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Programy DOMUS SM v ČR a KSK v októbri a novembri 2014
23. októbra 14.00 hod.
K výročiu vzniku Československa. Slovenské detské zvyky, riekanky a pesničky. Lesní 
školka v Semilech. Pripravil DOMUS SM v ČR, lektorka Jaroslava Chlumová.  
27. a 28. októbra 19.30 hod.
Kino Slaný. 
Slávnostné uvedenie slovenského fi lmu Krok do tmy pri príležitosti výročia vzniku 
Československa. Pripravili Distribučná spoločnosť MIRIUS Praha, s.r.o. – MIRIUS 
FILM DISTRIBUTION a DOMUS SM v ČR. Uvedie Ing. Alena Zahrádková.
29. októbra 16.00 hod.
Stretnutie DOMUS SM v ČR so spolkom Za starý Bruntál. Múzeum Bruntál. 
Pripravila PhDr. Ľubica Mezerová, Mgr. Antonín Zgažar a DOMUS SM v ČR.     
30. októbra 11.00 hod. 
Národní institut dalšího vzdělávání, Ostrava.
Z historie Slováků v Čechách. Přednáška, připravil DOMUS SM v ČR ve spolupráci  
s ÚSD AV ČR, v.v.i. 
31. októbra - 2. novembra
Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1
PRELET NAD BÁBKARSKYM HNIEZDOM. 24. ročník prehliadky bábkového 
divadla. Slovensko na festivale zastupuje: Kabinet Divadelnej fakulty VŠMU, Bratislava 
s predstavením Príbeh koňa (Cholstomer). Príbeh koňa, ktorý žil pre jeden okamih – 
pre lásku. Autori, réžia: Peter Tilajčík, Katarína Aulitisová. Hrá: Peter Tilajčík 
(2. roč. VŠMU). V spolupráci s SI. Podrobne na www.loutkar.eu, www.prelet.cz.
4. novembra 9.00 - 14.00 hod.
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola v Plzni, Sady 5. května č. p. 42
Slováci, Slovensko a národnostní menšiny v Československu. Kurz o historii 
národnostních menšin a multikulturní výchově. Připravil ÚSD AV ČR, v.v.i. 
7. novembra 10.00 – 16.00 hod. Fakulta architektúry ČVUT Th ákurova 9, Praha 6 
INDIVIDUÁLNE BÝVANIE V ČESKEJ REPUBLIKE V EURÓPSKOM 
KONTEXTE 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.
Slovensko na konferencii zastupujú: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a Ing. 
arch. Sebastian Nagy. Pripravila Fakulta architektúry ČVUT v spolupráci s SI. 
Po konferencii budú nasledovať krsty kníh: 16:00 – Átrium - O RODINNÝCH 
DOMECH: ROZHOVORY S ARCHITEKTY; 18:00 - Poslucháreň 105 - CZECH 
HOUSES a prezentácia vybraných domov.
Od 10.11. Galéria SI  25. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE 
Panelová dokumentárna výstava pripomínajúca túto významnú dejinnú udalosť. 
Pripravil SI a MZV a EZ SROV.
11. novembra 18.00 hod. Spoločenská sála DNM 
KROK DO TMY Projekcia slovenského fi lmu režiséra Miloslava Luthera, 
na motívy prózy slovenského spisovateľa Alfonza Bednára Rozostavaný dom. 
Scenár: M. Luther, M. Puobiš. Hrajú: M. Igonda, M. Haasová, M. Donutil, 
Kristýna Boková, P. Nádasdi, A. Hajdu, A. Mokos, M. Geišberg, B. Farkaš 
a ďalší. Pripravili Distribučná spoločnosť MIRIUS Praha, s.r.o. – MIRIUS FILM 
DISTRIBUTION a DOMUS SM v ČR. Vstup voľný.
11. novembra 19.30 hod. A studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1 
ČESKOSLOVENSKÉ AUTORSKÉ SKLEPY Vzájomná prezentácia predstavení 
divadiel A studio Rubín Praha a GuNaGu Bratislava. 
Viliam Klimáček: Díleri (všetko je na predaj). V spolupráci s SI.
20. novembra 10.00 hod. 
Gymnázium a Ochodná akadémia Chodov u Sokolova. Slávnostné uvedenie 
slovenského fi lmu Krok do tmy pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie 1989. 
Pripravili Distribučná spoločnosť MIRIUS Praha, s.r.o. – MIRIUS FILM 
DISTRIBUTION, DOMUS SM v ČR a Gymnázium Chodov. Úvodné slovo Jitka 
Čmoková,  Helena Nosková a Zdenko Maršálek.
23. novembra 19.00 hod. DNM 
Prekvapenie. Klubový večer s populárnymi slovenskými piesňami. Spieva Veronika 

16. 10. 2014 Palác knih Luxor 
Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha

10:00 Pohádečko moje, Rozprávočka moja 

Prezentace knihy J.T. Mettlerové s CD nahrávkou J. Somra a Z. Kronerové. 

