve na jej počesť a z veľkej vďačnosti si nakoniec Ema
zvolila umelecký pseudonym Destinnová.
Mladá speváčka s výnimočne nádherným
sopránom po prvý raz zažiarila roku 1898
v berlínskej Dvornej opere. Tu debutovala
ako Santuza v hudobnom opuse Sedliak gavalier. Oslnivý úspech jej zabezpečil roly,
ktorými si začala podmaňovať stále väčší
počet milovníkov opery. Spievala Carmen,
Seliku, Mignon, Salome, Aidu, Toscu…Fantastické výkony a triumfálne úspechy ju katapultovali na absolútne výslnie popredných operných scén. Stala sa umeleckou
partnerkou najznámejšieho svetového te-

nora Enrica Carusa, skladatelia pre ňu písali
hlavné roly vo svojich dielach. Nepredstaviteľný úspech zožala v Pucciniho Dievčati zo
západu, kde excelovala v roli Minnie. Bola
sólistkou opery Covent Garden v Londýne,
spievala v Rakúsku, Taliansku, Francúzsku
i ďalších európskych štátoch.
Vrcholné obdobie umeleckej kariéry však
zaznamenala v newyorskej Metropolitnej
opere - stala sa jednou z jej najslávnejších
primadon. Prestížne postavenie svetovej
opernej divy jej samozrejme prinieslo i astronomicky vysoké, ale zaslúžené honoráre.
Jej prekrásny hlas zaznel v bravúrnom podaní asi v osemdesiatich veľkých rolách.
Bola jedinečnou interpretkou diel Mozarta,
Wagnera i talianskych skladateľov; rovnako
veľkolepo však uchopila každú príležitosť
i v postavách českých oper, akými bola napríklad Mařenka či Libuše. Muselo pre ňu
byť naozaj bolestivé, že práve doma, v pražskom Národnom divadle, sa pre ňu nikdy nenašlo stále angažmán...
Späť do Čiech prišla umelkyňa až na počiatku I. svetovej vojny. Pre vlastenecké
snahy a špionážnu aféru, ktorá nie je dodnes uspokojivo objasnená, ju zatkli a po dlhom vyšetrovaní internovali v jej vlastnom zámočku v Stráži nad Nežárkou, ktorý kúpila
spoločne s vtedajším priateľom Dihnom Gillym. Tento historický objekt vrátane malebného okolia nesmierne milovala. Zámok ju
spočiatku zaujal pravdepodobne vďaka bývalému majiteľovi, barónovi Leonhardimu,
ktorý vlastnil rozsiahlu knižnicu. Jej bohatý
literárny obsah sa prevažne venoval nevedeckému okultizmu a práve oblasť pôsobenia nadprirodzených síl Emu dlhodobo fascinovala. Mnohé zásadné rozhodnutia sa
údajne vždy snažila konzultovať s bytosťami
z druhého sveta. (Tajuplné prostredie jej
súkromnej veštiarne možno i dnes obdivo-

Autorka je publicistka
Foto archív

Sviatok hudby
Litomyšl možno právom označiť za východočeskú kultúrnu metropolu. Tvrdiť to v posledných desaťročiach oprávňuje najmä festival vážnej hudby „Smetanova Litomyšl“,
ktorý sa v júli t. r. uskutočnil už po 50. raz.
A bola to skutočná udalosť – kultúrna, hudobná, spoločenská. Veľkorysé inscenácie
opier a dramaturgicky nápadité koncerty ešte
dodatočne obohacuje pôvab nádherného renesančného zámku, ktorý je tradičným miestom konania. Vďaka vyriešeniu dlhodobých
sporov o obsah a smerovanie festivalu sa
tento ročník už plne sústredil na to najhlavnejšie – na kvalitnú produkciu vybraných hudobných diel, interpretovaných špikovými umelcami. Z českých uveďme napríklad sólistov
Evu Urbanovú, Dagmar Peckovú či Ivana
Kusnjera, zo slovenských Adrianu Kohútkovú
a Petra Mikuláša a z ďalších zahraničných napríklad Eleanor Marguerreovú z Nemecka či
Arpiné Rahdjianovú z Rakúska. Medzi dirigentmi nechýbali zase skvelí vyslanci slovenskej dirigentskej školy Ondrej Lenárd a Oliver
Dohnány.
Záslužné bolo uvedenie Smetanových opier
v obnovených inscenáciách, ako aj klasických
diel Verdiho, Rossiniho, Prokofjeva a Griega.
Program obohatili aj komorné koncerty Aleša
Bártu, Jitky Čechovej a Štěpána Raka.
V súvislosti s okrúhlym výročím sa pochopi-

teľne aj bilancovalo. Do diskusie o festivalu
prispeli viacerí muzikológovia, ktorým neunikla ani rola miestneho kultúrneho nadšenca,
hudobníka a farára českobratskej cirkvi Jaromíra Metyša. Po zásluhe mu účastníci festivalu odhalili pamätnú tabuľu, veď jeho prínos
k vzniku festivalu bol rozhodujúci.
Jedným zo stĺpov festivalov dramaturgie je
aj uvádzanie nových, súčasných hudobných diel. Ani v tomto smere nezostala Litomyšl nič dlžná. Zaznelo tu niekoľko nových diel bratov Ebenovcov, ale napríklad aj
veľkolepé biblické oratórium „Mojžiš“, ktoré
skomponovala jedna z najvýznamnejších
skladateliek súčasnosti Sylvie Bodorová.
Jeho premiéra zaznela v podaní českých
a slovenských sólistov Symfonického orchestra FOK pod vedením dirigenta Tomáša
Hanusa. Tým sa naplnili aj tvorivé snahy posunúť Smetanovu Litomyšl bližšie k súčasnému umeleckému dianiu.
50. ročník festivalu ukázal, že táto kultúrna
udalosť má už pevné miesto v európskom
kultúrnom kalendári. Nepreženieme, ak napíšeme, že Litomyšl sa dôstojne priraďuje
k mestám ako Salzburg, Luzern alebo Avignon, ktoré sú známe obdobnými špičkovými
kultúrnymi sviatkami.
(jv)
Foto archív
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Odchod do ústrania
Po dlhom domácom väzení sa na javisko vrátila až v poslednom roku vojny. Program koncertov tvorili rôzne árie; každý však ukončila
piesňou Kde domov můj, ktorá sa neskôr stala
českou hymnou. Hľadiská praskali vo švíkoch
a nadšené ovácie publika nebrali konca.
Prirodzene noblesná umelkyňa považovala za nepredstaviteľné, aby sa pred zrakom obecenstva objavovala ako starnúca,
uvädajúca žena. Zrejme toto presvedčenie
bolo aj dôvodom, pre ktorý sa čoskoro po
vojne dobrovoľne stiahla do ústrania. Fakticky teda opustila javiská sveta už ako tridsaťšesťročná.
V roku 1928, pri príležitostí 10. výročia vzniku
Československa, zaspievala na svojom poslednom koncerte v Londýne. Potom už verejne vystúpila len výnimočne. Vojna, vyčerpávajúce pracovné cesty ale i nesprávna
životospráva jej podlomili zdravie. V zámku
v Stráži nad Nežárkou sa so zberateľskou
vášňou venovala starožitnostiam a zaujímavým suvenírom, ktoré si zadovážila počas
svetových turné. So zaľúbením navštevovala
okolitú prírodu, rybárčila a maľovala obrazy.
Učila, komponovala a pokračovala vo vlastnej
literárnej tvorbe, ktorou sa zaoberala i v dobe
svojich najväčších triumfov. Sama sa totiž považovala za opernú umelkyňu a zároveň i spisovateľku. Prekladala, napísala niekoľko divadelných hier, básnickú zbierku a trojdielny
román V tieni modrej ruže.
V milostnom živote príliš šťastia nemala. Keď
sa nečakane zosobášila s omnoho mladším
leteckým nadporučíkom J. Halsbachom, jej
okolie táto skutočnosť nemilo zaskočila. Halsbach bol neznámy, málo obľúbený a ľudia ho
považovali za nenapraviteľného sukničkára.
Zrejme preto sa s ním po čase rozišla.
Emu Destinnovú v Československu považovali za národnú hrdinku. Tešila sa všeobecnej úcte nielen vďaka neobyčajnému
talentu, ale aj kvôli povesti vzdelanej a charakterovo silnej osobnosti.
Zomrela v Českých Budejoviciach pri jednoduchom operačnom zákroku 28. januára 1930.
Na poslednej ceste na vyšehradský Slavín ju
vyprevádzali davy vďačných obdivovateľov.

Smetanova
Litomyšl oslávila
polstoročie

festival

vať zásluhou súčasných majiteľov zámku,
ktorí v ňom otvorili stálu expozíciu venovanú
pamiatke speváčky).
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pamiatke športovkyne

Pozoruhodný životný
príbeh Ľudmily Šuňovej
Beh je celý môj život

Mirjana Šišoláková

...hovorievala Ľudmila Šunová, rodená Droppová (1932 – 2008), vari najznámejšia slovenská maratónska bežkyňa, ktorá
okrem toho, že podávala obdivuhodné športové výkony, po celom svete šírila aj dobré správy o Slovensku. Väčšinou totiž
štartovala v kroji a nebolo možné prehliadnuť ju ani vo veľkom dave bežcov. Vlani sa jej splnil veľký sen: bežať maratón
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na šiestom kontinente, v Antarktíde, v jej živote 115. v poradí.
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Ako sa rodáčka z liptovskej obce Lazisko
dostala na všetky svetoznáme maratóny,
ktoré sú snom mnohých vytrvalostných bežcov? Možno neuveríte, ale aj fajčenie môže
byť niekomu na osoh. Začala totiž behať
kvôli tabaku: „Bývali sme na vŕšku, dobrý
kilometer a pol od dediny. Ja som predposledná zo štrnástich detí, takže moji bratia
už boli veľkí a ja som otcovi aj im behala do
trafiky po dohán, po cigaretle. Aj futbal som
hrávala s chlapci, to bolo moje. Ale aj robiť
bolo treba. Mali sme pole, pílu, mlyn, valkovňu súkna. Ak otec prišiel aj o jedenástej
večer alebo ráno o tretej do izby a povedal:
preťahovať súkno, to sme sa vždy so sestrou štípali, choď ty, choď ty... jedna musela
ísť, tam nesmel otec druhý raz prísť do izby,
reku, hybaj!“
Pohybovo nadané, rýchle a šikovné dievča,
ktoré rado behávalo, si všimli aj v miestnom
Sokole a pozvali ju na preteky v cezpoľnom
behu. Začala trénovať. Po nevyasfaltovanej
ceste, od kilometrovníka po kilometrovník,
niekedy aj potme, s baterkou v ruke. Prečo?
Na toto obdobie si spomínala takto: „Aby ma
ľudia neohovárali, že žene treba varechu do
ruky, a nie behať. Ale to boli tvrdé tréningy:
od skaly po skalu 200, 500 metrov, kilometer hore-dolu.“
Potajomky trénovala a potajomky sa vybrala
aj na okresné preteky do Liptovského Mikuláša. Vyhrala. Aj na krajskom kole v Žiline.
Na prvých celoštátnych pretekoch však nezaznamenala úspech, veď nemala odborné
vedenie. Ale po krátkom sústredení pred
majstrovstvami Slovenska získala v r. 1953
majstrovský titul v behu na 800 metrov a vytvorila slovenský rekord. Po úspešných
štartoch v rámci celého Československa
získala v r. 1954 nomináciu na olympiádu
do Melbourne na rok 1956. Lenže sa vy-

