SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST
v spolupráci:
Klub slovenskej kultúry, Slovenský inštitút v Prahe,
Múzeum Slovenského národného povstania,
Český svaz bojovníků za svobodu, Československá
obec legionářská, Historická skupina priamych
účastníkov SNP, Dokumentačné a múzejné stredisko
slovenskej menšiny v ČR, Ruská tradice, Sdružení
Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, Bulharský kulturní
klub – Praha, SZ Limbora, Slovenský evanjelický
a. v. cirkevný zbor v Prahe, Detvan a ďalší

TRADIČNÁ PLAVBA
PO VLTAVE
k jubilejnému
65. výročiu SNP
v rámci SLOVENSKÝCH
DNÍ V ČR
štvrtok 27. 8. 2009
od 18:00 do 24:00
Počas plavby bude možnosť vystúpiť na dvoch
miestach – v prístaviskách (cca o 20:00 a o 22:00)
Loď EURÓPÉ vypláva z prístaviska Na Františku, Praha 1
Nástup na loď bude z prístavu Na Františku od 17:30
Miesta na lodi prosíme zaujať do 17:50
Tradičná a slávnostná spoločenská pripomienka
spojená s bohatým kultúrnym programom a s rautom
V programe vystúpi: skupina PRAGUE SWINGERS,
ľudová hudba a folklórny súbor LIMBORA a ďalší
A možné prekvapenie večera...
Občerstvenie formou rautu zabezpečuje spoločnosť
EURÓPÉ R. P. s. r. o.
Moderuje Boris Kršňák
Najbližšie možné spojenie MHD v Prahe k prístavisku
Na Františku: autobusová zástavka č. 133 – Řásnovka
Akcia sa koná aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí, Ministerstva kultúry ČR a hl. m. Praha
Vstupenky si môžete rezervovať od 10. 8. 2009 na telefónnych číslach:
+420 605 538 790 a +420 724 025 170
Vyzdvihnúť si ich budete môcť v dňoch 21. – 26. 8. 2009
v priestoroch knižnice Slovenského inštitútu v Prahe, Jilská 16, Praha 1
(vybavuje pi. Ingrid Hohošová, +420 605 538 790)
pondelok, streda, piatok: 10:00 – 13:00, utorok: 13:00 – 16:00
Loď Európé je limitovaná kapacitou, preto sa vopred ospravedlňujeme,
ak nebudeme môcť vyhovieť všetkým záujemcom

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

A T E L I É R

Hlavný mediálny partner:

ARCHITEKTÚRY

I N T E R I É R U
A DIZAJNU
www.metria.sk
02/4 4 6 4 0 5 1
0 9 0 5 4 0 7 8 93

ÚRAD PRE SLOVÁKOV
ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

Slovenské povstanie nie je mŕtve
Zdalo by sa, že napísať o Slovenskom národnom povstaní niečo nové, objavné, doteraz nepublikované je úloha ťažká, ba priam
neriešiteľná. Nie je to však pravda. Pri objasňovaní akejkoľvek dejinnej etapy – a týka
sa to i moderných slovenských dejín – historici aj v súčasnosti objavujú nové dokumenty
a nové svedectvá.
Pred pár rokmi som vako jeden z autorov
obhajoval v Slovenskej národnej rade návrh
zákona o 29. auguste, ktorý sa mal stať štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Oponenti vtedy hovorili, že je potrebné počkať
na objektivizáciu výkladu tejto dejinnej udalosti, vraj zdeformovanej „komunistickou historiografiou“.
Po prvý raz návrh neprešiel, napriek mojim
argumentom, že na podstate výkladu Slovenského národného povstania ako jednej
z najvýznamnejších udalostí slovenských
dejín sa nič nezmení. Pri druhom predložení
bol návrh úspešný a 29. august sa oprávnene stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky.
Niet sporu o tom, že pre časť slovenskej
spoločnosti je 29. august traumatizujúcim
dátumom. Ideovú zviazanosť s režimom
Slovenskej republiky z rokov 1939-1945
jednoducho nedokážu prekonať. Hlavným kritériom hodnotenia významu Slovenského národného povstania však musí byť

jednoznačne fakt, že slovenský národ sa
so zbraňou v ruke postavil proti okupácii
svojho historického územia, a to napriek
neistému výsledku. Stalo sa tak spontánne.
Povstanie ešte ani oficiálne nevyhlásili, a vojaci žilinskej posádky už stáli proti nepriateľovi. Následná mobilizácia do povstaleckej
armády sa stretla so spontánnym ohlasom
medzi odvedencami. Ľudia na povstaleckom území aktívne pomáhali armáde, partizánom aj civilnej správe. Nadšenie, ktoré
vidieť na dokumentárnych záberoch P. Bielika nie je hrané, skutočne ovládlo povstalecké územie.
Rozbitie jarma spolupráce s nacistickým
Nemeckom bolo nevyhnutným historickým
počinom slovenského národa. Právom musíme byť hrdí na všetkých tých, ktorí dokázali svoju mravnú silu pretaviť do hrdinského
odporu proti skúsenejšiemu a lepšie vyzbrojenému nepriateľovi.
Stanislav Mičev
Autor je riaditeľom Slovenského národného múzea v Banskej Bystrici. V prvej polovici tohto desaťročia pracoval
ako riaditeľ odboru na Ministerstve kultúry SR a z tejto funkcie sa aj podieľal
na príprave zákona, o ktorom s hovorí
v texte
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Korene hospodárskej krízy
II. časť

Karol Ujházy

V minulom čísle sme popísali vznik krízy v USA. Pôvodne ﬁnančná kríza prerástla neskôr do krízy hospodárskej, ktorá sa
z USA rozšírila do Európy i ostatného vyspelého sveta. Opatrenia smerujúce k zvratu krízového stavu v ekonomicky najsilnejšej krajine sveta v prvom polroku ukazujú, že riešenie bude zložitejšie než sa mnohí domnievali. Postoje prezidenta
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USA Obamu však zostávajú v základných princípoch nemenné.

2

Pripomeňme si aj veľmi nízky podiel USA
na zahraničnom obchode ČR i SR a teda
fakt, že kríza sa k nám dostáva sprostredkovane. Miera znižovania objednávok z USA
pre spotrebu i pre klesajúcu produkciu priviedla hospodárstvo dodávateľských krajín
do hlbokej a nebývalej recesie. Ťažko však
predpokladať, že obchodné vzťahy, ktoré sa
budovali desaťročia, sa teraz nejako rýchlo
a zásadne zmenia. Inak však to môže byť
tam, kde do dlhodobých vzťahov zasiahlo
rozdelenie sveta po II. svetovej vojne. To sa
koncom 80. rokov začalo narúšať, až sa po
roku 1989 radikálne zlomilo. Aj malé krajiny v strednej Európe stáli pred nutnosťou
pristúpiť k zásadným zmenám. Uveďme si
k tomu ako príklad vývoj bývalého Československa.
V rokoch 1988–1990 vývoz ČSFR do krajín bývalej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci klesol z 58,9 % na 42,5 %, z toho do
Sovietskeho zväzu z 34,2 na 25,2 %.
Opačne sa vyvíjal export do krajín s voľne
zmeniteľnou menou: z 26,7 % v r. 1988 na
42,4 % v roku 1990, z toho do štátov EHS
zo 16,2 na 26,5 percent. Podiel vývozu na
celé teritórium dnešného Nemecka (súčet
bývalých NSR + NDR) sa zvýšil zo 14,4 na
17,1 %.
Podiel priameho vývozu do USA sa zvýšil len
nepatrne z 0,6 na 0,8 %.
Mladšej generácii čitateľov treba pripomenúť, že to bolo obdobie, keď sa Sovietsky
zväz a bývalá Rada vzájomnej hospodárskej
pomoci začali rozkladať. RVHP potom v roku
1990 na porade v Sofii zanikla celkom.
Zmena teritoriálnej orientácie zahraničného
obchodu, najmä vývozu, bola rýchla – bezprostredne po zmene politickej orientácie, ba
čiastočne aj pred ňou. Pomohlo tomu i úplné
otvorenie sa zahraničným exportérom a importérom, ktorí si príležitosť nenechali ujsť.
Škoda, že tento proces nebol celkom recipročný. Československo sa dostalo do ešte

zložitejšej situácie aj tým, že politické špičky
riešili začiatkom 90. rokov aj rozdelenie štátu
na dve nástupnícke republiky.
Rozdelenie spoločného štátu k 1. 1. 1993
budú historici dávať za vzor racionálneho
postupu a vzájomného porozumenia oboch
národov. Proces teritoriálnej reštrukturalizácie sa neomeškal a prakticky v polovici 90.
rokov sa ukončil. Orientáciu po roku 2000
možno charakterizovať takto:
podiel vývozu z Českej republiky do EÚ dosiahol 68 %, z toho do Nemecka 40,5 % podiel vývozu zo Slovenska do EÚ dosiahol
59 %, z toho do Nemecka 26,8 %.
Od prvopočiatku rozdelenia sa v oboch republikách hneď po Nemecku ako najdôležitejšom zahraničnom partnerovi dostala vždy
druhá časť bývalého spoločného štátu; postupne sa vzájomný podiel na zahraničnom
obchode dostal na úroveň približne 17-20
percent celkového exportu.
Taká teda bola zmena teritoriálnej orientácie vo vývoze oboch štátov bývalého spoločného štátu. K podobnému vývoju došlo
v ostatných krajinách RVHP. Pri písaní článku
som si spomenul na jeden seminár s tematikou medzinárodných ekonomických vzťahov
po zrušení RVHP. Organizovala ho ešte bývalá socialistická maďarská vláda premiéra P.
Medgyessiho. Medzi pozvanými hosťami bol
aj známy americký finančník maďarského pôvodu G. Soros. Ten vo svojom vystúpení varoval bývalé členské štáty pred tým, aby nejako rýchlo opúšťali pozície na sovietskom
trhu. Podľa jeho názoru o každú medzeru,
ktorá po nich takto vznikne, sa pružne prihlásia pohotoví dodávatelia z USA, Japonska
a Nemecka. Vývoj v ďalších dvadsiatich rokoch len potvrdil oprávnenosť tohto varovania. Je možné, že po uplynutí súčasnej krízy
sa teritoriálna štruktúra svetového obchodu
opäť zmení. Mieru zmien však zatiaľ ťažko
predvídať.

Koniec amerického sna
Prezident USA B. Obama si je vedomý toho,
že rozsah dnešnej krízy je väčší ako rozsah
krízy z 30. rokov. Dôrazne preto trvá na plnení opatrení, ktoré ohlásil pri nástupe do
funkcie, aj keď ich prijímanie v Senáte sa
nezaobíde bez tvrdších diskusií. Ekonomika
USA klesla v prvom štvrťroku tohto roku
o 5,5 percenta HDP v medziročnom porovnaní. Prognóza na druhý štvrťrok je o niečo
lepšia, očakáva sa ďalší pokles o 1 až 3 percentá. Podľa OECD by tento údaj mohol byť
predzvesťou mierneho oživovania. Zlá situácia na pracovnom trhu a pretrvávajúci pokles cien nehnuteľností však sklon k optimizmu môžu ešte nejaký čas tlmiť.
Nedoriešená zostáva aj situácia v automobilovom priemysle USA. V tomto nosnom odvetví USA koncerny Chrysler i GM hlásia len
negatívne správy. Všetko teda nasvedčuje
tomu, že oživovanie ekonomiky USA bude
pomalé a odstraňovanie následkov krízy potrvá niekoľko rokov.
Po niekoľkých rokoch sa objavil aj rast úspor
obyvateľstva a jeho zvýšený záujem o objednávky predmetov dlhodobej spotreby. To
všetko však prebieha o niečo skromnejšie
ako pred započatím krízy. Došlo k určitému
oživeniu žiadostí o úver, banky však postupujú pri poskytovaní hypotekárnych úverov
oveľa opatrnejšie, a tak sa stav rozostavaných domov dostal v marci na najnižšiu hodnotu za posledných 16 rokov. Najhoršie sa
vyvíja nezamestnanosť, ktorá rastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo, aj keď najväčšie
podniky ohlásené prepúšťanie ešte ani v plnej miere neuskutočnili.
Hľadanie spoločných stanovísk a ciest ku
koordinovanému postupu USA a EÚ sú dobrým predpokladom riešenia súčasnej krízy.
Obamova osobná účasť na schôdzkach finančníkov aj bankárov, aké sa tohto roku konali v Londýne, Berlíne, Prahe či Paríži je takisto pozitívnym signálom.

