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Detská príloha Oriešok

Každý rok o tomto čase sa vraciame z let-

ných dovoleniek na Slovensku. Z rodných 

miest, rodných dedín. A po návrate si každý 

rok robíme malú evidenciu strát a nálezov – 

kto sa oženil, kto zomrel, kto sa presťahoval, 

prečo a kam. A porovnávame. 

Tohto leta na Slovensku už naplno vypukla 

eurománia, ak tak možno nazvať obdobie 

príprav na zavedenie spoločnej európskej 

meny. Cenovky s dvoma cenami v obcho-

doch sú nezvyklé, avšak – našťastie – všetci 

sme si rovní, táto nezvyklosť je rovnaká pre 

domácich i „hostí“. Zato keď po návrate 

zo Slovenska človek zájde na pivo do čes-

kého pohostinstva, zažíva vždy veľký šok –  

teda aspoň v mojom prípade to platí stoper-

centne. Keď čašník položí predo mňa rukou 

spočítaný účet a ja sa snažím prelúštiť jeho 

haky-baky, len zakrútim hlavou. V tejto súvis-

losti si vždy spomeniem aj na nápis v jednej 

telčskej krčme: „Pri platení sa usmievajte.“ 

Hodí sa. Že by mal takto vyzerať cestovný 

ruch v krajine, ktorá sa odvoláva na moder-

nosť a vyspelosť? 

Druhý môj postreh je zo samoobsluhy. Slo-

vensko je krajina s pomerne silnými nábo-

ženskými tradíciami, ale predavačka verí zá-

kazníkovi len málokedy, pečivo vo vrecku 

z umelej hmoty vždy radšej sama prepo-

číta. Na rozdiel od toho sa Česká republika 

definuje ako viac ateistická – ale poklad-

níčke stačí vždy slovo kupujúceho. Spýta sa 

koľko, odpoviem desať, a po rožkoch už na-

Pozdravujem 
vás, lesy, hory

sleduje ďalšia položka. Nuž také sme roz-

dielne nátury.

Aj koniec prázdnin v oboch štátoch je od-

lišný. Na Slovensku ho charakterizujú dva 

štátne sviatky, výročie Slovenského národ-

ného povstania z roku 1944 – 29. august 

– a 1. september ako Deň ústavy. Z toho vy-

plýva, že slovenské deti začínajú školský rok 

zásadne o deň neskôr. Pokiaľ ide o povsta-

nie, pripomíname si ho vždy aj my, Slováci 

v ČR. Kým napríklad Obec Slovákov v Soko-

love organizuje tradičnú povstaleckú vatru, 

v Prahe sa vďaka Klubu slovenskej kultúry 

schádzame na plavbe po Vltave výletnou lo-

ďou. Sú účastníci plavby poslednými po-

slami česko-slovenskej vzájomnosti? Skoro 

by som povedal, že áno. Veď keď som si 

o deň-dva neskôr prečítal na túto tému člá-

nok v istom českom denníku, napísaný mu-

žom stredného veku so zlobou v duši i na ja-

zyku, uvedomil som si, že aj k tomuto výročiu 

a ku Slovensku možno mať rôzny postoj. 

Postarší muži v československých unifor-

mách, ktorí sa spoločne s vojenskými pri-

delencami krajín protihitlerovskej koalície 

na palube jasne vynímajú medzi nami ostat-

nými, však o spolupatričnosti vedia svoje. Aj 

o kótach, za ktoré bojovali. Dnes ich zdolá-

vame ako turisti na letnom výlete po domo-

vine.

Jozef Gáfrik

 Autor je novinár
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národného ducha
O pripravovanej výstave „Cesty slovenskej knihy“ 
hovoríme s Petrom Cabadajom
Cesty slovenskej knihy – taký je názov výstavy, s ktorou do Českej republiky v tomto mesiaci prichádza Slovenská ná-

rodná knižnica. Verejnosti bude prístupná od 25. septembra do 9. novembra 2008. V nasledujúcom rozhovore s jedným 

z jej autorov - Petrom Cabadajom – sa dozviete, prečo by si ju nemal dať ujsť nikto, koho zaujíma slovenská kultúra v tom 

najširšom slova zmysle.   

  Igor Otčenáš

 O akú výstavu ide? Konala sa výstava 

takéhoto rozsahu niekedy v Českej re-

publike?

Spomenutý výstavný projekt s podtitulom 

„Od Proglasu k postmoderne“ pripravila Slo-

venská národná knižnica v Martine v spolu-

práci s partnermi – Národnou knižnicou ČR, 

Slovenským inštitútom v Prahe a Etnografic-

kým múzeom v Martine. Ako vrcholná usta-

novizeň slovenského knihovníctva venuje 

mimoriadnu pozornosť ochrane a sprístup-

ňovaniu najvzácnejších prejavov duchovnej 

a materiálnej kultúry nášho národa. Tieto je-

dinečné hodnoty sú zaznamenané v rukopi-

soch, archívnych dokumentoch, knižných 

vydaniach, novinách či časopiseckej pro-

dukcii. Písomné kultúrne dedičstvo predsta-

vuje jeden zo zásadných dokladov a prame-

ňov národnej identity a hrdosti. Zároveň ide 

o nezastupiteľný zdroj národnej pamäte Slo-

venska a Slovákov. V tejto súvislosti sa žiada 

pripomenúť, že Slovenská národná knižnica 

spravuje, ochraňuje a sprístupňuje okolo 

4,5 milióna kníh, vyše 1 400 000 jednotiek 

literárnych, hudobných a fotografických do-

kumentárnych pamiatok (v časovom rozpätí 

od polovice 11. storočia až po súčasnosť) 

a zhruba 170 000 biografických dokumen-

tov a materiálov... Už len z tohto suchého vý-

počtu vyplýva, že nebol problém vybrať do 

našej výstavy vzácne rukopisy, staré tlače 

a fotografie, ale ani umelecké diela a iné ar-

tefakty. V takomto rozsahu sa výstava po-

dobného zamerania v ČR ešte nepredsta-

vila. Bude v slovensko-anglickej jazykovej 

mutácii.

 Aký je základný koncept výstavy?

Náš projekt ponúka ozrejmenie genézy slo-

venskej knižnej kultúry a umeleckej spisby 

v širšom dejinnom rámci. Svojím obsaho-

vým vyznením jednoznačne potvrdzuje, že 

slovenské písané slovo sa od svojich za-

čiatkov rozvíjalo v súradniciach európskej 

spisby a kultúry. Z pohľadu celkového vý-

vinu slovenskej literatúry zas platí, že sa 

od najstarších čias usilovala o naplnenie 

univerzálnych humanistických i vlastenec-

kých ideálov. V neposlednom rade treba 

zdôrazniť aj osudové prepojenie s českou 

kultúrou, ktorá v priebehu stáročí výrazne 

ovplyvňovala a inšpirovala slovenský kon-

text. Aj preto venujeme našu výstavu 90. 

výročiu vzniku spoločného štátu Čechov 

a Slovákov.

 Aké je žánrové a historické rozpätie 

výstavy?

Sledovať počiatky, rozvoj, vrcholné oka-

mihy a pády, slovom dejiny cesty slo-

venskej knihy v dlhom historickom ob-

dobí, nie je jednoduchá úloha. Reálne 

vystihnúť a prezentovať všetky kompo-

nenty tohto jedinečného média znamená 

podrobne analyzovať jednotlivé vývinové 

etapy knihy, ako sú vnútorné znaky (ide-

ové, štýlové a jazykové aspekty), ale aj von-

kajšie súčasti (knižná väzba a jej typológia, 

ochranné kovové prvky, supralibrosy, vo-

doznaky a pod.). Rozlohou malé Sloven-

sko je mimoriadne bohaté na pamiatky sú-

visiace s vývinom knižnej kultúry. Spôsobili 

to najmä pozoruhodné dejinné súvislosti, 

ktoré viedli k mnohým ideovým konfrontá-

ciám, čo bezprostredne súviselo so zre-

teľným pôsobením veľkého počtu rôznych 

nadnárodných kultúrnych smerov a vplyvov 

v tomto priestore. Historické rozpätie vý-

stavy vystihuje jej podtitul – „Od Proglasu 

k postmoderne“ – v ktorom je symbolicky 

Peter Cabadaj - literárny a kultúrny histo-

rik, spisovateľ, scenárista, kultúrny mana-

žér. Narodil sa 10. 4. 1966 v Terchovej, 

vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako 

námestník generálneho riaditeľa Sloven-

skej národnej knižnice v Martine. Je auto-

rom viacerých publikácií z oblasti literatúry 

(poézia, esej, literatúra faktu...), literár-

nej a kultúrnej histórie, slovenského života 

v zahraničí, fotografie, filmu, etnografie i pi-

vovarníctva. Prispel takisto do viacerých 

slovníkových a encyklopedických diel 

(Slovník slovenských spisovateľov 20. sto-

ročia, Slovenský biografický slovník, Sprie-

vodca slovenským zahraničím atď.). Je au-

torom a manažérom viacerých výstavných 

projektov, ktoré sa uskutočnili v ČR, Ta-

liansku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, 

Rusku a USA (Slovenský exil 20. storočia, 

Milan Hodža).
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S upevňovaním feudalizmu sa prehlboval hospodársky úpadok krajiny,
pokračovali turecké vojny, lavínovito sa šírili protihabsburské povstania
uhorskej šľachty, prepukli protireformačné boje. Rozšírením školstva
a kníhtlače sa literatúra šíri aj v nižších vrstvách, čo podporuje rozvoj spisby
v národnom jazyku. Slovakizuje sa čeština, nastupuje diferenciačný pro-
ces literatúry; popri oficiálnej tvorbe vzniká ľudová a poloľudová spisba.
Prevláda náboženská literatúra, v svetskej literatúre dominuje najmä ľú-
bostná pieseň, rozvíja sa latinská školská dráma, ale aj slovenské dialogické

scénky.
Zo svetskej poézie si zasluhuje najväčšiu pozornosť Valaská škola mravov
stodola (1755) františkánskeho mnícha, najvýraznejšieho predstaviteľa
barokovej didakticko-reflexívnej poézie Hugolína Gavloviča. Ide o prvé dielo
slovenskej literatúry s preukázateľnými umeleckými hodnotami. Svetská
próza je zastúpená najmä cestopismi, memoárami, biografiami inšpi-
rovanými tureckými vpádmi a prenasledovaním protestantskej inteligencie

(D. Krman, T. Masník, J. Simonides a iní).
Baroková odborná spisba sa najviac spája s menami polyhistora Mateja
Bela, „slovenského Sokrata“, dvorného knihovník cisárovnej Márie Terézie
Adama Františka Kollára, Pavla Doležala... Medzi významné náboženské
diela patrí prvý tlačený katolícky spevník Benedikta Sőlőšiho Cantus
catholici (1655), so znakmi ľudového jazyka a ľudovej slovesnosti,
či barokové vydanie spevníka protestantov Cithara sanctorum (vydal ho

český exulant
J. Tranovský). Osobitnú pozornosť si zasluhujú národné jazykové obrany
(M. Bel, J. B. Magin, S. Timon), motivované veľkomoravským odkazom...

BAROKOVÁ LITERATÚRA
(1650 – 1780)

As feudalism consolidated the economic recession of the country deep-
ened, Turkish wars continued, anti-Habsburg revolts of the Hungarian no-
bility spread like wildfire, anti-Reformation fights broke out. Together with
the education and book-printing, also literature was spreading amongst
lower classes and all of that bolstered development of the literature in na-
tional language. Czech language was Slovakised, the differential process
in literature started. In addition to the official production, folk and semi-folk
literature was being created. Religious literature prevailed; concerning the
secular literature it is mainly a love song that dominated. Latin school drama
was being developed as well as Slovak dialogue scenes.
From secular poetry, it is necessary to mention "Valaská škola mravov
stodola" [Walachian School – the Stock of Morals] (1755) by a Franciscan
monk, the most distinctive representative of the Baroque didactic reflexive
poetry Hugolín Gavlovič. It is the first Slovak literature work of real artistic
values. Secular prose is represented mainly by books of travels, memoirs,
biographies inspired by Turkish raids and persecution of Protestant intelli-
gentsia (D Krman, T Masník, J Simonides, and others).
Baroque special literature is represented mostly by the works of the poly-
math Matej Bel – "Slovak Socrates", a librarian at the court of the Empress
Maria Theresa – Adam František Kolár, Pavol Doležal... The first printed
Catholic hymn-book by Benedikt Szolosi "Cantus catholici" (1655) having
characteristic features of the vernacular language and folk literature and
the baroque edition of the Protestants' hymn-book "Cithara sanctorum"
(published by the Czech exile Juraj Tranovský) rank among significant
works of the contemporary religious literature. Defences of the nation and
language (M Bel, J B Magin, and S Timon) motivated by the heritage of
Great Moravia deserve special attention.

Erb z heraldického kódexu
bratislavskej proveniencie

(1710).

Coat of Arms from
the Heraldic Codex
of Bratislava's
Provenience (1710).

BAROQUE LITERATURE
(1650 - 1780)

Albín Brunovský: Hugolín Gavlovič (1712 – 1787). Rukopisná kniha Hugolína
Gavloviča Valaská škola mravov

stodola (1755).

Manuscript book by Hugolín
Gavlovič "Valaská škola mravov
stodola" (1755).

Matej Bel (1684 – 1749)
„Veľká ozdoba Uhorska.“

Matej Bel (1684 – 1749)
"Magnum Decus Hungariae"
[Great Pride of Hungary].

Adam František Kollár
(1718 – 1783)

„Slovenský Sokrates“ z Terchovej.

Adam František Kollár
(1718 – 1783)
"Slovak Socrates" of Terchová.

Rukopis Apologie – Obrany. Spis
Adama Františka Kollára O pôvode

a nepretržitom používaní
zákonodarnej moci v cirkevných

záležitostiach apoštolských kráľov
uhorských (1764). Týmto dielom

sa nútene musel zaoberať aj
uhorský snem v Bratislave, ktorý

napokon autora označil
za vlastizradcu a jeho spis nechal

verejne spáliť na hlavnom
námestí. Reagovala aj pápežská

kúria, ktorá okamžite zaradila
dielo na cirkevný index. /Rodák

z Terchovej A. F. Kollár je doposiaľ
jediným autorom slovenského

pôvodu, ktorý sa dostal na
cirkevný index.../

Manuscript "Apologie - Obrany"
[Apologies - Defences]. Treatise
of Adam František Kollár
O pôvode a nepretržitom používaní
zákonodarnej moci v cirkevných
záležitostiach apoštolských kráľov
uhorských [About Origin and
Continuous Use of Lawmaking
Power in Ecclesiastical Affairs
of Apostolic Kings of Hungary]
(1764). This work was dealt with
even in the Hungarian Diet in
Bratislava that branded its author
as a traitor and had the treatise
burnt at the main square. Papal
court reacted immediately as well.
It included the work in the Index
of Prohibited Books. (The native
of Terchová A F Kollár is so far
the only author of Slovak origin
who got on the Church's Index…)

obsiahnutých dvanásť storočí našej litera-

túry a knižnej kultúry. Priblížime tiež rele-

vantné žánre, ktoré charakterizovali jednot-

livé historické periódy.

 Ktoré prvky z historického vývinu 

slovenskej literatúry a knižnej tvorby sú 

z vášho osobného pohľadu najzaujíma-

vejšie?

Urobili sme všetko preto, aby si českí i za-

hraniční záujemcovia urobili ucelený obraz 

o dejinách slovenskej knižnej kultúry a ume-

leckej literatúry. Nechceli sme však za každú 

cenu zvýrazňovať staršie historické obdobia. 

Naopak, veľmi nám záležalo na tom, aby sa 

dôstojný priestor poskytol aj posledným de-

saťročiam (vrátane disidentskej tvorby a exi-

lovej spisby) i horúcej súčasnosti. Tak sa 

dostávam k odpovedi na otázku. Z môjho 

pohľadu sú najzaujímavejšie 60. roky minu-

lého storočia, ktoré výrazne zasiahli aj lite-

rárny život a kontext. Tvorbou alternatívnych 

programov sme sa priblížili moderným ten-

denciám v západných literatúrach. V tejto 

súvislosti ma veľmi zarmútilo, keď v prie-

behu prípravy výstavy zomrel prozaik Ján Jo-

hanides, patriaci medzi kľúčových autorov 

spomenutého obdobia. 

 Ktoré artefakty sú najzaujímavejšie, 

najcennejšie a iné naj...?

V prvom rade spomeniem kódexy z 15. sto-

ročia, ktoré patria medzi najstaršie histo-

rické pamiatky (napríklad Hodinky čiže ka-

lendár používaný v domácich konventoch). 