dala, v r. 1955 sa jej narodila dcéra Eva
a hoci bola v dobrej kondícii, manžel nesúhlasil s jej cestou. Behať však neprestala.
Kým mala iba dcéru, chodila ešte aj na preteky, i keď, ako neskôr priznávala, že mužovi poza chrbát... ako kedysi rodičom.
Často sa až z rozhlasových správ dozvedel,
že jeho manželka vyhrala.
Napokon predsa len mala dlhšiu, dvadsaťročnú pauzu. Po dcére Eve sa jej narodili
ešte synovia Vlastimil a Jaroslav – a bolo
treba stavať dom, urobila si maturitu. Až
v roku 1976 ako 44-ročná išla na preteky veteránov do Banskej Bystrice. A tam sa zrodila jedinečná maratónkyňa: „Nebolo podstatné, že som tie preteky vyhrala, vyhrala
som s tým, že som si znovu obula maratónky.“
Prvý maratón
Pani Ľudmila však ešte stále nebehala maratón, lebo v Československu sa ženy postavili
na jeho štart (trať meria vyše 42 kilometrov)
až v r. 1980. „Prvý raz som ho bežala v 79.
roku v Liptovskom Mikuláši. A to je ťažký maratón, tu máme samé kopce a nemala som
ani dáku prípravu; myslela som, že ostanem
lazarom. Ale behom týždňa mi to prešlo. Aj
teraz, keď dosť nenatrénujem - nie na druhý,
ale na tretí deň – ma nohy bolia. No na štvrtý
už ako keby nič.“
Od spomínaného roku 1980 zabehla pani
Ľudka Šunová 115 maratónov a nespočetné
kilometre na kratších, ale aj dlhších pretekoch, napr. sto- či dvestokilometrový supermaratón. Keď zistila, že sa jej dobre behá
doma, na Slovensku aj v Čechách (košický
Maratón mieru, Pražský maratón), začala sa
obzerať po svete, lebo čoskoro jej bola malá
aj Európa. A tak jej do zbierky pribúdali medaily, diplomy a plakety zo všetkých konti-

nentov, zo všetkých slávnych maratónov.
New York, Boston, Chicago, Buenos Aires,
Sao Paulo, Tokio. „Chicago v roku 2000,
to bol môj stý maratón, ten sa mi skoro ani
nedal bežať, lebo keď športovci, s ktorými
som bežala, videli napísané vpredu Slovakia
a vzadu nápis, že je to môj stý maratón, tak
ma veľmi povzbudzovali, fotografovali ma,
tlieskali, každý mi chcel podať ruku. Lebo
keď dakto zabehne hoci štyri-päť maratónov, vie, aká je to drina. Diváci tiež skandovali Slovakia, Slovakia.“
To však už Ľudka behala v kroji. Ako na ten
nápad prišla?
„Behávala som trať Devín – Bratislava. To
boli moje obľúbené preteky, a keď som bola
mladšia, aj som ich vyhrávala. Raz tam bežal jeden pán v kroji. Mne sa to zapáčilo,
tak na ďalší rok som si aj ja obliekla kroj.
A mala som úspech. Ale to bolo iba 12 kilometrov a ja som chcela skúsiť, či zabehnem
v kroji tých 42 km, lebo je veľký rozdiel bežať v obyčajnom drese alebo v kroji. Takže
som nový úbor vyskúšala na Viedenskom
maratóne. Zožala som veľký úspech a prišla
som domov taká šťastná, že som vôbec necítila únavu.“
Samozrejme, že kroj bol upravený, nemal
dve-tri sukne ani niekoľko spodničiek, ako
poznamenávala jeho nositeľka: „Nosím len
jednu sukňu, takú odľahčenú, zásteru, košieľku a oplecko. A navešiam si stužky. Ale
človek je posťahovaný, nemôže tak voľne
dýchať a keď vám všetci kývajú, nemôžete
ísť zohnutá, musíte sa vystrieť a tiež zakývať. Ale ja už nebehám preto, aby som vyhrávala, ale aby som tie kilometre zvládla so
cťou. Ak sa chcú diváci so mnou fotografovať, tak sa odfotografujem alebo si s nimi podávam ruku. Keď som napríklad bežala v r.
1999 na 30. maratóne v New Yorku záve-

nej knižke „V teniskách a v kroji okolo sveta“,
ktorá vyšla v Liptovskom Mikuláši v r. 2002,
jej osud spracovala Beáta Chrenková.
P. S.
V jarný večer, keď som dokončievala tento
príspevok, som zatelefonovala Ľudke do
Ploštína. Chcela som vedieť, čo má nové,
aké sú jej najbližšie plány a či sa v máji
chystá na Pražský maratón. Povedala mi,
že by rada prišla, ale že zatiaľ dosť netrénovala a že musí začať s tréningom čo najskôr. Rozlúčili sme sa s tým, že sa čoskoro
uvidíme v Bratislave. Na druhý deň zomrela. Do 76-tich rokov jej chýbali tri mesiace. Česť jej pamiatke!
Autorka je novinárka
Snímky archív autorky
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Beh ľadovým kontinentom
Tak to bolo aj pri ceste do Antarktídy. Tam
však bola ešte jedna prekážka. Na maratóne sa mohol zúčastniť iba obmedzený počet pretekárov a po podaní prihlášky, resp.
zaplatení štartovného sa čaká dva roky.
„Pretože som už bežala maratón na
všetkých kontinentoch, veľmi som túžila ísť
do Antarktídy. Dozvedela som sa, že tento
maratón usporadúva istá cestovná kancelária v Bostone. V roku 2005 som sa teda
prihlásila, zaplatila prvý poplatok a hneď mi
odpísali, že pobežím 26. februára 2007.
Priletela som do Buenos Aires, kde nás
prevzali organizátori. Bolo nás 185 z celého sveta, ja najstaršia, a po mne jeden
71-ročný maratónec z Kalifornie. Dvanásť
dní sme prežili na lodi s perfektným vybavením a výbornou starostlivosťou. Okrem
samotného maratónu sme mali niekoľko
nezabudnuteľných výletov – k ľadovcom,
k tučniakom a podobne.“
Nezabudnuteľný bol aj samotný maratón.
Bežala ho – akože inak – v kroji.
„Mala som na sebe dve vrstvy termobielizne
a na tom kroj. A staré športové topánky. Občas mi v nich aj voda ločkala... Na niektorých úsekoch som si veru pomyslela, že tu
už ide aj o život. Trasa bola samý kopec,
hore, dolu, žiadna rovinka, niekde sneh,
ľad, šmýkalo sa, inde tráva alebo skaly.
Chvíľu dážď, potom mráz, vietor, ten nám fú-

kal do tváre drobné kryštáliky ľadu. Na inom
mieste zase teplo, aj čiapku som si chcela
zložiť... Raz som si spomenula na rozprávku
z detstva – o Sklenenom vrchu – tak to tam
vyzeralo, samý ľad. Nadol sa išlo ešte ťažšie ako hore. Ale trať som zabehla, hoci
som potom vari aj dve hodiny ležala v horúcej vode vo vani. Bol to iný maratón ako
ostatné, na niektorých úsekoch bežal človek úplne sám. Ale stál za to.“
A aká bola naša maratónkyňa, keď odložila
štartovné číslo a vyzliekla si kroj? Starala sa
o dom, veľkú záhradu, pole, niekoľko oviec,
o prasce, hydinu. Jej vnuci a vnučky – niektorí už tiež športujú – ju obdivovali.
Dcéra Eva síce zdedila po mame vytrvalosť
a takisto behávala dlhé trate, ale viac ju lákala hudba a predovšetkým spev. Po niekoľkých rokoch pôsobenia v SĽUK-u dnes
pracuje ako učiteľka spevu na Základnej
umeleckej škole. O mame nám povedala:
„Bývala veľmi energická, vedela prekonávať
ťažkosti, nikdy sa nevzdávala. Ona nepoložila svoje bremeno na zem, ona ho vždy odniesla a prekonala. Bola neobvyklým človekom, u nej sme poznali len slovíčko „rýchlo“
a „ behom“. Niektorí ľudia jej priali, niektorí
závideli, iní sa smiali. Ale mnohí priznali, že
by nikdy nedokázali to, čo ona.“
V roku 1993 zakázal lekár pani Šunovej kvôli
arterioskleróze behať maratón. Vtedy ich
mala za sebou „len“ 56. Takže nebola veľmi
poslušnou pacientkou, keď ich potom zvládla ešte raz toľko.
„Nebehám kvôli tomu, aby som odpadla,
bežím aj pomalšie, ak treba. Ale snažím sa
trénovať každý deň, za každého počasia.
Vybehnem zadnou bráničkou, kde ma nik
nevidí, na Demänovú. Cez pole hore - dolu,
tam sú kopčeky, potom si dám rovinku. Behávala som aj do roboty, do Liptovského Mikuláša, to sú tri kilometre - a ak som neniesla
nákup, tak aj naspäť, hore vŕškom.“
Vŕšky okolo Ploštína, kde pani Ľudka strávila
veľkú časť života, sú prekrásne. Výhľad zo
záhrady mala rozprávkový. Takto mi ho opisovala: „Tam je Poludnica, tam je Demänovská dolina, Siná, Nízke Tatry. A z balkóna
vidím Kriváň. V zime, keď je sneh a tieto
stromy sa zasneženia, to je nádhera, cítim
sa ako v nebi.“
Presvedčila som sa o tom aj sama pri návšteve v jej dome na vŕšku. A zistila som, aký
obdivuhodný, ale vôbec nie ľahký bol život
našej vytrvalkyne. Dostala sa aj do najnovšej
knihy slovenských rekordov a v útlej, no vzác-

pamiatke športovkyne

rečný okruh v Centrálnom parku, tam všetko
len tak dunelo, ako všetci skandovali Slovakia, Slovakia. Bolo to super.“
Za zmienku stojí aj jej športová obuv. Behala
väčšinou v botaskách, a pretože mala na nohách haluxy, už do nových si musela dať vyrezať otvory. Ak bežala v daždi alebo snehu,
neraz sa jej do nich aj naberalo. Ale ako hovorievala žartom, aspoň jej voda mala kadiaľ
vytiecť.
O zážitkoch z ciest vedela Ľudka vtipne rozprávať. Ako si v parku v Paríži varila na plynovom variči polievku z vlastných liptovských
zemiakov a nezľakla sa ani strážnika, ale dala
mu ochutnať; ako „pašovala“ do Ameriky liptovské pochúťky a od krajanov z Ameriky domov moriaka a – hoci vie po anglicky iba niekoľko slov – ako vždy presvedčila colníkov,
aby ju pustili. Rada spomínala aj na krajanov v USA a v Argentíne, ktorí jej niekoľkokrát podali pomocnú ruku. Lebo cesty veru
neboli lacné. Sponzorov si hľadala aj doma,
najviac kvôli letenkám a štartovnému.
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Laboratórium v priamom
prenose
EURO – rok 2008 – rok 0