Za účasti tvůrců projektu moderuje Richard Trsťan 

Zajímavá dvojjazyčná publikace v česko-slovenském zr-
cadlovém překladu se slovníčkem pro malé čtenáře na-
bízí soubor pohádek prvorepublikové autorky Joži Tou-
cové-Mettlerové z roku 1928. I ve svém inovovaném 
vydání přináší vedle povědomých příběhů řadu drob-
ných neznámých pohádek. Děti se tak opět mohou začíst  
a zaposlouchat do pohádek, u nichž se krom potvrzení 
tradičních etických hodnot přesvědčí, jak je nám jazyk 
našeho nejbližšího souseda blízký, a porozumět mu není 
náročné. Stačí chtít a jít touze vstříc. 

Překlad: M. Pešková, Ilustrace: A. Švolíková
CD nahrávka vznikla ve spolupráci s ČRo, Rádio Junior
Vydalo: BONA FIDE s podporou MŠMT ČR, ÚV ČR a ÚSŽZ

Šotová a jej žiačky s hudobným doprovodom. Vstup voľný. Pripravil DOMUS SM 
v ČR. Uvedie Zuzana Štancelová.
25. novembra 18.00 hod. DNM  
Večer k jubileu Janka Jesenského. Komponovaný program s uvedením fi lmu Štvorylka 
uvádza Elena Kotová. Pripravil SI a DOMUS SM v ČR. Vstup voľný.  

Programy DOMUS SM v ČR sa ukutočnia vďaka fi nančnej podpore, ktorú spolku 
DOMUS SM v ČR v roku 2014 poskytlo MK ČR, MŠMT ČR a Magistrát hl. m. 
Prahy.  
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Slovo redaktora
Mesiac česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti

Je tu mesiac, ktorý má pre väčšinu 
Čechov a  Slovákov zvláštnu príchuť. 
A každý ho prežíva tak trochu po svo-
jom. Náš názor formuje rodina, vzde-
lanie, osobná skúsenosť a  taktiež pro-
stredie, v ktorom sa pohybujeme. Áno, 
iste, Česi majú so Slovákmi kus spo-
ločnej histórie, spoločnú hranicu, veľ-
mi príbuzný jazyk. Ale už štvrť storočia 
žijú v oddelených štátoch a výsledkom 
je, že nie všetci mladí ľudia vnímajú 
vzťah medzi týmito národmi tak ako 

tí, čo spoločný štát zažili. To je vývoj a musíme ho rešpektovať.
Keď moja matka spomínala na svojho otca, Čecha ako poleno, kto-

rý sa priharcoval do Bratislavy v medzivojnovom období, spomenula 
si na jednu príhodu z obdobia druhej svetovej vojny. Vtedy Česi žijúci 
na Slovensku podliehali iným zákonom ako Slováci. Boli to takzvaní 
„ríšski Česi“ a na rozdiel od Slovákov museli v prípade potreby chodiť 
na práce. Ale dedko mohol, pretože mal manželku Slovenku, požiadať 
o slovenské občianstvo. Odmietol a radšej zostal „ríšskym Čechom“ aj 
napriek tomu, že to preňho bolo „nevýhodné“. 

Neskôr som si na túto príhodu mnohokrát spomenul. Najmä 
preto, že moji prarodičia sa mali veľmi radi. A to aj napriek tomu, 
že dedko odmietal hovoriť po slovensky a vždy sa cítil byť Čechom, 
ktorý si v  srdci nosí svoju hrdosť, kultúru českého národa a  jeho 
históriu. Babkino srdce zase tĺklo pre Slovensko, krajinu, v ktorej sa 
narodila a kde prežila celý svoj život. Napriek týmto odlišnostiam 
v ich manželstve dominoval harmonický vzťah, v ktorom ani jeden 
z nich toho druhého k ničomu nenútil. Vzájomne sa ctili, rešpek-
tovali a milovali. 

Nech už vnímame česko-slovenskú alebo dajakú inú vzájomnosť 
akokoľvek, nemali by sme predovšetkým zabúdať na to, že sme ľudia, 
ktorí by sa mali v prvom rade držať základných mravných princípov. 
Niet človeku väčšieho nepriateľa ako je človek. Ak zostane nekulti-
vovaný a nechá sa ovládať pudmi. Predovšetkým kvalitný duchovný 
základ dokáže prekonať animozity medzi národmi, skupinami osôb 
alebo ľuďmi. A nemám na mysli žiadnu vieru či fi lozofi u. Ide mi 
o obyčajnú ľudskú slušnosť a pokoru. Ak chýbajú, nepomôže nič 
a človeka ovládnu démoni. Kde chýbajú základné pravidlá chovania, 
tam nepomôžu žiadne zákony a človek sa stane zvieraťom.

Za redakciu Vlado Štancel
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2  Listy

Neverím v Boha, ale uznávam, že na myšlienke Na počiatku 
bolo slovo niečo je. Všetky  civilizácie vyrastali na ideách 
a myšlienkach, či už viac alebo menej vznešených. Úpadok 

naopak zvyčajne sprevádzal ústup, spochybňovanie a rezignovanie na 
ideály a podstatu tej-ktorej civilizácie. Samozrejme, plus množstvo 
externých faktorov – či už prírodných alebo útokov zvonku. 
Ostatných 70 rokov pokoja zbraní v Európe mali na svedomí hrô-
zy 2. svetovej vojny a  z nich vyplývajúca nová doktrína solidarity 
a spolupráce ako pre všetky strany výhodnejšej cesty oproti rinčaniu 
pušiek a tankov. Štáty vo sfére ZSSR si síce na zázrak museli takmer 
pol storočia počkať, ale stalo sa. Najprv formálne a dnes už aj reálne 
žijeme v spoločnom priestore, máme spoločný trh a aj toľkokrát vy-
snívanú a dnes často zatracovanú a neváženú slobodu. 