Českému obecenstvu predstavíme aj uni-

kátny pergamenový kódex z roku 1594, 

Erbovník (heraldický kódex z roku 1710) 

či Slovenské veršované desatoro z roku 

1532. Táto veršovaná skladba napísaná 

v slovakizovanej češtine, ktorá je parafrá-

zou na desatoro kresťanských prikázaní, 

predstavuje najstaršiu literárnu pamiatku 

Archívu literatúry a umenia. Nemožno obísť 

ani ďalšie zbierkové klenoty, ako sú auto-

grafy básnických skladieb Jána Hollého, 

Andreja Sládkoviča, Janka Kráľa, Sama 

Chalupku a Jána Botta. Nebude chýbať ani 

najstarší zápis hymnickej piesne Janka Ma-

túšku Ponad Tatru (dnešná štátna hymna 

Nad Tatrou sa blýska). Z kolekcie výtvar-

ných diel pripomeniem jedinečné koláže 

Oskára Čepana.

 Autor je riaditeľ Slovenského inštitútu 

v Prahe a publicista
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Rovnaký základ, rôzna súčasnosť

Dôchodkové systémy v Česku a na Sloven-

sku vyšli z rovnakého základu, no k zásad-

nému rozdielu došlo za druhej vlády Mikuláša 

Dzurindu. V rámci dôchodkovej reformy vznikli 

na Slovensku tri dôchodkové piliere – prvý, 

štátny, priebežný, kde dôchodky vypláca So-

ciálna poisťovňa z prostriedkov, ktoré práve 

vyberie od občanov. Druhý, osobný, kapita-

lizačný, kde občan, ktorý sa preň rozhodne, 

si sporí na dôchodok v súkromnej dôchodko-

vej správcovskej spoločnosti. A napokon tretí 

pilier, dobrovoľné dôchodkové pripoistenie, 

kde si môžu Slováci sporiť s určitou podpo-

rou zamestnávateľa ako bonusom k vlastným 

dôchodkom z prvého a druhého piliera.

Jadrom sporu sa stal druhý dôchodkový pi-

lier. Hoci to dnešná opozícia popiera, vte-

dajšia Dzurindova vláda sa inšpirovala najmä 

čílskym dôchodkovým modelom. Na Slo-

vensku však vznikol modifikovaný systém 

s vlastnými prvkami. O čo presne ide?

Na trh vstúpilo osem dôchodkových správcov-

ských spoločností (DSS, skratka, ktorá medzi-

tým už takmer zľudovela), väčšinou s kapitálom 

renomovaných zahraničných finančných sub-

jektov (Allianz, Axa, ING či Aegon). V týchto 

spoločnostiach si občania mohli založiť svoj 

dôchodkový účet. Ak sa preň rozhodli, ich 18 

percent odvodového vymeriavacieho základu 

sa od tej chvíle delilo pol na pol: deväť percent 

šlo do verejnoprávnej Sociálnej poisťovne 

a deväť percent na osobný účet. 

Hlavnou otázkou je, samozrejme, bezpeč-

nosť vložených prostriedkov. Správcovské 

spoločnosti sa odvolávajú na dosiahnuté 

renomé a stanovené pravidlá podnikania, 

ktoré –  podľa ich vyjadrení – ani neumož-

ňujú ohroziť vklady sporiteľov.

Sporenie v druhom pilieri má podľa sľubo-

vaných predpokladov priniesť občanom via-

ceré výhody. Prvá a zásadná – kým v prvom 

pilieri sa človek musí dožiť dôchodku, aby zo 

Dočasné prímerie 
v zápase o dôchodky   Martin Antal

V zápase o podobu dôchodkového systému na Slovensku zavládlo chvíľkové prímerie. Posledným júnovým dňom sa 

skončila polročná lehota, na ktorú vláda otvorila druhý, sporivý dôchodkový pilier a pokúšala sa ľudí presvedčiť, že v štát-

nom prvom pilieri im bude lepšie. Výsledky hovoria jasnou rečou – Slováci prijali sporenie si na osobných kapitalizačných 

účtoch za svoje a odmietajú sa ho vzdať. Tým podľa niektorých pripravili prvú vážnu politickú porážku premiérovi Rober-

tovi Ficovi, ktorý od prevzatia moci v roku 2006 žne u voličov úspech za úspechom.

svojich odvodov vôbec uvidel nejaké peniaze 

(ak sa ho nedožije, nečerpá zo systému nič), 

v druhom pilieri sú nasporené peniaze jeho 

osobným majetkom, takže v prípade smrti 

podliehajú dedičstvu ako akýkoľvek iný ma-

jetok. Nasporená suma tak môže pomôcť 

pozostalým.

Druhou výhodou je, že človek prostredníc-

tvom účtu neustále vidí stav svojich dôchod-

kových financií a po uplynutí povinnej doby 

sporenia sa sám rozhodne, kedy pôjde do 

dôchodku. Teda keď bude mať pocit, že sa 

už dostatočne zabezpečil, môže si začať tro-

viť nasporené peniaze.

Nová vláda – začiatok sporu 

Po voľbách v roku 2006 bolo jasné, že po-

kojné dôchodkové vody zasiahne poriadna 

víchrica. K moci sa dostal šéf sociálnych de-

mokratov Robert Fico, ktorý nevedel prísť na 

meno dôchodcovským správcovským spo-

ločnostiam už v opozičných časoch. Preká-

žali mu z dvoch zásadných dôvodov. Prvý bol 

akože ideologický – súkromné spoločnosti 

nemajú čo profitovať z povinných odvodov ob-

čanov. Teda podobný motív, prečo premié-

rovi prekážajú súkromné zdravotné poisťovne. 

Akože ideologický preto, lebo v iných oblas-

tiach zdravotníctva – lekárňach či farmako-

logických firmách, mu už zjavne neprekáža, 

že peniaze „zo zdravotníckeho systému“ pl-

nia súkromné vrecká. Druhý dôvod je jedno-

duchý. Premiéra škrie, koľkými peniazmi musí 

štát ročne futrovať Sociálnu poisťovňu, aby vy-

plátal jej straty spôsobené výpadkom odvodov, 

smerujúcich do druhého piliera. Druhá Dzu-

rindova vláda síce na tento účel usporila ne-

jaké zdroje z privatizácie strategických podni-

kov, no v žiadnom prípade to nestačí pokrývať 

deficit dovtedy, kým sa začne hospodárenie 

poisťovne „vyrovnávať“ odchodom poistencov 

druhého piliera do dôchodku, ktorý si z veľkej 

časti budú „platiť“ z vlastných súkromných úč-

tov. Štát teda musí vynakladať desiatky miliárd 

korún na to, aby systém vôbec fungoval. R. 

Fica to zlostí a s obľubou vykrikuje, že by za tie 

peniaze „vymaľoval Slovensko na zlato“.

Bolo jasné, že táto animozita sa nemôže skon-

čiť zmierom. Ficova vláda zvažovala voči DSS 

viaceré možné postupy, od najmenej škod-

livých po bizarné. V hre bolo dočasné otvo-

renie druhého piliera, aby sa ešte pár strate-

ných duší dalo zachrániť propagandou, ale aj 

zmena pomeru osemnásťpercentných odvo-

dov z deväť k deviatim na dvanásť k šiestim, 

čo by znamenalo, že ľudia si na svoje súk-

romné účty odvedú o tretinu menej. 

Napokon po zákulisnom handlovaní so sa-

motnými správcovskými spoločnosťami 

vláda prijala ako riešenie dve základné 

zmeny. Počet rokov, ktoré musí poistenec 

povinne stráviť v druhom pilieri, predĺžila 

z desať na pätnásť. Táto zmena sa medzi-

tým dostala na stôl Ústavného súdu SR, pre-

tože opoziční poslanci ju považujú za retro-

aktívnu, ergo protiústavnú. Druhou zmenou 

bolo otvorenie druhého piliera na pol roka. 

Na vstup i na výstup.

Rozporné výsledky

Tu sa začína príbeh prvej a dosiaľ nie cel-

kom precítenej Ficovej prvej a jedinej vážnej 

politickej porážky. Nie od opozície ani nená-

videných médií, ale priamo od voličov. Pre-

miér zjavne predpokladal, že pri svojej fan-

tastickej popularite stačí sporiacim ovečkám 

zaveliť a ovečky sa poslušne vrátia do štát-

neho košiara Sociálnej poisťovne. 

Prvého januára 2008 sa teda otvoril druhý pi-

lier a štatistici s napätím čakali, čo sa stane. 

Nestalo sa nič. Správcovské spoločnosti sa 

nehrnuli do opätovnej presvedčovacej kam-

pane, že na ich účtoch sú peniaze budúcich 

dôchodcov bezpečnejšie. Čo však je prekva-
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pujúcejšie, takmer nič nepodnikol ani štát. 

Presvedčenie, že Ficovo odporúčanie je naj-

mocnejšia zbraň na voličov, akoby úradníkov 

uspávalo v ich snahe podniknúť niečo zmys-

luplné. Po prvom mesiaci vystúpilo z druhého 

piliera 4400 sporiteľov a vstúpilo doň 1300.

Keďže takto by sa vláda neprepracovala 

k želaným výsledkom, prišla prvá, hoci po-

chybná pomoc: kabinet narýchlo posunul 

do parlamentu novelu zákona, podľa ktorej 

už na výstup z druhého piliera nebude treba 

notársky overený podpis dotyčného. Admi-

nistratívne zjednodušenie malo sporiteľom 

uľahčiť výstup. Nepomohlo.

Fico ako Jakeš?

Premiér teda poňal boj voči správcovským 

spoločnostiam ako osobnú záležitosť. Je až 

neuveriteľné, k čomu sa dokázal znížiť, aby 

ľudí vytrhol z pazúrov kapitálu. Už pred otvo-

rením druhého piliera prirovnával DSS k skra-

chovaným nebankovým spoločnostiam, hoci 

ich investovanie kontroluje Národná banka 

Slovenska, kým nebankové subjekty púšťali 

svoje peniaze naverímboha. 

Potom ľudí presviedčal, že DSS sú stratové 

a trvale sa bránil výhradám novinárov, že hos-

podárenie spoločností a hospodárenie fon-

dov s peniazmi klientov sú dve rozličné veci. 

Na osobitne zvolanej tlačovej besede premie-

tal novinárom príjmy šéfa jednej  z dôchodko-

vých poisťovní s komentárom: „Platy mana-

žérov DSS-iek dosahujú v priemere niekoľko 

stotisíc mesačne, pričom výnimkou nie sú ani 

mesačné príjmy presahujúce milión sloven-

ských korún.“ Slovenský internet bol nasle-

dujúci týždeň zahltený zručne postrihaným 

videom, kde sa premiérovo vystúpenie pre-

línalo so zábermi z Červeného Hrádku a le-

gendárnymi vetami Miloša Jakeša: „Zago-

rová, je to milá holka. Jenže ona už tři roky po 

sobě bere 600 tisíc každej rok. A další... ne 

600 tisíc, milión, dva milióny berou.“

Pri viacerých ďalších príležitostiach Fico 

opakoval:“ „Ja nie som v druhom pilieri, ale 

odporúčal by som všetkým, aby odtiaľ veľmi 

rýchlo utekali.“

Ministerská podpora

Podporiť premiéra po týždňoch nečinnosti 

prišlo aj ministerstvo práce. Najprv zriadilo 

telefónnu linku, kde mali vyškolení odbor-

níci vysvetľovať občanom výhody a nevýhody 

druhého piliera. Novinárovi, ktorý inkognito na 

túto linku zavolal, štátom platený zamestnanec 

tvrdil, že ak sporiteľ nebude mať po rokoch na 

účte dostatok prostriedkov na nákup renty od 

DSS, jeho peniaze prepadnú sporiteľni. 

Dobrý kúsok sa rezortu ministerky Viery To-

manovej podaril o pár mesiacov. Vydal leták, 

v ktorom na príklade 35-ročného manažéra 

Petra s mesačným platom 25 tisíc korún do-

kazoval , že pri zotrvaní v prvom pilieri by jeho 

dôchodkové príjmy boli o milión vyššie ako pri 

vstupe do druhého piliera. To už bolo veľa aj 

na inak zdržanlivé správcovské spoločnosti: 

ministerku vyzývali, aby predložila podklady 

a čísla, z ktorých vyšiel takýto nezmysel. To-

manová výhrady odbíjala slovami, že príklad 

vyrátali odborníci. Nemenovaní, pravdaže.

Príbeh s letákom poukázal na vôbec najväč-

šie riziko štátneho dôchodkového systému. 

Nikto nevie, s akými peniazmi môžu rátať 

budúci dôchodcovia, pretože nikto nevie, 

z akej demografickej reality budú tieto  dô-

chodky vychádzať. Koľko pracujúcich ľudí 

bude živiť koľko ľudí na nich odkázaných? 

Súkromné účty všetko nevyriešia, aj tam 

môže dôjsť k nepredvídanej situácii, no jej 

pravdepodobnosť je menšia ako predpoklad 

zlého demografického vývoja, ktorý môže 

mať na prvý pilier katastrofálne následky.

Ale pokojne pripusťme takúto katastrofu, do-

konca vymodelovanú ministerskými očami. 

Tomanová vysvetľovala riziká druhého piliera 

takto: „Mamička, ktorá privedie na svet desať 

detí, bude na materskej dovolenke pätnásť ro-

kov. Platíme za ňu zo štátneho rozpočtu v sú-

časnosti zhruba 1 081 korún. Mamička nikdy 

nepracovala, dokonca ani nebude pracovať. 

Keď bude odchádzať do dôchodku, zhruba 

40 percent z jej úspor, ktoré tam budú a ne-

bude to viac ako 250 tisíc, budú poplatky za 

vedenie účtu a správu fondu. Ak mamička zo-

mrie pred dovŕšením dôchodkového veku, pe-

niaze zdedí jej manžel, ktorý možno tiež nikdy 

nepracoval. Za tieto peniaze si možno kúpi 

auto. Na druhý deň ho nabúra, rozbije a o týž-

deň ho máme aj so svojimi deťmi v stave hmot-

nej núdze.“ Aký každodenný príbeh, však?

Dôchodkové spoločnosti sa napokon na 

poslednú chvíľu zobudili a prispeli predpo-

slednou kapitolou do boja o druhý pilier. 

Pár týždňov pred opätovným uzavretím prišli 

s kampaňou „Jedna noha nestačí“, neveľmi 

vydareným podobenstvom o tom, že tak, ako 

sú človeku lepšie dve nohy ako jedna, aj dva 

dôchodkové piliere sú lepšie ako jeden. 

Účet

Po 30. júni bolo možné vystaviť účet. 

Z druhého dôchodkového piliera vystú-

pilo 105 tisíc ľudí a 15 tisíc doň vstúpilo. 

Na dôchodok si stále sporí takmer 1,5 mili-

óna osôb. Pokles v druhom pilieri tak  pred-

stavuje šesť percent všetkých súkromných 

sporiteľov.

Posledným výkrikom v doterajšej bitke bol 

návrh predsedu sociálneho výboru parla-

mentu Jozefa Haleckého, aby sa druhý pi-

lier otvoril navždy. Keďže Halecký neraz 

ozvučuje návrhy vládneho Smeru, zdalo sa, 

že ide o pokračovanie sociálnodemokratic-

kej snahy. Na prekvapenie však túto inicia-

tívu zastavil sám premiér s tým, že to nie je 

dobrý nápad.

Vyhlásenie prímeria si napokon predsa len 

vyžiadalo jednu hlavu - riaditeľa Sociálnej 

poisťovne Ivana Bernátka, pretože v boji 

s kapitálom sa predsa len málo angažoval. 

Hoci Bernátek nebol úplne nečinný – za-

skvel sa napríklad návrhom, že nasporené 

peniaze by dedičia v prípade smrti sporiteľa 

nemali dostať na ruku, pretože neboli zda-

ňované, a teda nie je v poriadku nakúpiť za 

ne napr. elektroniku.

V dôchodkovej vojne teda zavládlo prímerie. 

Na súkromných účtoch si naďalej odkladá 

peniaze 1,5 milióna občanov. Celá záleži-

tosť znovu ukázala, že Slováci sú omnoho 

nedôverčivejší a politicky zdržanlivejší, keď 

ide o to málo, čo považujú za svoje – či par-

celky pod diaľnicami v prípade štátneho vy-

vlastňovania, či pár korún na účte v prípade 

dôchodkov. 

Súdiac podľa momentálnej situácie a prí-

pravy na čo najmenšie straty, spôsobené za-

vedením eura, v tomto volebnom období sa 

už žiadna zásadná výprava proti druhému pi-

lieru nechystá. Otázne je, čo bude po roku 

2010. Smer má obrovský náskok v prefe-

renciách a je možné, že pre budúcu vládnu 

koalíciu nebude problémom ani ústavná väč-

šina v parlamente, vďaka ktorej bude možné 

zmeniť všetko. A R. Fico je politikom, ktorý 

na porážky a urážky nezabúda. 

 Autor je novinár

Kresba Jan Tomaschoff
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Život člověka bez určitého podílu životních ne-

jistot v jeho bytí je pochopitelně nemyslitelný, 

tak jako je pro nás nemyslitelná představa do-

konalé bytosti, která nikdy nepropadá kolísa-

vosti a nestálosti. To však člověk, který je vy-

staven takovým zkouškám, nedokáže vždy 

správně rozpoznat a nemůže dost dobře zpra-

covat, případně korigovat. Často proto v da-

nou chvíli není schopen rozlišit, co je oprav-

dové a stálé, co mu v životě jako existenciální 

opora poslouží dobře a podle čeho se ne-

může spolehlivě orientovat. Lidské problémy 

jsou ve vědomí často zastřené, obtížně ro-

zeznatelné či uchopitelné. Pokusy o jejich od-

krytí, které podstupuje člověk za život mno-

hokrát, vyžadují námahu, která subjekt nutí 

mobilizovat veškerý jeho duševní potenciál.