Peter Mayer

Aj keď sa po vyhlásení konverzného kurzu situácia na slovenskom ﬁnančnom trhu upokojila, Slovensko zo dňa na deň
prepadlo eurománii. Na plné obrátky sa rozbehla reklamná kampaň na zavedenie eura. Zatiaľ čo niektoré skupiny obyvateľov sa o prechode na euro dozvedajú formou divadelných predstavení, televízna kampaň zapĺňa jednu reklamnú reláciu
za druhou. Je na počudovanie, že po takom dlhom hľadaní vyvolenej reklamnej agentúry na jej realizáciu reklamné spoty
často podceňujú inteligenčnú úroveň televíznych divákov a sú na hony vzdialené aj súčasným trendom.
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Tlačené médiá zase vyrukovali s informačno-vzdelávacími článkami napríklad o tom,
ako si majú dôchodcovia pripraviť prehľadný
rodinný rozpočet v eurách, aby ich výrazný
„pokles“ novej meny neprekvapil až v obchode. Populárnymi sa stávajú euro-kalkulačky, ich čas však príde hlavne po prvom
januári, a v obchodných regáloch môžete
naraziť aj na euro-peňaženky. Presne podľa
litery zákona, obchodnú sféru zachvátilo duálne zobrazovanie cien. Občas sa však stáva,
že výstupy z elektronických pokladníc sú tak
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neprehľadne zaplnené číselnými údajmi, že
sa ťažko dopracujete k sume, ktorú máte zaplatiť ešte stále slovenskými korunami. Nelenili ani slovenské banky, ktoré zaviedli
konverznú službu priamo v individuálnych
účtoch v rámci internetového bankovníctva.
A tak pri kontrole stavu vášho korunového
účtu sa jedným kliknutím môžete dozvedieť, ako na tom v januári budete. Určite viacerých nemilo prekvapí, ako sa päťmiestne
korunové cifry v okamihu scvrknú na štvorciferné sumy v euro.
Slovensko však žije aj iným problémom –
infláciou. Podľa júnových výsledkov ceny
tovarov a služieb stúpli o 4,6 % a inflácia
takto zostala na najvyššej úrovni od roku
2006. Najväčší vplyv na tento rast mali
predovšetkým zvyšujúce sa ceny potravín
a dopravy. Potraviny v porovnaní s júnom
2007 vzrástli dokonca o 11,1 %. Ďalšie zvyšovanie cien sa stáva strašiakom. Stále
prevládajú obavy z neprimeraného cenového rastu pri prechode z koruny na euro
tak, ako tomu bolo pri vstupe Slovinska do

eurozóny. Ministerstvo financií preto pripravilo novelu zákona o cenách, ktorá bude
umožňovať prijímať opatrenia na zamedzenie nežiadúceho vývoja a pristúpiť k cenovej regulácii. Novela dáva možnosť regulácie cien okrem ministerstva financií aj
ministerstvu hospodárstva, dopravy, poľnohospodárstva a školstva. Systém regulácie by mal fungovať tak, že pri posudzovaní
cien bude vychádzať z dokladovaných ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. Ako sa to bude v praxi vykonávať, ešte nie je celkom jasné, lebo novela
je zatiaľ v pripomienkovom konaní. Ale už
samotná kategória primeraný zisk je veľmi
diskutabilná a ťažko merateľná. Voči novele
sa ozýva celý rad ekonomických odborníkov ako aj samotní podnikatelia. Napríklad
Slovenská asociácia malých podnikov tvrdí,
že akýkoľvek zásah do širšieho spektra
cien zásadne naruší trhové prostredie. Dokonca obviňuje reklamnú kampaň k euru,
že nepravdivo informuje obyvateľov o tom,
že po stanovení konverzného kurzu a zavedení duálneho zobrazovania cien nastane
zmrazenie cien. Ceny majú aj iné komponenty ako menovú konverziu, ktoré sa nedajú ovplyvňovať, ako napríklad rast cien
energie a pohonných hmôt, a tie pôsobia
nezávisle. Nečakané stanovisko k pripravovanej novele zaujala Národná banka Slovenska, ktorá vyhlásila, že zavedenie eura
si nevyžaduje úradnú reguláciu cien a dokonca navrhla stiahnuť tento návrh z legislatívneho procesu.
Je však otázne, či v oblasti cien už nie je
neskoro. Podnikateľský sektor si už dávno
predtým uvedomil požiadavku moratória
cien po zavedení eura, a tak pomaly a potichu začal postupne ceny zvyšovať. A tak si
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Českej republike 1,5 %) a výdavky za plyn
tvoria viac ako 5 % z celkových príjmov slovenských domácností, zatiaľ čo v Maďarsku sú to necelé 4 % a v Českej republike
viac ako 3 %. Z týchto dôvodov vláda uvažuje o tzv. stabilizácii cien energií na Slovensku. Samozrejme, že energetické firmy
nie sú týmito návrhmi nadšené. Práve naopak, pri plyne boli zámery ešte koncom
roku zvýšiť jeho cenu pre rodiny o 10 až
20 % a cena elektriny by sa od januára mala
zvýšiť o 10 %. Často sa spomínajú krížové
dotácie, ktoré by boli v rozpore s európskou legislatívou. Aj keď tieto vládne zámery znejú pre verejnosť veľmi priaznivo,
viacerí odborníci upozorňujú, že v prípade,
ak vláda presadí tieto zmrazovacie zámery,
pôjde len o odloženie ďalšieho zvýšenia
cien energie. V budúcnosti teda môžeme
očakávať skokové zvýšenie, ktoré verejnosť bude prekonávať s väčšími problémami ako dnešné postupné. Reálne treba
uvažovať, že nutnosť ďalšieho zdražovania
energií vzhľadom k rastu ceny ropy a rast
cien energii na európskych burzách je viac
ako pravdepodobná.
A tak aj keď ministerstvo hospodárstva nariadilo regulačnému úradu vydať rozhodnu-

tie, podľa ktorého by Slovenské elektrárne
mali vyčleniť pre domácnosti a malých podnikateľov lacnejšiu elektrinu, realizácia tohto
nariadenia je z právneho hľadiska ťažko vykonateľná. Viac či menej sa schyľuje k tomu,
že zrejme lacnejšie energie na Slovensku
nebudú.
Ako vidieť, cesta ku konečnému prechodu
na euro nebude jednoduchá. Slovensko sa
bude musieť popasovať ešte s viacerými
problémami. Ich riešenie ako aj celú cestu
k euru bude pozorne sledovať nielen Európska komisia, ale aj bezprostrední susedia Slovenska Poľsko, Maďarsko a Česko,
ktorí sa pripravujú na podobný krok. Jeden významný český komentátor v českej
tlači dokonca uviedol: „Osud českým politikom priviedol do cesty ideálnu vec – susedné Slovensko prechádza na euro od
januára 2009. Pre nás to znamená laboratórium v priamom prenose. Ak sa tam euro
osvedčí, kľudne ho prijmime v najbližšom
možnom termíne. Ak budú jeho náklady výrazne vyššie ako výnosy, hľadajme iný dátum.“
Autor je ekonóm a publicista
Kresby Jan Tomaschoff
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málokto vlastne uvedomil, že už teraz platí
podstatne vyššiu cenu za bochník chleba
alebo že v kine za vstupenku zaplatí až 179
slovenských korún.
V tejto súvislosti vyvolal v slovenskej verejnosti rozličnú reakciu aj návrh kriminalizácie zvyšovania obchodných cien pri ich prepočte z korún na eurá, to znamená, že by sa
obchodníci, ktorí porušia stanovenú ročnú
garanciu neprimeranými cenami, mohli dostať do väzenia. V týchto návrhoch sa počítalo s nevyhnutnou spoluprácou občanov,
ktorí by udávali obchodníkov neprimerane
zdražujúcich tovar. Aj keď tieto návrhy nie
sú zatiaľ oficiálne prezentované, už viacerí
politici sa postavili proti tejto pripravovanej
norme. Dokonca aj sám premiér vyhlásil, že
takéto prísne tresty pre obchodníkov by mali
byť len krajným riešením.
Zatiaľ nie je jasná ani cenová koncepcia
v energetickej oblasti. Slovenská vláda analyzovala a porovnávala ceny energií a priemerné platy za rok 2007 a dospela k záveru, že výdavky slovenských domácností
na elektrinu a plyn sú v porovnaní s platmi
najvyššie v Európskej únii. Z celkových príjmov vydá slovenská domácnosť na elektrinu takmer 3 % (v Maďarsku je to 2,5 %,v
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rozprávka ako má byť