Nepovedal by som, že v tomto príbehu existujú porazení. Západ 
získal nové trhy a  lacnú výrobnú silu, východ investície, a šikovné 
krajiny ako Slovensko relatívne rýchly rast. Uznávam, že nie každý 
ho cíti v peňaženke tak, ako si predstavoval v roku 89, ale už len fot-
ky slovenských miest sa s tými spred 25 rokov nedajú porovnať. Záp-
chy na cestách tiež svedčia o tom, že je tu nepomerne viac áut ako 
pred rokmi a v tých autách nesedia Marťania, ale my. Áno, omnoho 
viac sme v minulosti cestovali vlakom, aj keď na to mnohí zabudli. 
O dovolenkách v niekdajšej Juhoslávii nehovoriac. 

Všetko nám to dnes pripadá ako samozrejmosť. Ak sme sa pred 
25 rokmi na Mariahilfestrasse a  Mexikoplatze obzerali ako vyora-

né myši, dnes takmer všetci cítia nespochybniteľné právo na úroveň 
priemerného Rakúšana. 

Po štvrťstoročí prišlo vytriezvenie, blbá nálada. Problémy, ktoré 
spoločnosť ničia, sú veľmi podobného typu ako na konci socializmu 
– korupcia, rodinkárstvo, privilégiá vyvolených, spriaznené fi rmy 
a z toho vyplývajúca bezmocnosť. Každý sa stará, ako vie o vlastné 
prežitie a prežitie svojej rodiny. Veľa ľudí má pocit, že to nikam neve-
die. Vidiek trápia iné problémy ako mestá, dôchodcovia nadávajú na 
dôchodky, všetci na malé platy, mladí a často nielen tí, na nedostatok 
práce. Takmer každý chce viac. Podnikatelia viac ekonomickej slobo-
dy, odkázaní na sociálnu pomoc vyššie dávky, chorí lepšie zdravot-
níctvo. Samozrejme, na morálnom úpadku Slovenska má leví podiel 
terajšia elita, ktorá s malou prestávkou vládne od roku 2006. Ťah na 

bránku nahradila priemernosť, vysokoškolským vzdelaním slovenský 
premiér pohŕda, všetky fi rmy podľa neho kradnú a áno, verejne sa 
roky priznáva k tomu, že peniaze od vlády dostanú iba spolustraníci. 
Ostatní majú smolu, mohli si vybrať.   

Do toho príde Ukrajina, sused, o ktorom s výnimkou východné-
ho Slovenska takmer nikto netušil. Namiesto jednotného nekom-
promisného postupu si každý v Európe hľadá priestor a pozíciu, kto-
rá bude pre tú-ktorú krajinu voči Rusku pre ňu výhodná. Premiér 
Robert Fico opakovane pripomína, že takmer všetky verejné investí-
cie na Slovensku sa hradia  z eurofondov a že bez nich by Slovensko 
padlo „na hubu“. Na tie eurofondy sa však niekto v Európe skladá, 
týmto krajinám sa vraví čistí donori. Znamená to, že krajina je na 
príspevkoch pre Európsku úniu stopercentne stratová, všetko, čo dá 
únii, rozdá únia v podobe eurofondov iným štátom. Od roku 2007 
do roku 2020 Slovensko na eurofondoch dostane spolu v starej mene 
približne bilión korún. Samozrejme, ak ich dokáže všetky vyčerpať. 
Predseda vlády krajiny, ktorá dostane za 14 rokov od únie asi bili-
ón korún, však tvrdošijne trvá na tom, že ekonomické sankcie voči 
Rusku sú zlé, pretože poškodia Slovensko. Nikto síce nevie vyčísliť, 
ako veľmi, zatiaľ sa ozvalo tak do desať fi riem, ktoré počítajú škody 
v jednotkách miliónov, teda ak akokoľvek prižmúrime oči, sme vždy 
len na desiatkach miliónov. Pýtam sa, kde je naša solidarita voči su-
sedovi, ktorý čelí vojenskej agresii? Prečo voči chudobnému východu 
môže byť západ roky solidárny a my, jednorazovo, ani za svet? Kde 
sa v našej terajšej elite berie tá provinčnosť a povýšenectvo? Keby ste 
počúvali poslancov Smeru-SD v parlamentnej rozprave k situácii na 
Ukrajine, dvíhal by sa vám žalúdok. Nemám silu sa k tomu vracať, 
ale nie, naozaj si nemyslím, že západ a USA sú v tomto spore tí zlí 
a Rusko to dobré.  