názory

vala pozornosť aj koordinácii stanovísk EÚ
pri rokovaní s USA a Ruskom.
V únii bola podrobne prerokovaná aj problematika tzv. „šrotovného“, t. j. poskytovania
finančnej kompenzácie pri nákupe nových
áut. S akciou vyslovili európski predstavitelia v zásade súhlas, ale realizáciu ponechali
v právomoci jednotlivých krajín. V máji k tejto
forme pomoci ekonomike pristúpilo už deväť
štátov vrátane Slovenskej republiky.
Ponechajme stranou hodnotenie českého
predsedníctva EÚ, keďže sa vymyká povahe
tohto článku. Skonštatujme len, že Švédsko,
ktoré od 1. júla predsedá Európskej únii po
ČR, si už vytýčilo ako prioritu na najbližší polrok prakticky len riešenie hospodárskej krízy.
Nezamestnanosť v zrkadle čísel
Štatistické výsledky za r. 2008 a predbežné
za prvý štvrťrok 2009 potvrdzujú, že dopady
hospodárskej krízy na finančnú sféru európskych štátov sú menšie ako v USA. Zato tvrdšie ako v USA dopadá na niektoré štáty EÚ
vývoj nezamestnanosti. Jej miera je nepriamo
aj ukazovateľom znižovania životnej úrovne
značnej skupiny ľudí v týchto krajinách so
všetkými nepriaznivými dôsledkami.
Zo štatistík Eurostatu možno vývoj nezamestnanosti charakterizovať takto (porovnanie údajov za 1. štvrťrok 2009 a 1. štvrťrok
2008, miera nezamestnanosti vo vekovej
skupine 25-74 rokov):
priemerná nezamestnanosť v EÚ (27
členských štátov) sa zvýšila zo 6,3 na
7,2 %

je niekoľko krajín s relatívne stabilnou mierou nezamestnanosti – Holandsko napríklad vykazovalo 2,3 % v marci 2008
i v marci 2009. V Slovinsku došlo dokonca
k poklesu z 3,8 na 3,7 %, kým Dánsko zaznamenalo rast nezamestnanosti z 2,4 na
3,5 percenta a Nórsko (nie je členom EÚ)
z 1,7 na 2,2 percenta
na druhej strane niektoré krajiny hlásia
strmší vzostup: Španielsko z 8,1 na 13,0
percenta a trebárs Lotyšsko z 5,5 na 10,5
percenta
USA sa pri zvýšení nezamestnanosti zo 4,0
na 6,4 percenta v roku 2009 dostali prakticky na úroveň EÚ.
Je možné, že výsledky za druhý štvrťrok
2009 prinesú malé zmeny, celkom iste však
nie zmeny v tendencii.
V tretej a záverečnej časti nášho rozboru sa
zameriame na ekonomickú situáciu v Českej republike a Slovenskej republike. Oba
štáty sa v súčasnosti nachádzajú v období
pred parlamentnými voľbami, aj keď treba
povedať, že v ČR ide o voľby mimoriadne
(jeseň 2009), v dôsledku dlhodobo nestabilnej politickej situácie. Na Slovensku sa
riadne parlamentné voľby uskutočnia na jar
2010. Zaujímavé bude sledovať prácu ekonómov, ako si pri odstraňovaní krízových javov poradia so stanoviskami politikov, ktorí
budú pravdepodobne menej radikálni.
Autor je ekonóm na dôchodku, žije
v Prahe.
Kresba: Ján Tomaschoff
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Prísnejší bankový dohľad
V jednotlivých záujmových otázkach však neraz dochádza aj k odlišným názorom. USA
s podporou Veľkej Británie a Japonska navrhujú vynaložiť ďalšie finančné zdroje na pomoc v krízovej situácii. Európska únia v spolupráci s Nemeckom a Francúzskom zastáva
názor, že doteraz poskytnutých alebo prisľúbených prostriedkov je dostatok, ale že je
potrebná ich dôsledná kontrola. Ministri financií členských štátov Európskej únie rozhodli, že podpora z fondov EÚ bude poskytnutá hlavne na riešenie energetickej situácie,
ako aj ekologickej problematiky a dopravnej
infraštruktúry. Významná je dohoda bankárov
a ministrov financií štátov EÚ o novom systéme bankového dohľadu a kontroly nad bankovým a finančným systémom. Po upresnení
vzniknú dva samostatné dozorné orgány, zaštítené predsedom Európskej komisie.
V rámci EÚ došlo k dohode o poskytovaní
pomoci v tom zmysle, že budú využité všetky
rezervy z existujúceho plánu do r. 2012 a požiadavky presahujúce túto rezervu by sa riešili zvlášť. Vzhľadom na to, že akútnu pomoc
potrebujú najmä niektoré nové členské krajiny EÚ v strednej a východnej Európe, venovala sa pozornosť aj bankovému systému
týchto krajín. Kritická je situácia najmä v pobaltských republikách a v Maďarsku.
Ešte keď Česká republika predsedala Európskej únii, jej predstavitelia tvrdo odmietli
niektoré tendencie riešenia dopadu krízy
cestou protekcionizmu napríklad vo výrobe
automobilov. Únia pri českom vedení veno-
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Slovensko:
euro sa kotúľa už pol roka
Martin Mokran
30. jún 2009 nebol len posledným dňom prvého polroka, ale aj posledným termínom, kedy sa slovenské korunové mince
dali ešte vymeniť za eurá v komerčných bankách. Od 1. júla tak môžu zábudlivci urobiť už len v centrálnej banke. Pri tejto
príležitosti sa zamýšľame nad tým, čo spoločná európska centrálna mena priniesla slovenským občanom za prvých šesť
mesiacov platnosti.
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Možno nebudete veriť, ale podľa údajov slovenskej národnej banky sú v obehu stále ešte
miliardy korún – presne v hodnote 193 miliónov eúr. Vynásobte si túto sumu tridsiatimi...
Korunové mince bude možné vymieňať ešte
ďalších päť rokov na pracoviskách centrálnej
banky, pre výmenu korunových bankoviek nebol stanovený nijaký termín – o tieto peniaze
neprídu občania ani vtedy, ak ich objavia pri
upratovaní hoci aj o desať rokov a nemusia sa
báť ani iného kurzu, stále bude platiť ten pôvodný. Podľa presnej evidencie ľudia najmenej vracali dvadsaťkorunové bankovky, čiže
tých je teraz v obehu ešte najviac kusov. Bankoví úradníci zo skúseností tvrdia, že ľudia nachádzajú „zabudnuté“ peniaze najmä pri upratovaní, potom v starých kabelkách a zimných
odevoch, ale aj v tzv. kostolných oblekoch.
S novou menou žijú Slováci už pol roka. Odborníci sa zhodujú v tom, že z eura plynú
Slovenskej republike najmä výhody. Načasovanie „dňa D“ bolo priam ideálne, ekonomika – vtedy ešte v dobrej kondícii – umožnila stanoviť pre občanov výhodný konverzný
kurz 30,123 Sk za jedno eur. Tento kurz pritom určila Európska centrálna banka, nie
Slovensko, takže o to je miera jeho objektivity vyššia. Potom už totiž naplno udrela finančná kríza a podľa niektorých kuvikov by
sa v súčasnosti euro na Slovensko predávalo možno aj za štyridsať korún.
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Neodôvodnené obavy
Podľa prieskumov bolo v čase zavádzania
novej meny najväčším strašiakom pre ľudí
zdražovanie. Obava sa nenaplnila. Skôr naopak, Slovákov čaká rok s výrazne pomalým
zvyšovaním cien. Slovensko totiž vstúpilo do
eurozóny v čase prehlbujúcej sa globálnej
hospodárskej krízy, teda v čase lacnej ropy
a nižšieho dopytu po výrobkoch a službách.
Inou výhodou potom je, že Slováci – vplyvom
silnej meny – môžu teraz výhodne nakupovať

v susedných krajinách, takže karta sa spravodlivo obrátila. Okrem slabšieho dopytu musia preto obchody na Slovensku bojovať aj
proti nákupnej turistike – a pre držiteľov eura
bojujú tou najlepšou zbraňou, zlacňovaním.
Okolité krajiny euro nezaviedli. Nie však preto,
že by hádam nechceli, lež preto, že nespĺňali prísne kritériá. Predovšetkým českí ekonomickí propagandisti robia z núdze cnosť
a snažia sa znížiť význam faktu, že Slovensko
už euro má. Maďarskí obchodníci sú v kríze
vďační za každého zákazníka a za daných
okolností už kedy-tedy vypustia z úst dokonca
aj slovenské slovo, len aby vyšli v ústrety solventným zákazníkom, prichádzajúcim spoza
Dunaja s ceneným eurom v hrsti.
Euro vítajú aj podnikatelia. Transakčné náklady na prevody peňazí sa prudko znížili, aj
keď banky škrípu možno zubami a zjednodušil sa aj zahraničný obchod s väčšinou dôležitých hospodárskych partnerov Slovenska.
Len malý názorný príklad. Pred niekoľkými
dňami som môjmu obchodnému partnerovi
v Košiciach posielal 303 eúr na základe vystavenej faktúry. Zdržiaval som sa práve na
Slovensku, poslal som ich teda zo Slovenska. Táto operácia ma stála celých 60 centov, čiže asi 15 Kč. A pretože pri platbe eurami sa nerozlišuje „domov“ ani „zahraničie“,
takúto istú sumu zaplatíte aj pri prevode eúr
do ktorejkoľvek inej krajiny eurozóny. Sám
som nechcel veriť vlastným ušiam, keď mi
pracovníčka pri poštovom priečinku uviedla
výšku poplatku.
Prieskum národnej banky takisto ukázal, že
väčšina Slovákov už kalkuluje v eurách. Ide
predovšetkým o mladých ľudí a o ľudí z ekonomicky silnejších okresov. Utíchla aj diskusia o stiahnutí jednocentových a dvojcentových mincí z obehu. Obchodníci sa s týmto
problémom vyrovnali po svojom. Niektorí zaokrúhľujú sumy na päť centov, iní na desať,
niektorým je to jedno.

názory

kabinet na čele s Róbertom Ficom tento termín dodržal. Slováci ukázali, že keď ide o dôležité záujmy, dokážu ťahať za jeden povraz.
Slovenské finančné míľniky
8. február 1993 – zavedenie slovenskej
koruny
25. november 2005 – vstup do „čakárne
na euro“, ako sa niekedy laicky hovorí pristúpeniu ku kurzovému režimu známemu
pod skratkou ERM II

3. jún 2008 –ministri financií členských
štátov únie schválili prijatie Slovenska do
eurozóny
8. júl 2008 – stanovenie výmenného
kurzu 30,1260 SKK /EUR
1. január 2009 – zavedenie eura na Slovensku
Autor je novinár
Ilustračné snímky: Jozef Gáfrik ml.
Kresba: Ján Tomaschoff
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Silná mena výhodou
Silnejšia úroveň konverzného kurzu je pre väčšinu ľudí pozitívum. Ak by Slovensko s eurom
čakalo, dnes by ho ľudia vymieňali za drahšie. Znamenalo by to okrem iného aj to, že
vklady ľudí v bankách by mali nižšiu hodnotu.
A keďže dovolenková sezóna je v plnom prúde,
uveďme i to, že euro v tomto roku zabezpečí
Slovákom aj lacnejšiu dovolenku v zahraničí.
Z dlhodobého hľadiska má euro prilákať na
Slovensko viac zahraničných investícií. Investorov totiž okrem iného zaujíma aj stabilita
v krajine. Viac investícií zase povedie k vyššiemu počtu pracovných miest a k zvýšeniu
životnej úrovne. Opäť uveďme aspoň jeden
príklad. Nemecká automobilka Volkswagen
hľadala na jar vhodnú krajinu, v ktorej by začala vyrábať nový model Upps. Aj vrabce na
strechách čvirikali, že o túto investíciu usilovala i Česká republika. Rozhodnutie však padlo v prospech Slovenska, nový model sa
bude vyrábať v Bratislave. Jedným z dôvodom bola príslušnosť Slovenska k eurozóne,
nestabilná česká koruna s výkyvmi nadol i nahor nevytvára pre podobnú investíciu dobré
podmienky. A investícia to bude úctyhodná,
dosiahne výšku 300 miliónov eúr v priebehu
ďalších troch rokov.
Z vnútropolitického hľadiska je potom pozitívnym prvkom aj história zavádzania eura. O samotnom dátume rozhodla ešte predchádzajúca vláda premiéra Mikuláša Dzurindu a nový
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rozhovor