Zubry sa vracajú
na Slovensko

Mária Krivušová

Tento príbeh je trošku ako rozprávka a začína sa známymi slovami: kde bolo, tam bolo, žili raz voľne na jednom kontinente nevypočítateľné, statné a neskrotné zubry. Bolo to dávno, asi pred tisíc rokmi. Dorastali do váhy 900 kg, dožívali
sa priemerne 25 rokov a pravidelne vyvádzali svoje mláďatá. Bolo ich vídať po celej Európe a ľudia po nich pomenúvali
aj svoje sídla (na Slovensku napr. Zuberec, Zubrovka). Avšak – aj ich lovili. Možno ich túžili pokoriť, lebo zubry sa nedajú
skrotiť, zapriahnuť, ustajniť, vycvičiť… Traduje sa, že posledného voľne žijúceho zubra na území dnešného Slovenska
ulovil legendárny uhorský kráľ Matej Korvín, ktorý nastúpil na trón práve pred 550 rokmi.
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Ojedinelé pokusy v 19. i 20. storočí, ktorými chceli osvietení zainteresovaní vrátiť zubra späť do jeho prírodného prostredia
(Vysoké Tatry, Remetské Hámre), sa skončili neúspešne, a tak sme sa ešte pred pár
rokmi na Slovensku mohli tešiť iba zubrami
zo zvernice v Topoľčiankach. Za posledných
50 rokov odchovala zvernica asi 100 kusov
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zubrov. Ochraňovať a zachovávať nejaký živočíšny druh v chránenom priestore je chvályhodný prístup, ale vrátiť ho do voľnej prírody
tak, aby bol schopný prežiť sám, je prístup
ešte cennejší. A samozrejme zložitejší.
Populácia zubrov však v uplynulých stáročiach nevymizla iba na Slovensku. Trend
bol všeobecný, až sa napokon jeden z najväčších suchozemských cicavcov v Európe
dostal medzi ohrozené druhy. Tzv. červená
listina sa po prvý raz objavila v roku 1963.
Zrodila sa vo Svetovej únii ochrany prírody
a prírodných zdrojov (založená pred 60
rokmi, sídli vo Švajčiarsku), ktorá ju dodnes
vedie, určuje kritériá aj kategórie. Odborníci
rozoznávajú až deväť rôznych stupňov ohrozenia, pričom farebné označenie znamená
naliehavosť. Najhoršia je čierna farba – tá už
eviduje iba vyhynuté druhy; hneď za tým nasleduje červená – kriticky ohrozené a ohrozené druhy. Zubor sa medzi nimi ocitol.
Projekt návratu zubra do voľnej prírody
v Národnom parku Poloniny na severovýchode Slovenska má preto nielen lokálny,
ale aj globálny význam. Jeho šťastným dátumom je rok 2004, keď sa zámery, želania a túžby premenili na skutočnosť – do
Polonín bolo vypustených prvých päť kusov zubrov. „Prišli“ z Holandska a Švajčiarska (po dva kusy) a z Talianska. Pol roka si
na miestny vzduch zvykali v obore, potom
sa ich domovom stalo jedinečné prostredie
celej prírodnej rezervácie. Neskôr sa pridal
hosť z Poľska (aj v minulosti sem občas prichádzali zubry z priľahlého Bieszczadského
národného parku) a dovezený bol zubrí pár
zo ZOO v českom Chomutove. Populácia,
ktorú zoológovia starostlivo prostredníctvom
modernej techniky sledujú, nie je úplne
„nemenná“ – občas sa niektorý zubor zatúla
a odíde. To však nie je podstatné – cieľom

nie je to, aby zubor žil výlučne na Slovensku,
ale aby žil a prežil v prírode.
V úspešnom projekte v Poloninách zohrala
kľúčovú rolu v Holandsku sídliaca mimovládna organizácia so špecifickým zameraním na ochranu veľkých bylinožravcov a príslušných ekosystémov (Large Herbivore
Foundation). Práve ona iniciovala spoluprácu
s oficiálnymi slovenskými miestami, bez ktorých by bol projekt nemysliteľný. Okrem Slovenska podporila v posledných rokoch organizácia projekty v Poľsku, Mongolsku, Veľkej
Británii, Nemecku, na Ukrajine či v Rusku;
pozornosť sa ušla kamzíkom, gazelám, ťavám, divo žijúcim koňom, vysokej zveri.
Národný park Poloniny je súčasťou veľkej biosférickej rezervácie Východné Karpaty rozprestierajúcej sa na území Slovenska, Poľska
a Ukrajiny. Poloniny (označenie pre horské
lúky) sú najmenej navštevovaným národným
parkom na Slovensku, čo znamená, že zubry
tu majú nerušený priestor a pokoj. V prírodných bukových a jedľovobukových pralesoch si
pochutnávajú na tráve, lístí, kôre stromov a kríkov, na lišajníkoch a machoch. Ťažkopádny
kolos, pripomínajúci amerického bizóna, je
dôsledný bylinožravec a denne spotrebuje
priemerne 30 kg potravy. Samce sú samotárske a samičky sa o mláďa starajú približne dva
roky. Zostáva len dúfať, že postupne im bude
tejto starostlivosti čo najviac pribúdať.
Projekt vrátenia zubrov do Polonín je na začiatku a to, že sa podarilo vysadiť do voľnej prírody po dlhých rokoch niekoľko kusov zveri, neznamená úplné víťazstvo. Je to
však významný krok k zavŕšeniu každej rozprávky, ktorou je prostý fakt, že dobro napokon vyhráva…
Autorka je novinárka z Bratislavy
Snímky Alan Hyža

Jozef Čertík
Pozemšťania, prosím vás, áno, ja, Čert, vás
prosím, neberte moje meno nadarmo. Mnou
sa už naozaj nedajú strašiť deti a ani neposielajte svoje ženy do pekla, teda ku mne.
Nieže by som mal všetko obsadené, ako za
starých pekelných čias, nie, to iste nie.
Peklo však prestalo existovať. Áno. Peklo už
nie je.
Sedím tu len ja, posledný radový Čert, podľa
mojich bývalých kolegov starý sentimentálny dobrák, kým okolo mňa s tichým sykotom dohasínajú večné ohne. Ani to už v tejto
chvíli nie je pravda. Zhasli. Horí len môj malý
ohník predpísaný pre vrátnicu a rieka Styx
vrhá na tieto riadky jeho chabý odblesk.
Cháronov čln leží na jej brehu ako zdochnutá ryba – hore dnom.
Áno, na brehu Styxu sa už netlačia smädní
hriešnici sužovaní večným neuhasiteľným
smädom zvyšujúcim sa úmerne množstvom
vypitej vody. Ani v nej nevýska, nie, už v nej
nevýska Marilyn Monroe počas pravidelného kúpeľa. Iba jej jedinej povolil náš šéf
pri príležitosti výročia založenia Pekla kúpeľ v Styxe. Samozrejme, že ešte predtým
musel podplatiť nepodplatiteľných strážcov
očistca a Marilyn napokon po dlhšom prehováraní s angažmánom v pekle súhlasila,
hoci o tridsať rokov mohla robiť v nebi che-

rubína. Ona sa totiž toho neba trochu bála
a náš šéf sa zase bál toho, aby si to Pánbožko nerozmyslel (v poslednom čase mal
trochu zvláštne chúťky, čo sa prejavilo aj na
rozkolísanom vnútornom poriadku pre očistec a neudelil jej výnimku, ktorá sa už stávala pravidlom).
Ach, ako len vedela výskať. Už toľko ráz
som chcel hodiť jej dreváčiky na tento
chabý ohník, ale vždy sa vo mne ozve to
jej zavýsknutie a vtedy sa spätím a čakám,
áno, čakám tak ako vtedy, či predsa len nevyjde z vody a ja jej ich budem môcť obuť
s hlavou hrdo vztýčenou, nenávistne hľadiac na Lucifera, ktorý ju po kúpeli s rykom unášal k sebe a my sme sa vrhali na
kvapky, čo z nej crčali do pekelného prachu. A potom sme začuli klopnúť tie dreváčiky a potom sme už nechceli počuť nič.
Zapchávali sme si uši a hajcovali pod kotlami tých najcitlivejších dušičiek, ale ani to
nepomáhalo.
Ja vám tu podávam správu o zániku Pekla
a vy ešte neviete pravdu o jeho vzniku. Hádam ste len neuverili nebeskej propagande,
ktorá tvrdí, že sme chceli byť ako Pánbožko,
teda náš šéf Lucifer, a preto ten nevydarený
puč, a potom Archanjel Gabriel atď... atď...
Kdeže, kdeže ...
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Napíšem vám, ako to naozaj bolo, aj keď
to na veci už nič nezmení. Práveže my sme
chceli byť iní, iní ako náš bývalý nebeský
šéfinko. Neviete si ani predstaviť ako pomaly nám plynul čas v nebi, či už v službe pri
bráne alebo v službe cherubínov predspevujúcich podriemkávajúcemu pánbožkovi. Pekelný orloj nehlučne odbíjal jednu a tú istú
hodinu, nehlučne šušťali krídla anjelov určených pre klimatizáciu a rovnako nehlučne –
v intervaloch, o ktorých sme nevedeli povedať, či sú dlhé alebo krátke – klopkali na
bránu dušičky zosnulých svätcov, také čisté
a priezračné, že sme ich často na bráne nemohli ani zaregistrovať, rozoznať jednu od
druhej, a tak sme hlásili štatistické, vymyslené čísla.
Ešte šťastie, že existovala funkcia strážnych
anjelov, tá nás naučila tajne sa spúšťať na
Zem , kde sme si, samozrejme, vybrali protiklad toho, čo sa propagovalo u nás hore.
S obľubou sme chodili na výsluchy a upaľovanie čarodejníc, pričom sme si maľovali
končeky krídiel ich popolom. A potom sa to
stalo. Jedného dňa sme prišli k šéfovi s petíciou, že chceme iné nebo. Pôvodné nebo
totiž nebolo – ako sa to videlo nám – pre pozemšťanov príťažlivé. Hriechov a čarodejníc
neubúdalo, a preto sme sa rozhodli vytvoriť
iné nebo, odstrašujúce, také, ktorého by sa
ľudia báli. Požiadali sme, aby sme mohli my,
čiernokrídli odísť. Cestu sme si však museli
presekať.
Založili sme teda Peklo, ako ho poznáte
z rozprávania starých mám. Kotlíky, večné
ohne... Niekoľko oddelení sme urobili aj
podľa Danteho, čo nám vystačilo až do polovice dvadsiateho storočia.
Ale potom sa začalo šuškať o tom, že peklo
treba zmodernizovať, lebo ľudia na Zemi nás
už vraj dávno tromfli. Večný oheň sa vraj nevyrovná ohňu okamžitému, ktorý na Zemi
nazývajú atómovou alebo vodíkovou bombou. A potom k nim pridali ozónovú dieru
a globálne otepľovanie. Všetci začali z pekla
utekať na Zem zbierať skúsenosti a naspäť
sa už nevrátili. Nuž a ja teraz váham, ale asi
pôjdem aj ja ...

letný fejtón

Správa o zániku pekla

Autor je publicista a fejtonista
Joseph Anton Koch: Peklo (1825 – 1829), repro: Slovpress
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Ako sa zrodilo zemplínske
more