Západná Európa a čiastočne aj Slovensko spohodlneli. Veľké oča-
kávania milénia sa nenaplnili. Nad zodpovednosťou často vyhráva 
populizmus, nad poriadnymi riešeniami povrchné kroky na pár me-
siacov či rokov. Jasné, netýka sa to všetkých. Ukrajina je názorným 
príkladom toho, kde by dnes Slovensko bolo, ak by sa neintegrovalo 
do euroatlantických štruktúr. A kam sme to dotiahli, aký úspešný 
príbeh má Slovensko za sebou, hoci si to mnohí, vrátane dnešnej 
vládnej elity, odmietajú priznať. 

Ak chce Európa aj naďalej stáť na myšlienkach slobody, spoluprá-
ce, solidarity a zodpovednosti, musí pomôcť Ukrajine v boji proti 
ruskej okupácii. Ak si samotní Ukrajinci vybrali prozápadné sme-
rovanie, mala by únia tejto ťažko skúšanej krajine podať pomocnú 
ruku. Ak sme vedeli sanovať dlhy nezodpovedných Grékov, nevidím 
dôvod pomôcť, a  to ekonomicky významne, Ukrajine pri obnove 
vojnou zničeného územia, predovšetkým infraštruktúry. Slovensko 

Návrat ku koreňom
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ako malý národ a štát bude v istom zmysle vždy odkázané na milosť 
mocností, ako tomu bolo aj v minulosti. Práve v minulosti sa moc-
nosti za Čechov a Slovákov niekoľkokrát aj postavili, koniec koncov, 
veď o čom bol vznik Československej republiky? Preto by Sloven-
sko dnes pri pomoci Ukrajine, nielen materiálnej, ale aj morálnej 
a verejne vyslovenej, nemalo váhať ani minútu. Rovnako by nemala 
váhať ani Európa, ktorú v minulosti spoločné kroky v ťažkých časoch 
vedeli dostať z dna na vrchol.

Zatiaľ nikto neprišiel s  lepšou alternatívou, ako sú západné de-
mokracie so slobodným trhom, aj so všetkými ich chybami. Napriek 
všetkému my sme tých horných desať tisíc planéty. Ak sa necháme 
rozobrať blbými kecami o  tom, koľkých chýb sa dennodenne do-
púšťame a že ani my nie sme dokonalí, O.K. Bude to však len a len 
naša chyba, že sme sa vzdali svojej hry a nechali si vnútiť štýl súpera. 
Veľké veci nikdy nebudú bezbolestné, ale tie správne za to vždy stoja. 
Tak sa spamätajme, kým je ešte čas.                Martin Guzi, novinár

10.00 - 10.20 Prezentace

10.20 - 10.30 Zahájení konference  
Mgr. Jakub Štědroň, Dům národnostních menšin, Praha
Ing. Igor Zolotarev, CSc., Akademie věd ČR v.v.i. a předseda 
Programové rady DNM Praha

10.30 - 12.00 (chair Helena Nosková) 
Дробижева Леокадия  М., Institute of Sociology. Russian Academy 
of Sciences
Актуальные этносоциологические проблемы в новой социально-
политической ситуации
Vladimir Mukomel, Institute of Sociology. Russian Academy of Sciences 
Ксенофобия как стержень российского общества 

Mарина Мартынова, Institute of Ethnology and Anthropology 
Russian Academy of Sciences
Национальные меньшинства в мегаполисе на примере Москвы

Aндриaнна Скоробогатая, Aхмет Ярлыкапов, Institute 
of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences 
Ногайцы: формы и стратегии сохранения идентичности 
национальным меньшинством.

Екатерина М. Арутюнова, Institute of Sociology. Russian Academy
of Sciences 
Некоторые проблемы адаптации временных трудовых мигрантов 
из Средней Азии в сельских условиях Юга России

Diskuse

Přestávka na oběd 12.00 - 13.00

13.00 - 14.20 (chair Māra Kiope)
Māra Kiope, Institute of Philosophy and Sociology University 
of Latvia
Perception of Mother tonque as religious
Inese Runce, Institute of Philosophy and Sociology University of Latvia 
Constructing community: Ukrainian Greek Catholics in Latvia

International Scientifi c Conference
National and ethnic minorities in Latvia, 

the Russian Federation and the Czech Republic 
History and Present

Organizer: Institute for Contemporary History of the Czech Academy 
of Sciences of the Czech  Republic and House of National Minorities 

8. 10. 2014 od 10.00 v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2

Nadežda Pazuhina, Institute of Philosophy and Sociology University 
of Latvia.
Mother tongue as marker of identity: extralinguistic aspects 
in the cultural practices of the Old Believers in Latvia.
Igors Šuvajevs, Institute of Philosophy and Sociology University of 
Latvia
The Homo Impericus of Russia.