V životě můžeme konstatovat neustálou pří-

tomnost také vnějších nejistot přírodních či so-

ciálních. Ty jsou člověku dány a on s nimi musí 

zápasit. Jedná se o vnější nejistoty, které roz-

hodně nemůže zvládnout a které nejsou nikdy 

zcela ovládnutelné a vždy v nich zůstává mnoho 

neuchopitelného. Člověk si nemůže sám určo-

vat a ovlivňovat, do jaké rodiny se narodí, zda 

jeho narození bude očekáváno s radostí a lás-

kou, nebo zda se narodí náhodně či dokonce 

nechtěně, zda bude při narození fyzicky a men-

tálně v pořádku apod. Nemůže si vybrat dobu, 

společenství, civilizaci ani kulturu, do níž se na-

rodí a kde mu bude dáno žít. Toto vše je pro 

něho dané, neboť sám je do svého situačního 

e
se

j Kolísavost a nestálost
  Zdeněk Eis

Prinášame vám druhú a záverečnú časť štúdie Zdeňka Eisa, v ktorej sa autor zamýšľa nad problematikou ľudskej kolísa-

vosti a nestálosti.

(2. časť)

rozvržení pouze postaven bez možnosti vlast-

ního výběru. Proto řada filosofů mluvila o vrže-

nosti člověka do života. Část těchto životních 

okolností, které jsou ve svém intimním vztahu 

k jedinci právě velice důležité, je později za jis-

tých 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 náho-

dami 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 du-

ševního života. Mnohá pokušení a nástrahy, 

jimž je jedinec vystaven, pramení právě z jeho 

základních niterných nejistot. Honba za ne-

ustálými změnami se dostavuje u lidí, u nichž 

došlo k narušení či dokonce k ztrátě pod-

statné části identity. Známým patologickým 

jevem je například soudobá honba za změ-

nami bez jasného životního záměru nebo se 

záměrem velice problematickým.

Nejistoty zvyšují úzkost i obavy, které vyplý-

vají z podstaty života a čelí všem možným 

nástrahám, jimž je člověk po celý život vysta-

ven. Nereflektované a „nezpracované“ nejis-

toty v existenciální i psychické rovině mohou 

vést ke krizovým stavům.

Člověk si opakovaně nastoluje problém spo-

lehlivosti a významnosti svých jistot. Často 

při tom zapomíná na obtížnost jejich řešení. 

Vše, co nás obklopuje, je vždy daleko slo-

žitější, 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 urči-

tým 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 vra-

cet 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 pře-

kážkám, na které naráží a které mu za jistých 

okolností pomáhají zpřesnit smysl jeho vlast-

ního života. K tomu rovněž potřebuje chápat 

smysl existence jiných lidí. Získáváním zku-

šeností, 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 rozpolce-

nost přivede k pocitu potřeby jednorázově 

zodpovědět právě ty základní otázky, které 

se táží po smyslu právě jeho života a jeho pů-

sobení ve světě. Problémy smyslu života za-

čínají obvykle tehdy a tam, když narazíme na 

některý základní problém života a kdy se před 

námi rozevře výzva či potřeba k ohlédnutí za 

Dovolujeme si Vás pozvat na otevření výstavyTHE AFTERMATH OF PRAGUE SPRING AND CHARTER 77 
IN LATVIA/BALTICS
DŮSLEDKY PRAŽSKÉHO JARA A CHARTA 77 V LOTYŠSKU/POBALTÍ

22. září 2008 ve 14.00 hodin v univerzitním areálu 
Na Borech Západočeské Univerzity v Plzni, kterou připrail Státní archiv Lotyšska v Rize pod záštitou Lotyšského velvyslanectví v ČR a ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.Výstavu otevře

J. E. Argita Daudze, velvyslankyně Lotyšské republiky
Doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor Západočeské univerzity 
v Plzni

Výstava potrvá do 4. října 2008, Plzeň. Univerzitní areál Na Borech.
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VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo 1 Radiožurnál utorok 20:05 – 21:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČRo Sever pondelok, streda 18:45 – 19:00 /19:45 – 20:00
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vlastním životem. Takové ohlédnutí často je-

dince „leká“, pokud nemá dostatečnou aktu-

ální schopnost reflektovat sám sebe. Přijetí 

trvalého životního zápasu s kolísavostí a ne-

stálostí, jako čehosi přirozeného na základě 

vědomé sebereflexe a praxe, je znakem vy-

zrálosti 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 ži-

vot, která zakládá individuální odpovědnost 

vůči světu i sobě samému, je svrchovaně 

osobní. Odpověď na ni má mnoho možných 

podob, ale všechny myslitelné podoby „zvlá-

dání“ jsou umožněny neustálým vědomým zá-

pasem s vlastní nestálostí a neurčitostí.

Při svých pokusech o překonání kolísavosti 

a nestálosti ve vlastním životě, tváří v tvář ne-

ustálé hrozbě životního zmarnění, úpadku 

a znicotnění, člověk tuší, že určitá míra chaosu 

může být pro něj sama životně přínosná tím, 

že ho povzbuzuje a nutí zápasit o sebe a 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 časo-

vého úseku, v němž je mu dáno prosazovat se 

a žít. Takové snahy o vyrovnání se s vlastní ži-

votní nejistotou jsou v podstatě bytostným hle-

dáním možnosti individuálního naplnění života.

Neznám plnou a vyčerpávající odpověď na 

otázku, jak zacházet s kolísavostí a nestá-

lostí. Nevím, co si počít se stavem, kdy člo-

věk je se svým životem spokojen a nechce 

své žití už měnit, byť by to bylo k jeho pro-

spěchu. 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 prob-

lém. Lhostejnost vůči tomuto jevu je velice ne-

bezpečná v každé vývojové etapě. Jako by-

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

(záver)

Bežne prichádzali do Prahy sezónni robot-

níci na stavby, podobně ako ďalší robotníci 

do priemyslu. Aj ich „sezónnosť“ sa neraz 

zmenila na trvalý pobyt.

Neprestával však ani príliv úradníkov, štát-

nych zamestnancov a politických funkci-

onárov do Prahy, pretože pre Slovákov vo 

vládnych inštitúciách, politickom aparáte 

i inde existovali kvóty. Príliv týchto zamest-

nancov zosilnel s uzákonením federácie po 

roku 1969. V sedemdesiatych rokoch žilo 

v Prahe 19 851 Slovákov – v tom čase teda 

prakticky jedno okresné mesto. Ich sociálne 

rozvrstvenie i spektrum záujmu a kultúrnych 

  Helena Nosková
V dnešnom čísle prinášame siedmu a poslednú časť historickej state o osudoch Slovákov v ČR.

hodnôt bolo priveľmi rôznorodé na to, aby 

tvorili nejaké užšie spoločenstvo založené 

na spoločnom materinskom jazyku, kultúre, 

apod. Navyše ich postavenie nebolo menši-

nové. V prípade záujmu mohli požiadať o vy-

učovanie v slovenskom jazyku na hociktorej 

škole, pretože zákony to umožňovali. Práve 

tak mohli hovoriť, písať a publikovať v slo-

venskom jazyku. Tieto možnosti, okrem vyu-

čovania v školách, sa praktizovali bežne. 

Jediná základná škola so slovenským vyu-

čovacím jazykom bola naďalej v Karvinej, 

ktorá sa v 70. rokoch rozrástla sa natoľko 

rozrástli, že vedľa seba fungovali paralelne 

dve slovenské základné školy. V apríli 1968 

vznikol v Prahe Slovenský akademický klub 

vysokoškolákov a pripravovalo sa založenie 

miestneho odboru Matice slovenskej.

Záverom

Zámerom podkapitoly bolo naznačiť rôzno-

rodosť Slovákov žijúcich v českých krajinách 

v prvom povojnovom desaťročí, a to najmä 

v pohraničných oblastiach, kde je percento 

slovenského obyvateľstva pomerne výrazné 

aj v súčasnosti. Chcela som upozorniť na 

nasledujúce skutočnosti: 

1) čo sa týka pôvodu Slovákov žijúcich v čes-

kých krajinách, tak vnútrozemie Slovenska 

v tomto smere dlhodobo neprevažovalo – šlo 

skôr o prisťahovalcov z východného Sloven-

ska, zo slovensko-poľského pomedzia, Pod-

karpatskej Rusi a ďalších krajín (Rumunska, 

Maďarska, Bulharska, Juhoslávie atď.)

2) u Slovákov z vnútrozemia Slovenska bol 

v prvých rokoch 1945-1950 častou formou 

života v českom prostredí ročný či viacročný 

pobyt, po uplynutí ktorého sa vracali na Slo-

vensko – po určitom čase však nezriedka mig-

rovali nazad do Čiech, ale už do inej oblasti

3) po roku 1948 nahradil tieto pobyty krát-

kodobejší pracovný nábor do jednotlivých 

výrobných oblastí podľa štátneho hospo-

dárskeho plánu; vplyv mala aj migrácia uč-

ňovského dorastu (a aj absolventov stred-

ných škôl), ktorý po vyučení odchádzal na 

Moravu, resp. do Čiech a zvyšoval percento 

Slovákov v českých krajinách

4)  po roku 1969 vzrástol počet Slovákov 

v Prahe a v niektorých ďalších mestách vďaka 

federálnemu usporiadaniu spoločného štátu.

Pilu na Karlovarsku osídlili po vojne zo štyridsiatich percent Slováci (záber je z roku 1997)
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Zatiaľ je málo prebádaný príchod Slovákov 

do veľkých miest (Brno, Hradec Králové, 

Olomouc, Pardubice), ktorý zrejme súvisí 

s prílivom do štátnej správy, resp. s vojen-

skou migráciou, školstvom, prirodzeným 

sťahovaním obyvateľstva a ďalšími faktormi.  

Rôznorodosť a častá  migrácia Slovákov 

v českých krajinách poznamenali ich spolo-

čenský a kultúrny  život a neviedli k vytváraniu 

pevnejších regionálnych enkláv slovenského 

pôvodu, s výnimkou enkláv reemigrantov 

z Rumunska, Maďarska, Podkarpatskej Rusi 

a Francúzska. Medzi týmito enklávami a ne-

skoršími diaspórami sa pomerne zložito hľa-

dal priestor pre spolkový život tak, ako ho pri-

pravovali miestne odbory Matice slovenskej 

v Čechách. O ťažkostiach pri organizovaní 

tejto spolkovej činnosti nás informujú mnohé 

archívne materiály, ktoré sú sústredené jed-

nak v Literárnom archíve MS v Martine, fonde 

MOMS v Čechách, ďalej v SNA v Bratislave 

(vo fonde Povereníctva informácií a osvety), 

ako aj v jednotlivých fondoch regionálnych ar-

chívov v ČR, venovaných Matici slovenskej. 

Slováci dlhodobo usídlení v pohraničných 

krajoch sa združovali  podľa svojho natu-

relu a potrieb spoločenského života  buď 

v  rámci vlastnej vidieckej pospolitosti, buď 

v ochotníckych divadelných spolkoch alebo 

pri miestnom kostole – väčšinou teda podľa 

miesta pôvodu a náboženského vyznania. 

Okolo miestnych odborov Matice slovenskej 

sa nesústreďovali ani v rokoch 1946-1951, 

s výnimkou niekoľkých ustanovujúcich zasa-

daní a niekoľkých kultúrnych podujatí. Táto 

činnosť im nebola vlastná v minulosti a ne-

nadviazali na ňu ani v českom prostredí. 

A bolo to práve  české prostredie, kde sa 

po roku 1948 stretli s mnohými problémami, 

s ktorými sa museli vyrovnať. Medzi ne patrili 

zákazy obmedzujúce náboženský život, sle-

dovanie Štátnou bezpečnosťou a následná 

perzekúcia, ktorá postihla časť z nich. Práve 

tak zostáva zatiaľ stranou mapovanie Slovákov 

fungujúcich v orgánoch vtedajšej politickej 

moci. Štúdium tejto problematiky, dosiaľ za-

nedbávané, môže priniesť odpovede o spolo-

čenskom štatúte jednotlivých skupín Slovákov 

v konkrétnych českých mestách. Tieto po-

znatky pomôžu zdôvodniť názorové odlišnosti 

Slovákov v českých krajinách, spôsobujúce 

dodnes ich segmentáciu, odklon od prokla-

movanej slovenskosti a inklináciu k českému 

prostrediu. Tieto danosti spoločne s historic-

kým vývojom Slovákov v Českej republike spô-

sobujú, že sa naďalej nevytvára uchopiteľný 

charakter či obrys slovenskej národnostnej 

menšiny tak, ako by si ho priali niektorí slo-

venskí politici a aj niektorí predstavitelia slo-

venských občianskych združení v ČR. Zjed-

notená slovenská menšina, najpočetnejšia 

zo všetkých národnostných menšín v ČR, vy-

stupujúca s rôznymi požiadavkami, by podľa 

týchto predstáv mohla vyvolať zriadenie inšti-

túcií na ich riešenie, čím by vzniklo platené 

zamestnanie pre niektorých predstaviteľov 

spolkov. Táto prax je bežná vo väčšine štátov 

s národnostnými menšinami.      

Rôznorodosť Slovákov a slovenských skupín 

v Českej republike je stále veľká a ich sloven-

skosť má rôzne črty, ktoré nesmerujú k jed-

notnej platforme. Jej korene však musíme 

hľadať dôslednejšie ako doteraz, keď sme sa 

opierali len o  percentuálne zastúpenie alebo 

súčty rýchle sa meniacich čísiel či o hodnote-

nie na základe  odbornej literatúry publikova-

nej v minulosti. Možno dospejeme k prekva-

pujúcim záverom, keď zistíme, že na území 

ČR žije dokonca niekoľko slovenských men-

šín s vlastnými špecifickými črtami, s vlast-

ným menšinovým životom. Alebo k záveru, 

že  slovenská menšina pozostávajúca z vyše 

193 000 Slovákov prakticky neexistuje, s vý-

nimkou niektorých, ktorí sa združujú v nie-

koľkých slovenských občianskych združe-

niach. Hoci ani členstvo v takýchto spolkoch 

nemusí byť smerodajné pre menšinové cí-

tenie. Ľudí totiž môžu do spolkov privádzať 

čiastočne aj iné záujmy ako národnostné cí-

tenie či kultúrny záujem. Pod strešný pojem 

národnostnej menšiny ich však možno skryť. 

Dokladom toho sa stalo fungovanie sloven-

ských spolkov v rokoch 1946-1951 a 1968-

1989, práve tak, ako aj vznik a činnosť slo-

venských občianskych združení v Prahe po 

roku 1992. 

(Koniec) 

 Autorka je historička. 

Foto: archív 

Luby –  mestečko so slovenským osídlením od r. 1946

Oloví – stalo sa sídlom Slovákov z Maďarska
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Aktualitou „de Jour“ je totiž ON a jeho po-

vestné abecedné línie. Spomenuli sme 

už písmenko X, ktorým zvýraznil útly pás 

vzdušným pôvabom dlhšej širokej sukne. 

Efekt nebeského obláčika, ktorý sa vznášal 

okolo ženských nôh, dosiahol rafinovanými 

naberanými spodničkami z dovážaného ny-

lonu a uplatnil ho najmä na kokteilových 

toaletách. Ženy v nich vyzerali úchvatne 

a cítili sa priamo nadpozemsky. Hlavne vo 

večernej kombinácii so živôtikom bez ruká-

vov, ktoré nahradili dlhé saténové rukavice. 

Odev hodný priamo femme fatale, to bez 

debaty. 

Diorova umelecká fantázia však nepoznala 

mantinely a už začiatkom 50. rokov vytvorila 

pravý opak – siluetu „princes“. Šaty zba-

vil drieku a sukňu v skrátenej podobe roz-

šíril do polovice lýtok len veľmi skromne. 

Zhruba po troch rokoch zašiel ešte ďalej 

a predstavil svetu líniu H, ktorá kládla dô-

raz na prirodzenú šírku ramien a ktorá oblé 

boky schovala do rovného strihu s voľ-

ným opaskom. Za siluetu H si však vyslúžil 

značnú kritiku (Pardon, myslíte si, pane, že 

„toto“ pôsobí žensky?!) a tak sa s „háčko-

vou“ módnou eskapádou už onedlho lúči 

Kapitola piata:
Stálice, novy a návrat 
stratenej hviezdy
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  Irena Jesenská

Vitajte v 50. rokoch! Neustále sa radujeme z leta, nálada je báječná, a tak sa naozaj teším, že máte práve poruke vydanie, 

v ktorom sa zameriame na novinky tejto dekády. Máte chuť na dobre vychladenú citronádu, spenené capuccino alebo 

studený čaj? Dobre, dobre, počkám...  Ale pripravte si, prosím, i pár kvapiek šampanského, navštívi vás opäť monsieur 

Christian Dior, najvýznamnejší návrhár uvedenej éry!  

ráznym „adié“ a prichádza s novým nápa-

dom. Tentoraz si z abecedy vybral hneď 

prvé písmeno – zrodila sa línia A, ktorá zú-

žila plecia a bohato rozšírila spodnú časť 

odevu. „Áčková“ podoba slávila dlhodobý 

úspech a to najmä v konfekčnej výrobe 

dámskych plášťov.