Peter Šoltés

Východ Slovenska v posledných rokoch pravidelne sužujú lokálne povodne a záplavy. Objavujú sa so železnou pravidelnosťou, nie však v rovinatých oblastiach ležiacich pri veľkých vodných tokoch, ale takmer výhradne v podhorských
obciach, kde sa miestny potok po prívalových dažďoch na niekoľko hodín zmení na ničiacu masu kalnej vody. Najväčšie
zemplínske rieky Ondava a Topľa sú skrotené vodnými nádržami, ktoré na nich vznikli pred štyridsiatimi rokmi.
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Východné Slovensko sa zemepisne delí na
dve rozdielne polovice. Jeho severná časť je
hornatá, terén členitý a odvodňovaný desiatkami potokov a riečok. Tie sa postupne zlievajú a v jeho južnej, rovinatej polovici odvádzajú svoje vody po Tise do Čierneho mora.
Laborec, Uh, Latorica, Ondava a Bodrog s početnými menšími prítokmi sa pri topení snehu
i väčších dažďoch viackrát do roka vylievali
z korýt a zaplavovali veľké územia. Terén bol
v niektorých oblastiach nižší ako úroveň ním
pretekajúcich riek, takže po opadnutí povodní
sa vody nemohli vrátiť späť do riečísk a ostávali na poliach. V mokrých rokoch tak bola zaplavovaná alebo podmáčaná pôda až 64 obcí.
Pôdy nasiaknuté vodou bez potrebného množstva vzduchu spomaľovali rozklad organických
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látok a zle sa hnojili. V období nedostatku dažďov zase zoschýnali a pukali. Časté záplavy výrazne prispievali k chudobe a zaostalosti. Voda
ľudí oberala o úrodu i o chuť zveľaďovať svoje
biedne príbytky, zaplavované studne šírili choroby ako týfus či dyzentéria a zamokrené lúky
boli plné nebezpečného hmyzu.
Ako bojovať s povodňami
Problémom záplav sa v 30. rokoch 19. storočia zaoberal i uhorský snem, ktorý podobne
ako v ostatných sužovaných oblastiach nariadil vybudovanie odvodňovacích kanálov
a vysúšanie pôdy. Ďalší pokrok nastal v roku
1846, kedy uhorská vláda podnietila vznik
melioračných družstiev, ktoré však slúžili v prvom rade na ochranu veľkostatkárskych ma-

jetkov. Pôda drobných roľníkov ostávala naďalej vystavená povodniam, tí sa preto spájali
a zakladali svojpomocné družstvá.
Problém povodní na Východoslovenskej nížine mali na stole zodpovední úradníci aj
naďalej. V roku 1925 vznikol prvý generálny plán, ktorý mal riešiť ochranu pozemkov proti veľkým vodám. Realizovali sa však
len niektoré úseky, medzi nimi tok Laborca
pri Michalovciach. Vojnový slovenský štát sa
s pomocou svojpomocných družstiev tento
problém snažil riešiť projektom ohradenia
vodných tokov. To však problém záplav definitívne neriešilo, lebo bolo nutné zabezpečiť aj odvod zhromaždených vôd, a to so
zreteľom na spádové pomery záplavového
územia a hladiny jeho vôd. Len čiastočne
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to riešila stavba kombinovaných prirodzeno-umelých odpadov, aby pri nízkej hladine
mohli byť vody prečerpávané čerpadlami.
Medzníkom bol rok 1949, kedy sa prikročilo
k vypracovaniu štúdie komplexného riešenia
vodohospodárskych úprav Východoslovenskej
nížiny. To malo spočívať v dokonalej ochrane
proti veľkým vodám, ďalej v odvedení vnútorných vôd a zároveň sa mala riešiť i otázka hospodárenia s vodou, ktorá doteraz odteká bez
úžitku, a využiť ju na zavlažovanie. Vtedy vznikli
plány na výstavu vodných nádrží Bukovec, Ružín, Domaša a ďalších menších stavieb.

1959 a stavebné práce prebiehali v rokoch 1961–1966. Vytváranie násypov bolo
z technických dôvodov možné iba v letných
mesiacoch, v zimnom období sa budovalo
opevnenie svahu hrádze. Okrem výstavby
hlavných objektov, ktorými boli nápustný objekt (nádrž) so systémom hatí a prívodný kanál, si výstavba nádrže vyžadovala i celý rad
ďalších úprav a stavieb. Bolo treba preložiť
niektoré úseky ciest, previesť úpravy potokov ústiacich do nádrže, výstavbu kanalizácie a vodovodu, presídliť obec Malé Zalužice a časť obcí Kaluža, Klokočov a Kusín,
vybudovať v nich nové školy, preložiť cintoríny a rad ďalších drobných stavieb.
Sĺňava, Vihorlatka, Šírava
Zaujímavý je príbeh výberu mena pre druhú
najväčšiu vodnú plochu na Slovensku. Po dokončení bolo vodné dielo pomenované Podvihorlatská nádrž. Rada ONV v Michalovciach
však nebola s názvom spokojná. Komisia obchodu pri ONV preto usporiadala súťaž na
názov vodnej nádrže, do ktorej sa prihlásilo
takmer 350 návrhov. Komisia po zložitom vý-

bere nakoniec vybrala štyri: Michalovský lúč,
Zemplínsky lúč, Michalovská sĺňava a Zemplínska. Ani jeden z nich však funkcionárov
ONV nepresvedčil. Oslovili i Jazykový ústav
Ľ. Štúra, odkiaľ prišiel návrh, že by sa nádrž
mohla volať Vihorlatka. Táto zdrobnelina sa
však tiež nezdala vhodná pre 33 km² plochu
vody. Víťazný návrh komisii predložil redaktor
Východoslovenských novín v Košiciach Emil
Lastomirský, spravodajca pre michalovský
okres. Svoj návrh zdôvodňoval: „Vihorlatská
preto, že sa nachádza pod pohorím Vihorlat, sĺňava preto, že podľa mojej mienky dosť
dobre vyjadruje poslanie tejto rekreačnej lokality“. Až 5. augusta 1966 bola nádrž „pokrstená“ menom Vihorlatská sĺňava, kedy ho
schválila rada ONV v Michalovciach.
Už po prvej turistickej sezóne sa však kauza
znovu otvorila. Množili sa námietky voči tomuto názvu, ktorý sa mnohým zdal iba kópiou
Sĺňavy neďaleko Piešťan. Niektorí odborníci
upozorňovali, že z praktického hľadiska by
názov nemal obsahovať viac ako jedno slovo.
V tlači bude stále totiž tendencia skracovať
ho na jedno slovo, a to Sĺňava. Obyvateľom
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Výstavba nádrže pod Vihorlatom
Hlavným účelom vzniku vodnej stavby na Laborci bolo znížiť jeho vysoký prietok v období
záplav. Zemplínska šírava bola preto navrhnutá ako retenčná nádrž s cieľom zachytávať
povodňové vlny a znížiť tak nežiaduci prietok
vody v Laborci jej zadržaním v nádrži. Oblasť,
na ktorej mala vzniknúť, ležala medzi Laborcom, výbežkami Vihorlatu a štátnou hranicou s Ukrajinou (vtedy Sovietskym zväzom)
a rozprestierala sa medzi obcami Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Lúčky a Zalužice na celkovej ploche 33 km². Bola to najviac zaplavovaná oblasť Východoslovenskej
nížiny. Pri návrhu retenčného priestoru nádrže, ktorý slúži na zachytávanie povodňovej
vlny, sa vychádzalo z povodňového režimu
za obdobie medzi rokmi 1931 – 1960, kedy
bolo zaznamenaných 55 povodňových prietokov nad riekou s kritickým prietokom 100
m³ za sekundu. Na základe nich bol stanovený objem tzv. „teoretickej povodne“ s kulminačným maximálnym prietokom 600 m³
za sekundu a trvaním sedem dní. Z tohto vyplynul potrebný objem retenčného priestoru
100 miliónov m³.
Stavba bola naprojektovaná tak, že voda
z Laborca sa prostredníctvom pohyblivej
hate na Laborci prívodným kanálom odvádza do nádrže a v prípade nízkej hladiny
vody v rieke sa voda z nádrže privádza iným
kanálom späť do materského toku. Vody
nádrže sa mali od začiatku využívať i na závlahy s pomocou systému prečerpávacích
staníc a zavlažovacích kanálov. Ďalší účel,
ktorý nádrž plní, je zabezpečenie dostatku
vody pre okolitý priemysel, najmä však pre
tepelnú elektráreň Vojany. V rokoch chudobných na zrážky je nádrž jediným zdrojom
vody pre jej chladiarenské systémy.
Slávnostné zahájenie výstavby sa uskutočnilo na michalovskom štadióne 31. mája
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východného Slovenska je navyše „slovo Sĺňava zvukovo cudzie, a preto sa ani neujalo,
ale naopak, vznikali z neho rôzne skomoleniny.“ Otázkou sa zaoberali i rôzne periodiká.
Redakcia denníka Práca navrhla kompetentným orgánom, aby sa cez zimu postarali
o nápravu, aby sa od jari mohla nádrž propagovať už pod novým názvom. Na základe diskusií v tlači preto vzniesol Krajský výbor KSS
v Košiciach pripomienky k názvu Vihorlatská
sĺňava. Okresný úrad ale požiadal, „aby sa
pôvodný návrh ponechal, kvôli tomu, že si
na tento názov občania už zvykli a bolo vyrobené značné množstvo darčekových a upomienkových predmetov s týmto názvom.“ Kraj
však nad okresom, ako to bývalo zvykom, zvíťazil, a tak sa opäť začalo s hľadaním vhodného mena. Návrhy boli opäť rôzne: Tíšina,
Perla, Šírava a pod. Rok a pol trvajúci proces sa uzavrel koncom novembra roku 1967.
Vtedy Východoslovenské noviny i odborárska
Práca uverejnili článok informujúci o tom, že
rada Okresného národného výboru v Michalovciach zmenila názov Vihorlatskej sĺňavy
na Zemplínska šírava. Podľa zdôvodnenia je
tento názov pôvodný, keďže slovom Šírava nazývali tunajší obyvatelia lúky na mieste, kde sa
vybudovala nádrž.
Hneď prvá sezóna po napustení vodného
diela v roku 1966 prilákala množstvo návštevníkov. Denná návštevnosť dosahovala 3 až 5
tisíc osôb, cez víkend 12 až 15 tisíc osôb, a to
bez akejkoľvek propagácie. Celkovo v prvej
sezóne navštívilo Balaton pod Vihorlatom, ako
ho pomenoval pražský Technický týdenník,
okolo 300 tisíc návštevníkov. V roku 1967 si
na plážach tejto vodnej nádrže oddýchlo 530
tisíc turistov. Najväčšiu návštevnosť zaznamenávali cez voľné soboty a nedele, kedy bolo
na jej brehoch až 30 000 ľudí denne. Návštevnosť stále stúpala a v roku 1973 dosiahla
1 700 000 návštevníkov. Po páde komunistického režimu záujem o rekreáciu pri zemplínskom mori upadol, no stále sa pohybuje okolo
700 tisíc návštevníkov za jednu sezónu.
Hoci Zemplínska Šírava stratila prívlastok jediného našincovi prístupného mora, stále ostáva
najdôležitejšiu vodohospodárskou stavbou na
Východoslovenskej nížine. Už vyše 40 rokov
chráni od povodní stovky dedín a miest, pre
poľnohospodárske účely získala tisíce hektárov močarín a premokrenej pôdy a výrazne
zmenila ráz krajiny pod Vihorlatom.
Autor je historik a publicista
Snímky Daniel Galajda

Hviezda, ktorá
svieti aj po smrti
Jozef Leikert
V dobe mladosti Bohdana Warchala neexistovala televízia a rozhlas bol stále
v začiatkoch. No jeho najbližší na moravsko-poľskom pomedzí, kde sa narodil,
pociťovali potrebu hudobne sa vyžívať. Na rodinných či susedských stretnutiach radi spievali a kto len trošku vedel hrať na nejakom hudobnom nástroji, rád
sa zapájal do týchto príjemných muzicírovaní. Vznikali rôzne zoskupenia: strýko
hral na harmonike, niekto iný na trúbke, otec a teta hrali na husliach. Ďalší sused
prišiel s mandolínou, sesternica sa učila hrať na husliach a na klavíri a jemu
zostal plechový bubienok, do ktorého však udieral s nadšením.