Diskuse 
14.20 - 16.30 (chair Petr Bednařík)
Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Místo a úloha buddhismu pro existenci vietnamské menšiny v ČR
Petr Bednařík, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Židé, paměť a historie v Československu v letech 19451989 
Zdenko Maršálek, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Rusíni v československé zahraniční armádě 19391945
Agáta Pilátová, fi lmová kritička a kulturní publicistka, 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi 
Rusíni – národnostní menšina a její problémy v Česku i ve světě
David Kovařík, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Moravští Chorvaté v pohraničí českých zemí 
Helena Nosková, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Slovenské menšiny v České republice 
Славянские национальные меньшинства в Чешской республике
Zuzana Zahrádková, Filozofi cká fakulta, Masarykova Univerzita 
v Brně Байкальские народы и их влияние на культурное развитие 
байкальского региона 

Diskuse

Závěr 

Vědecká konference se koná díky fi nanční podpoře MŠMT, 
kterou udělilo Projektu ÚSD AV ČR, v.v.i. „Národnostní menšiny, 
multikulturní výchova a lidská práva“ a díky fi nanční podpoře 
Magistrátu hl. města Prahy, kterou udělil DOMUS SM v ČR v roce 2014.  
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Príval spod Hromového
Čo bolo osudným „spúšťačom“ tragických okamihov? Podľa 

údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu na ploche 
asi štyri kilometre štvorcové napadlo za necelú hodinu a pol až 
65 milimetrov zrážok. Naplnili sa prírodné rezervoáre na konci 
doliny Vrátna nad chatou a pod tlakom gravitácie došlo k zosu-
vu pôdy a prívalovej vlne, ktorá sa prehnala celou dolinou. Ešte 
presnejšie, v časti Hromové sa podmáčal svah na zhruba 50 hek-
tároch a zosunul sa. Urobil umelé jazero, ktoré sa naplnilo vodou 
a  jeho pretrhnutím vznikla prívalová vlna. Zasiahla Jánošíkovu 
ulicu, centrum a časť obce Mlynec... Odborná analýza ukázala, 
že tragédiu nespôsobila priamo ľudská činnosť. Išlo o geologický 
jav, ku ktorému dochádza pomerne bežne. Problém Vrátnej tkvel 
najmä v tom, že zasiahlo veľkú oblasť. Všetko to majú za následok 
odtrhy, ktoré vznikli na odlišnom type hornín. „Pri extrémnej 
zrážkovej činnosti tieto horniny stratili súdržnosť a  vodou na-
sýtený materiál sa vplyvom gravitácie dal do pohybu ako lavína. 
Sklon nad 30° spôsobuje, že tento pohyb je rýchly a materiál má 
veľkú zotrvačnosť pri následnej akumulácii,“ vysvetľuje správa 
geomorfológov.  Celé územie je náchylné na vznik podobných 
udalostí. Aj známy Chlebský kotol vznikol s najväčšou pravdepo-
dobnosťou ako obrovský zosuv. Južný vrchol Stien sa nachádza na 
tektonickom zlome a z jeho južnej strany sú prítomné gravitačné 
trhliny. 

Pokračovanie z č. 9

Terchovská muzika je v kultúrnom dedičstve ľudstva!

Pomôžte Vrátnej i Terchovej!
Smutná rekapitulácia: storočná voda, strhnuté ko-

munikácie (obnova päťkilometrového úseku potoka 
Varínka vo Vrátnej doline bude trvať tri až štyri mesia-
ce a treba tak urobiť bez použitia betonáží, keďže ide 
o územie národného parku s tretím až piatym stupňom 
ochrany), zničená lanovka, zatopené chaty, domy, od-
plavené autá (teraz sú sústredené na záchytnom parko-
visku a viaceré vyzerajú ako pokrčená krabička papiera) 
a státisícové škody... Bilancia tragických desiatok minút 
v malofatranskej obci Terchová. Ako povedal Jozef Mičo: 
„Bola to pre nás silná rana. Nikto niečo takéto zaiste ne-
čakal, nemali sme ani tušenie. Neraz sme so zatajeným 
dychom sledovali v médiách rozsah škôd, ktoré napá-
chala veľká voda inde. Neexistovala alternatíva, ako by 
sme tomu mohli u nás zabrániť. Je to však memento aj 
pre nás, aby sme sa všetci šetrnejšie správali k prírode.“                                                                                                    
Keď píšem tieto riadky, už odstraňovanie následkov 
úspešne pokračuje a   aj  vláda SR na mimoriadnom 

zasadnutí vyčlenila peniaze na pomoc. Pomôcť však môže aj 
každý z nás. Na verejnú zbierku, ktorú vyhlásila obec, vkladom 
alebo prevodom na  číslo  účtu 5060069774/0900  v  Slovenskej 
sporiteľni, IBAN: SK9309000000005060069774, BIC: GI-
BASKBX,  variabilný symbol 21072014, konštantný symbol 
0308. Krásna, no katastrofou postihnutá príroda a dobrí ľudia 
žijúci v jej bezprostrednej blízkosti si pomoc určite zaslúžia.