K tejto dekáde patrí i vznik nových kultových 

módnych domov francúzskej haute cou-

ture (po našom čosi ako vrcholná móda) – 

Ricci, Givenchy, YSL... a neodmysliteľne aj 

návrat neuveriteľnej ženy zvanej Coco Cha-

nel. Po dlhoročnej prestávke vtrhla opäť do 

sveta módy triumfálnou kolekciou kostýmov 

so sukňou pod kolená, s kontrastným le-

movaním, radmi dlhých kovových reťazí, fa-

lošných periel okolo krku i zápästia a svet-

lými lodičkami s tmavou špicou. Famózne 

stelesnenie elegancie a oslava nežného 

ženského pôvabu potvrdili fascinujúci ta-

lent tejto osobnosti a zabezpečili jej večnú 

nesmrteľnosť. Tzv. Chanel Look je skrátka 

nadčasová klasika, hviezda, ktorá sa v rôz-

nych variáciách zjavuje dodnes v našich 

snoch i šatníkoch.

V povojnovej móde sa stále viac začali pre-

sadzovať aj dámske nohavice, ktorých strih 

verne kopíroval pánsku módu. Doplnky sa 

podstatne zjednodušili, ženy takmer odložili 

klobúky i podväzkové pásy s pančuchami. 

Zato sa však často menia tvary kabeliek, 

opaskov i topánok, objavuje sa sukňa súd-

kovitého tvaru a výroba bižutérie zazname-

náva nebývalý rozmach.

Celosvetová situácia, poznamenaná stu-

denou vojnou i ďalšími politickými udalos-

ťami, zapríčinila rebéliu mladej generácie, 

ktorá čoraz dôraznejšie odmietala vyzná-

vať hodnoty dospelých autorít. Jej idolom 

sú predstavitelia tzv. nervového  herectva 

– „rebel bez príčiny“ James Dean, Mont-

gomery Clift, Marlon Brando či Paul Ne-

wman, práve tak ako absolútny kráľ rock 

´n´ rollu Elvis Presley alebo zvodná a zmy-

selná filmová star Brigitte Bardotová. Na-

stupuje kult mladých, na ktorý má, i v Eu-

rópe, snáď najvýraznejší vplyv americké 

hnutie „Beat generation“ – spomeňme as-

poň spisovateľa Jacka Kerouaca s jeho ro-

mánom „Na ceste“, ktorý sa stal manifes-

tom bítnikov.

Mládež dáva nepokryte najavo odpor ku 

„kravaťákom“, utieka sa k novej hudbe, di-

vokým jazdám na motorkách, k zjedno-
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dušenému štýlu obliekania a odevu, ktorý 

dosiaľ slúžil ako pracovné montérky obyčaj-

ných robotníkov. Áno, ide o slávne džínsy, 

módu teenagerov 50. rokov. Chlapci ich do-

pĺňajú tričkom a krátkou bundou, u dievčat 

zas hrajú prvé husle priliehavé vršky, široká 

sukňa a baleríny. Ale aj ony pomaly prepa-

dávajú kúzlu denimových nohavíc, ktoré 

priviedol na svet obchodník Levi Strauss. 

Z núdze. V sklade mu totiž zostali haldy ne-

predaného stanového plátna a on iba ne-

chcel, aby takto investované peniaze vyšli 

nazmar. Ani len netušil, ako jeho „náhradný 

plán“ ohromí celý svet.

V tejto dobe však do rozvoja odevnej tvorby 

výrazne prehovorili aj talianski návrhári a tiež 

ich pletacie stroje, ktoré do sveta rozšírili po-

vestné talianske svetre. Do tej doby neotra-

siteľný Paríž trošku zneistel. Preberá snáď 

štafetu temperament južnej Európy? Rých-

losťou blesku sa totiž kontinentom i do zá-

moria šírila aj vynikajúca talianska káva, roz-

ličné špeciality a rovnako tak aj talianska 

kinematografia. Jej hviezdy sa logicky ha-

lili do kostýmov tuzemských tvorcov, čo vý-

znamne ovplyvňovalo nálady a túžby širokej 

svetovej verejnosti. Francúzskej móde za-

čala vyrastať vážna konkurencia.

Tak čo, dievčatá moje? Dostali ste teraz pre 

zmenu chuť navliecť si do letnej noci paste-

lové nohavice „capri“ či ľahučký taliansky pu-

lóvrik a chrumkavú pizzu zapiť báječným ta-

lianskym vínom? Váš „Mastroianni“ si práve 

odbehol na pivo? No a? Vytiahnite ten fantas-

tico slaný koláč z mrazničky, nakopnite ener-

giu silným malým espresom a obvolajte pria-

teľky. Poverte ich nákupom fľašky Bardolina, 

Dolcetta či Gambellary a pripravte staré platne 

s Adrianom Celentanom alebo sýto hrdzavým 

hlasom Rity Pavone. Urobte si vo vlastnom la 

casa čisto babský snem, preberte ženské 

témy, zážitky z uplynulej dovolenky, vybláz-

nite sa pri gramofóne a pripomeňte si úžasné 

azzurro s príjemnou atmosférou malej taverny 

na pobreží. Uvidíte, že večierok bude stáť za 

to. Život uteká a každá chvíľa, v ktorej si cie-

lene vytvoríte príma pocity, vás osvieži a po-

drží, aj keď sa okolia bude zmocňovať šedá 

realita. No tak, zdvihnite telefón, šupito pre-

sto, uno, due, tre! 

Lúči sa vaša „papierová ragazza“ Irena.

Arrivederci v ďalšom čísle!

 Autorka je publicistka

Snímky Jaroslav Hájek 

Oblastní muzeum 
v Lounech, p.o.

a Klub slovenské kultury
v ČR

zvou Vás
a Vaše přátele

na zahájení
výstavy

STOLETÍ

SLOVÁKŮ

V ČESKÝCH

ZEMÍCH

Vernisáž se koná

v sobotu 13. září

v 17:00

v Domě Sokolů z Mor.

Výstava potrvá

do 16. listopadu 2008.

Klub slovenskej kultúry a DOMUS v ČR

s podporou Ministerstva školstva, mládeže

a telovýchovy v ČR, Úradu pre zahraničných

Slovákov žijúcich v zahraničí a Magistrátu

hlavného mesta Prahy

pozýva žiakov a študentov

na 5. pražskú konferenciu stredoškolákov,

ktorá sa uskutoční

11.–12. decembra 2008 v Prahe pod názvom

Československo – zaniknutý štát Eu-
rópy, jeho národnostné menšiny 

a ich osudy
Rámcový program 5. konferencie  tvoria 

„osmičkové“ výročia a úloha národov a ná-

rodností v nich.

Témy a okruhy

  Rok 1348 – iste osloví tých, ktorí sa zaují-

majú o vzdelanosť a najmä Karlovu univerzitu 

s jej európanstvom vrcholného stredoveku

  Rok 1848 – pripomína Slovanstvo, ná-

rody a národnosti

  Rok 1918 – je rokom vzniku Českoslo-

venska, ktorého obyvateľmi sa stali aj po-

četné menšiny 

  Rok 1948 – je poznamenaný nástupom 

totalitného režimu, v ktorom žili i národ-

nostné menšiny

  Rok 1968 –  poznamenal chvíľami slo-

body aj národnostné menšiny a nielen ony

Vyzývame účastníkov, aby nám na tieto témy 

zaslali eseje, referáty, básne, elégie, poviedky 

alebo jednoducho príbehy z daných období.

Vytvorili sme dve kategórie:

I.: od 12-15 rokov (žiaci II. stupňa základných

škôl a viacročných gymnázií) 

II.: od 16-20 rokov (stredné školy)

Pre účasť je dôležité, aby účastníci, ktoré 

sa prihlásia na konferenciu, do 25. novem-

bra 2008 zaslali 1-4 stránky textu s me-

nom, priezviskom a vekom autora, ako aj 

názvom školy na adresu:

Klub slovenskej kultúry
DNM, Vocelova 3, 120 00 Praha 2

Podrobné údaje o konferencii prinesieme 

v časopise Listy, ako aj

na internetovej adrese www.klubsk.net

Autori najlepších príspevkov získajú finančné 

odmeny vo výške od 500 do 2 000 Kč. 

V každej kategórii budú udelené tri ceny.

Porotu budú tvoriť študenti vyžrebovaného 

gymnázia a odborníci na danú problematiku. 
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Ak sa organizátori medzinárodného folklór-

neho festivalu pod názvom „Pražský jarmark“ 

rozhodli usporadúvať ho v hlavnom meste 

ČR – v posledných augustových dňoch sa 

tu teraz konal jeho 5. ročník – asi vedia, 

prečo. Kultúrna turistika či turistika za kul-

túrou patrí medzi najrozšírenejšie moderné 

trendy využívania voľného času v čase dovo-

leniek. Miesto, akým je Ovocný trh na Sta-

rom meste v Prahe, je teda už a priori garan-

tom, že pritiahne pozornosť návštevníkov. 

Zahraničných návštevníkov Prahy, ktorí sa – 

idúc okolo – pristavia hoci na chvíľu. Čo sa 

to tu deje? Živá ľudová hudba a kroje z rôz-

nych kútov sveta ich zaujmú natoľko, že sa 

stanú vďačnými návštevníkmi improvizova-

ného amfiteátra. Ale je tu aj veľa domácich. 

Staré mamy s vnúčatami ukazujú ratoles-

tiam, ako sa kedysi ľudia obliekali a čo má 

v ruke ten ujo: s týmto nástrojom sa dakedy 

kosilo žito, neznáma dlhá píšťala sa volá fu-

jara a také venčeky kládli na hlavy nevestám. 

Kolorit festivalu dotvárali vkusne inštalované 

stánky ľudových remeselníkov, ktorí ponú-

kali svoje výrobky. Prirodzene, väčšinou šlo 

o domácich, teda českých a moravských vý-

robcov. No našli sa aj slovenskí – napríklad 

s ovčími kožušinami. Ceny nie vždy ľudové, 

ale na druhej strane treba oceniť, že vstup 

na takéto veľkoryso koncipované podujatie 

bol voľný.  

Teda folklórny festival ako miesto sprístup-

ňovania a zviditeľňovania jedinečných pre-

javov tradičnej ľudovej kultúry. Zhodou 

okolností túto myšlienku vyzdvihol pri otvá-

raní festivalu aj nový slovenský veľvyslanec 

v Prahe Peter Brňo. Súbory z Talianska, Iz-

raela, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, 

Grécka, Poľska, Ruska, ba až z ďalekého 

Nového Zélandu... Podujatie malo v prvom 

rade prehliadkový charakter. Bolo však aj 

priestorom pre tvorivú konfrontáciu ume-

leckého úsilia jednotlivých skupín a súbo-

rov. Isteže, v ostatných desaťročiach, keď 

sa autentické folklórne prejavy vytrácajú 

Fujary zvučali na Ovocnom 
trhu   Jarmila Wankeová

Nebýva zvykom, aby folklórne festivaly bývali vo veľkomestách. Sme zvyknutí, že podobné prehliadky – napríklad tie na 

Slovensku – sa konajú v obciach so zachovalými prejavmi ľudovej kultúry. Preto poznáme napríklad festival vo Východnej, 

na Detve, v Terchovej, v Kokave nad Rimavicou, v Telgárte a inde. 

a zažiť ich v pôvodnej podobe je skutočne 

malý zázrak, sa tým viac a viac k slovu do-

stáva tvorivá invencia choreografov. Cho-

reografia, ktorú predviedol napríklad Vizo-

vjánek z Vizovíc či Šarvanci z Prahy (súbor 

je zložený poväčšine zo slovenských vy-

sokoškolákov, študujúcich v Prahe), ale aj 

folklórny súbor Poloniny z juhovýchodného 

Poľska, bola dokonalá, jednoliata. Pravda, 

ak by som mala uviesť súbory, ktorých vy-

stúpenia sa mi osobitne vryli do srdca, boli 

by to súbory z Balkánu. Prečo? Jednodu-

cho preto, že tam sú ešte živou súčasťou 

každodenného života, vyplývajú akosi priro-

dzene z prejavov ľudí a aj sa masovo pes-

tujú. Napríklad v pozvoľna plynúcom ko-

lektívnom tanci gréckeho súboru Lakmos 

(vlastne iba s občasnými sólistickými vý-

stupmi) každý pohyb ruky, každé ohnutie 

zápästia, každý pohyb nohy cez nohu na-

povedal, že tanečníci dostali tento dar po-

hybu priam do vienka. Takto doma tancujú, 

takýto je ich životný prejav. Ľahučké, nená-

padné posúvanie nôh, otočka vpravo, gra-

ciózne držanie hlavy a nadovšetko strhu-

júca balkánska hudba.  

Náročky som sa doteraz nezmienila o súbo-

roch zo Slovenska. Prirodzene, v takejto pre-

hliadke nemohli chýbať. Ako sa uviedli? Detva 

má aj v rámci Slovenska svojrázny odev aj ta-

nec. Podpoľanec z Detvy si podmanil obe-

censtvo už tým, že chlapci s holými pupkami 

vyšli na javisko a zahvízdali. Čo potom spus-

tili, bola zmes tanca a artistických výkonov. 

V tomto prípade organická zmes.

Jednoznačným vrcholom sobotňajšieho ve-

čera a vari aj celého festivalu bolo vystúpe-

nie SĽUK-u. 57-členné profesionálne te-

leso (z toho je 30 tanečníkov) ukázalo tance 

nové aj staršie, obnovené. Dominovali tance 

a spevy z východného Slovenska. Večery 

na valale, precízne spracované aj podané. 

V programe sme však našli aj jednu gemer-

skú pieseň a nechýbali ani tance z Myjavy 

a z Podpoľania. Úžasné vystúpenie so za-

chovaním štýlu ako aj regionálnej znakovosti 

nemalo jedinú chybičku. A tak sme sa večer 

rozchádzali znovu utvrdení v tom, že náš slo-

venský folklór veru nemá páru.

 Autorka je novinárka, žije v Prahe

Snímka: Jiří Janda

Takto sa Pražanom predstavil súbor Podpoľanec
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Obec byla na hlavní ulici vyzdobena pla-

káty, fábory, částmi krojů a transparenty 

s příslovími. Nový amfiteátr je pro účink-

ující komfortnější. V hledišti mají všechna 

místa opěradla. Zmizelo přehlídkové molo 

a jeviště je níže, než bylo, takže z vodo-

rovné části hlediště něco vidí pouze čestní 

hosté v prvních dvou řadách. V hledišti při-

bylo betonu, ale rozměry se nezměnily. 

Platící divák vidí na jeviště pouze z takové 

dálky, že obličeje účinkujících nerozezná. 

Větší jeviště má na šesti vysokých ocelo-

vých sloupech dřevěný krov nesoucí málo 

skloněnou střechu. Za jevištěm je nepra-

videlný blok domků s věžemi celý oblo-

žený dřevem, takže vypadá jako dřevěný 

včetně střech. Podobá se asi třikrát zvět-

šenému zákulisí v Detvě. Štefan Nosáľ a 

Jozef Majerčík dílo nazvali „nepodařeným 

projektem“. Mně se amfiteátr líbí víc, než 

jsem očekával, ale ty zrušené dřevěné 

„varhany“ byly hezčí. Malá scéna je také 

nová. Celek vypadá jako malá vesnička, 

z níž místo kostela vyčnívá věž tvořivých 

dílen pro děti. V ubytování diváků se nic 

nezměnilo. Je pouze ve vlastních stanech 

bez umývárny.

V rámci festivalu vystoupilo asi 50 souborů 

a sólistů ze Slovenska a pět souborů z ci-

ziny. Myslím, že žádný účinkující nezkla-

mal organizace, které stojí za ním. Ostatně, 

slovenská vláda nyní podporuje čtyři velké 

soubory, z nichž SĽUK účinkoval i ve Vý-

chodné. 

Při zahájení festivalu v amfiteátru byli dva 

prezidenti: prezident Slovenské republiky a 

prezident festivalu, prof. Štefan Nosáľ. Byli 

tam i ministři, velvyslanci a zástupci pořádají-

cího Národního osvětového centra, místních 

úřadů a sponzorů. Slovenský prezident a 

místopředsedkyně Národní rady  byli v kom-

pletních krojích.

Festival začal zpěvem desítek žen z Vý-

chodné, Važce a Štrby. Potom byl oficiálně 

zahájen obvyklými projevy. Ředitel stavební 

firmy, jež stavbu realizovala, přivezl z Košic 

Jaký byl letošní festival ve 
Východné
Od 4. do 6. 7. 2008 se ve Východné uskutečnil tamní 54. folklorní festival. Je to nesoutěžní akce, která vznikla podle 

strážnického vzoru a dodnes se mu podobá. K festivalu se vracíme několika dojmy z pera našeho spolupracovníka. 

dva obrovské symbolické klíče k amfiteátru, 

čímž ho předal slovenským folkloristům. 