Nádej skrytá vo vede
Jaromír Pastorek – nový predseda Slovenskej
akadémie vied
Mária Macková
Slovenská akadémia vied má v súčasnosti nového predsedu, významného slovenského vedca Jaromíra Pastorka. V centre jeho úsilia je už niekoľko rokov boj proti rakovine. V pôvodnom rozhovore pre mesačník Listy hovoríme s týmto skromným človekom o jeho životných postojoch, ako aj o nádeji, ktorú uskutočnené objavy predstavujú pre onkologických
pacientov.
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Kto je Jaromír Pastorek
Začiatkom júna vymenoval prezident SR
Ivan Gašparovič na post predsedu Slovenskej akadémie vied Jaromíra Pastoreka. Niekoľko funkčných období predtým
túto funkciu zastával fyzik profesor Štefan
Luby. Prof. RNDr. Jaromír Pastorka, DrSc.,
známy slovenský vedec v odbore virológie
a onkológie, pochádza z Nových Zámkov,
kde sa narodil 18. 3. 1957. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave vyštudoval
biochémiu a od skončenia školy, takmer
27 rokov, pracuje vo Virologickom ústave
Slovenskej akadémie vied. Počas dlhoročnej praxe na domácom pracovisku, ale aj
na študijných pobytoch vo Veľkej Británii
(ústav v meste Houghton, kde vedci skúmajú zdravie živočíchov – Institute of Animal Health) a v Belgicku (Agronomická
fakulta v Gembloux), sa vypracoval na popredného odborníka, ktorého vedecké
úspechy preslávili Slovensko aj v zahraničí.
Spolu s manželkou doc. RNDr. Silviou Pastorekovou, DrSc. prispel k objavu nového
onkomarkera, signalizujúceho prítomnosť
agresívnych rakovinových nádorov v organizme.
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Azda by sme mali začať rozhovor vašimi najväčšími vedeckými úspechmi,
ale nedá mi inak, ako sa opýtať na to,
čo im predchádzalo? Kedy sa u vás zrodila túžba objavovať nové, spoznávať
neznáme, a čím vás priťahovala chémia
a biológia?
Pochádzam z učiteľskej rodiny, moji rodičia
sa zoznámili v škole v Hurbanove a ja som sa
narodil v okresnom meste Nové Zámky. Potom sa naša rodina presťahovala na myjavské kopanice, a keď som mal štyri roky, do
Bánoviec nad Bebravou. Bánovce preto vní-

mam najviac ako mesto svojho detstva, tam
som začal chodiť do školy. Vzťah k tomuto
kraju mi zostal dodnes, veľmi rád sa tam vraciam a teší ma, že aj moja manželka s deťmi
sa tam cítia príjemne. Máme tam chalupu.
A vzťah k biológii? Ten som získal tiež akosi
nenásilne, postupne. Keď som bol malý,
skôr ma lákalo všetko okolo techniky, s kamarátmi sme mali typicky chlapčenské záujmy – motorky, rádiá a myslel som si , že sa
budem orientovať týmto smerom. Všetko sa
zmenilo na gymnáziu, kde som sa vážnejšie
začal zaujímať o chémiu a biológiu, v čom
ma podporovali aj rodičia, ktorí túžili mať zo
mňa lekára. No rôznymi okľukami som sa
dostal na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, kde som študoval molekulárnu biológiu, ktorá sa mi stala osudnou a zostal som
jej verný dodnes.
Pred ukončením vysokoškolského
štúdia ste s témou diplomovej práce prvýkrát vkročili do Virologického ústavu
SAV a zoznámili sa s viacerými vedcami, ktorí stáli pri zrode virológie na
Slovensku. Spomeniem napríklad známeho akademika Dionýza Blaškoviča.
Vďaka komu ste sa upísali vedeckovýskumnej práci v tomto odbore, kto
vás najviac ovplyvnil?
V súčasnosti sa na verejnosti často predstavujú akési celebrity, čo sú v mojich očiach
ľudia skôr známi ako niečím mimoriadnym
významní. Zato na skutočné osobnosti, ktorých je aj na Slovensku a v Čechách dosť
– vedcov nevynímajúc – sa akosi zabúda.
Možno to bude aj tým, že múdrosť a hodnota človeka ide ruka v ruke s pokorou
a skromnosťou.
Aké osobnostné vlastnosti sú pre
vás dominantné? Nezávidia si vedci

úspech, existuje medzi nimi priateľstvo?
Trochu zovšeobecním, ak poviem, že v doterajšom živote som mal šťastie na ľudí. Po
absolvovaní vysokoškolského štúdia som sa
ako pomocná vedecká sila a neskôr ako ašpirant dostal do Virologického ústavu SAV,
kde som potom nepretržite pracoval až doteraz. Počas odbornej praxe som stretol
viacerých naslovovzatých odborníkov, ktorých si vážim nielen ako vedecké kapacity
v určitom odbore, ale aj ako ľudí s príkladnými osobnostnými vlastnosťami. Pozerám
sa však reálnymi očami na všetkých, aj napríklad na géniov, ktorí sa zapísali do histórie ľudstva a usilujem sa nielen z nich, ale
i z ostatných ľudí vôkol seba, zobrať si niečo
dobré. Dúfam, že moje tvrdenie nevyznie
ako klišé, ale skôr si vážim to, aký človek je
v skutočnosti a nie to, čím sa prezentuje na
verejnosti.
Akými ľuďmi sa obvykle obklopujete?
Úprimnými, pracovitými a múdrymi. Okrem
učiteľov, starších kolegov a rodičov ma najväčšmi ovplyvňujú moji najbližší – manželka
a dnes už aj dospelá dcéra a syn. Aj na tých
som mal, chvalabohu, veľké šťastie. Dnešný
svet – aj ten vedecký – to sú hlavne vzťahy,
spolupráca, komunikácia. Bez nich nemožno očakávať úspech. Určitý čas som
pôsobil na vedeckých pracoviskách v zahraničí a podotýkam, že v kolegiálnych vzťahoch má miesto aj prirodzená rivalita, ktorá
– ak je v medziach etických noriem – môže
byť dobrým hnacím motorom. Priateľstvo či
kamarátstvo medzi vedcami existuje, veď
bez neho by boli ochudobnení o veľa.
Medzi vaše významné vedecké úspechy v oblasti mikrobiológie patrí objav
bielkoviny CA IX, ktorá je jedným z najdô-

Z vlastných skúseností viem, že keď človek
chce, dá sa zlúčiť i vedecká a manažérska
práca, len si treba stanoviť priority a všetko
robiť svedomite. Neraz som sa už presvedčil,
že nikto z nás by sa nemal príliš zameriavať na
vlastné ego; mne sa vždy oplatilo, keď som
sa obklopil ľuďmi, ktorým dôverujem a o ktorých viem, že ma nesklamú.
Netajíte sa tým, že vašou najväčšou
životnou hodnotou je rodina. Už sme
spomínali, že obidvaja s manželkou pôsobíte v tej istej vedeckej oblasti a spoločná výskumná práca vás ešte väčšmi
spája. Môžete teda najlepšie povedať,
či často pragmatická veda potrebuje aj
ženský cit alebo emócie sú skôr jej brzdou?
Môj súkromný život s pracovným sa vlastne
ani neprelína, s manželkou ho žijeme akosi
súčasne. Chtiac-nechtiac často riešime pracovné problémy aj doma, ale ani jednému
z nás to neprekáža a sme šťastní, že je to
tak. Vo vede, rovnako ako v celom živote,
je dôležitý rozum i cit. Aj my muži musíme
uznať, že bez ženskej logiky a najmä emocionálneho pohľadu na mnohé veci by sa nám
žilo oveľa ťažie. S manželkou už roky organizujeme spoločný výskum a zatiaľ v našom
takmer každodennom dvadsaťštyrihodinovom spolužití vidím iba klady. Dokážeme sa
pochopiť, podporiť, poradiť si v pracovných
problémoch, ale viem, že bez vzájomnej lásky a dôvery by spolužitie nebolo ideálne.
Týmto rozhovorom sa prihovárame
najmä Slovákom žijúcim v Čechách,

preto iba pripomínam, že medzi Slovenskou akadémiou vied a Akadémiou
vied Českej republiky sa dlhé roky rozvíjajú veľmi dobré vzťahy. Okrem odbornej spolupráce viacerých pracovísk sa
pravidelne koná napríklad stretnutie zástupcov SAV a AV ČR. Predpokladám, že
nové vedenie SAV bude v tomto trende
pokračovať. V čom môže byť spolupráca obom stranám užitočná?
O vzťahoch slovenských a českých vedcov
netreba dlho rozprávať, za všetko hovoria výsledky ich spoločných vedeckých projektov.
Naše národy vždy mali k sebe veľmi blízko.
Chvalabohu, priateľstvo a dobré kontakty
nerozdelila ani hranica. Dokonca sa mi zdá,
že máme dnes k sebe ešte bližšie, akoby
sme si jeden druhého viac vážili. Česi aj Slováci si robia svoje a nemusia si vyčítať, kto
na koho dopláca. Zdá sa, že táto sloboda
nám rozviazala nielen ruky, ale aj myseľ.
Slovenská akadémia chce v prehlbovaní
priateľstva a v spolupráci s AV ČR pokračovať. Privítam nové príležitosti na stretnutia
a rád prijmem inšpiráciu od našich najbližších susedov a priateľov. To isté im, samozrejme, aj ponúkneme.
Autorka rozhovoru pracuje na oddelení
vonkajšej komunikácie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Podieľala sa takisto na vydaní viacerých kníh, v ktorých
formou rozhovorov – väčšinou vedených
v dvojici so spisovateľom Jozefom Leikertom – predstavuje čitateľskej verejnosti významné slovenské osobnosti.
Snímka: Vladimír Šmihula
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Pred pár týždňami ste nastúpili do
významnej funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied, ktorá je spojená
s náročnou organizačnou a manažérskou prácou. Od roku 2001 až doteraz ste boli riaditeľom Virologického
ústavu, takže v praxi ste si vyskúšali nielen vedeckú, ale aj manažérsku prácu.
Myslíte si, že sa vám podarí skĺbiť tieto
dve polohy aj vo funkcii predsedu SAV,
alebo počítate s tým, že vedeckú činnosť na určitý čas odložíte?
Uvedomujem si, že funkcia predsedu SAV si
vyžaduje o mnoho viac ako funkcia riaditeľa
ústavu, hoci Virologický ústav SAV patrí k najväčším v akadémii. Pri kandidovaní do riadiaceho orgánu SAV som bral do úvahy skutočnosť, že je to práca na určitú dobu, ktorá nie
je zasa až taká dlhá, aby som prerušil kontakty s materským pracoviskom. Veď sa to
celkom ani nedá. Budem preto naďalej pracovať na viacerých úlohách, ktoré v ústave
riešime, takže stále nielen musím, ale predovšetkým chcem, zostať aktívny vo výskume.

rozhovor

ležitejších ukazovateľov hypoxie, t.j. nedostatku kyslíka v tkanivách, pod ktorý
ste sa podpísali spolu s manželkou doc.
RNDr. Silviou Pastorekovou, DrSc. a doktorom Jánom Závadom – dlhoročným
pracovníkom VÚ SAV, ktorý dnes pôsobí
v Prahe. Ako sa vám podarilo dospieť
k tomuto vedeckému objavu?
Objasnenie mechanizmu aktivácie jedného
z markerov proteínu karbonickej anhydrázy
IX (CA IX), ktorý sme objavili vo Virologickom
ústave SAV, ako aj následné popísanie molekulárnych a biochemických vlastností tejto
bielkoviny a jej úloh v nádoroch ešte nepovažujem za úplný vedecký úspech. Za úspech
budem považovať až to, keď sa výsledky našej práce uplatnia v praxi, už ako skutočná
pomoc pacientom. Som rád, že sme na
dobrej ceste, výsledky výskumu sa začínajú
uplatňovať v diagnostike a v terapii niektorých
nádorových ochorení. Vážim si aj ten fakt, že
práve my sme našli spomínanú bielkovinu,
najmä ak si uvedomím, koľko laboratórií vo
svete sa venuje podobnému výskumu. Treba
však dodať, že aj keď objav spomínanej bielkoviny bol pre nás akoby darom, boli sme naň
dobre pripravení. Predchádzali mu dni, mesiace, roky práce v laboratóriu, ale o to máme
z neho väčšiu radosť. Veľmi si želám byť pri
tom, keď náš objav raz prinesie hmatateľné
výsledky v liečbe onkologických ochorení.
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história

Cyrilometodejská tradícia
Ján Chryzostom Korec
Svätý Cyril a Metod a ich vysoká škola vychovali od roku 863 do roku 885, teda za 22 rokov pôsobenia, niekoľko sto
kňazov a pravdepodobne aj vzdelaných laikov. Aj keď mnohí z nich boli po smrti sv. Metoda vyhnaní, asi to neboli všetci,
pravdepodobne ani sv. Gorazd nie.
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Unikátne nálezy z hrobov pri veľkomoravskom chráme na Devíne
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Jeden horlivý a vzdelaný kňaz či laik môže
spôsobovať okolo seba hotové zázraky viery
a vzdelanosti. V diele „Život Metoda“ sa hovorí,
že Svätopluk po Metodovom návrate z väzenia
„odovzdal mu všetky chrámy a duchovných vo
všetkých mestách“. Z historických a archeologických údajov vieme, že do priestoru Nitrianskeho kniežatstva v tom čase patrili miesta
až na východnom Slovensku, hrady a mestá
ako Koprivnica, Kráľovský Chlmec, Krásno
nad Hornádom, Barca, Brehov, Prešov, Spišské Vlachy, Michalovce, Spišská Kapitula.
Na západnom Slovensku to boli ďalšie hrady
a mestá, ktoré mali svojich duchovných.
Ak viera, vštepovaná celou váhou presvedčenia – a písomné pamiatky túto presvedčivosť
dokazujú – prenikla do života stoviek a možno
tisícov ľudí, nebolo možné ľahko ju vykoreniť,
a to ani čo do obsahu ani do formy – napríklad
modlitieb a spevov v staroslovienčine. S touto

húževnatosťou viery ako veci života a smrti nerátali napríklad povrchní a obmedzení bojovní
ateisti u nás na Slovensku počas štyridsiatich
rokov v našich časoch. Cyrilometodejská tradícia sa preto udržiavala na Slovensku ďalej
okolo vytrvalých kňazov a laikov. U katolíkov východného obradu si táto tradícia uchovávala aj
formu bohoslužby. U ostatných kňazov a veriacich si istotne uchovávala obsah, a to v ustavičnom spojení s Rímom a celou cirkvou. Dialo
sa to i cez kláštory a cez stavby kostolov. Táto
kresťanská tradícia prenikla do našich porekadiel, piesní, rozprávok. Oživovala vieru v maľbách chrámov, v bohoslužbe cirkevného roka
od adventu po Dušičky, v školách od obecných až po univerzity ako Academia Istropolitana, univerzity v Trnave a v Košiciach.
Od stáročí jestvovali na Slovensku formuly
krstu, spovede, sobášne formuly, vyjadrené
aj v jazyku ľudí, teda aj po slovensky. Po slo-