V znamení UNESCO
„Podporte nás svojím príchodom, sme na vašu návštevu 

pripravení!“ – odkazovali Terchovci celému Slovensku i  náv-
števníkom zo zahraničia. Ani spomínané katastrofálne škody 
Terchovcov neodradili a  tí odštartovali 52. ročník Medziná-
rodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni podľa pôvodného 
itineráru  a prakticky v plnom rozsahu. Terchová a jej najbližšie 
okolie sa opäť zaplnili tisíckami ľudí. Veď nielen „terchovský 
štátny sviatok“, ale aj návšteva nepoškodených turistických 
chodníkov boli príležitosťou, ako reálne pomôcť obci v objatí 
malofatranskej prírody. Kľúčovým slovom bola uznávaná znač-
ka medzinárodnej kvality – UNESCO. „Terchovská muzika 
bola minulý rok zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva UNESCO. A chceli sme, aby táto skutočnosť 
významne zarezonovala. Sme hlboko presvedčení, že si to naša 
muzika a  všetci jej interpreti počas takmer 140 rokov vývoja 
zaslúžia,“ zdôrazňoval šéfdramaturg Peter Cabadaj. Myšlien-
kou UNESCO boli prepojené aj tri galaprogramy: piatkový 

Tri podoby 
horúceho 

leta 
v Terchovej
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terchovský, sobotný medzinárodný a ne-
deľný krajský. A aby tento koberec držal 
pokope, silnou niťou ho pretkalo viace-
ro účinkujúcich, ktorí majú významný 
podiel na úspechu terchovskej muziky. 
Začiatkom bohatého diania bola verni-
sáž výstavy tradičného odievania z  rôz-
nych slovenských regiónov pod náz-
vom Košieľka bielená, rubášik riasený... 
v Makovického dome v Žiline. Podvečer 
sa už priamo v Terchovej, v Kultúrnom 
dome Andreja Hlinku, všetci dozvede-
li Ako sa terchovská muzika svetovou 
stala. Domácich muzikantov, spevákov 
a  tanečníkov predstavil aj piatkový ga-
laprogram Veruže mi zahraj, terchovská 
muzika. Riaditeľ kultúrneho strediska 
Rudolf Patrnčiak (dlhoročný  člen le-
gendárnej Ľudovej hudby bratov Mu-
chovcov): „Hovorí sa, že Terchová má 
najviac muzikantov na meter štvorcový. 
Preto ich chceme prezentovať a  vytvá-
rame im priestor.“ Zaplnený amfi teáter 
Nad bôrami roztancovali a  rozospievali 
popri domácich aj účinkujúci zo Skalice, Lutíš, Vadičova, Novej 
Bystrice i nadšenci tunajšej muziky z dolniakov. Potlesk sa ušiel 
aj hudobnej skupine Arzén, Ťažkej muzike so ženskou speváckou 
skupinou Trio z Chotára i súboru Oprášené krpce. V sobotu pri-
budla na priečelí kultúrneho domu busta Andreja Hlinku, dar 

Keď príroda ukáže svoju silu, auto vyzerá ako pokrčený papier...

Krása vozového sprievodu láka každý rok.

Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia narodenia tejto vý-
znamnej historickej osobnosti. Asi najviac ľudí prilákal večerný 
galaprogram s príznačným názvom UNESCO v Terchovej. Jeho 
korene sa viažu k  unikátnej hudobnej tradícii i  jej zákonitému 
oceneniu. Iba pripomenieme, že Terchovci (a Slováci) totiž, priam 

ako mikulášsky darček, dostali 5. de-
cembra 201 3 správu z  azerbajdžanské-
ho Baku. V tomto meste sedmička hu-
dobníkov prevzala za mnohé generácie 
i súčasníkov od Medzivládneho výboru 
UNESCO na ochranu nehmotného 
kultúrneho dedičstva dnes zápis do Re-
prezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva ľudstva. Plný am-
fi teáter privítal aj prezidenta SR An-
dreja Kisku, ktorý si spolu s mnohými 
s  chuťou zaspieval známu ľudovú pie-
seň o  naklonenom strome na Kráľovej 
holi. Išlo totiž o ďalší jedinečný „kúsok“ 
v programe, vystúpenie zhruba stočlen-
ného Terchovského symfonického or-
chestra, ktorý takto vystupuje len raz do 
roka. Záverečný deň otvorila omša  za 
nositeľov ľudových tradícií, nasledoval 
parádny konský vozový sprievod (hoci 
na skrátenej trase), vystúpenia na pódiu 
pod sochou Juraja Jánošíka a  bodkou 
bol  program s  názvom  Prechádzky po 
kraji v amfi teátri. Čo najúplnejšie pred-
staviť Juraja Jánošíka bolo snahou zosta-
vovateľov knihy, ktorú počas neho posy-
pali dukátmi a uviedli do života. Počas 
štyroch dní sa na Jánošíkových dňoch 
predstavilo takmer 1100 účinkujúcich 
zo Slovenska, Lotyšska, Ukrajiny a Čes-
ka v  27 programoch na štyroch pódi-
ách. Dobrá atmosféra, kvalitné výkony, 
festival úspešný. Ostáva nám dodať, že 
sa opäť ukázalo, že Terchovci ho dokážu 
uskutočniť aj vtedy, keď treba prekoná-
vať prekážky. Teraz – a ktovie, ako dlho 
ešte – naďalej odstraňujú tie, čo napá-
chali živly.  