Prezident festivalu pokřtil klíče stylově, bo-

rovičkou.

Ve dvou pořadech se představilo mnoho so-

uborů a významných folkloristů, kteří mají 

v roce 2007 nebo 2008 kulaté narozeniny. 

Jejich úspěchy byly oslaveny vzpomínkami, 

filmy i výstupy. Při jednom výstupu SĽUK-u 

se na jeviště snášel umělý sníh. 

Zaujal i pořad „Talenty“. V něm smí před-

vést kdokoliv cokoliv bez povinnosti přihlá-

sit se předem. Při repríze tytéž soubory opa-

kovaly tytéž výstupy, ale navíc se představila 

folklorní skupina NHO (Neidentifikovatelný 

hudební objekt), jež vznikla večer před vys-

toupením tak, že se několik muzikantů náho-

dou sešlo a domluvilo, co zahrají. Primáš je 

z Česka a ostatní ze Slovenska. Všichni jsou 

Slované, ale hráli pouze cikánskou hudbu 

z východního Slovenska. 

Soutěže  „Slavík Slovenska 2008“ se zú-

častnilo asi 47 000 dětí ve třech věko-

vých kategoriích. Pro srovnání, v českém 

„Zpěváčku“ jich bylo přes 6 000. Pod 

Tatrami se představili tři nejlepší zpěváci 

z každé kategorie. Zvítězily Hana Paleová 

z Prievidze, Miriam Bystričanová z Likavky 

a Erika Šutá z Lodna. Většina zpěvaček 

má ráda i populární písně a chce zpívat 

v opeře.

Česko výborně reprezentovaly soubory Ku-

novjan z Kunovic a Rosénka z Prahy, a to 

tanci z Dolňácka a z Kopanic.

Z ostatních zahraničních souborů zaujal zej-

ména turecký soubor Sanat Dernegi. Já jsem 

turecký soubor viděl asi poprvé, ale sledoval 

jsem už mnoho souborů bulharských. Z po-

rovnání je jasné, že vše neslovanské v bul-

harském folkloru (táhlé písně bez melodií, 

nepravidelné rytmy tanců, bubny) způsobila 

dlouhá nadvláda Turků. 

Žel, ukázkou jisté neschopnosti organizá-

torů byl závěrečný pořad, který vykazoval 

několik nedostatků. Některé soubory napří-

klad nebyly ohlášeny, takže vystupovaly qu-

asi anonymně. Počet diváků neodhadnu. Asi 

byl menší než ve Strážnici. Mnozí se chovali 

stejně bezohledně jako na českých festiva-

lech: při výstupu stáli nebo chodili před sedí-

cími diváky, tleskali, hlasitě mluvili a někdy i 

zpívali s účinkujícími. Nevím, proč takoví lidé 

platí za koncerty, kterých si neváží. Pořada-

telé v hledišti nebyli.

Ve Východné musíte být připraveni na příliš 

romantické spaní v chladu a někdy i na déšť. 

Nebude-li vytrvale pršet, slovenské soubory 

vám však dlouhé cestování vynahradí.

 Autor je dôchodcom a veľkým priazniv-

com folklóru bez rozdielu hraníc 

Foto: Jakub Novák

  Pavel Fiala



14

li
s

ty
 |

 9
 |

 2
0

0
8 

n
á

zo
ry

 /
 k

u
lt

ú
ra

V podaní hercov a recitátorov Jozefa Šimono-

viča a Alfréda Swana sme si vypočuli básne 

zo zbierok M. Rúfusa Zvony (1968) a Až do-

zrieme (1956), ako aj úryvky z eseje Alexan-

dra Matušku o tomto poetovi a z doslovu ku 

knihe Zvony. Pripomenuli nám základné po-

stuláty básnika: spätosť s myslením vidiec-

keho človeka,  detstvo ako určujúci faktor 

v ľudskom živote, filozofické reflexie o zá-

kladných životných hodnotách. Možno kon-

štatovať, že Rúfus je väčšmi básnikom bo-

lesti než optimistických tónov. Hovorí k nám 

z hĺbky kultúrnej pamäte: ľudstva, národa, in-

divídua. Vyslovuje myšlienky, na ktoré sme už 

pozabudli alebo o ktorých si myslíme, že sú 

už prekonané. Aby sme nesadli na lep mest-

ským plytkostiam a pozlátkam, ale aby sme si 

podržali to, čo robí človeka človekom. Hoci 

je hlboký, je používaným slovníkom zrozumi-

teľný aj bežnému čitateľovi. 

Poézia vynikne, ak sa číta nahlas – čiže reci-

tuje. J. Šimonovič aj A. Swan publikum v Slo-

venskom inštitúte presvedčili, že rúfusovské 

Posolstvo Milana 
Rúfusa v Prahe
10. decembra tohto roku sa dožíva 80 rokov jeden z najväčších súčasných  

slovenských básnikov, Milan Rúfus. Bratislavské Literárne a informačné 

centrum pripravilo v tejto súvislosti cyklus programov, ktorými sa prezentuje 

v rôznych kultúrnych ustanovizniach. Takéto poetické pásmo pod názvom 

Niesť bremeno a spievať, scenár ktorého vypracoval náš spolupracovník 

Jozef Čertík, zainteresované obecenstvo nedávno videlo aj v Slovenskom 

inštitúte v Prahe.

myšlienky i obrazy dokážu tlmočiť s porozu-

mením obsahu a s profesionálnym vkladom. 

Keďže poézia M. Rúfusa má pôdorys ba-

lady, Zuzana Homolová niektoré jeho básne 

zhudobnila a predviedla pražskému publiku. 

Dokázala tým, že Rúfusa možno počúvať na 

viacero spôsobov. 

Medzi poslucháčmi nechýbala ani Jana 

Štroblová, prekladateľka M. Rúfusa do češ-

tiny. Vo výbere z Rúfusových básní, ktoré 

pod názvom Hudba váhavých slov vyšli na 

jar v pražskom vydavateľstve Protis (a ktoré 

si návštevníci inštitútu mohli na mieste kúpiť), 

nechýbajú ani verše zo spomenutých prvých 

zbierok. Pochopiteľne, i keď je každý básnik 

sám sebou v prvom rade v origináli, preklad 

J. Štroblovej je nanajvýš citlivý a výstižný. 

V slovensko-českom kontexte sa tu ponúka 

nielen porovnávanie, ale aj úvahy o mnoho-

vrstvových dimenziách autora.

 Autorka je novinárka, žije v Prahe

Foto: Slovpress

  Jarmila Wankeová

Slovenskí politici nemajú ambíciu po-

sunúť krajinu ďalej; neraz im chýba aj 

základná slušnosť patriaca k výbave 

žiaka základnej školy. Za posledný 

mesiac to ukázali premiér Robert Fico, 

minister spravodlivosti Štefan Harabin 

i predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar. 

Všetky tri prípady majú spoločného meno-

vateľa, a to spôsob reakcie v štýle „najlepšia 

obrana je útok“. Spomínaní politici však ne-

pochopili, že to, čo môže platiť v rámci vo-

jenskej taktiky, nefunguje v politike. Lebo 

ak novinári vytiahnu niečo na politikov, pod-

statné je jediné – či verejní činitelia podozre-

nie presvedčivo vyvrátia, resp. či si priznajú 

chybu a napravia ju. 

V auguste čelila kritike a podozreniu z ne-

priehľadného prideľovania peňazí minis-

terka práce Viera Tomanová. Podľa informá-

cií z tlače jej odvetvie schválilo 400 miliónov 

Sk (13,28 milióna eur) neziskovým organi-

záciám, za ktorými stojí priateľ poslankyne 

Smeru Jany Laššákovej. Na projektoch mal 

podľa médií spolupracovať aj syn tejto po-

slankyne.

Neskôr sa objavili aj informácie o tom, že 

dotáciu 99 miliónov Sk (3,29 milióna eur) 

získal ďalší sociálny podnik, ktorého riadite-

ľom je syn starostu Gemerskej Polomky (no-

minovaný vládnou stranou Smer) a na kto-

rého projekte spolupracovala aj poslankyňa 

za túto stranu Lea Grečková. V. Tomanová aj 

R. Fico stranícky klientelizmus jednoznačne 

odmietli. Až potiaľ zdanlivo jeden z bežných 

prípadov, aké mala každá predchádzajúca 

vláda. 

Avšak namiesto štandardného riešenia – 

teda ak sa vylúči podozrenie z klientelizmu, 

je všetko v poriadku ak nie, politik odstúpi 

alebo ho premiér odvolá z funkcie –  prišlo 

K.O. v podaní predsedu vlády. „Nenecháme 

sa terorizovať médiami, ktoré jasne prebrali 

úlohu politickej opozície, len z toho dôvodu, 

že nemienime znevýhodňovať našich členov 

a sympatizantov a starostov. V prípade ude-

  Martin Guzi

Obnažená 
slovenská
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Cesta k životu…
(Básníkova zpověď)   Jozef Junas

Co je to za život? - ptám se tolikrát sám 

sebe, když odcházím ze snu a už vůbec ne-

jsem spokojen 

sám se sebou. Sokrates, Sokrates, v čí filozo-

fii se nachází má duše ve společnosti, kde si 

často musíš klást otázku pro a proti, kde často 

se ztrácí to, co bylo po staletí obecně platné 

- úcta, mravnost - v kruhové piruetě hvězd 

dnešního světa plného nenávisti, kde se roz-

ložilo vědění našich dědů a otců, ta neuvěři-

telná pokora k životu či člověku samému.

Možná, že Hippokrates ještě může vyléčit 

naše srdce, když na ulici za šera padá pod-

zimní déšť. Ptáš se mě, kde se poztrácela 

láska - láska skutečná, vášnivá  i plápolající 

za čest, že jsem a všechno je jaksi jinak.

Čím vlastně jsem, kde je ta hrdost, Auguste, 

kde? Nebo snad tahle společnost  spadla do 

propadliště konzumní společnosti zabalené 

v pozlátku? Ach, bože můj, kde je tvá kniha 

zázraků? Nebo snad zůstal jen Kristus přiko-

vaný na kříži nahoře našeho blaha, neúcty 

k sobě samému? Všude vidím závist, zlost 

a prachy. Ach, bratře, sestro, podej mi, pro-

sím, ruku a volám o pomoc, aby se nám vrá-

tila důstojnost ve své rozdrásané duši v pro-

pálené kůži, abych mohl říci - jsem u dveří 

chrámu a jdu se podívat na svůj obraz. 

Dionýse - jsem to já, obyčejný žebrák, pro-

sící za odpuštění vesmírného klání hvězd do 

doby, než pochopíme, že živé nejsou naše 

sny, ale skutečnost, která nám implantuje pod 

kůži abstraktní obrazy, které se pomaly propa-

dají do ztracena našich lichých slov - nebo se 

snad bojíme podívat pravdě do očí?

Maxime, kde je naše sebeovládání? Sna-

žíme se najít cestu k národu a klademe si 

otázku - jsem hrdý, že jsem člověk? Dej nám 

sílu, svatý Václave, ať procitneme za divoké 

bouře, aby nás nesmetla beznaděj a prázd-

nota jenom proto, že máme plný měšec du-

kátů. A co s těmi ubožáky, oběšenými bídou 

pod našimi okny?

Servus, který byl vzorem lásky k rodině a lá-

sky pravdy, nám nechal jeden jediný od-

kaz – ať se podíváme do zrcadla. Co tam 

uvidíme? Vlastní dvojí tvář, rozpolcenou 

společnost se ztrátou paměti a naši pohnu-

tou  minulostí. Snad nám na poslední chvíli 

pomůže Apollón, abychom si konečně uvě-

domili rozvážnost a při každém našem činu 

řídili se nejen rozumem a abychom nikoho 

nikdy neponižovali jenom proto, že má o tři 

dukáty míň a přesto nebo proto dokázali po-

tlačit ješitnost a nevšímavost proti lži a kru-

tosti tak, jak jim dokázal předejít Herakles 

anebo Pythagorasova harmonie považo-

vaná za nejvyšší zákonitost vesmíru; aby-

chom zůstali duchovně bystří ve své mysli 

a sebevědomí, protože pravda a spravedl-

nost je jediné, co má pro člověka neodmys-

litelnou cenu.  

Právě kdy mě oslovila v paměti moudrost, 

kterou OSHO, osvícený Mistr našeho věku 

vložil do díla ŽIVOT, LÁSKA a SMÍCH, po-

chopil jsem mnohé. „Nepokládejte život za 

problém, život je nesmírné a krásné tajem-

ství. Napijte se z něho a bude vám chutnat  

jako nejlepší víno“.

A právě proto bychom měli být zodpovědní 

za své počínání, za to, jak budou žít naše 

děti, abychom se bez uzardění mohli i po lé-

tech podívat do zrcadla svědomí a uvědomili 

si, že stálo za to žít ...

 Autor (rodák z Jaslovských Bohuníc, 

ročník 1944) je básnik a publicista, žije 

v Prahe, tvorí po česky i po slovensky

Ilustračná fotografia: Jiří Nosek ml.

Motto 

Filozofi e života je pozitivní v nás jen tehdy, když ji sami dáme duchovně čistý 

rozměr.
ľovania finančnej pomoci, ktorá patrí do vý-

lučnej rozhodovacej právomoci samotných 

členov vlády, nebudeme považovať za ne-

prípustné, ak napríklad v prípade dvoch rov-

nocenných projektov s rovnakou kvalitou 

a rovnakým výsledným efektom uprednostní 

starostu či primátora za vládnu koalíciu,“ vy-

hlásil. A aby toho nebolo málo: „Nevidíme 

nič zlé na tom, že tam, kde to zákon umož-

ňuje, budeme podporovať našich starostov, 

pretože prospech z takejto podpory budú 

mať všetci obyvatelia príslušných obcí ... 

bez ohľadu na to, koho volili,“ dodal napo-

kon. 

Týmito vyjadreniami premiér občanom 

vlastne odkázal, že v oblasti čistoty verej-

ného života nemá ambíciu dodať svojej poli-

tike vyššiu pridanú hodnotu. Občania dostali 

jasný signál pre komunálne voľby – vyberte 

si koho chcete, ale keď zvolíte toho nášho, 

budete sa mať lepšie. Premisou tak na-

miesto snahy o neustále zlepšovanie správy 

vecí verejných zostáva zásada „oko za oko, 

zub za zub“.  

Úroveň politických diskusií dobre ilustrovala 

aj mimoriadna schôdza k odvolávaniu mi-

nistra spravodlivosti Štefana Harabina. Ná-

rodná rada SR sa vtedy na jeden deň ako 

keby posunula  do rokov dávnominulých. 

Navrhovateľ, podpredseda KDH a exminis-

ter spravodlivosti Daniel Lipšic, si od Hara-

bina vypočul: „Pôjdeš do basy, ty hajzel!“ 

Harabin si neodpustil ani narážky na Lipši-

cov židovský pôvod. A V. Mečiar chcel, aby 

parlament uložil orgánom činným v trestnom 

konaní zaoberať sa spôsobom, akým Lipšic 

získal predložené dokumenty – pričom spo-

chybnil ich hodnovernosť. Generálny proku-

rátor však potvrdil pravosť Lipšicových ma-

teriálov. 

Namiesto vyvrátenia tvrdení o kontaktoch 

s údajným šéfom albánskej mafie Bakim Sa-

dikim Harabin dokázal iba prskať jedovaté 

sliny. Minister spravodlivosti SR si to v roku 

2008 môže dovoliť. 

 Autork je novinár

politika
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Bolo to približne pred 150 rokmi, v čase, 

keď bol takýto zámer nevídaný, priekop-

nícky. A samozrejme, aj nevídane ťažký. 

Gustáv Reuss mu obetoval toľko síl, že by 

si bol určite zaslúžil dožiť sa 16. septembra 

1862, keď sa v Revúcej otvorili brány pr-

vého slovenského gymnázia...

Založenie tejto školy sa stalo v dejinnom vý-

voji Slovenska obrovským, možno stále ne-

doceneným medzníkom. Bola to prvá úplná 

(osemročná) stredná škola – všetky pred-

mety sa vyučovali v materinskom jazyku 

a od roku 1868 v ňom študenti aj maturo-

vali. Gymnázium zohralo kľúčovú rolu vo  vý-

Budovu prvého 
slovenského gymnázia 
v Revúcej čaká obnova 
Láska k múdrosti
Ktovie, čo všetko mal na mysli jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov Martin Kukučín, keď napísal: „Oduševnenie 

je sila, pred ktorou musí všetko uhnúť.“ Možno mal na mysli aj jedinečné pôsobenie dr. Gustáva Reussa, rodáka z gemerského 

mestečka Revúca, tamojšieho evanjelického kňaza, ktorý neúnavne a dlhý čas horlil za vytvorenie slovenskej strednej školy. 