vensky sa aj kázalo v kostoloch a vyučovalo
v škole. Chrámové piesne plnili tiež svoje poslanie. Synoda okolo roku 1500 nariaďovala, aby sa spievali len osvedčené chrámové
piesne, schválené už pred sto rokmi. Benedikt
Sölösi mohol 22. júla 1655 napísať v Spišskej
Kapitule do úvodu svojho diela „Cantus Catholici“ o našich predkoch, že sa nenájde ani jeden iný národ, ktorý by mal v takej obľube duchovný spev ako naši ľudia. Podľa neho všetci
svorne spievajú žalmy a piesne. A čo sa naučili v kostole, to si prespevujú vo viniciach
a na poliach... Sölösi z 290 piesní uvádzal
227 slovenských! Mnohé z nich za našich
čias prebral Mikuláš Schneider-Trnavský do
terajšieho jednotného katolíckeho spevníka.
Tak sa udržiavala tradícia viery od čias sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Omnoho podrobnejšie som rozobral tieto veci vo svojej knižke
„Cirkev v dejinách Slovenska“.
Či si túto cyrilometodejskú tradíciu, ktorá stále
obrodzovala náš život, a to aj národný (po Sölösim nasledovali profesori Slováci na Trnavskej
univerzite, ako boli Jozef Baltazár Magin, ale
aj evanjelici Daniel Sinapius-Horčička, Daniel
Krman, Matej Bel, potom bernolákovci a Ján
Hollý) – či si túto oživujúcu silu možno vysvetliť len racionálne ako reťaz príčin? Ja vidím za
všetkým Božie riadenie a Božiu silu. Pozrite
– ja som mohol za 40 rokov prenasledovania stokrát zlyhať, psychicky aj fyzicky. Mohli
ma zmárniť, ako sa o to pokúšali uvoľňovaním
skrutiek na mojom aute. Mohol som sa dať
znechutiť, ľudia ma mohli nenavštevovať, mohol som nenapísať šesťdesiat kníh... To všetko
bolo možné, ale ja som s Božou pomocou vydržal a dokonca som sa ľudsky na svoju ťarchu
dostal nakoniec do Nitry. Myslím si, že by sme
mali viac pripúšťať existenciu tajomstva a silu
božiu. My veriaci sa za ňu modlíme.
Autor je kardinál
Článok sme prevzali z Literárneho týždenníka 25-26/2009, Bratislava; krátené
Ilustrácia pochádza z knihy „Dvadsať storočí na Slovensku“, Media Svatava, Bratislava 1999

folklór

Čriepky z folklórneho
festivalu vo Východnej
Jarmila Wankeová
Prísť na folklórny festival vo Východnej (tohto roku sa konal v dňoch 2.–5. júla) v sobotu doobeda a ešte bez predchádzajúceho oboznámenia sa s programom nebol práve najšťastnejší nápad. Akokoľvek bohatý bol po štyri dni program
tohtoročného 55. ročníka, ja som natraﬁla na „vákuum“.
skromnejších, komorných programov, nazvaných TALENTY. Divákom predstavil najpozoruhodnejších slovenských interpretov
ľudovej hudby, spevu a tanca.
Priznám sa, že mám rada prejavy ešte zachovaného autentického folklóru v podaní staršej generácie. Ukázalo sa, že nielen ja. To,
čo vylúdil Anton Bendík z Hrušova na svojej
heligónke a neškoleným, ale o to viac pôsobivým hlasom zaspieval, sa prenieslo hádam
na všetkých prítomných divákov. Súbor z Veľkých Kapušian zasa rozdával tance na spôsob,
akým sa ľudia veselili (neviem, či ešte možno
použiť aj prítomný čas) na východoslovenskom
valale. Nefalšované ľudské typy v prirodzenom
prejave. Do tretice som sa od skupiny dievčat
z Trnavy naučila druhú slohu piesne „Čo sa
v svete deje, božemôj...“ Poučenie stálo zato!
Deň sa pomaly prehupol do druhej polovice
a už sa ohlasoval sprievod Východnou. Asi
kilometrový sprievod bol pastvou pre zmysly
a polahodou pre dušu. Nielen babky na rebriniaku, aj mladí folkloristi rozdávali piesne
a tance plným priehrštím a prihovárali sa

okolostojacim. Nechýbal súbor pod českou
vlajkou, odkiaľsi z Moravy.
Keď sa všetci zhromaždili vo vynovenom amfiteátri, rozprúdil sa napokon aj hlavný program.
Začali ho deti (už trochu podrastené) scénickou freskou o remeslách na dedine. Divákov
upútali najmä scénky z mlyna v precíznej choreografii J. Adzimovej. V prvých radoch pod javiskom zaujali miesta aj tvorcovia a organizátori
programov: Jana Liptáková, Oskár Elschek,
Ján Tužinský, Štefan Zima, Eleonóra Kovalčíková... Stretla som tam aj manželský pár Zemanovcov z Prahy – inak Viera Zemanová už roky
úspešne vedie súbor Šarvanci. Aj oni sa chodia
napájať do žriedla folklóru na Slovensku.
Takže akokoľvek ma mrzelo, že som nemohla
zostať na večerné programy, ktoré sľubovali
aj onakvé zážitky, moja návšteva Východnej
nebola márna. Ako každý rok, i teraz ma nasýtila dojmami, na aké sa nezabúda.
Autorka je novinárka a naša stála spolupracovníčka
Snímka: FFV – Štefan Cifra
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Na programe nebolo dopoludnia nič, ak len
nerátam uvedenie rozprávky Ľubomíra Feldeka
„Dlhý, široký a bystrozraký“ v podaní divadla zo
Zvolena na malej scéne a školu i školičku tanca
dolu v dedine. Nuž čo robiť? Čakať na popoludňajší sprievod obcou o štrnástej hodine a začiatok programu v amfiteátri o pol piatej sa mi
zdalo pridlho. Zostať na večerné programy,
tiahnúce sa dlho do noci, na to nebolo pomyslenia. Dostať sa po skončení programu hoci
len do Popradu bez auta bolo nemysliteľné...
Čo takto porozhliadnuť sa po amfiteátri? Lúka
hneď za centrálnym vchodom pripomínala
včelí úľ. Šiatre plné tržnicových handier a suvenírov, ktoré nájdeme hocikde inde. Stánky
umiestnené o čosi vyššie mali už s festivalom
ľudového umenia spoločného predsa len viac.
Vyrezávané drevené lyžice, habarky, doštičky
na kladenie halušiek do vriacej vody, riad, keramika, ponožky z ovčej vlny. Dalo sa nielen
kupovať, ale aj sledovať, ako sa predmety rodia. Ako sa rodí bačovský plstený klobúk, vyrezáva ovečka na držiaku črpáka, maľuje
tanier. Stretla som tam aj mladú čipkárku v (našom) gemerskom kroji, ktorý mi bol hneď povedomý. Paličkovala postavy, ktoré veľmi pripomínali výtvory dakedajšej ľudovej umelkyne Žofie
Vilimovej z Rejdovej. „Áno, som jej žiačka,“ povedala mi. „Jediná. Chodila som za paňou Vilimovou a bavilo ma sledovať jej šikovné prsty
i to, čo nimi vyčarila.“ Teraz takéto výtvory ponúka ľuďom už ona sama. A aj keď som sa nedozvedela jej meno, potešila ma.
Neďaleko zasa odvážlivci z hlúčika okolostojacich skúšali plieskať bičom ako dakedajší
pastieri, keď ráno vyháňali dobytok na pašu.
Podstatou je rozkrútiť bič tak, aby mal odstredivú silu. A potom sa mu v najväčšej rýchlosti
rozbeh zarazí a ozve sa plesk. Onen charakteristický zvuk vydávajú strapce na konci biča.
Ako som tak chodila od stánku k stánku, na
malom pódiu pred amfiteátrom sa znezrady
ozvali tóny hudby. To sa ohlasoval jeden zo

Z programu FFV 2009 Talenty na malej scéne
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Afrodity, námorníci a víly
Módna a kozmetická poradňa pre ženy
Irena Jesenská
Ach, leto! Čas žiarivých lúčov, vône kvetov, jahodovej peny, uchvacujúcich koncertov našich vtáčích susedov, čas lásky,
radosti a hoc iba pár sladkých dní senzačnej dovolenky niekde v lese, na vidieku alebo pri mori.
V tejto dobe nám akosi prirodzene záleží na
sviežom, príťažlivom vzhľade, chceme byť
aspoň chvíľu bezstarostné, veselé a krásne.
A módni návrhári dobre vedia, čo pri takejto
príležitosti zdvihne ženám náladu ešte viac.
Zdupľujú ju ponukou neodolateľných nápadov pre náš letný šatník a prázdninovú batožinu. Aj keď našim „raison d´être“ nie sú určite handričky, nie je nijaký hriech spraviť si
aspoň občas radosť niečím, čo práve letí.
Nechystáte sa náhodou na Cyprus, ktorého
krásy a neobyčajné víno ospevoval už Euripides? Tento legendárny ostrov, kde sa z morskej peny zrodila bohyňa krásy, lásky a plodnosti Afrodita, omýva údajne zázračná voda,
ktorá ženu zbaví vrások a vráti jej mladistvý výzor. Bezdetné dámy, ktoré bohyňu pokorne
poprosia a uviažu na ostrovný kríček malú
vreckovku, vraj skutočne obdarí dieťatkom.
Kde sa totiž Afrodita zjavila, všade kam vstúpila, začal sa nový život, razom všetko kvitlo
a rástlo. Neinšpirovali sa teda módni tvorcovia práve touto romantickou predlohou, keď
na horúce voňavé leto preniesli na móla šaty
a blúzky antického strihu?
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Ako morský vánok
Neskôr ho napodobnil aj empír a v oboch prípadoch ide vskutku o odev, ktorý veľmi pristane každému typu ženskej postavy. Je to
dané vari práve tou prostou líniou, sofistikova-
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ným riasením a plisovaním. Až sa teda odejete
do voľne splývavého a pod prsiami prestrihnutého hávu, možno zatúžite po skalách, o ktoré
sa triešti príboj, pocítite jemný vánok vo vlasoch
a slané kvapky morskej vody na perách. Ak sa
v okamžiku túžby nachádzate doma, uprostred
zaprášeného vyprahnutého mesta, nezúfajte,
ozdobte si zápästie či uši adekvátnym šperkom, obujte si štýlové sandále a vydajte sa niekam, kde sa dáte rozmaznávať aspoň imitáciou
klasického antického kúpeľa alebo príjemnou
masážou. A namiesto hustého guláša s knedľou sa radšej osviežte ľahkým gréckym šalátom choriatiki a kúskom chrumkavého pečiva.
Ostatne, spomenutý pokrm si môžete pripraviť aj doma, ak opatrne zmiešate jemne nakrájanú červenú cibuľu, 4 veľké rajčiny, 1 strednú
uhorku, 1 zelenú papriku, čierne olivy, syr
feta, panenský olivový olej a čierne korenie.
V Grécku sa choriatiki podáva so štipkou sušenej mäty a trochou vody. Ak šalát nepoznáte,
vyskúšajte a uvidíte. Je to skutočná delikatesa,
ktorá navyše prospeje vášmu zdraviu. A nezahoďte ani šupu z čerstvej uhorky, priložte si ju
na čelo, kde vás príjemne ochladí a zásobí pokožku dávkou vitamínov.
Na kapitánskom mostíku
Ďalším (a veľmi lapajským) kúskom, ktorým si
zaručene uberiete niekoľko rokov, je oblečenie v námorníckom štýle. To najmä on evo-

kuje vôňu slaného vzduchu, predstavy piesčitej zlatej pláže, zber mušličiek na pobreží,
čajky na stožiaroch lodí v prístave či nádherný západ slnka nad trblietavou hladinou.
Patrí takisto k nesmrteľnej klasike, hoci ho
na prehliadkach trendov neuvidíte každý rok.
Lenže tentoraz hrá takmer prvé husle a jeho
veselého, mužne romantického ducha navyše ozvláštňujú pridané kvetiny. Stačí, ak si
pruhované tričko ozdobíte látkovou ružičkou
či margarétkou a už je to to pravé. Základným
prvkom sú však biele nohavice rôznej dĺžky,
šortky, sukňa či sako; iba zlaté gombičky,
epolety a šnúry inšpirované lodným admirálmi
dnes vystriedal skôr jachtingový štýl. Prezrite
si napríklad modely slávnych značiek, akými
sú Sonia Rykiel, Vivienne Westwood, Marc
Jacobs, Hussein Chalayan či Armani.
Doplnky tvoria väčšie a väčšinou látkové tašky,
opasky, šatky, zlatá bižutéria, látkové tenisky
alebo úžasné topánky, aké na svojej prehliadke
predstavila Stella McCourtneyová. A inak
samé pásiky, pruhy a prúžky rôznej šírky, horizontálne aj vertikálne. Netreba azda zdôrazniť,
že bucľatejším dámam pristanú tie zvislé, ktoré
postavu opticky zužujú. Podmienkou „šik“ výzoru nie je ani tmavomodrá, kráľovská modrá
alebo červená farba – veď dnes sa nosia aj
pásiky ružové, oranžové, zelené či žlté. Najdôležitejšia je jednoduchosť, striedmejšie ozdobenie, pretože pruhy sú výrazné už zo svojej