Text a foto Igor Válek, 
autor je publicista a spisovateľ
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L
odivodi svetového fi lmového priemyslu púšťajú ročne do obehu 
desiatky, možno stovky fi lmov, ktoré majú za úlohu pobaviť diváka 
a zarobiť balíky peňazí. Funguje tam jednoduchá rovnica: prachy 

+ kvalitní profesionáli = ešte viac prachov. Je v zásade jedno, o čom taký 
fi lm je, dôležité sú efekty, ktoré nás v tej chvíli šokujú a nejaký ten sex, 
ktorý poteší temer každého chlapa a hociktorú lesbičku. Skrátka spek-
tákel okorenený útokom na ľudské pudy, najmä najnižšie. A to funguje. 
Ľudia sa chcú baviť, ibaže ako zábava sú im predostierané dunenie, škre-
ky, heky a podivné bytosti v podivnom oblečení a s podivnými mravmi. 
Scenáre chrlia tvorcovia mega hitov ako betonárka panely a sú si tiež tak 
podobné. Podobná stavba dialógov a situácií, herci s podobnými ges-
tami, detektívi večne pijúci kávu s upachtenými vtipmi, uväznenými 
v klišé spĺňajú predstavy producentov, ktorí bdejú nad naším vkusom 
a svojimi mešcami. Mne osobne sa už robí zle, keď počujem z týchto 
„áčkových“ bijákov stokrát opakované vety typu: „Si v poriadku?“ Alebo 
„To nedáva zmysel“ či  deväťdesiatkrát za fi lm „Ľúbim ťa“. Búcham do 
steny plný beznádeje v momentoch, keď sa hlavný hrdina bojujúci proti 
mimozemšťanom vracia na miesta, kde obludy nemilosrdne trhajú ľudí 
na franforce, pretože si tam malé dievčatko zabudlo bábiku. Je to len 
cynická a falošná hra s divákovými citmi, cez ktoré tvorcovia sadisticky 
ako pavúky pripútavajú obete v kinosále do svojich fi lmových osídel. 
Vysajú z nich peniažky, vymyjú mozočky a potom ich vypľujú na ulicu. 
A divák, keďže sa od neho na týchto projekciách nič nežiada, príde zas. 
Aj keby nechcel. Nič iné totiž paláce cinemy a podobné chrámy zábavy 
neponúkajú. Ani nemôžu. Žiadny hlbokomyseľný fi lm proti potokom 
krvi, dokonalým ženským stehnám, ruvačkám, po ktorých z cengotom 
padajú z plátna zuby na dlážku a technicky výborne zvládnutým efek-
tom neobstojí. Je to vyskúšané a bohužiaľ plno ľudí podlieha tomuto 
pozlátku. Ale nie je to chyba divákov, ktorí tvrdo pracujú, aby si zarobili 
na živobytie. Oni hľadajú rozptýlenie, lebo ho potrebujú a je v ľudskej 
povahe sa baviť. Ide len o to kedy a ako. Je to vina tých, ktorí zneužívajú 
svoje postavenie na to, aby si sformovali poslušné masy platiacich, ktorí 
sa nebudú pýtať a budú konzumovať. A platiť. A bohužiaľ to, v čom 
skutočne žijeme, čo nás obklopuje, ovplyvňuje, čo naozaj hýbe naším 
svetom, o tom sa akosi nič nedozvieme.  

Dnes už môžem povedať, že patrím k tým skôr narodeným. Možno 
vďaka tomu vnímam fi lm ako médium, ktorého úlohou môže byť sa-
mozrejme diváka pobaviť /tiež ide o to ako, však?/ ale aj ako umelecké 
dielo, pracujúce s hlbšími, zložitejšími a rôznorodými pohľadmi na veci 
okolo nás. V súčasnosti pociťujem istú monotematickosť umeleckej tvor-
by, o určitých témach alebo problémoch sa nehovorí, nepíše, nenakrúca. 
Robí sa, že neexistujú. Niekto si možno myslí, že o čom sa nehovorí, nee-
xistuje a že týmto postupom sa ľudia „ochránia“ pred niečím, čo nemajú 
vedieť. Ale taký názor je hlúpy a naivný, asi ako keď sa snažili lodivodi 
našej zeme kedysi v sedemdesiatych rokoch minulého storočia presvedčiť 
obyvateľov o tom, že vybudujeme spoločnosť, v ktorej nebudú peniaze 

Biják na zabitie

a každý si pôjde vziať do obchodu, čo potrebuje. Tiež si mysleli, že rušič-
kami zabránia šíreniu nákazlivých informácií do televíznych prijímačov, 
ale ľudia sa aj tak vedeli k týmto informáciám dostať. A ja mám pocit, že 
dnes je to trochu podobné. Značne iné názory na veľa vecí je možné po-
čuť v neformálnych rozhovoroch v krčmách či dopravných prostriedkoch 
MHD a niečo iné sa na nás valí z médií. Ako keby existovali dve pravdy. 
Tá ofi ciálna a tá neformálna. Keď to zjednoduším a poviem lapidárne, 
pozorujem že ľudia si niečo iné myslia a niečo iné hovoria. O čom to 
svedčí? Nenapadá vás paralela s niečím, čo tu už bolo?