  Mária Krivušová

chove národne uvedomelej inteligencie; 

stalo sa však aj centrom, kde sa presadzo-

vali nové metódy a formy vyučovania. Vydá-

vali sa tu prvé slovenské učebnice, budovala 

knižnica, prírodovedné zbierky, podporovalo 

ochotníctvo, publicistická a literárna činnosť 

študentov i profesorov. Gymnázium v Revú-

cej dokonca o rok predchádzalo aj založe-

niu Matice slovenskej. V tom čase bola Re-

vúca jedným z centier železiarstva, miestom 

čulého ekonomického a kultúrneho rozvoja, 

spolkovej činnosti, vzdelanosti.

Do gymnázia prichádzali vlastne ešte deti vo 

veku 11-12 rokov (už spomínaný Martin Ku-

kučín prišiel ako desaťročný). Domov (väčši-

nou na povozoch) sa dostali iba na Vianoce, 

Veľkú noc a vakácie, ako sa vtedy vravelo 

letným prázdninám. Rodičov mali ďaleko – 

pochádzali totiž z celého Slovenska, Čiech 

a Moravy, dokonca z Korutánska, Pruska 

i Belehradu. Výrazom skutočnej pokroko-

vosti bol fakt, že hoci išlo o gymnázium slo-

venské, vzdelávali sa na ňom aj synovia 

z maďarských, českých a inonárodných ro-

dín, nielen evanjelici, ale aj príslušníci iných 

konfesií. Základom vzdelávania bol de-

mokratický, kresťanský a národný prístup.

Poslucháči študovali slovenčinu, latinčinu, 

nemčinu, maďarčinu, gréčtinu, matematiku, 

prírodovedu, fyziku, telocvik a spev (po ce-

lých osem rokov) – a najmä mudroľubec-

tvo. Je to vtedajší slovenský názov filozofie, 

ale keď sa človek bližšie zoznámi s okolnos-

ťami, pochopí, že nešlo len o predmet, ale 

o skutočnú, hlbokú lásku k všestrannej ľud-

skej múdrosti a poznaniu, ktorú tu posluchá-

čom učitelia vštepovali celým svojím bytím. 

Skúšky boli verejné, „pred celým kostolom“ 

a mestom, písomné i ústne, dokonca s uve-

dením poradia medzi spolužiakmi. Za dva-

násť rokov existencie prvého slovenského 

gymnázia ním prešlo spolu 566 študentov. 

Je neuveriteľné, že školu nadšení organi-

zátori vybudovali a udržiavali len zo zbierok 

a milodarov slovenského ľudu, za nemilosti 

a podozrievania štátnych úradov z rozširo-

vania panslavizmu. Napriek tomu sa aktéri 

úspešne podujali aj na výstavbu väčšej bu-

dovy. Tá slúžila iba veľmi krátko, pretože 

v roku 1874 maďarské úrady školu násilne 

zatvorili a všetok majetok zhabali. Maďari-

začný tlak sa ukázal v plnej sile. 

V pôvodnej budove so statusom národnej 

kultúrnej pamiatky je dnes múzeum. Bu-

dova je malá, má iba tri učebne: až sa náv-

števník čuduje, ako sa tu mohlo pomestiť aj 

tých prvých 42 študentov, ktorí tu tiež obedo-

vali a večerali. Ekonomická skromnosť tu mu-

sela byť celkom iste doma. V nijakom prípade 

však nespôsobila skromnosť ducha, ktorý, 

naopak, sa tu rozvinul ako nikdy predtým. 

Budovu gymnázia, našťastie, nepostihol 

krutý osud viacerých iných pamiatok, kto-

rým je viditeľné chátranie, napriek tomu po-

trebuje nové impulzy a investície. Mesto Re-

vúca preto od 1. augusta t. r. do 1. augusta 

2009 vyhlásilo verejnú zbierku na rekon-

štrukciu a modernizáciu budovy gymnázia. 

Môžu na ňu prispieť všetci, ktorí si uvedo-

mia, že táto inštitúcia bola jedným z koreňov 

našej národnej vzdelanosti. 

 Autorka je novinárka, žije v Bratislave

Foto: Ján Repka

Prispieť môžu i naši čitatelia:

Číslo účtu: 2001962008/5600

www.revuca.sk

Učiteľský zbor z roku 1868
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Štefan Banič sa na-

rodil 23. novembra 

1870 a jeho osud 

sa v mnohom po-

dobal osudom tisí-

com jeho rovesní-

kom. Po skončení 

základnej školy sa 

zamestnal ako poľnohospodársky pracovník 

na Pálfiho majetkoch. Neskôr sa vyučil za 

murára a pracoval i na stavbe smolenického 

zámku. Na Slovensku sa v tom období ob-

živa hľadala veľmi ťažko, preto sa rozhodol 

skúsiť šťastie v Amerike. Roku 1907 si zbalil 

kufor a odcestoval do ďalekej cudziny – za-

kotvil v meste Greenville v Pensylvánii. Pra-

coval najprv v miestnych baniach, neskôr 

v továrni na poľnohospodárske stroje a ná-

radie. Zamestnávatelia si ho celkom obľúbili, 

pretože vo voľnom čase čítal technickú lite-

ratúru a podal niekoľko praktických návrhov 

na zlepšenie výroby vo fabrike.   

Vynálezy ako záľuba

Technika a najmä rozličné technické vyná-

lezy boli veľkou záľubou Š. Baniča už od-

mala. Najväčšmi ho však fascinovala letecká 

technika a po príchode do Ameriky mal viac 

možností venovať sa práve tejto záľube. Celý 

svet v tom čase vzrušovali lety prvých lieta-

diel, najmä bratov Wrightovcov a Š.Banič ta-

kisto patril k ich veľkým obdivovateľom – tú-

žil preto zostrojiť niečo významné, čo by sa 

dalo uplatniť v letectve. Jeho konštrukčné 

pokusy vari najviac ovplyvnil zážitok s tragic-

kou leteckou nehodou, ktorej bol svedkom, 

aj keď v počiatkoch motorového lietania to 

nebolo nič výnimočné. 

Banič začal vážne rozmýšľať nad tým, ako by 

sa dalo pomôcť letcom, aby v prípade poru-

chy ľahko opustili neovládateľné lietadlo. Usi-

lovne študoval všetky dovtedajšie vynálezy 

v tejto oblasti, kreslil, vymýšľal, počítal, až sa 

mu podarilo načrtnúť konštrukciu padáka, 

(Ne)známy konštruktér
  Jozef Leikert

Štefan Banič
(23. 11. 1870 – 2. 1. 1941)

vynálezca padáka

„Nech je známe, že ja, Stephan Banič, pôvodom z Rakúsko-uhorského cisárstva, usadený v Greenville, okres Mercer, štát 

Pennsylvánia, vynašiel som isté nové účelové zlepšenie padákov, o čom podávam v nasledujúcom podrobné vysvetle-

nie“, písalo sa v osvedčení americkej patentovej listiny z augusta 1914. Týmto vynálezom sa rodák zo Smoleníc pri Trnave 

preslávil na celom svete, aj keď sa môže zdať, že koncom 19. storočia, ktoré je význačné prevratnými objavmi, to nebolo 

nič výnimočné. 

ktorá sa odlišovala od predchádzajúcich ob-

javov. Padák už nemal tvar dáždnika, pod kto-

rým človek visel. Baničov padák sa upevňo-

val priamo na telo pomocou popruhov pod 

pazuchami. Tým bol odlišný aj od dnešných 

padákov, pri ktorých výsadkári voľne visia na 

lanách. Nevýhodou Baničovho padáka bol 

značne obmedzený pohyb parašutistu. No 

napriek týmto nedostatkom to bol v tom čase 

ojedinelý objav. Napokon, Banič bol jedným 

z mála konštruktérov, ktorý si dal zapísať ob-

jav v Amerike i na Slovensku. V patentovej lis-

tine, ktorá sa zachovala dodnes, sa píše, že 

sa jemu a jeho dedičom priznáva oprávnenie 

na patentovanie vynálezu na obdobie sedem-

nástich rokov a že osobitné právo vyrábať, 

používať a predávať uvedený vynález prislú-

cha len Spojeným štátom. 

Ak by sa nebola zachovala táto patentová lis-

tina vydaná pod číslom 1 108 484, u nás by 

nikto nevedel, že skromný slovenský vyná-

lezca zasiahol do dejín svetového letectva. Žiaľ, 

o tomto v tom čase výnimočnom konštrukčnom 

počine sa našlo veľmi málo materiálov, navyše 

aj tie, čo zostali, sú neúplné a skreslené. Pri-

bližnú predstavu o vynáleze si môžeme urobiť 

iba z technických výkresov, ktoré sa zachovali. 

Odvážny zoskok

Ešte pred vydaním patentového oprávne-

nia sa v Amerike Štefanovi Baničovi poda-

rilo s pomocou priateľa vytvoriť aj prototyp 

svojho padáka a keď americké úrady trvali na 

praktickej skúške vynálezu, naplánoval skú-

šobný zoskok. Uskutočnil sa 3. júna 1914 

zo strechy pätnásťposchodovej budovy vo 

Washingtone. Odvážny konštruktér si upev-

nil na telo padák a pred očami zástupcov 

patentového úradu amerických leteckých síl 

a stoviek zvedavcov zoskočil. Pokus sa vy-

daril, patentový úrad udelil vynálezu patent 

a vynálezca sa aspoň krátky čas tešil popu-

larite a záujmu verejnosti a odborníkov. Po-

tom nasledovali aj ďalšie zoskoky z lietadla.  

Bol však sklamaný, keď vynález predložil zá-

stupcom amerického vojenského letectva, 

ktorí ho síce odkúpili, ale do výstroja voja-

kov nikdy nezaviedli. Americké letectvo to-

tiž počas prvej svetovej vojny padáky nepo-

užívalo. Jediným zadosťučinením bolo, že 

sa Štefan Banič stal členom Americkej spo-

ločnosti na podporu letectva (The American 

Society for Promation of Aviation). 

Aj v prípade Štefana Baniča sa neskôr po-

tvrdilo známe príslovie „Sláva – poľná tráva“. 

Vynálezcovi padáka sa veľa slávy, ani bohat-

stva nedostalo. Ani život v Amerike ho ne-

uspokojoval a čoraz viac ho to ťahalo naspäť 

domov. Roku 1920 sa vrátil do rodnej obce 

a žil tam skromne ako murársky majster až do 

smrti. Medzi jeho ďalšie záľuby patrila príroda 

a v roku 1929 sa znovu preslávil, keď s bra-

tom a Imrichom Vajsáblom objavili jaskyňu 

Driny, ktorá bola verejnosti sprístupnená roku 

1934. V najbližšom okolí tohto muža poznali 

aj ako vychýreného ovocinára. 

Známy–neznámy konštruktér, vynálezca pa-

dáka, zomrel 2. januára 1941 vo svojom ro-

disku. Jeho výnimočnosť pripomína tabuľa 

na rodnom dome a pamätník pred budovou 

letiska v Bratislave.

 Autor je historik, vysokoškolský

pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu
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 Komora oslávi o rok desaťročnicu 

existencie. Aká bola jej cesta od za-

čiatku až doteraz? 

Osobne som bol vo funkcii dva aj pol roka 

a vskutku, na budúci rok si pripomenieme 

už 10. výročie vzniku. Z môjho pohľadu 

tento historický kontext ani nejako nevní-

mam, môžem hodnotiť len obdobie, po-

čas ktorého som zastával funkciu výkon-

ného riaditeľa. Keď som nastúpil, bol som 

v podstate krízovým manažérom, veď or-

ganizácia vtedy nevykonávala takmer ni-

jakú činnosť. Mala minimum členov, ale 

– našťastie – predstavenstvo zastávalo ná-

Slovensko-české obchodné 
vzťahy v dobrých rukách
Rozhovor s výkonným riaditeľom SČOK Radkom 
Šoltysom

Ako to už v živote býva, nielen ľudia, ale aj organizácie či inštitúcie zažívajú obdobia tu lepšie, tu horšie. Slovensko-česká 

obchodná komora so sídlom v Prahe, založená v roku 1999, pozná jedno i druhé. Do 31. augusta 2008 bol jej výkonným 

riaditeľom Radek Šoltys, ktorého sme v súvislosti s ukončením jeho pôsobenia v tejto funkcii požiadali o rozhovor.

zor, že by bola škoda, aby zanikla. Ponuku 

postaviť komoru na nohy som privítal, hoci 

o česko-slovenských ekonomických vzťa-

hoch som mal vtedy len nedostatočné ve-

domosti. Vniknúť do problematiky však na-

pokon nebolo až také ťažké, pretože pri 

mne stál celý rad ľudí, ktorí mi pomohli. 

Takže, hodnotím. Na začiatku, hovorím 

o roku 2006, sme mali sedemnásť čle-

nov – dnes 45. V roku 2005 počet akcií 

– nula, v tomto roku prakticky každý me-

siac jedna. Myslím, že komora si postupne 

nachádza miesto, ktoré jej patrí v boha-

tom pradive česko-slovenských hospodár-

skych vzťahov. 

 Kde vidíte hlavné možnosti pôsobe-

nia komory v podmienkach, keď obidva 

štáty sú členmi Európskej únie a hos-

podárska politika je do značnej miery 

unifikovaná? 

Máte pravdu, celý rad predpisov sa tvorí 

v Bruseli a sú to unifikované predpisy. Na 

druhej strane rozdiely v ekonomických 

vzťahoch medzi dvojicami či menšími sku-

pinami štátov existujú aj naďalej. Rov-

nakú otázku ako mne by ste mohli polo-

žiť riaditeľovi Taliansko-českej obchodnej 

komory, Francúzsko-českej obchodnej 

komory, Nemecko-českej obchodnej ko-

mory atď. Predpokladám, že všetci by od-

povedali rovnako – a to, že činnosť dvoj-

stranných obchodných komôr má význam 

a pevné miesto v štruktúre bilaterálnych 

ekonomických vzťahov. V prvom rade ju 

považujeme za platformu na stretanie sa 

podnikateľov z oboch krajín. U nás, vo 

vzťahoch medzi ČR a SR, odpadá jazy-

ková bariéra, ktorá existuje v tých ostat-

ných prípadoch, takže český podnikateľ 

môže zdanlivo kedykoľvek zájsť na Slo-

vensko a získavať informácie vlastnými si-

lami, resp. i naopak. Napriek tomu takéto 

spoločné zoskupenie má svoj význam, 

ktorý spočíva v stretaní sa, v hľadaní no-

vých obchodných príležitostí, a to nielen 

medzi SR a ČR, ale aj pri spoločnom pre-

nikaní na tretie trhy. 

 Ako sa dá charakterizovať štruktúra 

členskej základne?

Medzi členmi sú menšie i väčšie spoloč-

nosti, české i slovenské, zo všetkých ob-

lastí podnikania. Od právnych služieb cez 

účtovníctvo a cestovný ruch až po výrobné 

podniky, napríklad z oblasti farmácie, au-

tomobilového priemyslu, železiarstva a i.. 

Takže štruktúra je veľmi široká. Platí to aj 

z hľadiska veľkosti obratu - členmi sú firmy, 

ktoré majú obrat vo výške desiatok milió-

nov korún a sú tam ďalšie, ktoré majú mi-

liardový obrat. Myslím si, že je našou vý-

hodou, ak zloženie našich členov je práve 

takéto pestré.  

 Má ešte komora potenciál rastu?

Celkom iste áno. Povedal by som, že dnes 

sme zhruba v polovici cesty, kam by sme 

sa chceli dostať. V ďalších rokoch sa ch-

ceme priblížiť k stovke členov, ale na zá-

klade doterajších skúseností vidíme, že vý-

voj musí byť organický. Komora musí rásť 

prirodzene, nemožno robiť nejaké umelé 

a jednorazové náborové akcie, ani by ne-

mali význam. Cieľom je, aby sa komora 

stala reprezentatívnym združením podni-

kov zameraných na činnosť v oboch štá-

toch. 

Radek Šoltys sa narodil v Prahe roku 1976. 

(Ako sa nám zveril, jeho rodinné korene preu-

kázateľne siahajú až do roku 1621, kedy bol 

jeden z predkov po bitke na Bielej hore po-

pravený na Staromestskom námestí). V roku 

1994 ukončil Českoslovanskú akadémiu ob-

chodnú Dr. Edvarda Beneša, neskôr sa však 

prekvapujúco venoval vážnej hudbe – dva 

roky študoval klasický spev na pražskom kon-

zervatóriu a vystupoval aj v zahraničí, potom 

sa však vrátil k pôvodnému ekonomickému 

zameraniu.

 V roku 1998 pôsobil ako vedúci odboru ko-

munikácie a tlačový hovorca na Ministerstve 

pre miestny rozvoj ČR. V nasledujúcich ro-

koch sa venoval práci v oblasti komunikácie 

a marketingu a spolupracoval s poprednými 

domácimi  agentúrami. V roku 2006 sa stal 

výkonným riaditeľom Slovensko-českej ob-

chodnej komory. Od 1. septembra 2008 je 

riaditeľom kancelárie prezidenta Hospodár-

skej komory ČR.

  Jozef Gáfrik
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 S ktorými organizáciami spolupracu-

jete?