Prírodné farby letia
Tretím trendom, ktorý dnes spomenieme, urobíme radosť hlavne ženám milujúcim zemité
tóny, zurčivé potôčiky, motýle, trávu, čerstvý
vzduch, blankytnú oblohu... a prírodné materiály, medzi ktoré patrí najmä ľan, bavlna a hodváb. Áno, reč je aj o batike, plisovaní, volánoch, voľnosti a vzdušnosti, čo bezpochyby
definujeme ako čosi hodné víly tancujúcej
v rannej rose. Tou sa nepochybne inšpirovali
aj módne domy Dior, Chanel, YSL, Valentino
alebo Rodriguez či Vera Wang. Prispôsobiť
odev prírode sa snažia duše nanajvýš romantické. Ľudia obľubujúci liečivú zelenú farbu sú
kreatívni, chápaví a vždy ochotní podať pomocnú ruku tým, čo to potrebujú; ich empatia a náklonnosť ku všetkým živým bytostiam je
povestná. Hnedá farba prezentuje človeka pokojného, dôverčivého a milého, takže predpokladám, že aj jej odtiene – béžová, piesková,
kávová, smotanová alebo krémová – poukazujú na podobne príjemné vlastnosti. Nechajte
sa unášať romantickými modelmi vlajúcich šiat,
blúzok, tureckých nohavíc či overalov, záplavou kvetov a motýľov a premeňte svoj šatník na
kus rajskej záhrady. Letu to náramne pristane.
Či už sa chystáte k vode alebo niekam do kúpeľov, odporúčam naplánovať si aj blahodarný
zábal z liečivých minerálov, ktoré obsahuje
napríklad bahno z Mŕtveho mora, piešťanské
bahno alebo rašelina. A napokon, ani „obyčajná“ ílová maska, ktorá pleť detoxikuje a na-

pína, nie je na zahodenie. Zelený francúzsky
práškový íl sa pokúste zohnať v predajniach
s adekvátnym sortimentom a čerstvú masku
si pripravte v pohodlí vlastnej kúpeľne.
V duchu spomínaných módnych smerov si do
kufra nezabudnite pribaliť ani príbeh námorníka Sindibáda, Geralda Durrella či Ovidiove
Premeny alebo hoci knihu Vojtecha Zamarovského o Heinrichovi Schliemannovi, ktorý sa

už ako dieťa rozhodol objaviť Tróju. Veď ktovie? Pokiaľ ste nezadané, možno sa práve
v tomto čase objaví ten pravý. Samozrejme,
ktosi úchvatný ako Adonis, Afroditin milý.
Dovidenia v budúcom čísle, dámy.
Vaša Irena
Autorka je publicistka
Snímky: internetové zdroje a archív
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podstaty. Ak sa teda rozhodnete pre textilnú
ružu a chcete zachovať vernosť elegantnému
minimalizmu, nevešajte si už na krk zlatú reťaz s kotvou, neozdobte uši plastovými hviezdicami či rybkami. Tu platí osvedčené pravidlo –
menej je viac. Pokiaľ vás ale baví dievčenskejší
štýl a rozmanitosť doplnkov, voľte radšej biely
základ a len jeden prvok s pruhmi.
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cestovný ruch

Sklené Teplice zohrejú
telo i dušu

Jozef Gáfrik

Samozrejme, sú aj väčšie a známejšie slovenské kúpele – Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejov. Mojím tajným tipom
na označenie „najkrajšie kúpele pod Tatrami“ sú však Sklené Teplice. Počtom lôžok síce malé, liečivým účinkom však
bezpochyby veľké. A k tomu krásne, voňavé, upravené. Ďaleko od hlučného davu, ďaleko od mestského ruchu, ukryté
v horskom údolí Štiavnických vrchov, ktoré aj v tom najhorúcejšom lete poskytujú návštevníkovi chladivú ochranu.

Tento skvostný pavilón dostal meno po známom nemeckom spisovateľovi, Johann Wolfgang Goethe ako známy
milovník kúpeľov zavítal aj do Sklených Teplíc
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Travertín s nánosmi usadenín liečivej minerálnej vody pripomína maliarovu paletu

V Sklených Tepliciach parenica nie je len syr, ale predovšetkým najznámejší kúpeľný dom – v ňom sa ukrýva európsky unikát, jaskyňa s parným kúpeľom
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Sklené Teplice vykazujú sotva 500 obyvateľov – a približne toľko isto lôžok v liečebných domoch a ďalších menších turistických zariadeniach. Nenájdete tu kolonádu,
ani predimenzované hotely, zato je tu veľa
pekných, primerane veľkých stavieb, dlhé
horské cestičky a štrnásť liečivých prameňov. Tradícia tunajších kúpeľov je stáročná,
čo súvisí s tým, že Banská Štiavnica, kedysi
bohaté banské mesto, leží priam „za humnami“. Rany si tu preto v minulosti zaceľovala nielen uhorská šľachta, ale aj baníci
z blízkych baní na striebro a zlato.
V dochovanom spise z roku 1549 Juraj
Wernher píše: „Pramene vytekajú zo skaly
tak narastenej, že kúpajúcim sa poskytuje
strecha i tieň.“ Štiavnickí Nemci vtedy okolie hlavného prameňa volali „Schwitzloch“,
čo sa dá voľne preložiť ako „diera, v ktorej
sa ľudia potia“. Originálny slovenský názov
je „Parenica“. Nie, v tomto prípade nejde
o údený syr, ale o jaskyňu, z ktorej vyviera
horúci liečivý prameň s teplotou 42º C.
Kúpeľ v jaskyni
V bežnej jaskyni sa nikto nemôže dotýkať visiacich kvapľov – v Sklených Tepliciach síce
tiež nie, ale zato sa medzi nimi sedí, čo v návštevníkovi vyvoláva nezabudnuteľný zážitok.
Vo vode sa dá vydržať maximálne štvrťhodinu
a po kúpeli nasleduje masáž, opäť v prírodnom podzemnom prostredí. Tunajšia voda
má v sebe vysoké percento vápnika a magnézia, preto pomáha pohybovému ústrojenstvu, kĺbom i svalom. Pozitívny účinok má
však aj na kožu, takže kto trpí kožnými chorobami, je v Sklených Tepliciach na správnej
adrese. A vzhľadom na okolnosti by sa dalo
povedať, že tieto priestory vytvárajú takú našu
nenápadnú, ale originálnu slovenskú saunu.
Domáci obyvatelia sú tu milí a zhovorčiví.
Ľahko s nimi nadviažete dialóg a na to, čo
majú „doma“, sú patrične hrdí. „Parenica je
tým najkrajším a najvzácnejším, čo tu nájde

kúpeľný hosť. Precestovala som mnoho
krajín, ale niečo podobného v celom šírom
svete nenájdete,“ tvrdí Naďa Tadjanová,
ktorá v tejto obci vlastní víkendový dom. Vie,
o čom hovorí. Do Sklených Teplíc sa „len“
vydala, ale spolu s manželom Milanom,
ktorý je dnes už na dôchodku, žila desaťročia vo Švajčiarsku. A teraz, keď nie sú práve
na cestách po Thajsku či Austrálii, radi si
užívajú slnko v Sklených Tepliciach. Sem
sa vracajú, tu sú šťastní. Slováci s osudom
akoby vystrihnutým z veľkej knihy života.
Aká by to bola návšteva Sklených Teplíc,
keby sa návštevník nezastavil aj v krásne rekonštruovanom kúpeľnom pavilóne, ktorý
nesie meno veľkého nemeckého spisovateľa

Historický primát
Sklené Teplice vošli do histórie aj tým, že
roku 1786 sa tu konal vôbec prvý medzinárodný vedecký kongres v dnešnom chápaní, ako o tom svedčí pamätná tabuľa na
jednom z domov. Kongres bol venovaný mineralógii a získavaniu drahých kovov metódou amalgamácie, t. j. prostredníctvom ortuti. Osvietenecký cisár Jozef II., ktorý v tom
čase u nás vládol, vydal vtedy povolenie,
aby objavy vynájdené vedcami v jeho ríši
mohli využívať aj iné krajiny. I to je teda tradícia, na ktorú by Sklené Teplice mohli nadväzovať pri ďalšom rozvoji kúpeľov. Z hľadiska
rozšírenia liečebných zariadení i parku, ako

aj z hľadiska profilácie kúpeľov ako miesta
odpočinku, zohráva zápornú úlohu fakt, že
zatiaľ sa nenašli peniaze na preložku štátnej
cesty, ktorá vedia obcou, a tým aj kúpeľmi.
Cesta je síce len tretej triedy, ale dopravný
ruch, ktorý vytvára, sa už dávno nezhoduje
s poslaním liečebného centra.
Vedenie kúpeľov inak dbá na špičkové liečebné postupy a kvalitu služieb diferencovanú podľa potrieb i podľa peňaženky návštevníka. Vodu mení personál vo všetkých
bazénoch každý deň a pacientom slúži bez
akýchkoľvek chemických úprav, v čistom,
prírodnom stave. To je štandard, ktorý si
chcú kúpele v Sklených Tepliciach zachovať. Vítaní sú všetci, pacienti českých i slovenských zdravotných poisťovní, i tí, čo si
pobyt hradia z vlastného vrecka.
Ak v najbližších týždňoch, v rámci dovolenkových a prázdninových návratov, zavítate
na Slovensko a budete mať deň-dva času,
doprajte si návštevu tohto krásneho miesta.
Objavíte opäť niečo nové a ktovie, možno si
urobíte chuť a do Sklených Teplíc sa raz vrátite už ako kúpeľní hostia.

cestovný ruch

Naďa Tadjanová sa narodila v Radošine, ale na Sklené
Teplice nedá dopustiť

a humanistu európskeho formátu Johanna
Wolfganga Goetheho. Kaviareň umiestnená
v tomto altánku sa pýši skvelými domácimi zákuskami a kávou. Som presvedčený, že by sa
za ňu nemusel hanbiť ani viedenský Sacher!
Ako je známe, Goethe bol známym milovníkom kúpeľov a osobne zavítal aj do Sklených Teplíc. Len škoda, že túto skutočnosť
na Slovensku viac nepropagujeme, veď
niektoré české kúpele, kam tento velikán
ducha zavítal takisto, si na neho ako keby
vytvárajú monopol. Neoprávnene.

Autor je novinár
Snímky: Slovpress
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Sklené Teplice v objatí hôr
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Flamenco ako životný štýl
O programu festivalu Flamenco 2009 hovoríme
Martin Mokran
s jeho riaditeľom Petrom Digrinom
V dňoch 31. júla až 2. augusta sa v zámku stredočeského mestečka Mníšek pod Brdami uskutoční piaty ročník festivalu
španielskeho hudobného a tanečného štýlu ﬂamenco. Ústrednou témou je tentoraz španielska provincia Cádiz. Medzi
tých, čo sa od samého začiatku veľmi výrazne podpisujú na konkrétnej podobe podujatia, patrí aj slovenská Pražanka
Jana Haluková ml., vystupujúca pod umeleckým menom „La Chiri“. V Španielsku prežila viac rokov a stala sa nielen skvelou tanečníčkou ﬂamenca, ale aj jeho nadšenou propagátorkou.
Jana Haluková ml. ako La Chiri

Pripravili ste aj nejaké novinky?
Povedal by som, že tento ročník je samá novinka. Tou hlavnou je presťahovanie sobotných vystúpení z nádvoria zámku do obnovenej zámockej záhrady. Bude tam väčší priestor
a lepšia viditeľnosť. Medzi ďalšie novinky patrí
recitál španielskych spevákov na nádvorí
zámku. A novinkou je i to, že tohto roku po prvýkrát udelíme cenu so španielskym názvom
„Talento joven de flamenco“, čo by sme mohli
preložiť ako „mladý talent flamenca“.
Môžu sa návštevníci festivalu niečo
z flamenca aj naučiť?
V rámci festivalu sa tradične konajú aj tanečné a spevácke kurzy. Vedú ich naslovovzatí španielski odborníci.
Kde je možné rezervovať si vstupenky alebo ich priamo kúpiť?
Oboje zabezpečuje správa štátneho zámku
v Mníšku pod Brdami. Záujemcovia majú niekoľko možností, ale asi najpohodlnejšou je kúpa
cez internet na adrese www.zamek-mnisek.cz
alebo telefonicky na čísle 318 590 261.
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Autor je novinár
Foto: festivalový výbor
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Môžete povedať niečo o zrode festivalu?
Pôvodná myšlienka organizovať festival vznikla
v roku 2004. Prvý ročník pomáhalo postaviť
na nohy združenie Una muzica z Bratislavy.
Ďalšie ročníky potom už po dramaturgickej
a umeleckej stránke prevzala flamencová tanečníčka a choreografka Jana Haluková „La
Chiri“. Úroveň festivalu rastie každý rok. V posledných rokoch je už pravidlom, že sobotný
večer patrí špičkovým španielskym umelcom.
A prečo sme si vybrali flamenco? Keď akcia
vznikala, nič podobného tu neexistovalo... lákal nás tento úžasný umelecký štýl.

Čo očakáva návštevníkov tohto
roku?
V tomto roku sme zachovali osvedčenú
programovú schému. Festival je opäť rozdelený na dva bloky, na stredoeurópsky a španielsky. V stredoeurópskom sa predstavia
tanečníci, muzikanti a speváci z Čiech, Slovenska a Poľska. Rád by som tu upozornil na
výborné zoskupenie z Varšavy, na skupinu
Los payos. Španielsky blok sme tohto roku
venovali provincii Cádiz. Diváci uvidia na pódiu špičkových umelcov – tanečníčku Rosario Toledo so sprievodom, vrátane speváka
Juana Josého Amadora a Josého Valenciu.