Bohdan Warchal
(27. 1. 1930 – 30. 12. 2000)
huslista, dirigent

Pravda, rodinná pohoda sa čoskoro vytratila. Bohdan Warchal mal iba šesť
rokov, keď mu zomrel otec – matka
sa rozhodla splniť
jeho želanie, aby sa
ich syn stal huslistom. „Tvoj otec si želal, aby
si sa učil hrať,“ povedala a podala mu prvé
husle, ku ktorým si vytvoril zvláštny vzťah, podobne ako k nástroju od nemeckého majstra
Heineckeho, ktorý ho od dvanástych narodenín sprevádzal po celý život. Chudobná vdova
nemala peňazí nazvyš, preto jeho prvou učiteľkou hudby bola teta, amatérska huslistka,
ktorá ho učila bez osnov. Ladil tak, že zahral
na prázdnej strune, nasledoval prvý, druhý
a tretí prst a potom ďalšia prázdna struna;
keď všetko „pasovalo“, bolo ladenie dobré.
V netradičnej hudobnej príprave pokračoval
Warchal u mladého talentovaného huslistu,
pôvodným povolaním úradníka, ktorý sa po
vojne stal riaditeľom hudobnej školy v Karvinej. Po rokoch usúdil, že to boli dobré základy, pretože hral to, čo ho bavilo a to, čo
musel, sem-tam odbil. Mama vo výchove zastala otca. Bola neúprosná, až prísna a keď

zistila, že v hudobnej príprave poľavil, v hneve
rozbila husle, zlomila sláčik a vyhlásila, že
s muzikou je koniec. Po nárekoch a odprosovaní musel nad hrobom otca sľúbiť, že bude
poriadne cvičiť a študovať tak, aby sa stal
dobrým huslistom. Sľub splnil a z hudobnej
dráhy až do konca života nezišiel.
Sen o vlastnom kvartete
Vyštudoval hru na husle na brnianskom konzervatóriu, neskôr na Janáčkovej akadémii
múzických umení v Brne. Počas štúdia hrával
v rôznych kapelách a na rôzne nástroje – na
base, na trúbke, bol bubeníkom – vraj „najlepším v Európe“, ako žartom vravievali kamaráti, keď hrávali v kaviarni Európa. Potom
sa jeho hudobná cesta otočila na Slovensko,
kde prežil väčšinu života. Ambiciózny mladý
muzikant hneď po skončení štúdia roku 1957
vyhral konkurz na miesto koncertného majstra a prvýkrát vstúpil cez bránu Slovenskej
filharmónie. Vtedy zaiste ani netušil, že vstupuje na dlhých štyridsať rokov... Na obdobie,
ktoré nasledovalo po nástupe do filharmónie, umelec rád spomínal, hoci vždy túžil hrať
v komornom orchestri. Pôsobenie vo veľkom
telese ho v mnohom obohacovalo a veľa sa
naučil od veľkých svetových, ale i domácich
dirigentských osobností. Tajného muzikantského sna o založení komorného orchestra
sa však tak ľahko nevzdával. Keď za ním prišli kolegovia s návrhom, aby založili kvarteto,
sen sa začal napĺňať. V septembri 1960 vznikol pod hlavičkou Slovenskej filharmónie Slovenský komorný orchester, ktorý po čase už
nikto nenazval inak ako Warchalovci.

Najvyššie vyznamenania
V polovici 70. rokov minulého storočia sa
okrem sólovej práce B. Warchal začal venovať aj dirigovaniu a pedagogickej práci; niekoľko rokov učil na Hudobnej fakulte Vysokej
školy múzických umení v Bratislave. V roku
1968 mu za významný prínos v oblasti koncertného umenia udelili titul zaslúžilý umelec, o pätnásť rokov neskôr mu prezident republiky udelil titul národný umelec a v roku
2000 dostal takisto od prezidenta republiky
vysoké štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta
Štúra. Ocenenia ho potešili, ale neprikladal im veľký význam, hral vždy naplno, bez
ohľadu na to, kde a pre koho. „Stať sa hudobníkom je šťastím. Bez hudby si neviem
život predstaviť,“ vyznal sa z pocitov. „Keď
pán Boh pomiešal v Babylone ľuďom jazyky,
pomyslel si, že nie všetci sú až takí zlí a daroval im univerzálnu reč – hudbu,“ dodal.
Bohdan Warchal bol skromný a úprimný
v hudbe i v živote. Preto ho roku 1995 ranilo
osočovanie zo strany vedenia filharmónie
a s ťažkým srdcom zo svojho dlhoročného
postu odišiel. Dva roky pôsobil v Pražskom

komornom orchestri, ale po nastúpení nového vedenia sa vrátil do Bratislavy. Na prelome milénia oslávil sedemdesiate narodeniny a napriek zákernej chorobe bol plný
optimizmu. „Hudba pre mňa znamená vrchol
blaha, vrchol predstavy toho, čo človeka
robí šťastným. Hudba mi pomáha, priam ma
ťahá, drží ma pri živote,“ vyznal sa na jeseň
roku 2000, keď na slávnostnom koncerte
pri príležitosti štyridsaťročnice orchestra pre
zhoršujúci sa zdravotný stav zahral už len
jednu skladbu.
Žiaľ, choroba bola silnejšia a v tom istom
roku navždy zmĺkli jeho milované husle, vyhasla jeho hviezda. V roku 2002 sa na skutočnom hviezdnom nebi objavila planétka,
ktorú Medzinárodná astronomická únia na
podnet objaviteľky, mladej českej astronómky Lenky Šarounovej, pomenovala Warchal. A tá zostane nesmrteľná – podobne,
ako jeho milovaná hudba.

osobnosti Slovenska

Začala sa umelcova nová životná etapa. Orchester sa stal jeho láskou a krásnym celoživotným poslaním. Oficiálny debut sa konal
11. apríla 1961 a počiatočná priazeň publika neutíchala, akoby všetci v hľadisku vycítili priam živočíšnu radosť z hrania. Bohdan
Warchal bol hudobníkom telom i dušou. Miloval Bacha, Corelliho, Vivaldiho, Janáčka,
no rovnako cítil aj pulz doby, rád hral súčasnú
hudbu a vdýchol život i viacerým súčasným
dielam slovenských skladateľov. Warchalovci
účinkovali na významných hudobných festivaloch – popri Bratislavských hudobných slávnostiach na Pražskej jari, Štrasburskom hudobnom festivale, Salzburských hudobných
slávnostiach, budapeštianskom i istanbulskom hudobnom festivale. Súbor precestoval
celú Európu, Austráliu, USA, Kanadu, Čínu,
Kóreu a Japonsko. S orchestrom spolupracovali poprední svetoví sólisti ako Spivakov,
Zimmermann, Perényi, Katsarsis, Rampal,
Holliger či Schreier a z viac ako sto nahrávok
väčšinu titulov zaradili do svojich katalógov
hudobné firmy v Japonsku, Švédsku, Veľkej
Británii a Francúzsku.

Autor je historik, básnik, spisovateľ literatúry faktu a vysokoškolský pedagóg
Snímky archív
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folklór

Viktoriánské slavnosti
Chomutov v barvách mezinárodního folklóru
Jana Vlčková
24. až 27. července proběhl v Chomutově již čtvrtý ročník „Viktoriánských folklórních slavností“, který pořádal a organizoval domácí soubor Krušnohor. Rozhodnutí organizovat tyto slavnosti padlo ještě v roce 2005, v rámci oslav 400. výročí
města Chomutova. Vše nasvědčuje tomu, že záměr organizátorů – založit solidní tradici – se vydařil.

Belica

Dancitis
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Skejušan
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„Historická fakta jsme konzultovali s profesory historie z gymnázia,“ řekla nám vedoucí
souboru Jaroslava Macháčková. Svatý Viktor je jedním z patronů města Chomutova,
který je plasticky zobrazen na jižní straně
Trojičního sloupu na náměstí 1. Máje. Proto
tedy Viktoriánské slavnosti. Historické prameny uvádějí, že v roce 1725 kardinál Johannes Salermo daroval místním jezuitům
ostatky světce, které byly slavnostně uloženy v kostele sv. Ignáce. Akt uložení provázely údajně „velkolepé slavnosti“, které trvaly tři dny.
„Termín slavností jsme nezvolili náhodně.
Má původ v katolickém kalendáři, ve kterém
svátek sv. Viktora připadá na 28. července,“
vysvětlila novinářům načasování akce J. Macháčková. Římskokatolická církev slouží
v této souvislosti slavnostní mši.
Na festivalu vystoupil již tradičně domácí soubor Krušnohor a jako hosté Dyleň z Karlových
Varů a Valašský vojvoda z moravských Kozlovic. Na scéně nechyběl ani další domácí soubor Skejušan, který se stará o udržení tradic
potomků Slováků z Podkarpatské Rusi. Na
jeho vystoupení bylo zvědavých plno posluchačů všech věkových kategorií. Překvapivé
bylo, že většina účinkujících byla z řad mladé
generace, což svědčí o tom, že zájem o národopis nevyhasnul.
Skejušan, který týden před slavnostmi zazpíval v rusínském jazyce na „Balkánském dni“
na zámku Červený hrádek u Jirkova, je v ČR
oblíbený. Získal již řadu ocenění, například
na festivalech v Rožnově nebo ve Strážnici.
„Jsme původem Slováci z Podkarpatské
Rusi, protože rusínská národnost tehdy nebyla uznaná. Naši předci odešli v 19. století do Rumunska za prací a lepší půdou.
Tam se usadili ve vesničce Skejuš, kde
udržovali zvyky, tradice a písně. Odtud pochází i název našeho souboru. Na základě
dekretů prezidenta E. Beneše se tito lidé

vraceli zpátky“, uvedla organizační vedoucí
souboru Kateřina Martínková. Ona sama
měla čtyři roky, když se i s rodiči přistěhovala do Chomutova.
Festival obohatili i hosté z ciziny, např. Belica
z Bulharska a Dancitis z Lotyšska. Překladatelé a průvodci zahraničních souborů – Todor Stojanov z Chomutova (za Bulharsko)
a Ľudmila Šulová z Popradu (za Lotyšsko)
zprostředkovali čtenářům dojmy hostujících
zahraničních skupin.
T. Stojanov: „Moje dcera je členkou souboru Krušnohor, a když se připravoval letošní festival, napadlo ji, že by na slavnostech mohl zaznít i bulharský folklór. Jsem
původem z Bulharska, a tak jsme pozvali
26-členný soubor z vesnice, odkud pocházím. Členové souboru jsou nadšení, nejen
proto, že jsou poprvé v životě v cizině. Líbí
se jim množství hradů a zámků na území ČR
a obdivují zachovalou historickou architekturu měst, včetně centra Chomutova.“
Ľ.Šulová: „Před dvěma lety přijal pozvání zúčastnit se na chomutovských slavnostech
i soubor z Lotyšska. Letos přijela mladší
sekce, ve věku do jednadvaceti let, celkem
45 účinkujících. Nejmladší z nich Elze jsou
teprve dva roky. Všichni byli v Čechách poprvé. S nadšením vnímali zdejší krajinu,
velký dojem na ně udělaly Krušné hory. Byli
se podívat na Kamencovém jezeře, ale i na
chomutovské věži. Město se jim velmi líbilo.
Příští rok se na Slovensku ve městě Kežmarok pod Vysokými Tatrami uskuteční mezinárodní festival „Euro – lidová řemesla“, jehož
součástí budou i vystoupení folklórních souborů. Na tento podtatranský festival jsou už
pozvány i některé soubory z letošních Viktoriánských slavností.“
Jak tedy vidět, folklór spájí.
Autorka je novinářka z Chomutova
Snímky autorka