Komunikácia so štátnou správou je bezprob-

lémová, čo platí aj o SR, aj o ČR. Sem za-

hŕňam  takisto obe veľvyslanectvá – v Prahe 

a v Bratislave, ktoré nám veľmi vychádzajú 

v ústrety. Zamerali sme sa tiež na spolu-

prácu so Slovenskou agentúrou pre rozvoj 

investícií a obchodu SARIO, s ktorou sme 

v úzkom kontakte . Čo sa týka ďalších inštitú-

cií na Slovensku – vzájomne o sebe vieme, 

ale bližšie väzby tam v tejto chvíli nie sú. 

 A pokiaľ ide o formy práce?

Akcie komory možno rozdeliť na pravidelné, 

nepravidelné a bilaterálne. Medzi pravi-

delné, okrem riadneho valného zhromažde-

nia raz za rok, sem patria aj rôzne stretnutia 

našich členov. Uviedol by som aspoň pra-

covné raňajky, ktorých bolo doteraz sedem. 

Ich hosťami bol trebárs minister a predseda 

legislatívnej rady vlády ČR Cyril Svoboda, 

poslanec Európskeho parlamentu Vladi-

mír Železný, guvernér ČNB Zdeněk Tůma 

či prezident spoločnosti Ness Europe Ivan 

Hruška. Zo slovenských predstaviteľov sme 

sa stretli o. i. s ministrom hospodárstva Ľu-

bomírom Jahnátkom. Najnovšie toto podu-

jatie usporadúvame už nielen v Prahe, ale 

aj v Bratislave, na českom veľvyslanectve 

v SR, ktoré nám otvára pohostinnú náruč. 

 

 Ako sa vo vašej činnosti odzrkadľuje 

fakt zavedenia eura v Slovenskej repub-

like?

Tejto problematike sa venujeme dlhodobo. 

Už vlani sme na stretnutí českých a slo-

venských podnikateľov privítali zástupcov 

Českej národnej banky i Národnej banky 

Slovenska,  Vladimíra Tomšíka a Petra Šev-

covica. T. r. sa na stretnutí zúčastnil aj Igor 

Barát ako splnomocnenec vlády SR pre za-

vedenie eura. Vypočuli sme si tam aj zau-

jímavý referát zo Slovinska, ktoré už euro 

Malá anketa 
členov komory
Slovensko-české obchodné kontakty sú 

a budú veľmi čulé – a činnosť našej komory 

prispieva k ich ďalšiemu rozvoju. Táto činnosť 

nie je pritom formálna. Veľký krok vpred sme 

urobili aj vďaka úsiliu odchádzajúceho výkon-

ného riaditeľa. V uplynulých dvanástich mesia-

coch sa uskutočnilo viacero zaujímavých pod-

ujatí s bohatou účasťou. Som presvedčený, 

že komora má svoje opodstatnenie. Okrem 

iného to potvrdzuje aj rastúci počet členov.

Ing. Pavol Hozlár, Incheba Praha, 

riaditeľ obchodnej stratégie 

Do komory sme vstúpili najmä preto, že ch-

ceme, aby sa z nej stala reprezentatívna 

platforma na prehlbovanie hospodárskych 

kontaktov medzi oboma štátmi. Ostatne, Že-

leziarne Podbrezová podnikajú v ČR veľmi 

intenzívne. I zásluhou R. Šoltysa komora 

v posledných dvoch rokoch ukázala, že ide 

správnym smerom. 

Čestmír Němec, ŽP Trade Bohemia, Praha, 

riaditeľ 

Členstvo v komore záujemcom pomáha udr-

žať si prehľad o vývoji ekonomických vzťahov 

medzi ČR a SR. Cením si i možnosť nadvä-

zovať nové kontakty, pretože v odbore, v kto-

rom podnikám – cestovnom ruchu – je to mi-

moriadne dôležité. Myslím si, že komora by 

mohla umožňovať i prepojovanie činnosti 

s inými organizáciami, ktoré si takisto kladú za 

cieľ rozvoj česko-slovenských vzťahov – napr. 

s menšinovými národnostnými združeniami. 

Dr. Viliam Paulíny, hoteliér, Praha

zaviedlo a môže teda odovzdať prvé skúse-

nosti. Ak môžem hovoriť za našich členov, 

tak z diskusií vyvodzujem, že slovenské 

rozhodnutie zaviesť euro vítajú. Čo sa týka 

zavedenia jednotnej európskej meny v ČR, 

tu by privítali  jasný termín, kedy sa tak 

stane. Problematika eura ma osobne za-

ujíma, a preto sa jej chcem venovať aj na 

mojom novom pôsobisku, v Hospodárskej 

komore ČR. 

 Odchádzate teda z funkcie výkon-

ného riaditeľa spokojný?

Povedal by som, že aj áno, aj nie. Spokojný 

som, že sa mi podarilo zo zanikajúcej ko-

mory vybudovať živý organizmus, ktorý fun-

guje, ktorý dáva o sebe vedieť, ktorý má 

určité renomé a ktorý organizuje nanajvýš 

potrebné akcie. Nie som však celkom spo-

kojný s vývojom počtu členov, ale treba si 

uvedomiť, že za získavaním členov je dlho-

dobá práca. Je to beh na dlhú trať. 

 Autor je novinár

Foto: SČOK

Podnikatelské fórum 2008

Radek Šoltys, tu v úlohe riaditeľa golfového turnaja
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Ako politik a spisovateľ veľa diskutuje s mla-

dými. Väčšinou však z diskusií býval skla-

maný. O našej nedávnej minulosti vie mladá 

generácia žalostne málo. Ak, tak iba z rozprá-

vania majiteľov pravdy, ktorí si začali písať ži-

votopisy po roku 1989. Práve preto Jozef Ba-

náš premýšľal, čo s tým. Pomohol mu ktosi, 

s kým nepočítal. Život. Napísal mu príbeh.

17. augusta 1968 sa vo Vysokých Tatrách zo-

známil s Thomasom. 21. augusta 2007 sa 

v Mukačeve zoznámil s Ivanom. V auguste 

1969 strávil u Thomasa mesiac v západnom 

Nemecku. ,,O rok prídeš k nám do Brati-

slavy“, pozýval ho Jozef. ,,Prídem“, volal za 

odchádzajúcim vlakom na nástupišti v Kolíne 

nad Rýnom. Na jar 1970 sa zatvorili hranice 

na dvadsať rokov. Ostala mu po ňom čier-

nobiela fotografia a spomienka na úžasné 

debaty s ním a jeho priateľmi o živote, poli-

tike, slobode, priateľstve, láske. Na Vianoce 

2005 dostal Jozef pod stromček obálku od 

staršej dcéry Márie, ktorá pracovala v Mní-

chove v Európskom patentovom úrade. Otvo-

ril ju. Z fotografie na neho hľadel neznámy, 

máličko prešedivený muž. ,,Vieš, oci, mama 

s Adelkou ma poprosili, aby som našla tvojho 

priateľa“.  Thomas sa našiel po 37 rokoch.

J. Banáš je jednoducho frajer. S cťou a čis-

tým štítom zvládol súboje mladosti, dospe-

losti, rodiny, politiky, lásky a nenávisti. Mys-

lel som si (ako jeho priateľ), že ho poznám 

dobre, ale až v románe „Zóna nadšenia“ som 

ho spoznal dokonale. Nezvyčajne odvážne 

sa ,,vyzliekol z duše a tela“ a šokujúco otvo-

rene, spôsobom ,,kódu da Vinciho“, priblí-

žil vlastné dramatické skúsenosti s vysokou 

domácou i medzinárodnou politikou, diplo-

maciou a tajnými službami. Tento román po-

staví na nohy mnohých, no nie všetci auto-

rovi po jeho prečítaní zatlieskajú.

Priznám sa, že rukopis tejto knižky som čí-

tal medzi prvými. A vtedy sa vo mne tiež za-

čala vytvárať akási zóna nadšenia z toho, že 

každé dielo žije už aj pred dokončením. Aj my 

sme si s J. Banášom vytvorili zónu nadšenia 

už pred pätnástimi rokmi a ostávame v nej aj 

naďalej. V nekonečných rozhovoroch o vše-

ličom. Do deja dramatického príbehu pria-

teľstva a lásky som skočil na jeden nádych. 

Poodkryl mi totiž obdobie, o ktorom mi roz-

právali rodičia. Nie sami od seba. Pýtal som 

sa ich. Nikdy ma totiž nezaujímali verzie ma-

jiteľov pravdy a najmä nie tých, ktorí si svoje 

nové životopisy začali písať po roku 1989. 

Banáš nie je a nikdy nebol –  či presnejšie 

ani nemal záujem a snahu stať sa ním – maji-

teľom pravdy. Je spolumajiteľom strhujúceho 

príbehu, s ktorým sa prišiel podeliť. Poodha-

liť všetko „obyčajné, ľudské“.  Ak by sa tváril 

ako majiteľ pravdy, nakope ho do zadku nie-

len generácia jeho rodičov, ale i rovesníci. 

A mladí by čiernobiele videnie odhalili tiež.

J. Banáš neponúka iba vlastný príbeh, ale aj 

príbehy tých, ktorých mu život prihral do cesty. 

Príťažlivú Sašu, mladého Thomasa Anger-

manna a ďalších. Pospájať ľudským,  zrozu-

miteľným spôsobom nemenné historické fakty 

dokáže málokto. Pozorný čitateľ ich nájde pí-

sané kurzívou v úvode jednotlivých prelomo-

vých kapitol. Aj to patrí k spisovateľskému ume-

niu.  V auguste 1968 mal autor knihy necelých 

dvadsať. O niečo menej ako tí najmladší, kto-

rým dal rukopis prečítať. Pre nich je to obdobie 

neznáme a vzdialené. Majú šancu dostať sa do 

obrazu. Ba dokonca pouvažovať o tom, kto sa 

skrýva za jednotlivými pozmenenými menami. 

Indície sú viac než napínavé. Verím, že po pre-

čítaní tejto knižky na zónu nadšenia nezabudnú 

a vytvoria si svoju vlastnú.

Koncom augusta uviedli román do života 

básnik a prekladateľ Ľubomír Feldek s Joze-
Stretnutie po rokoch – autor románu s priateľom Thomasom Angermannom

,,Nikto nie je zbabelý z princípu. Ľudia zlyhávajú pod tlakom života, ktorý nežijú len niekoľkí statoční. Ak niekto obviní 

svojho blížneho bez dôkazu zo zbabelosti, tak preto, lebo sám by bol v podobnej situácii zbabelý“, píše v prológu románu 

„Zóna nadšenia“ Jozef Banáš. 

  Juraj Soviar
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fovou mladšou dcérou –  televíznou a roz-

hlasovou moderátorkou Adelou. Divadlo 

West v centre Bratislavy (niekdajšie legen-

dárne kino Slovan) bolo preplnené. Úryvky 

z knižky čítal herec Ľubo Roman. 

A už len dodávam, že román „Zóna nad-

šenia“ bude okrem nemeckého a anglic-

kého jazyka preložený i do češtiny. Nebude 

oň teda ochudobnený ani český čitateľ. 

A verme, že kto bude chcieť, stretne sa s au-

torom osobne na pražskom krste diela.

 Autor je redaktor denníka Hospodárske 

noviny, Bratislava.

Foto: archív J. Banáša

Jozef Banáš podpisuje knihu hercovi Štefanovi Skrú-
canému

Toto obdivuhodné dedičstvo dnes ožíva 

v historickej scenérii prekrásnych zámkov, 

všade tam, kde sa nájde duša, čo túto tra-

díciu oživí. 

Privítať treba preto i iniciatívu vynikajúceho 

slovenského umelca Petra Dvorského, 

ktorý spojil svoje meno s Jaroměřicami nad 

Rokytnou. Umne využil pôvab malej hor-

skej dedinky so skvostným stavebným zá-

mockým klenotom a dal impulz muzikál-

nemu sviatku, ktorý každé leto láka tisíce 

návštevníkov.

Vďaka odvážnym organizátorom a štedrým 

mecenášom, priaznivcom opernej a ko-

mornej hudby, sa tu zrodili medzinárodné 

hudobné slávnosti, zaštítené umeleckým 

menom slovenského tenoristu. Do tejto 

úlohy speváka povýšila jeho nesporná 

umelecká popularita a  celý rad úspechov 

na svetových operných scénach. Zámer 

sa vydaril, samozrejme, aj vďaka obeta-

vosti a vytrvalosti moravských organizáto-

rov. Podujatie dovŕšilo práve desiaty ju-

bilejný ročník a hodlá v umeleckom úsilí 

pokračovať aj potom, čo P. Dvorský pre-

vzal funkciu riaditeľa Štátnej opery v Koši-

ciach.

Umelec a jeho oddaní spolupracovníci 

nezaspali na vavrínoch. Ako oslavu jubilea 

usporiadali v Jaroměřiciach a v priľahlých 

obciach rozšírenú prehliadku, ktorá v prí-

rodnom a stavebnom rámci celého pod-

manivého okolia vynikla o to viac. Usporia-

datelia získali do programu Linhov súbor 

starých nástrojov v modernej interpre-

Jaroměřice nad 
Rokytnou:
Hudobný ohňostroj všetkých farieb

  Jiří Vitula  

tácii, vokálny súbor Gentlemen Singers 

i skupinu Kale, ktorá sa špecializuje na 

cigánsku hudbu. Slovenský folklórny sú-

bor Lúčnica tu v akomsi predstihu oslávil 

60 rokov existencie. Brniansky Český fil-

harmonický zbor a olomoucká filharmónia 

s dirigentom Pavlom Šnajdrom a sólistami 

Mariou Fajtovou, Janou Wallingerovou, 

Michalom Lehotským a Richardom No-

vákom poskytli mohutnú umeleckú kulisu 

pre záverečné árie v Beethovenovej Óde 

na radosť, keď predtým celé zhromažde-

nie pozdravila slávna ruská speváčka Je-

lena Obrazcovová. Hudobný ohňostroj na 

záver zažiaril ako sľubný príspevok do bu-

dúcnosti a prísľub skvelých festivalových 

zajtrajškov.

 Autor je publicista a popredný český 

muzikológ, žije v Brne 

Foto: archív festivalového výboru

Veľká a nehynúca hudobná kultúra bývala po stáročia doma v zátiší vníma-

vých stredoeurópskych šľachtických rodov. Pestovala sa tak trochu skryte 

na hradoch, v kaštieľoch a zámkoch. Jej aktérmi však neboli len majetní 

mecenáši, ale aj tvorcovia a interpreti, majstri hudobných nástrojov. Tak sa 

v ústraní rodili veľké diela, ktoré preklenuli stáročia a dodnes žijú v noto-

vých osnovách. Aj v súčasnosti z nich čerpajú významní sólisti i rôzne ko-

morné súbory.

Multikulturní centrum Praha Vás zve na 

pátý ročník festivalu

DIALOG KULTUR 2008
Sousedé od vedle

věnovaného střetávání a prolínání 

rozličných kultur, jazyků a náboženství 

v České republice,

který proběhne v Praze od 2. do 5. října 

2008.

Polévková soutěž

  zastavte se v sobotu 4. října mezi 

16.00 a 19.00 hodinou v pasáži Lucerna 

a při bohatém doprovodném programu 

ochutnávejte a vybírejte nejlepší polévky 

uvařené zástupci spolků cizinců 

a národnostních menšin žijících v ČR. 

  slovenská fazolová polévka přijde na 

řadu v 18. 00 hodin a doprovodí ji taneční 

vystoupení souboru Limbora. Připravil Klub 

slovenské kultury.

Celkový program festivalu najdete na

www.mkc.cz.
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Veľké stalinské sťahovanie. Keď v rokoch 

1927-1953 sovietsky vodca J. V. Stalin rea-

lizoval veľké presídľovacie dielo v celom vte-

dajšom Sovietskom zväze, akoby kládol ča-

sované bomby na územia zväzových republík. 

Terorom prostredníctvom NKVD (tajná služba, 

predchodkyňa neskoršieho Výboru pre bez-

pečnosť, známeho pod skratkou KGB, pozn. 

red.) uviedol do pohybu národy, národnosti či 

etnické skupiny a nastalo veľké sťahovanie. Po 

rozpade Sovietskeho zväzu v každej samostat-

nej republike zostala aj veľká ruská menšina 

a ďalšie menšiny z iných zväzových republík, 

niekedy aj rozdelené štátnymi hranicami. Tak 

je tomu aj v prípade Osetov, ktorí, zdá sa, in-

klinujú skôr k Rusku ako ku Gruzínsku – rov-

nako, ako ruská menšina v Gruzínsku. A aby 

bola celá vec ešte komplikovanejšia, Severné 

Osetsko patrí do Ruskej federácie. 

Nové sebavedomie. Po rokoch chudoby 

a stagnácie Ruska, predovšetkým v 80. a 90. 

rokoch minulého storočia, nastali lepšie časy. 

Rusko, bohaté na suroviny, sa zasa stáva reš-

pektovanou veľmocou a je si toho vedomé. 