Kde sa nachádza dejisko festivalu
Zámok v Mníšku pod Brdami je vzdialený od Prahy asi
12 km. Samotné mesto leží na rýchlostnej ceste R4 vedúcej z Prahy do Strakoníc. Z hlavného mesta ČR sa
sem teda ľahko dostanete, či už osobným autom alebo
aj verejnou dopravou.
Z programu festivalu Flamenco 2009 vyberáme
Piatok 31. 7.
Večer o 20.30 – vernisáž predajnej výstavy flamencových obrazov v zámockej galérii.
O 21.00 slávnostné otvorenie podujatia na nádvorí
zámku a koncert.
Sobota 1. 8.
Stredoeurópske flamenco, od 17.15 hod. AIRES DEL
SUR – nové flamencové zoskupenie z Olomouce, FLAMENCO MINERO s tanečníčkou Lenkou Kudláčkovou
z Ostravy, LA CHIRI & REMEDIOS a DANIEL BAMBAS
(ČR, SR) a LOS PAYOS, flamencová skupina z Varšavy.
Španielske flamenco, od 20.00 hod. koncert nazvaný
„Vetry z Cádizu“. Potom fiesta, voľná zábava.

rozhlas

Slovenský deň v Českom
rozhlase

Martin Mokran

So zaujímavým obohatením programovej ponuky prišla 24. júna dramaturgia Českého rozhlasu – na stanici Praha sa na
Jána uskutočnil Slovenský deň. V átriu budovy na Vinohradskej ulici znela slovenčina prakticky od rána do večera.

Átrium Českého rozhlasu počas Slovenského dňa

Šarvanci hrali, čo im struny stačili a trému veru nemali
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Šlo o verejné vysielanie, na ktorom mohli
byť poslucháči priamo prítomní, čo aj využili do poslednej stoličky v sále. Naživo boli potom svedkami prúdu zaujímavých informácií o dianí na Slovensku.
Ďalšie desaťtisíce vysielanie počúvali
prostredníctvom rozhlasových prijímačov.
V programe „Ako to vidí...“ vystúpil slovenský veľvyslanec v Prahe Peter Brňo, kým
v relácii „Rodinný lekár“ odpovedal na
otázky redaktora pražský lekár, očný špecialista Ján Lešták, rodák z Badína. Hosťom predpoludňajšieho programu „Stretnutie“ bol zase herec Andrej Hryc, vďaka
častému účinkovaniu v českých divadlách
i filmoch dobre známy aj tunajšej verejnosti. Vysielanie „Dobrého rána“ obohatil
riaditeľ Slovenského inštitútu v Prahe Vladimír Valovič, ktorý sa navyše predstavil aj
ako hudobník. Za redakciu časopisu Listy
a v širšom slova zmysle za Slovákov v ČR
poslucháčov pozdravil Jozef Gáfrik a rezkým ľudovým tónom do pestrého diania
prispela muzika pražského slovenského
folklórneho súboru Šarvanci.
Poslucháči sa z pripravených reportáží dozvedeli, ako sa pod Tatrami žije s európskou menou a prostredníctvom zvukových
pohľadníc navštívili aj zaujímavé miesta vo
Vysokých Tatrách, nové Slovenské národné divadlo i Bratislavský hrad, ktorý
práve prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Pomocnú ruku pri nakrútení týchto
reportáží podala Slovenská agentúra cestovného ruchu. Poslucháčov programom
sprevádzal bezprostredný a pohotový moderátor Pavel Kudrna.
Slovenský deň v Českom rozhlase má
teda premiéru za sebou. Zostáva len dúfať, že dobrá myšlienka sa ujme a slovenčina v tomto rozsahu a v tejto programovej
skladbe nezvučala v českom éteri naposledy.
Autor je novinár
Snímky: Slovpress

Pavel Kudrna debatoval s hercom Andrejom Hrycom
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Letný deň u Tolstojovcov
Po stopách ruských spisovateľov

Ako vlastne býval Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), spisovateľ, mysliteľ a pedagóg, ktorý mal taký veľký vplyv na
slovenskú literatúru a slovenských čitateľov? Poznáme síce jeho rodičovské sídlo Jasnú Poľanu, ktorú prehral napokon
v kartách, ale už menej sa vie, že roky býval a tvoril aj v Moskve.
Hoci stratu L. N. Tolstoj veľmi ľutoval, zlé
jazyky tvrdili, že mal šťastie, pretože neudržiavaný dom sa vtedy už takmer rozpadal. Sídlo miloval a spomienky na detstvo
v Jasnej Poľane uložil do trilógie „Detstvo,
chlapčenstvo, mladosť“. V Jasnej Poľane je
aj pochovaný.
Ten, kto hľadá, sa vďaka mosadznej tabuli
na malej kúrii na moskovskom Sivcevovom
Vražku dozvie aj to, kde sa spisovateľ zdržiaval, keď písal svoj pravdepodobne najznámejší román „Vojna a mier“, venovaný
vojne s francúzskym cisárom Napoleonom – v malej a nenápadnej prízemnej kúrii so štyrmi oblokmi do ulice, ktorú dodnes
z troch strán obklopujú krásne stromy. Jediné v tejto uličke.
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Spisovateľ architektom
Sám však postavil dom pre svoju početnú rodinu v sedemdesiatych rokoch 19. storočia
v moskovskej robotníckej štvrti Chamovniki,
neďaleko dnešnej stanice metra Park kultúry. V robotníckej štvrti nielen preto, že voľných a cenovo dostupných pozemkov inde
veľmi nebolo, ale aj preto, že miesto sa mu
páčilo. Veď bolo akousi zelenou oázou tam,
kde sa začali rozrastať fabriky. Drevený zrubový dom stojí na ulici L. N. Tolstého. Z tohto
domu L.N. Tolstého pochádzajú aj všetky fotografie, ktorými ilustrujeme dnešný článok.
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Helena Nosková

Stavbu obklopujú vysoké stromy a za domom sa nachádza pomerne rozsiahla
záhrada, skôr park s malým altánom, kde za
daždivého počasia sedávali ženy v lete pri
čaji nad ručnými prácami a kam si chodil odpočinúť od písania aj L. N. Tolstoj.
Na druhej strane aleje, pri továrenskom
múre je studňa, z ktorej vozil L. N. Tolstoj
každé ráno vodu pre celý dom. Bola to jeho
obľúbená práca aj v zime. A súčasne aj
pekná prechádzka parkom za každého ročného obdobia.
Plány domu pochádzajú od samotného spisovateľa. Pravdou je, že pri stavbe poschodia do plánov a stavby zasahoval architekt.
Dom pôsobí zvonku veľmi prostým dojmom.
Priestranný vstupný dvor je uzavretý vrátnicou s drevenou, takmer ozdobnou bránou
a plotom. Usporiadane pôsobia rôzne hospodárske prístavky, vrátane letnej kuchyne,
ktorú staval sám spisovateľ.
Interiér domu je veľmi útulný a účelne členený. Z obdĺžnikovej predsiene so šatňou
v prízemí vstúpime hneď do jedálne, kde je
prestretý stôl pre desať osôb. Dvere z jedálne vedú do izby sestry L. N. Tolstého Márie, ktorá žila s rodinou Majstra a venovala sa
duchovnému životu.
Náprotivné dvere vedú do izby Sofie Tolstej.
Izba bola jej prijímacím salónom i pracovňou. Pri okne stoji kabinetný stôl so stolič-

kou z ohýbaného dreva a lampou, na ktorom
úhľadným písmom prepisovala manželove
rukopisy. Nasleduje spálňa manželov Tolstojovcov, potom detská izba a učebňa.
Všetky deti Tolstojovcov sa až do odchodu
na gymnázium vzdelávali doma. V bočnom
krídle sa nachádza kuchyňa a komora .
Z prízemia vystúpime po priestranných svetlých schodoch do prvého poschodia. Cestou odložíme navštívenku do misky, ktorú
drží na medziposchodí sympatický vypchávaný medveď. Priestranstvo pred vstupom
do hudobného salónu využívala dcéra Tatiana ako ateliér. Bola známou maliarkou a
maliarsky stojan stojí v jej izbe.
Sprítomnená história
V priestrannom hudobnom salóne s klavírnym krídlom a výhľadom do parku sa schádzali umelci, literáti a celá početná rodina.
Na tomto poschodí sú izby dcér Tatiany
a Márie. I dcéra Mária upravovala otcove rukopisy a bola známa aj ako prekladateľka.
Otcovi bola zo všetkých detí duševne najbližšie. Izbičky sú malé, útulné, s výhľadom
na ulicu. Vedľa je izba synov, vtedy gymnazistov. Nasledujú izby komorných a komorníka.
Na druhej strane, vedľa salónu je pracovňa
L. N. Tolstého s veľkým písacím stolom,
koženou pohovkou a kreslami s výhľadom
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do parku. Spisovateľ rád sedával v koženom kresle pri okne a odpočíval po práci.
V chodbe stojí jeho bicykel, oproti je toaletný kútik s porcelánovým krčahom a umývadlom. Vedľa ležia činky, ktorými si spisovateľ utužoval zdravie.
Hoci sa hovorí o pomerne búrlivom manželstve Leva a Sofie, dom dýcha pokojom. Do
okien nazerá zelený rozľahlý park a všetci
sa cítime ako na vidieku v krásny letný deň.
Navyše obklopení fluidom pokornej, tvorivej
pracovitosti – či už šlo o písanie románov,
poviedok, prekladanie literárnych diel, maľovanie, prepisovanie, šitie topánok, vyšívanie alebo čistenie rodinného striebra. Práca
v tomto dome nebola trápnou povinnosťou,
ale tvorivou potrebou.
Autorka je vedecká pracovníčka a publicistka
Snímky: autorka
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Vinári z Mojmíroviec prišli
do Prahy

Jozef Gáfrik

Pravda, zatiaľ nie natrvalo v tom zmysle, že by ich výrobky už bolo dostať v českých obchodoch, ale urobili aspoň prvý
krok – koncom júna zorganizovali vo vinárni Monarch ochutnávku 14 druhov vína z vlastnej produkcie. Reč je o Poľnohospodárskom družstve v Mojmírovciach pri Nitre, ktoré sa na patričnej úrovni venuje celej šírke agrárnej výroby, ale predsa

listy | 7 | 2009

len, víno akoby trónilo nad všetkými produktmi, čo vyrába.
Stolné odrody totiž Mojmírovčania nepestujú, zameriavajú sa výhradne na šľachtené,
ktorých majú v ponuke spolu štrnásť. Sú cenené pre svoju odrodovú čistotu, špecifickú
chuť a príznačný buket. Miroslav Belan, vedúci špeciálnej rastlinnej výroby, ktorý viedol
pražskú ochutnávku, nešetril odborným komentárom. Ako sa patrí, každému z účastníkov tejto gastronomickej udalosti dal najprv
do ruky degustačný hárok so zoznamom ponúkaných odrôd i s poznámkou, kedy, kde
a kto už tú-ktorú značku ocenil. Zo 14 vzoriek dosiaľ nebolo ocenených len päť – i to
je fakt, ktorý vypovedá o mnohom.
Vínu tu venujú pozornosť ako malému batoľaťu. Každý koreň viniča na celkovej ploche 155 hektárov priam rozmaznávajú láskyplnou a odbornou starostlivosťou, ktorá sa
končí zásadne ručným zberom. Alebo začína? Pivnica vybavená najmodernejšou
technológiou je priamo vo vinohrade, čo
umožňuje okamžité spracovanie úrody. Tramín červený, Alibernet, Cabernet Sauvignon
barrique, Chardonnay (s krásnym dodatkom: zrelo v slovenskom dube!), jeden názov zvonivejší ako druhý... A chuť veru bezchybná.
Účastníci ochutnávky – diplomati, podnikatelia, novinári – ako vzorka (budúcich?) zákazníkov nešetrili slovami chvály. Medzi nimi
nechýbal slovenský veľvyslanec Peter Brňo,
ani riaditeľ Slovenského inštitútu Vladimír
Valovič. Pravda, chvála ešte neznamená obchod, ale celkom iste je základom dobrého
mena. Mojmírovčanov možno povzbudí, aby
v Prahe skúsili obchodné šťastie. A aj Miroslava Bursu, dlhoročného riaditeľa zastúpenia trenčianskej Ozety v Prahe, ktorý pomohol pri organizácii večera a ukázal, že
vínu sa rozumie rovnako dobre ako textilu
a móde.
Autor je novinár
Snímky: Slovpress
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Hostia degustácie – Miroslav Chovanec, poisťovňa Expat; Ján Václavík, podnikateľ; Pavol Hozlár, Incheba; Belo
Bosák, bývalý radca slovenského veľvyslanectva v Prahe; Július Aszalay, Slovimex (zľava, vzdialenejšia strana
stola)

Miroslav Belan pri predvádzaní vzoriek

(věnuji všem kamarádům z dětství...)