Radúz Kamenistý

V dňoch 2. – 4. júla sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta ministra kultúry ČR Václava Jehličku na Slovensko. Členom
delegácie okrem osobného tajemníka ministra kultúry ČR Jana Růžičku, Tomáša Wiesnera – riaditeľa odboru movitého
kultúrneho dedičstva, múzeí a galérií Ministerstva kultúry ČR a referentky zahraničného odboru MK ČR Bohumily Bžochovej bol aj tajomník KSK a člen rady vlády ČR pre národnostné menšiny Radovan Čaplovič.

česko-slovenská spolupráca

Z návštevy ministra kultúry
ČR Václava Jehličku na
Slovensku

riaditeľky centra Kateřiny Novotnej s predstaviteľmi českej komunity žijúcej v Košiciach a na
východnom Slovensku. Posledný deň pracovnej cesty po Slovensku absolvovala delegácia
V. Jehličku návštevu Bratislavy, konkrétne prehliadku výstav v Slovenskej národnej galérii pri
príležitosti jej 60. výročia od založenia a stretnutie s riaditeľkou Českého centra Slovensko
v Bratislave Janou Buriánovou a so zástupcami
organizácií českých krajanov v priestoroch
Českého centra v Bratislave, kde sa oboznámila s koncepciou a zámermi kultúrneho života
Čechov na Slovensku. Pri návrate do Českej
republiky navštívil minister kultúry V. Jehlička aj
spoločnú česko-slovenskú nomináciu dvoch
pohraničných obcí Kopčan (SR) a Mikulčíc
(ČR) – projekt mikulčicko-kopčanského archeologického parku pamiatok Veľkej Moravy, ktorou sa uchádzajú o prijatie do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Prinášame vám krátku fotoreportáž z pracovnej cesty ministra kultúry ČR V. Jehličku
na Slovensku. Podrobnejšiu reportáž vám
priblížime v ďalšom vydaní časopisu LISTY
Slovákov a Čechov.

Vilkovský a Ivan Dunčko, vedúci odboru cestového ruchu a rozvoja mesta Levoča. Počas
presunu do Bardejova zavítal minister kultúry
V. Jehlička s členmi jeho delegácie do Starej
Ľubovne, kde si prezreli priestory Ľubovnianskeho hradu v sprievode primátora mesta Valenta Jaržembovského a kastelána hradu Dalibora Mikulíka, ako aj ďalších zástupcov mesta.
Napokon vo večerných hodinách privítal v Bardejove delegáciu primátor mesta Boris Hanuščak. Neskôr sa so svojim sprievodom pripojil i podpredseda vlády SR D. Čaplovič, ktorý
sprevádzal delegáciu vedenú ministrom kultúry
ČR V. Jehličkom aj nasledujúci deň počas prehliadky Bardejova, expozície ľudovej architektúry horného Šariša v Bardejovských kupeľoch
– najstaršieho múzea v prírode (skanzenu) na
Slovensku. Nakoniec aj pri slávnostnom prijatí oboch delegácií, menovite primátorom Košíc Františkom Knapíkom v priestoroch Starej
radnice v Košiciach. Po prijatí na košickej radnici nasledovala prehliadka historického centra Košíc, najmä so zameraním na jeho dominanty – Štátne divadlo v Košiciach, Urbanovú
vežu, Dómu sv. Alžbety a kaplnky sv. Michala.
Po skončení prehliadky mesta navštívil minister kultúry ČR V. Jehlička České centrum Slovensko v Košiciach, kde sa stretol za účasti

Autor je publicista
Foto Radovan Čaplovič a Marián Šangala

Z prijatia ministra kultúry ČR V. Jehličku na levočskej
radnici primátorom mesta M. Vilkovským

Minister kultúry ČR V. Jehlička a podpredseda vlády
SR D. Čaplovič prichádzajú v sprievode primátora Košíc F. Knapíka do priestorov košickej Starej radnice

Minister kultúry ČR V. Jehlička a podpredseda vlády SR
D. Čaplovič navštívili aj výstavu v priestoroch SNG v Esterházyho paláci v Bratislave pri príležitosti jej 60. výročia
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Účelom pracovnej návštevy Slovenska bolo
stretnutie ministra kultúry ČR V. Jehličku
s podpredsedom vlády SR pre vedomostnú
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské
práva a menšiny Dušanom Čaplovičom,
vzhľadom k nadchádzajúcemu sa predsedníctvu ČR v rade EÚ. Ďalším cieľom bola návšteva českých krajanov na Slovensku pred
blížiacim sa Mesiacom českej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti v októbri t. r., ďalej prehliadka českých kultúrnych centier a oboznámenie sa s koncepciou ochrany kultúrnych
pamiatok na Slovensku. V tejto súvislosti delegácia vedená ministrom kultúry ČR V. Jehličkom jednala i so slovenskými expertmi na
pamiatkovú starostlivosť, pričom navštívila
niekoľko významných miest.
Hlavným stredobodom záujmu delegácie bolo
prvý deň navštíviť Stredný a Horný Spiš predovšetkým miesta s jeho pamiatkami zapísanými do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – Kostol sv. Ducha v Žehre,
Spišskú Kapitulu, Spišské Podhradie a Spišský hrad, ďalej Levoču – mesto, ktoré sa
uchádza o zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V priebehu návštevy týchto pamätihodností sprevádzali delegáciu primátor mesta Levoča Miroslav

43

modrá
mo
o drá
á st
stránka / program KSK

program Klubu slovenskej kultúry
na august – september 2008
Správy a oznamy
Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa koná v priestoroch Domu národnostných menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2
(v blízkosti zástavky metra C – I. P. Pavlova, ale aj
v blízkosti zástavky metra A – Náměstí Míru).
Členský príspevok na rok 2008 zostáva nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov,
200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom
čísle časopisu LISTY 12/2007. Príspevok budete môcť uhradiť aj v hotovosti v priestoroch
Domu národnostných menšín vo Vocelovej
602/3, Praha 2, najlepšie v pondelok a v stredu
od 13.00 do 18.00 alebo po telefonickej dohode. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet
v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č.
účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné
poďakovanie patrí Vám, ktorí ste uhradili vyššiu
čiastku, ako je stanovený členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Úradné hodiny KSK pre členov KSK a širšiu verejnosť sú v priestoroch Domu národnostných
menšín vo Vocelovej 602/3, Praha 2, kde KSK
sídli: pondelok – v čase 13.00 – 18.00, streda
– v čase 12.00 – 18.00.
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK,
ktorí majú záujem byť nápomocný Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach, nech
nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla
Klubu slovenskej kultúry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.
Pre záujemcom o slovenskú a českú tlač i literatúru 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
Štvrtok 10. 7. – Utorok 2. 9.
Oblastní muzeum v Chomutově
Palackého 86, Chomutov
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77
V LOTYŠSKU / V POBALTIU
Výstava The Aftermath of Prague Spring and
Charter 77 in Latvia/the Baltics / Důsledky
Pražského jara a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí. Výstavu pripravil Štátny archív Lotyšska
v Rige pod záštitou Lotyšského veľvyslanectva
v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro 1968.
Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD
AV ČR a KSK. Mediálny partner: časopis LISTY
Slovákov a Čechov.
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 ČSR. Výstava potrvá do 7. 9. 2008.
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Utorok 26. 8. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí pedagógov a študentov pri
príležitosti príprav jubilejného 5. ročníka pražskej stredoškolskej konferencie „Poznajme
sa vzájomne“ – Čeština a slovenčina jazyky blízke?“ na tému „Česi a Slováci v roku
1948“.
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Štvrtok 28. 8. v čase 18.00 – 23.00
Loď Európé
prístavisko Na Františku, Praha 2
PLAVBA PO VLTAVE K 64. VÝROČIU SNP
Tradičná spoločenská pripomienka výročia SNP
v rámci SLOVENSKÝCH DNÍ V ČR spojená
s bohatým kultúrnym programom na lodi. V rámci
programu vystúpi: skupina PRAGUE SWINGERS
a ľudová hudba a folklórny súbor LIMBORA...
Nástup na loď bude z prístavu Na Františku od
17.30.
Organizuje Klub slovenskej kultúry v spolupráci: Slovenský inštitút v Prahe, Český svaz
bojovníků za svobodu, Československá obec
legionářská, Historická skupina priamych
účastníkov SNP, DOMUS, SZ Limbora, Detvan,
Ruský kulturní svaz Praha, Ruská tradice,
SUPU, Slovenský evanjelický a. v. cirkevný
zbor v Prahe, ako aj s ďalšími spolkami.
Pondelok 1. 9. o 15.00
Materské centrum Veselý čertík
Národních hrdinů 3, Praha 9
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre na-