Časť príslušníkov ruskej menšiny žijúcej v bý-

valých sovietskych republikách dáva najavo 

výraznú túžbu po opätovnom spojení s novým 

Ruskom. Podobne aj Oseti,  malý národ, roz-

delený štátnou hranicou. Láka ho, podobne 

ako ruské menšiny, splynutie s novou veľmo-

Moskva a Rusko, to nie je 
to isté   Helena Nosková

Moskva a Rusko sú dnes často opakované geografi cké pojmy, raz kvôli zásobovaniu Európskej únie ropou a plynom, raz zase 

v súvislosti s prítomnosťou ruských vojsk v Gruzínsku. Rusko opäť prejavilo mocenské ambície a zdá sa, že mu aj vychádzajú. 

Do hlavného mesta Ruskej federácie sa dnes vydáme prostredníctvom krátkej reportážnej črty našej stálej spolupracovníčky. 

cou i predpokladaný blahobyt Ruska. Jeho 

výkladnou skriňou je Moskva, Petrohrad 

a niekoľko ďalších veľkých miest. Šíra Rus 

je podľa všetkého naďalej chudobná. Ťažko 

však  porovnávať, obyčajný človek z cudziny 

sa dostane na vidiek len zriedkavo. A aj turis-

tické návštevy veľkomiest bývajú krátke, pre-

tože  Moskva a čiastočne aj Petrohrad sú po-

važované za najdrahšie mestá sveta. 

Desaťmiliónová metropola. Veru, mesto 

Moskva má rovnaký počet obyvateľov ako 

Česká republika. Jej obyvatelia sú však odká-

zaní na oveľa menšiu plochu, čo viedlo a ve-

die k čulému stavebnému ruchu i smerom do 

výšky. Príliv cudzincov sa však pohybuje v is-

tých medziach.   

Ako dokazujú aj naše fotografie, Moskva má 

mnoho tvárí. Prelína sa v nej veľa stavebných 

slohov, poznamenaných Byzanciou i Zlatou 

hordou. Výrazný je empír i konštruktivizmus 

a typické sú obrovské sídliská z 50. – 80. 

rokov minulého storočia s mnohoposchodo-

vými budovami. Moskovské panelákové síd-

liská pôsobia dokonca až ako prízrak. Pravo-

slávne kostoly sú rozosiate po celej Moskve 

a dočkali sa aj opráv. Veriaci ich zasa navšte-

vujú kvôli pobožnostiam, krstom i svadbám.

Kráľovná móda. Moskovčania sa nelíšia od Eu-

rópanov a Moskovčanky sa obliekajú  do ná-

ročných strihov šiat z brokátu pretkávaného zla-

tom, mušelínu či zložito zdobeného ľanu 

– dokonca aj vo všedné dni. „Muž sa oblieka 

a žena sa skrášľuje!“ –  je heslom dňa a na uli-

ciach sa naozaj máme na čo pozerať. Vzrás-

tol konzum, a tým aj sebavedomie ľudí. Ešte 

v roku 2002-2003 domáce zvieratá pod dozo-

rom svojich pánov na ulici žobrali s ceduľkou 

„ Prosím, nakŕmte Gríšu!“, priviazanou na krku 

a s hrnčekom na drobné pred labkami. V tomto 

roku aj opustených psov, mačky, kavky a vrany 

miestni obyvatelia pravidelne kŕmia kvalitnými 

konzervami s potravou pre domáce zvieratá.   

Pravda, hovoríme stále len o Moskve, ktorá 

je takpovediac centrom konzumu. Avšak 

napríklad Petrohrad je už v mnohom iný. 

Možno si ho priblížime v niektorom z  budú-

cich čísel Listov.

Zmenu výzoru Moskvy treba vziať na vedomie 

– aj premenu jej obyvateľov. Akí vlastne sú 

súčasní Rusi? Národ, ktorý je nám príbuzný 

jazykom, ale odlišný kultúrou, ktorú svetu ne-

opakovateľným spôsobom priblížili ruskí spi-

sovatelia, maliari, hudobní skladatelia a mnohí 

ďalší  umelci, modelujúci akýsi ideál duše ná-

roda. A tak z času na čas, s dovolením  čitate-

ľov, prerušíme pôvodný seriál a nahliadneme 

do„kuchýň“ iných národov.  

 Autorka je historička a publicistka

Foto z tohtoročného leta: Jiří Nosek

Kremeľ krásny ako vždy Caricyno – znovu postavené cárske letné sídlo, sprí-
stupnené vlani
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Stanica metra Jasenevo, sídlisko a psi žijúci pri stanici

Nová architektúra na brehu rieky Moskvy

Pomník cára Alexandra II.Česká reštaurácia na sídlisku

Chrám  Krista Spasiteľa, v r. 1931 na príkaz Stalina 
zrovnaný so zemou a znovu postavený v r. 1997

Náhodná demonštrácia komunistov z vidieka na Ná-
mestí revolúcie
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Správy a oznamy

Upozornenie! Väčšina programov Klubu sloven-
skej kultúry sa koná v priestoroch Domu národ-
nostných 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 nezme-
nený: 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 národ-
nostných 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, Spá-
lená 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 ve-
rejnosť 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 
chcú pomáhať Klubu slovenskej kultúry v odbor-
ných záležitostiach, nech nám dajú vedieť – te-
lefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kul-
túry, resp. osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Naša programová ponuka

Sobota 13. 9. o 17. 00
Oblastní muzeum v Lounech
Pivovarská 28, Louny
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH KRAJI-
NÁCH
Výstavný projekt KSK a DOMUS-u pri Klube slo-
venskej kultúry o histórii príchodu Slovákov do 
českých krajín a o ich kultúrnom prínose v minu-
losti a v súčasnosti pre ČR. Program pripravili: 
DOMUS pro KSK a Krajské oblastní muzeum 
v Lounech. Výstava bude zahájená 13. 9. 
o 17.00 a potrvá do 23. 11. 2008. Bližšie infor-
mácie: 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 vzá-
jomne“ – Čeština a slovenčina jazyky blízke?“ 
na tému „Česi a Slováci v roku 1948“.

Pondelok 22. 9. o 16.00 
Plzeň
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 Lotyš-
sku/Pobaltí  Výstavu otvorí veľvyslankyňa Lotyš-
ska v ČR J.E: pani Argita Daudze a rektor Zápa-
dočeské univerzity v Plzni Doc.Ing.Josef Průša.. 
Výstavu pripravil Štátny archív Lotyšska v Rige 
pod záštitou Lotyšského veľvyslanectva v ČR  ve 
spolupráci s ÚSD AV ČR a KSK. Mediálny part-
ner: časopis LISTY Slovákov a Čechov. Výstava 
potrvá do 4. 10. 2008.
Vstup voľný.

Streda 24. 9. o 9.00
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
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 značný záujem vás prosíme, aby ste sa 
objednávali dopredu na telefónne čísla KSK, 
t. j. 224 215 085 alebo 724 025 170.

6.10. o 14.00 
Jihočeská univerzita - aula,
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 veľvyslankyne Lotyšska v ČR J. E. Argity 
Daudze. Výstavu pripravil Štátny archív Lotyšska 
v Rige pod záštitou Lotyšského veľvyslanectva 
v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro 1968. Ob-
čanská 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.
Po prezentácii výstavy nasleduje seminár pre štu-
dentov, zameraný na históriu a súčasnosť Lotyšska. 
Seminár otvorí Argita Daudze, moderuje PhDr. Salim 
Murad, PhD, o lotyšskej histórii, kultúre a reáliách 
budú hovoriť Helena Nosková a Lucie Durmanová 
Vstup voľný.

16.10. o 10.00
Aula Ostravské univerzity, Reální 5 
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 veľ-
vyslanectva v ČR v rámci konferencie „Pražské jaro 
1968. Občanská společnost – média – přenos poli-
tických a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV 
ČR a KSK. Mediálny partner: časopis LISTY Slová-
kov a Čechov. Výstava potrvá do 23. 10. 2008.
Po otvorení výstavy nasleduje študentská konfe-
rencia „Rok 1968“, na ktorej budú prezentované 
práce študentov k roku 1968 v ČR, SR, Lotyšsku, 
Litve a Estónsku.
Vstup voľný.

Bližšie informácie o niektorých programoch sa 
dozviete aj na internetových stránkach – www.
klubsk.net

Väčšina programov je fi nancovaná MK ČR 
v rámci dotácií pridelených na rok 2008. 
Niektoré z programov sú pripravené s fi nančným 
prispením MŠMT ČR, Hl. m. Prahy a prípadne 
sponzorov.

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

1. 10. o 15.00  
MIROSLAV MARINČÁK – prednáška o slovenskej 
umeleckej architektúre, pripravená v rámci festi-
valu súčasnej a modernej architektúry „Architec-
ture Week“ . 

2.10. o 17.00 
ČESKOSLOVENSKO 90
ĽUBO STACHO: SLOVENSKO
Profi lová výstava jednej z najvýraznejších osob-
ností súčasnej slovenskej fotografi e. Výstava po-
trvá do 7.11.2008. 

6.10. o 20.00 
Španielska sála, Pražský hrad, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
JAZZ NA HRADE
SK/CK Jazz Band Matúša Jakabčica, Juraj Bar-
toš a Hot House
Slovenský večer v populárnom jazzovom 
programe. Vstupenky na www.jazznahrade.cz  
Pripravila Kancelária prezidenta ČR v spolupráci 
s Veľvyslanectvom SR a SI. 

7.10. o 17.00
DREVENÉ KOSTOLÍKY 
Výstava a prezentácia najnovšieho slovenského 
prírastku do Listiny svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO. Pripravil a prednáša: Dr. Vladimír 
Dudáš. Pripravil SI v spolupráci s Pamiatkovým 
ústavom SR.

9.10. o 20.00
Španielska sála, Pražský hrad, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
Slovenská fi lharmónia so sólistom Mariánom Lap-
šanským. Slávnostný koncert pri príležitosti 90. 
výročia vzniku Československa. Program: Ján 
Cikker – Spomienky. Eugen Suchoň – Symfo-
nietta rustica, Antonín Dvořák – Ôsma symfónia.  
Pripravila Kancelária prezidenta Českej republiky 
v spolupráci so SI.
Ceny vstupeniek: 390 Kč plné vstupné, 150 Kč 
pre študentov a seniorov. 
Vstupenky na adrese www.kulturanahrade.cz 

14.10. o 19.00
Slovenský jazzový klub - MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO. 
Koncert popredného slovenského jazzmana 
a jeho formácie.
www.zeleznak.sk 

16.10. o 19.30 
Jeruzalemská synagóga, Jeruzalemská ul., Praha 1
JOZEF LUPTÁK
Koncert popredného slovenského violončelistu 
s premiérovými kompozíciami.
Vstupenky na internetovej adrese vstupenky@
berg.cz alebo na tel. čísle 604 205 937.
www.berg.cz 

21.10. o 17.00
XXVIII. projekcia cyklu Slovenská literatúra a fi lm
Jozef Alexander Tallo: DO ZBRANE, KURUCI! 
Historický fi lm zobrazuje epizódu zo slovenského 

Program Slovenského inštitútu
v Prahe na október 2008
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K program Klubu slovenskej kultúry
september – október 2008

Oprava. V minulom čísle nášho časopisu sme nesprávne uviedli meno autora titulnej 

fotografie „Baltské more“. Je ním Guntis Svitins, náš spolupracovník z Lotyšska. Fo-

tografovi i čitateľom sa ospravedlňujeme.

Redakcia. 

sedliackeho „cholerového“ povstania v roku 
1831. Tragický príbeh povstaleckej skupiny Lu-
káša Michaliča, ktorá sa pokúsila bez krviprelie-
vania zaobstarať potraviny pre hladujúcich ľudí. 
Réžia: Andrej Lettrich, hrajú: M. Dočolomanský, 
J. Kukura, V. Müller, M. Huba, I. Mistrík, A. Čun-
derlíková a ďalší.
Pripravil SI a SFÚ Bratislava. 

Od 22.10. 
Galéria hl. mesta Prahy,
Dom U Zlatého prsteňa,
Týnská ul. 630/6, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
1960 => súčasnosť:
slovenské umenie a českí hostia
Jedinečný výstavný projekt moderného sloven-
ského výtvarného umenia, doplnený významnými 
dielami českého súčasného umenia. www.citygal-
leryprague.cz 

23.10. o 17.00 
PAVOL WEISS: Traja priatelia. Predstavenie čes-
kého prekladu románu popredného slovenského 
spisovateľa mladšej generácie. Pripravilo vydava-
teľstvo Akropolis v spolupráci so SI.

24.10. o 9.00
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU. Výchovno-
dramatický program pre najmenších žiakov o slo-
venčine a jednej rozprávkovej krajine. Účinkujú: 
Viera Kučerová a Martin Matejka. V spolupráci 
s KSK. 

Od 28.10.
Jazdiareň Pražského hradu,
Pražský hrad, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
SLOVENSKÝ OBRAZ (Anti-obraz). XX. storočie 
v slovenskom výtvarnom umení. Doteraz najväč-
šia prezentácia moderného slovenského umenia 
v ČR. Kurátorka: Katarína Bajcurová. Pripravila 
Slovenská národná galéria v spolupráci so Sprá-
vou Pražského hradu a SI.
Výstava potrvá do 1.3.2009.
www.kulturanahrade.cz 

29.10. o 19.30 
Rudolfi num, Dvořákova sieň,
Alšovo nábř. 12, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA, 
dirigent: Peter Breiner. Sólisti: Stano Palúch – 
husle, Andrej Šeban – elektrická gitara a fujara, 
Bratislavské gitarové kvarteto. Pražská premiéra 
originálneho projektu vážnej hudby.
www.ceskafi lharmonie.cz 

Ak nie je uvedené inak, programy sa konajú 
v budove Slovenského inštitútu, Jilská ul. 16, 
Praha 1. Upozornenie: zmena programov, dátu-
mov a termínov je vyhradená!
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Na sklonku augusta, vo štvrtok 28. 8. 2008 sa na lodi EURÓPÉ uskutočnila slávnostná 

pripomienka pri príležitosti 64. výročia Slovenského národného povstania – TRA-

DIČNÁ PLAVBA PO VLTAVE v rámci SLOVENSKÝCH DNÍ V ČR, ktorú zorganizoval Klub 

slovenskej kultúry v spolupráci s niektorými ďalšími spolkami a s kultúrnymi inštitúciami 

v ČR, za účasti významných hostí. Slávnostné stretnutie svojou prítomnosťou poctili okrem 

iných podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, podpredseda Národnej rady SR Miroslav 

Číž, námestník ministerky obrany ČR František Padělek, veľvyslanec SR v ČR Peter Brňo, 

starosta m. č. Praha 1 Petr Hejma, prvý zástupca náčelníka generálneho štábu AČR ge-

nerálmajor Josef Prokš, poslanci PS PČR a zástupcovia vojenských diplomatických misií 

v ČR. Z tejto slávnosti sa z rôznch dôvodov ospravedlnilo veľa popredných osobností po-

litického a spoločenského života. Menovite spomeňme ministerku pre menšiny a ľudské 

práva vlády ČR Džamilu Stehlíkovú, ministra kultúry ČR Václava Jehličku a primátora hl. 

m. Prahy Pavla Béma. S príhovormi vystúpili vicepremiér SR D. Čaplovič, námestník mi-

nisterky obrany ČR F. Padělek, predseda Historickej skupiny priamych účastníkov SNP 

plk. Ján Fačko a s úvodným slovom predsedníčka Klubu slovenskej kultúry Helena Nos-

ková. Vo svojich prejavoch vyzdvihli prínos SNP v boji proti fašizmu, v boji za demokraciu, 

ako aj jeho význam pre upevnenie česko-slovenských, resp. slovensko-českých vzťahov. 

Počas celej plavby loďou po Vltave svojim vystúpením spríjemňovali chvíle skupina PRA-

GUE SWINGERS a ľudová hudba LIMBORA. Veríme, že aj na budúci rok, sa nám opäť 

podarí stretnúť na tejto slávnostnej akcii.

Ďalšiu reportáž z Tradičnej plavby loďou po Vltave prinesieme v najbližšom vydaní 

časopisu LISTY Slovákov a Čechov.

rč

Foto Iko Keson

Tradičná plavba
loďou po Vltave

Z príhovoru podpredsedu vlády SR D. Čaploviča (uprostred). Zľava: poslanec PČR C. Zapletal 
a podpredseda NR SR M. Číž. Sprava: námestník ministerky obrany ČR F. Padělek, splnomocne-
nec vlády ČR pre ľudské práva J. Litomiský a P. Hejma, starosta m. č. Praha 1

Prvý zástupca náčelníka generálneho štábu 
AČR generálmajor J. Prokš s manželkou 
Hanou pri listovaní časopisu LISTY Slovákov 
a Čechov

Prítomných hostí za českú stranu pozdravil 
námestník ministerky obrany ČR F. Padělek 
(tretí zľava)

Predsedníčka KSK H. Nosková v spoločnosti ria-
diteľa VHÚ v Bratislave pplk. M. Čaploviča (vľavo) 
a riaditeľa Národného múzea v Prahe M. Lukeša

Z vystúpenia skupiny PRAGUE SWINGERS
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