Prásknutí bičem a pohlazení, které jsem
nikdy nepoznal. Při každém oslovení jsem
měl trému a neptal jsem se, co mě čeká. Ale
věřil jsem na život a stál jsem mezi dveřmi,
abych vykročil z myšlenek, které mé nitro při
mém snění trýznily.
A tak jsem šel světem dál a snažil jsem se
odpouštět těm, co mi ublížili hlavně proto,
že bych s tím nedovedl žít.
Až později jsem pochopil, že prachy nejsou
ničím jiným než zlomkem něčeho, co nemá
hodnotovou váhu cti.
Pak mi najednou vstoupila do cesty poezie,
ta kouzelná slečna, která si mě omotala kolem prstu a pronásleduje mě pomalu celý život. Přesto se před ní skláním s rozpůleným
srdcem a otevřel jsem jí důvěrně dveře, aby
se mi jako tříska vryla pod kůži.
Dnes, kdy již jsem dospělý a prošel kus cesty
v hloubi svého já, s pokorou začínám rozumět
mnoha bolestem a soužením, i tiché a hluboké lásce, abych pochopil, že ve lži se žít
nedá, tak jako bez lásky v modlitbách.
V parku u pálenice jsme se s kamarády vyšplhali na ten nejvyšší platan a dívali se do
dáli, hledali, kam až nás dovedou cesty našeho života. Mnozí jsme ani netušili, ale
věděli jsme, že vše procitne později, ještě
v nepoznaných láskách.
Tak jsem osamocen v tom světě šel sám
a sám, hledal tu opravdovou lásku. Bylo to

těžké v tom časoprostoru neuvěřitelných
chvil, které jsem prožíval a mnoho opravdové lásky nepoznal. Občas mě zastavil semafor, abych nešel dál, že mě tam čeká jen
trápení a žal. Ale já vytrval, dědečku, pro
tvoji pravdu a až přišel čas a den z noci,
když jsem se probouzel u rozvodněné řeky,
v ní uviděl dívčí tvář, nevěděl jsem, jestli
jít dál nebo zůstat. Když jsem se jí podíval do tváře, jakoby mě srazil blesk za divoké bouře, pochopil jsem, že jsem v cíli
své cesty.
Vystoupila jsi na břeh, podala mi dlaň do mé
dlaně a zašeptala, to je naše požehnání, miláčku. V tu chvíli jsem klekl na zem a v hlubokém úklonu jsem děkoval osudu, že jsem
prošel stovky cest a přitom stále věřil.
Proto děkuji ti, lásko, že jsi a já zůstanu po
tvém boku ruku v ruce až do smrti a největším svědkem mé přísahy mi bude roztančená, rozesmátá, bolestivá, panovačná, ale
vášnivě úžasná poezie.
Autor, rodák z Jaslovských Bohunic,
je spisovatel a básník. Žije v Praze, patří mezi stálé spolupracovníky časopisu
Listy. V plném zdraví oslavil nedávno 65.
narozeniny. Jubilantovi srdečně blahopřejeme a přejeme co nejvíce plodných dotyků múz. Redakce.
Ilustrační snímek: Lucie Miovská
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Dneska je den krásný jako tvé oči, ale ty se
ani neusměješ a já jsem se zahloubal do
sebe a někdy trpím i samomluvou, ale co,
všechno je v podvědomí v nás, je to nejasná
čára osudu, které ani nerozumíme, nebo
snad jo? Je to ten nepoznaný obraz bez
slunce a hvězd a přitom jsem ti chtěl tolik
říct, ale nevěděl jak.
Roky mi utíkají v povětří jako lístek břízky,
kam až doletí, nevím, nebo neznám svůj
osud a ani bych ho nechtěl poznat. Vracím
se do dřevěné kolébky, kde mě maminka
kolébala, aby utišila můj pláč a přála si, aby
zněl můj dětský smích, slůvka, která mě budou otvírat uzamčené dveře do světa.
Za zahradou u řeky zaštěkal pes, kolem šel
jakýsi stín. Možná, že to bylo naše dětství, to
silné pouto žít. Nevím, jak to říct do očí milující ženy. Všechno, co nás poutalo v dětství,
byla neuvěřitelná síla jít dál a neprohrávat
těžké bitvy, které jsme potkávali na nekonečných cestách osudu.
Vidím košatý strom. To bylo mé dětství v sukovité kůře, kde viděl jsem, dědečku, tvoji
tvář nádherně rozesmátou, tolik jsi miloval
přírodu a vše živé v ní a vždy jsi mi říkal, to je
život a my v něm a ani si nezasloužíme tolik
vůně a touhy milovat rodný kraj.
A když jsem se ohlédl zpět, uviděl jsem dívčí
tvář a v ní lásku a možná hluboký úvoz a cval
koní. Krev, co mi proudí v žilách, dědečku.

Jozef Junas

letná poviedka

Čára osudu na mé dlani
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osobnosti Slovenska

Život so štetcom
Jozef Leikert
Najlepším dokumentom doby je umenie – literárne, výtvarné, dramatické – a najlepšími kronikármi ľudia, ktorí život prežili
s otvorenými očami. Šťastie, že nám mnohí na plátnach obrazov a na stránkach kníh zanechali svoj odkaz, lebo iba tak
vieme pochopiť ich život a konanie. Známy slovenský maliar Janko Alexy sa okrem maľovania venoval aj písaniu.

Janko Alexy
(25. 1. 1894 – 22. 9. 1970)
maliar, spisovateľ
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Janko Alexy začiatkom 60. rokov minulého storočia
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Chvalabohu, chcelo by sa povedať, týmto
spôsobom nielen obrazmi, ale aj príbehmi
objasňuje kus našej histórie. Vďaka tomu
sa môžeme vrátiť do sveta chudoby, ktorú
zažil v detstve, do čias mladíckej naivity začínajúceho umelca i do bohémskeho umeleckého prostredia, ktorého bol dlhé roky
súčasťou.
Narodil sa 25. januára 1894 na Liptove
v mnohodetnej chudobnej rodine, ktorá
sa pretĺkala všelijako. Pôžitkársky otec zabezpečoval živobytie pre rodinu ako sedlársky majster a výrobca kočov. Matka, zodratá, zrobená žena, na ktorej pleciach
ležala celá domácnosť, starostlivosť o deti
i drina na neúrodnom poli, sa dožila iba
štyridsiatich štyroch rokov. Pravda, aj keď
v dome Alexyovcov panovala bieda, dali
Janka na gymnázium do Lučenca, kde
študoval v rokoch 1906 – 1912. Potom

šiel na poľnohospodársku akadémiu do
Mossonmagyaróváru a po návrate si spolu
s bratmi vyskúšal remeslo kominárskeho
učňa v Rožňave. Počas prvej svetovej
vojny bol vojakom na ruskom a talianskom
fronte. Zakrátko jeho život nabral rýchle
obrátky – dostal sa na filozofickú fakultu
do Budapešti, kde pobudol jeden školský
rok. V mestskej galérii privoňal bližšie k výtvarnému umeniu, ale urobil si tam i lekárnický kurz, ktorý sa mu neskôr zišiel pri
práci v lekárni v Prievidzi. Roku 1919 absolvoval študijný pobyt v Paríži. V rokoch
1919 až 1925 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde roku 1923
zložil aj pedagogické skúšky na Českom
vysokom učení technickom a na Karlovej
univerzite.
Na štúdiách v Prahe
Na pražské štúdiá o dve desaťročia neskôr spomína v autobiografiách Život nie
je majáles a Ovocie dozrievania. S darom vynikajúceho rozprávača kvetnato opisuje spomienky na študentský život v pohnutých časoch, keď sa slovenskí študenti
v Prahe – budúci maliari, spisovatelia, lekári – hrdo hlásili k novému štátu. Vládol
tam čulý spoločenský život a mladý, žoviálny Alexy na akciách organizovaných spolkom Detvan a časopisom Nové Slovensko
nemohol chýbať. V Prahe študoval u známych maliarov V. Bukovca, M. Pirnera a M.
Švabinského. Život v meste bol pre neho
v mnohom nový, ale srdce ho ťahalo vždy
domov. Hneď cez prvé prázdniny zorganizoval výpravu po Slovensku. Kreslil dedinské chalupy, hrady i kaštiele, z čoho potom zostavil album reprodukcií Obrázky zo
Slovenska.
Chudobný študent sa musel vo veľkomeste
obracať, aby vyžil, preto od roku 1924 pracoval aj ako suplujúci profesor slovenčiny
a kreslenia na gymnáziu v Bratislave. Jeho
výtvarné smerovanie ovplyvnil aj prázdninový

pobyt roku 1927 na Morave, kde sa venoval
krajinomaľbe, portrétom a výjavom zo zbojníckej tradície. Pri maľovaní mal ambíciu zachytiť atmosféru a náladu, nikdy nechcel
opisne znázorňovať krajinu či ľudí. V tom mu
bol veľkým vzorom Martin Benka, ktorého
mal rád ako umelca i ako človeka. V tomto
období vytvoril napríklad obrazy Kopala
studničku, Napájala páva, Pijú chlapci pijú
či obraz s historickou tematikou Slovenskí
povstalci.
Spoločne s priateľmi
Najväčší zlom v Alexyho živote nastal v lete
1929, keď sa zblížil so spolužiakom Milošom Bazovským. Usadili sa v Turanoch,
odkiaľ vyrážali na Oravu, do Liptova, pochodili kraj pod Poľanou, Horehronie, Turiec a neúnavne spracúvali vidiecke i prírodné motívy. Vtedy podstatne zmenil
výtvarnú techniku a vytvoril významné diela
Kristus, Rodina, Žena z Heľpy, Dievča
s džbánom, Lužnianska madona, Deti,
Porada. Znalosť slovenskej krajiny mu
umožnila vytvoriť špecifický vidiecky žáner, v ktorom vyjadril krásu i biedu slovenského ľudu. V tejto tvorivej tendencii pokračoval aj po presťahovaní sa do Martina
roku 1930, kde dostal ateliér. Spolu s Bazovským a Palugyayom usporiadali výstavy
vo viacerých slovenských mestách, čo
ich umelecky ešte viac obohatilo. V Martine večne nepokojný Alexy nevydržal dlho
a po dvoch rokoch sa presťahoval do kúpeľného mestečka Piešťany. Chcel sa tam
usadiť natrvalo a za mestom si začal stavať dom s ateliérom. Pokojný život kúpeľného mesta mu čoskoro pripadal fádny,
chcel ho oživiť a založil maliarsku kolóniu,
do ktorej lákal svojich priateľov maliarov.
Na jeho podnet si kus pozemku za mestom kúpil aj Martin Benka. V lete do kolónie chodievali Zoltán Palugyay, Jozef Kollár, Ivan Žabota, Ladislav Čemický a ďalší.
No Alexyho veľkolepé plány po niekoľkých

Ukážka Majstrovej tvorby: obraz „Dedičanka“, krieda, 1931

rokoch stroskotali, maliar videl, že ho organizátorská práca odpútava od palety,
preto sa radšej presťahoval do Bratislavy.
Počas piešťanského pobytu stihol napísať
prózu Už je chlap na nohách, ktorá získala roku 1936 výročnú Cenu Slovenskej
krajiny.
V Bratislave si kúpil dom, v ktorom žil so ženou v bezdetnom manželstve až do smrti.
Tam prežil aj druhú svetovú vojnu, počas
ktorej sa Alexy utiahol do seba a najradšej sa sám potuloval zákutiami starej Bratislavy. Namaľoval známe obrazy Korvínova
brána Bratislavského hradu, Dámska
spoločnosť a V kaviarni. V rokoch 1940 –
1942 vytvoril desiatky portrétov, napríklad
Umelcova manželka pri knihe, Rodina
básnika Jána Smreka, Maliarka Ester Šimerová, Andrej Bagar v úlohe Júliusa
Caesara alebo Mária Kišoňová-Hubová
ako Dáma v bielom. Okrem toho si zaumienil, že výtvarne spracuje najdôležitejšie
úseky slovenských dejín. Tak vznikli obrazy
Bitka pri Devíne, Pribinov krst, Mojmírova
smrť a Plač nad synom Miloslavom. Od
začiatku 50. rokov sa sústreďoval na dekoratívno-monumentálnu tvorbu. Jeho
dielom sú farebné mozaikové okná v Piešťanoch a v istej banke v Bratislave, návrhy
na tkané závesy a opäť farebné mozaikové
okná v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Zaslúžil sa o rekonštrukciu Bratislavského hradu a postupne aj Trenčianskeho a Spišského, čo opísal v knihe Tam
ožila sláva.

Autor je historik, vysokoškolský pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu
Snímky: archív nášho spolupracovníka
Mariána Hodoša

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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právna poradňa

Majetok manželov po
rozvode

Marta Očovská

Na začiatku manželského vzťahu si rozvod celkom iste neželá ani jeden z dvojice aktérov. Život však mení aj tie najkrajšie
predsavzatia a to, čo sa najprv zdalo pevné, sa odrazu mení na krehké. Rozvodom sa u nás končí asi štvrtina všetkých sobášov. Niektoré problémy sa ním končia, ďalšie sa začínajú. Predmetom dnešnej právnej poradne je preto stručná infor-
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mácia o majetkovom vyrovnaní manželov, vrátane toho, ako sa rozvod premieta do zápisu práv v katastri nehnuteľností.