jmenších žiakov pražských škôl o slovenčine
a jednej rozprávkovej krajine. Pri príležitosti
otvorenia programového cyklu „Hrátky se
slovenštinou“ v materskom centre. Program
nadväzuje, tak ako v roku 2006, na tradičný
program KSK – S básničkami a pesničkami
do rozprávky poďte s nami. Účinkujú Viera
Kučerová a Martin Martinka. Program pripravili
KSK a SI.
Sobota 13. 9. o 10.00
Oblastní muzeum v Lounech
Pivovarská 28, Louny
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJINÁCH
Výstavný projekt KSK a DOMUSu pri Klube slovenskej kultúry o histórii príchodu Slovákov do
českých krajín a o ich kultúrnom prínose v minulosti a v súčasnosti pre ČR. Program pripravili
KSK, DOMUS a Oblastní muzeum v Chomutově. Výstava potrvá do 23. 11. 2008. Bližšie
informácie: www.muzeumlouny.cz
Vstup voľný.
Utorok 16. 9. o 15.00
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
SEMINÁR PRE UČITEĽOV A ŠTUDENTOV
Ďalšie zo stretnutí pedagógov a študentov
pri príležitosti príprav jubilejného 5. ročníka
pražskej stredoškolskej konferencie „Poznajme sa vzájomne“ – Čeština a slovenčina
jazyky blízke?“ na tému „Česi a Slováci
v roku 1948“.
Utorok 23. 9. o 17.00
Modrá sála, Slovenský inštitút
Jilská 16, Praha 1
JOZEF LEIKERT: TAKÝ BOL LADISLAV
MŇAČKO
Prezentácia najnovšieho biograﬁckého diela
popredného slovenského historiografa a básnika Jozefa Leikerta. Moderuje: Igor Otčenáš. Pripravili KSK a LIC v spolupráci s SI.
Vstup voľný.
Streda 24. 9. o 9.00
Modrá sála, Slovenský inštitút
Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú
modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre
študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel a besedou.
Program pripravili KSK a SI. Vstup voľný.
Štvrtok 25. 9. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť
Dom národnostných menšín
Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky a privatizácie
bytového fondu (v oblasti prevodov bytov
do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK
KSK – JUDr. Marta Očovská pre členov KSK.
Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej
problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste
sa objednávali dopredu na telefónne
čísla KSK, t. j. 224 215 085 alebo
724 025 170.
Utorok 30. 9. o 16.00
Aula Jihočeskej univerzity
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 23, České Budějovice
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA 77
V LOTYŠSKU / V POBALTIU
Vernisáž výstavy The Aftermath of Prague
Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics / Důsledky Pražského jara a Charta
77 v Lotyšsku/Pobaltí za účasti okrem iných
veľvyslankyne Lotyšska v ČR J.E: pani Argity
Daudze. Výstavu pripravil Štátny archív Lotyšska v Rige pod záštitou Lotyšského veľvyslanectva v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro
1968. Občanská společnost – média – přenos politických a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV ČR a KSK. Mediálny partner:
časopis LISTY Slovákov a Čechov. Výstava
potrvá do 10. 10. 2008. Vstup voľný.
Bližšie informácie o niektorých programoch sa dozviete aj na internetových
stránkach – www.klubsk.net
Väčšina programov je ﬁnancovaná MK ČR
v rámci dotácií pridelených na rok 2008.
Niektoré z programov sú pripravené s ﬁnančným prispením MŠMT ČR, hl. m. Praha
a prípadne sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry
Dom národnostných menšín, Vocelova
602/3, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 419 822; Fax: 221 419 839
Tel./Fax: 224 215 085; Mobil: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com
www.klubsk.n

1. 9. o 15.00
Materské centrum Veselý čertík
Národních hrdinů 3, Praha 9
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Pri príležitosti otvorenia programového cyklu „Hrátky se
slovenštinou“ v materskom centre. Účinkujú:
Viera Kučerová a Martin Matejka. Bližšie
informácie: www.veselycertik.cz Pripravil SI
v spolupráci s KSK.
2. 9. o 17.00
ŠANCA PRE TEXTÁROV (S KATARÍNOU
KOŠČOVOU)
Slávnostné otvorenie súťaže Slovensko-českého klubu a partnerov o najlepšie texty, ktoré
naspieva Katarína Koščová na svoje tretie CD.
Spojené s komorným koncertom víťazky populárnej televíznej súťaže mladých talentovaných spevákov. Moderuje: Naďa Vokušová.
Pripravil Slovensko-český klub v spolupráci
s SI.
3. 9. o 17.00
PAVEL KASTL: PORTRÉTY
Vernisáž výstavy fotograﬁckých portrétov slovenských spisovateľov.
VEČER S POÉZIOU MILANA RÚFUSA
JOZEF ČERTÍK: NIESŤ BREMENO A SPIEVAŤ
Poetické pásmo k 80. narodeninám básnika
Milana Rúfusa. Účinkujú: Jozef Šimonovič,
Alfréd Swan a Zuzana Homolová. Uvádza:
Jozef Čertík. Pripravilo LIC Bratislava v spolupráci s SI.
3. 9. o 19.30
BIO OKO
Františka Křížka 15, Praha 7
SLEPÉ LÁSKY
Premiéra celovečerného dokumentárneho
ﬁlmu slovenského režiséra Juraja Lehotského. Snaha o zobrazenie sveta nevidomých, citlivá a silná emocionálna výpoveď
o ich intímnych pocitoch. Film získal na Medzinárodnom ﬁlmovom festivale v Cannes
umeleckú cenu Prix de la Cicae. Projekcia sa
koná pod záštitou riaditeľa SI Igora Otčenáša.
Pripravila distribučná spoločnosť Artcam
v spolupráci s SI.
8. 9. o 19.30
HAMU, Martinů sála, Lichtenštejnský palác
Malostranské nám. 13, Praha 1
MARIÁN LAPŠANSKÝ A STAMICOVO KVARTETO
Zahajovací koncert 9. ročníka Festivalu EuroArt Praha.
Program koncertu:
Ludwig van Beethoven – op.135
Eugen Suchoň – Klav. kvarteto
Cesar Franck – Klav. kvinteto
Vstupné 250,-.
Predaj vstupeniek v mieste konania koncertu
pred jeho začiatkom. Bližšie informácie:www.
euroart.cz; www.stamicquartet.cz Pripravil
Festival EuroArt Praha v spolupráci s SI.

Prezentácia najnovšieho biograﬁckého diela
popredného slovenského historiografa a básnika Jozefa Leikerta. Moderuje: Igor Otčenáš. Pripravili KSK a LIC v spolupráci s SI.
24. 9. o 9.00
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu.
Cyklický komponovaný literárny program pre
študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel a besedou.
Pripravil SI v spolupráci s KSK.
25. 9. o 17.00
Národní knihovna ČR
Klementinum, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
CESTY SLOVENSKEJ KNIHY: Od Proglasu
k postmoderne
Historicky najväčšia výstava na území Českej
republiky o vývine slovenskej knižnej kultúry
a dejín slovenskej literatúry s väzbami na
český a najmä európsky kontext. Kurátor:
Dr. Peter Cabadaj. Pripravili SNK Martin a SI
v súčinnosti s NK Praha.
26. 9. v čase 11.00 – 18.00
PALLADIUM
nám. Republiky 1, Praha 1
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Veľká oslava jazykov s pestrým viacjazyčným
programom a súťaž o jazykové kurzy. Slovensko zastupuje folklórny súbor Limbora. Pod
záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a s podporou Národnej agentúry
pre európske vzdelávacie programy. Podrobnejšie info: www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/
wet/cs3553045v.htm Pripravili kultúrne centrá a inštitúty krajín EU v Prahe.
29. 9. o 17.00
XXVII. projekcia cyklu Slovenská literatúra
a ﬁlm
ANTON BALÁŽ: SKLENÍKOVÁ VENUŠA
Súdobý príbeh mladého biológa, ktorý po rokoch navštívi rodný podhorský kraj a zistí, že
je zničený novovybudovanou chemickou továrňou. Réžia: Martin Ťapák. Hrajú: J. Kroner,
D. Bartůňková, J. Kubánka, E. Romančík
a ďalší. Pri príležitosti 65. výročia narodenia
Antona Baláža. Pripravil SI a SFÚ Bratislava.
30. 9. o 17.00
SLOVENSKÉ A ČESKÉ HISTORICKO-LITERÁRNE PARALELY A PARADOXY
Diskusia k 90. výročiu vzniku Československa. Diskutujú: prof. Ján Rychlík, doc. Rudolf Chmel.
Moderuje: Peter Lipták. Pripravil SI a Obec
Slovákov v ČR.

9. 9.
Galéria SI a Modrá sála SI
DEŇ S TRNAVSKÝM KRAJOM
Celodenné podujatie zamerané na propagáciu
Trnavského kraja a prezentáciu umelcov, ktorí
v tomto kraji pôsobia. Bližšie informácie na
www.slovakemb.cz/SI Pripravil VÚC Trnava
v spolupráci s SI.
11. 9. o 19.00
BOBOŠ PROCHÁZKA
A SITRA ACHRA
Bluesový koncert populárneho slovenského
muzikanta a jeho skupiny: Štefan Lengyel
– gitara; Igor Sabo – perkusie; Boboš Procházka – hlasy, ústna harmonika. Bližšie informácie na www.bobos.sk Pripravil SI v spolupráci s HC Bratislava.

Z otvorenia výstavy Ladislav Bielik: August
1968 v Bratislave v priestoroch Slovenského
inštitútu v Prahe (5. 8. 2008)

12. a 13.9. o 20.00
Ungelt Jazz&Blues Club
Týn 2/640 (vchod z Týnskej ul.), Praha 1
OSKAR RÓZSA QUARTET
Koncert populárneho slovenského basgitaristu, producenta, dirigenta a skladateľa
a jeho kapely: Ondřej Štveráček – tenorsaxofón; Ondrej Krajňák – klavír; Oskar Rózsa
– basová gitara; Martin Janočko – bicie.
Predaj vstupeniek v pokladni divadla. Bližšie
informácie: www.jazzblues.cz Pripravil SI.
18. 9. o 17.00
SLOVENSKÁ LITERATÚRA V ČESKEJ REPUBLIKE
Komponovaný večer so slovenskými spisovateľmi, žijúcimi v Česku, ich knihami a s literárnou revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Pripravil
Slovensko-český klub a Slovenský literárny
klub v ČR v spolupráci s SI.
23. 9. o 17.00
JOZEF LEIKERT: TAKÝ BOL LADISLAV
MŇAČKO

Z minuloročnej Tradičnej plavby po Vltave
(Parník 2007)
Snímky archív SI a archív KSK
Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1),
pokiaľ nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programov, termínov
a časov vyhradená!

SLOVAK INSTITUTE IN PRAGUE
SLOVAK NATIONAL MUSEUM
The international exhibition project
of the Slovak National Library was realized
on the occasion of 90th anniversary
of the creation of the first common state
of Czechs and Slovaks
The project is supported by
The Ministry of Culture of the Slovak Republic
and The Embassy of the Slovak Republic
in the Czech Republic

THE KLEMENTINUM GALLERY
KŘIŽOVNICKÁ 190, PRAHA 1

F R O M P R O G L A S T O P O S T- M O D E R N I S M

OF THE CZECH REPUBLIC



NATIONAL LIBRARY

T H E R O A D S O F A S LO V A K B O O K

SLOVAK NATIONAL
LIBRARY IN MARTIN

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
KNIŽNICA V MARTINE
NÁRODNÍ KNIHOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY
SLOVENSKÝ INŠTITÚT V PRAHE
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Medzinárodný výstavný projekt
Slovenskej národnej knižnice
bol zrealizovaný pri príležitosti 90. výročia
vzniku prvého spoločného štátu
Čechov a Slovákov
Projekt podporili:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Českej republike

GALERIE KLEMENTINUM
KŘIŽOVNICKÁ 190, PRAHA1
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