22

Je zrejmé, že zánik spoločného majetku
manželov a vyrovnanie spoločného majetku
manželov sa časovo nekryjú. Pod vyrovnaním sa rozumie usporiadanie majetkových
vzťahov medzi manželmi, ktoré bolo predmetom ich spoločného majetku v dobe zániku manželstva.
Prvou a základnou zásadou vyrovnania je
zásada rovnakej veľkosti podielov, a to tak
majetku, ako aj dlhov, čo občiansky zákonník formuluje ako povinnosť oboch manželov splniť záväzky vzniknuté po dobu trvania manželstva rovnakým dielom. Významné
hľadisko, ku ktorému sa pritom prihliada, sú
potreby maloletých detí. Rozhodujúce preto
je, ktorý z manželov má po zániku spoločného majetku deti vo výchove.
Ďalšie zásady sa týkajú starostlivosti o rodinu
a zásluh o získanie a udržanie spoločných
vecí. Okrem toho je každý z manželov oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené to, čo
zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je
povinný nahradiť to, čo bolo zo spoločného
majetku vynaložené na jeho ostatný majetok.
Postup býva rôzny. K vyrovnaniu môže dôjsť dohodou alebo na základe súdneho rozhodnutia.

Dohoda musí mať písomnú formu. Ak do
spoločného majetku manželov patrí nehnuteľnosť, dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností.
Občiansky zákonník stanovuje dobu, počas
ktorej sa má vyrovnanie uskutočniť alebo počas ktorej musí byť aspoň podaný návrh na
súdne vyrovnanie. Táto lehota je trojročná
a začína plynúť od zániku manželstva. Ak
do troch rokov nedošlo k vyrovnaniu dohodou alebo ak do troch rokov bývalí manželia
nepodali návrh na súdne vyrovnanie, ohľadom nehnuteľných vecí platí, že sa manželia
vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich
veci zo spoločného majetku manželov užíva
pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti. V prípade hnuteľných vecí platí, že sa
nachádzajú v podielovom spoluvlastníctve.
Čo sa týka nehnuteľných vecí, tak po uplynutí trojročnej lehoty, ako sme už uviedli,
sú v podielovom spoluvlastníctve bývalých
manželov.
V záujme ochrany vlastných práv je nutné,
aby si rozvedení manželia usporiadali majetkové pomery aj vo vzťahu ku katastru nehnuteľností, a tak predchádzali zbytočným

nepríjemnostiam v budúcnosti, ktoré majú
často dohru aj v súdnej sieni.
U nehnuteľností, ktoré sú predmetom evidencie, sa zánik spoločného manželstva zapisuje takto:
ak sa manželia dohodli na zániku spoločného majetku manželov, takáto dohoda
sa vkladá do katastra nehnuteľností a dňom
vkladu nadobúda účinnosť
ak sa manželia nedohodnú a uplynie trojročná lehota od zániku spoločného majetku
manželov, zo zákona vzniká podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti. Vznik podielového
spoluvlastníctva bývalých manželov sa zapíše
aj na základe ohlásenia jedného z bývalých
manželov. Prílohou ohlásenia však musí byť
platné právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva. Všetky eventuality rozoberá
tzv. katastrálny zákon č. 344/1992 Zb. v znení
neskorších úprav a zmien, ako aj vyhláška č.
26/2007 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných
vecných práv k nehnuteľnostiam.
Autorka je členka Klubu slovenskej kultúry a právnička
Foto: archív

Starý Chrdál bol jedným z najväčších pytliakov Uhorskej Vsi. Držal sa zásady, že na rybársky lístok ryby neberú. Aj teraz – tak dlho
bol pri vode, kým nenachytal plné vrece rýb.
Prehodil si ho cez plece a štveral sa s ním
hore brehom, pričom sa opieral o palicu.
Zrazu ho ťarcha únavy spolu s bremenom,
ktoré vliekol, šmarila naľavo. Buchol si hlavu
o kameň a stvrdol. Z vreca mu vypadli ryby.
Hádzali sa smerom k Morave.
Chrdálovi sa v mysli zatmelo. V diaľke blikajúce hviezdičky zakryla hmla, z ktorej vystúpil bradatý, chudý chlap. Cez plece mal
prehodenú poľovnícku kabelu. Podišiel k rybám. Dve odkopol nabok...
„Niečo hnije v zemi Uhorskej! Uhrané, čo už
vám nechutia ryby?“
Chlap sa zošmykol k brehu. Vyzul si zaprášené čižmy a z tašky, čo mu visela na pleci,
vybral jedlo zabalené do novín. Bol v nich
chlieb s klobásou. Očami sa zapichol do novín – OROL TATRÁNSKI.
„Nová žjadost panjen a žjen. Uvedenia dane
na starích mládencov, ktorí sa nechcú ženiť.
Táto daň má sa každí rok povíšiť.“
Neopravili to! Aj hrúbky tam zostali!
Chytil noviny do rúk a chcel ich roztrhnúť, ale
v poslednom momente sa zháčil, pohladkal
ich a... urobil z nich papierové lodičky.
„Plávajte smerom k Pešti, nech tam vidia, že
slovenská tlač navzdory osudu ešte žije!“
Otvoril fľašu a dopil spodok vína. Bolo
dobré, modranské.
„Nuž čo, dám do nej moták, nech pláva
do sveta.“ Strčil do nej stranu Orla Tatranského, uzavrel ju zátkou a hodil do Moravy.

Ľahol si na zem. Zahľadel sa za fľaškou a lodičkami. Zasnene si zašepkal, čo si matne
pamätal...
„Zletely orly z Tatier, tiahu na podolia, ponad
žírne nivy, ponad moravské polia.“
Zdvihol zo zeme kamienok. Hodil ho za
fľaškou. Zrazu zbadal vodnú vílu, ako nahá
pláva dolu Moravou.
„Pomóc!“, kričí dievčina, ktorá sa dostala
do víru. Chlap sa prebral z úvah. Zhodil kabát a bez váhania skočil do vody. Chytil topiacu sa okolo pása a plával s ňou k brehu.
Z náručia ju zložil na vyhriaty piesok. Z hustej brady mu kvapkala voda. Zdvihol zrak na
červenkasté záhorácke nebo, ešte raz pozrel na dievčinu a povzdychol si:
„Prečo som len dával ten sľub!“
Vzal kabát a prikryl ním jej oblé mokré tvary.
Po chvíli sa dievčina prebrala, v doširoka
vypúlených okáľoch sa jej zrkadlil bradatý
chlap s červenkastým pozadím.
„Vy ste múj záchranca, víte co, podte k nám
dom. Proč krúcite huavú, šak vidzíte, že nemám šatú. Odplovali mi hen snád až do Dunaja.“
„Rád by som, ale môžem len pred váš dom,
lebo musím cez rieku do Rakúska!“, povedal írečitou stredoslovenčinou.
Vstala z piesku. Obliekla si jeho kabát a pobrali sa spolu k jej domu. Pred ním stála
studňa, vykladaná čiernou bridlicou. Podala
mu kabát a vbehla dnu.
Zobral z tašky dva peniaze, jeden strieborný,
druhý medený, a hodil ich do studne. „To na
znamenie, že sem ešte prídem,“ vravel odchádzajúc.

Ján Hadraba
„Ostaň tady s nama, tady ťa nikdo nenájde, Lajoš,“ kričala za ním dievčina
z domu. Bradaté chlapisko však rýchlo
utekalo smerom k Morave. Prebrodilo sa
cez rieku a stratil sa v hmle. K Morave pribehli dvaja uhorskí četníci, rukou ukazovali smerom za ním.
„Zase nám ušiel!“ (Megin el futot.)
Menší četník uvidel jednu z lodičiek, čo sa
zachytila v rákosí. Kapry ju zo všetkých strán
ohlodávali. Zložil z pleca pušku s bodákom
a pichol do loďky. Lodička sa potopila, no
na bodák sa napichol kapor.
Zdvihol pušku smerom k nebu. S údivom
hľadel na trepotajúceho sa, krvácajúceho
kapra. Vyhodil ho na breh.
„Pekný kus, nuž čo, nemal čítať noviny!“
Na Moravu zaľahla tma.
Starý Chrdál sa prebral. Posadil sa.
„To je teda robota! Šlak aby to trefiu, abych
ešče ráz ryby zbírau!“
Priniesol ich domov. Pred domom, na kope
mokrého piesku pri studni, sedela dcéra.
„Kuknite, starečku, co sme našli v studni !“
– a otvorila dlaň. Na ruke jej ležal strieborný
a medený starý peniaz.
„Odnesem ho do múzea.“
„Víš čo, nikam s tým nechodz, otevreme si
múzeum tady a budem prodávat rybí špécie!
Zavouáme tak ludzí do naší Uhorskej Vsi, co
by sa na vlastní oči mohli presvječit, jakú tu
máme pjeknú prírodu...“

čitanie na leto

Dve mince

Autorom poviedky je pražský novinár
Ján Hadraba, rodák zo Záhoria
Ilustračná snímka: Ladislav Kaboš
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modrá stránka

program Klubu slovenskej kultúry
na obdobie do konca augusta 2009
Správy a oznamy
Vzhľadom na prázdninové obdobie prinášame
na tejto strane aj niektoré oznamy, týkajúce sa
programov Slovenského inštitútu.
Upozornenie!
Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa
koná v priestoroch Domu národnostných menšín
vo Vocelovej 602/3, Praha 2 (v blízkosti zástavky
metra C – I. P. Pavlova, ale aj v blízkosti zástavky
metra A – Náměstí Míru). Funguje tu aj knižnica
slovenskej literatúry.
Návštevné hodiny v priestoroch DNM sú po telefonickej, resp. mailovej dohode s PhDr. Helenou
Noskovou, CSc. (+420 603 824 370; noskova@
usd.cas.cz)a s PhDr. Radovanom Čaplovičom
(+420 724 025 170; rcaplovic@gmail.com).
Členský príspevok na rok 2009 zostal nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov 200 Kč
pre ostatných členov.
Príspevok sa dá uhradiť v hotovosti v priestoroch Domu národnostných menšín vo Vocelovej
602/3, Praha 2 po telefonickej dohode. Platiť
môžete takisto prevodom na náš účet v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č. účtu: 34834011/0100. Osobitné poďakovanie patrí tým, čo
uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený členský
príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry

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

Ponuka kultúrnych predstavení

23. 7. o 18.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
MILAN ŠTESKO – OBRAZY
PAVOL ŠTESKO - SOCHY
13. 8. o 18.00
Galéria SI, Jilská 16, Praha 1
TRI DÁMY SLOVENSKÉHO KOSTÝMU
Ukážkami z tvorby sa predstavia tri významné
predstaviteľky slovenskej divadelnej kostýmovej tvorby Ludmila Purkyňová, Helena Bezáková
a Stanislava Vaníčková.
25.–30. 8.
Ovocný trh, Praha 1
PRAŽSKÝ JARMOK
Medzinárodný folklórny festival na uliciach hlavného mesta. Okrem iného v rámci podujatia
vystúpi aj slovenský folklórny súbor Vršatec.
Podrobnosti na internetovej adrese www.fos.
cz.

27. 8. o 18.00
Prístavisko Na Františku, Praha 1
SNP – PARNÍK 2009
Tradičná plavba loďou po Vltave pri príležitosti 65.
výročia SNP, spojená s kultúrnym programom.
Pripravil Klub slovenskej kultúry, redakcia časopisu Listy a ďalší.
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach
bytovej problematiky a privatizácie bytového fondu
(v oblasti prevodov bytov do vlastníctva)
Radí členka KaRK KSK – JUDr. Marta Očovská;
určené členom KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky. Dom národnostných menšín, Vocelova ul. 3, Praha 2
Časové možnosti po dohode. Prosíme, aby
ste sa objednávali na telefónne čísla KSK, t. j.
221 419 822 alebo 724 025 170.
Bližšie informácie o programoch sa dozviete aj na
internetovej stránke www.klubsk.net
Väčšina programov je ﬁnancovaná Ministerstvom
kultúry ČR v rámci dotácií na rok 2009. Niektoré
programy sú pripravené s ﬁnančným prispením
MŠMT ČR a Hlavného mesta Prahy, ako aj s prípadnou podporou sponzorov.
Adresa:
Klub slovenskej kultúry, Dom národnostných
menšín, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 419 822; fax: 221 419 839
Tel./fax: 224 215 085; GSM: 724 025 170
e-mail: klubsk@gmail.com www.klubsk.net
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Z našej činnosti
Klub slovenskej kultúry v spolupráci so Slovenským národným múzeom zorganizoval 29. júna 2009 vernisáž výstavy nazvanej „Príbeh detí vetra“, ktorá prostredníctvom bohatého obrazového materiálu približuje históriu, kultúru a spôsob
života Rómov na Slovensku. Návštevníci nešetrili na adresu autorov slovami
chvály. Výstava inštalovaná v Dome národnostných menšín na Vocelovej ulici 3,
Praha 2, trvala do 12. júla 2009. Po dohode so Slovenským národným múzeom
predpokladáme, že na jeseň sa so súborom výstavných panelov vydáme aj do
iných miest ČR. Vernisáž si pripomíname dvoma dokumentárnymi zábermi.

Kurátorka výstava dr. Hana Zelinova (tretia zľava) obklopená záujemcami o podrobnosti
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Snímky: Slovpress

Helena Nosková, predsedníčka KSK, Ingrid Hohošová, pracovníčka Slovenského inštitútu a Pavol Čičel, člen vedenia Slovenskej evanjelickej cirkvi v Prahe pri výmene
názorov (zľava)

Snímky: SACR

Vážení čitatelia,
želáme vám príjemnú dovolenku a bezstarostné prázdniny, naplnené bohatými zážitkami z letných
návratov na Slovensko!
Rada Klubu slovenskej kultúry a redakcia
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