Nedávno som videl fi lm Misery nechce zomrieť. Snímka je z roku 
1990. Dávali ho v televízii. Podľa autorov išlo o thriller nakrútený na mo-
tívy majstra hororu Stephena Kinga. Dej bol jednoduchý. Slávny spisova-
teľ mal autonehodu. Niekto ho vytiahol z auta a odviezol domov. Neskôr 
sa ukázalo, že išlo o akúsi fanatickú ctiteľku jeho kníh, ktorá ho väznila 
a nútila písať ďalšiu knihu. Pritom ho rôzne týrala, zamykala, dopovala 
práškami a keď jedného dňa zistila, že na invalidnom vozíku odišiel po-

mocou improvizovaného pakľúča z izby a snoril po dome, tak mu kladi-
vom dochrámala nohy, aby bol poslušný a už sa nikdy nevzpieral. Čo sa 
týka jej chovania, oscilovalo niekde medzi úchylnosťou, sadizmom, kru-
tosťou a zvrhlým fanatizmom. Tento poklad nám odpremietala televízia 
Nova Cinema, ktorá ho bohvie prečo kúpila kdesi v ďalekej Amerike. Na 
konci fi lmu na divákov medzi nápismi Metro Goldwyn Mayer zavrčal 
lev. Čo sa týka profesionálneho stvárnenia, tak si myslím, že tvorcovia 
odviedli dobrú prácu. Z pohľadu scenára by som taký nadšený nebol, ale 
túto stránku nechcem rozoberať. Čo ma ale zarazilo, bol fakt, že tá krutá, 
zvrhlá, odporná trýzniteľka nosila po celý čas na krku krížik, symbol viery 
ľudí istého vyznania. A ja som si v duchu položil otázku, prečo má táto zlá 
pani po celý čas decentne, ale viditeľne na krku tento znak? Čo sa nám to 
snažil tvorca povedať, podprahovo podsunúť? Kto sa zaoberá fi lmami ale-
bo len trochu rozmýšľa, tak vie, že fi lm je obrazová záležitosť, kde je každý 
záber vopred starostlivo premyslený a pripravený. Všetko, čo sa v zábere 
objaví, je s chladným kalkulom vymyslené, odôvodnené a hlavne to má 
nejaký zmysel. Nič sa neobjaví na obraze náhodou. Možno ešte keby sa 
tá odporná bytosť, to stelesnenie diabla mihlo s krížikom na retiazke na 
krku raz alebo dva razy, tak by som tomu trebárs nevenoval pozornosť, ale 
ona ho nosila na krku temer v celom fi lme. Prečo? Prečo si dávali tvorco-
via, od scenáristov cez rekvizitárov až po režiséra takú prácu? Nie je ná-
hodou použitie tohoto symbolu v súvislosti s postavou, ktorá ho nosila, 
pre veriacich tohoto vyznania urážlivé? A čo tým vlastne chceli povedať? 
Nič? Žeby nič? Alebo mám veriť tomu, že si to tam vešala sama herečka 
a nikto si to nevšimol? Alebo herečke tento symbol dali na krk preto, 
aby jej vyplnili hluchý priestor medzi bradou a hrudníkom? To odo mňa 
nikto nemôže žiadať. Nedokážem si predstaviť, akú lavínu sťažností by 
spustili príslušníci istých komunít, keby trýzniteľka nosila na krku pol-
mesiac alebo Dávidovu hviezdu či iný náboženský symbol. A právom. 
Prečo v tomto prípade všetci mlčia? Nie je to bohužiaľ po prvý raz, čo 
sa niečo podobné objavuje vo fi lme „americkej“ proveniencie. A to tu 
máme zákony, ktoré bedlivo prenasledujú xenofóbiu, náboženskú into-
leranciu a tak podobne. Načo tu máme všelijaké Rady, ktoré dozerajú 
na ideovú nezávadnosť fi lmov? Alebo možno by sme sa mali pýtať, kto 
tam sedí? Niežeby nič nerobili. To oni robia. Riešia sa také veci, ako či 
môže napríklad taxikár povedať „ty vole“. Budú sa škrtať výrazy idiot, de-
bil a podobne. Ale celovečerný fi lm o úchylnej fanatickej sadistke, ktorá 
mučí podľa mňa obzvlášť zavrhnutiahodným spôsobom chorého človeka 
a nosí pritom na krku krížik, k tomu nikto z cenzorov výhradu nemal. 
Aspoň o tom neviem. Čo si potom má človek myslieť o mravnom stave 
spoločnosti, v ktorej žijeme? O spoločnosti, ktorá vehementne deklaruje, 
že stavia na princípoch humanizmu, multikulturality, slobode vyznania 
a vzájomnej tolerancii?       Autor - Vlado Štancel

Prosím, aby ten pán s kohútom išiel kúsok doľava!
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Školstvo na Kysuciach 
v medzivojnovom období

Pokračovanie z minulého čísla

Turzovka
 V obci Turzovka sa v medzivojnovom období nachádzalo 13 škol-

ských budov s  28 triedami V školskom roku 1924/25 bola zriadená 
meštianska škola s troma triedami a počtom žiakov 97. Vedením tejto 
školy bol poverený odborný učiteľ Jozef Průša. Po odchode v roku 1930 
do Kysuckého Nového Mesta prichádza do Turzovky František Přidal 
z Čiech. Ďalšími učiteľmi boli Miloslav Lahůlek, František Vosika, He-

Štátna meštianska škola v Čadci
Na slovenskej meštianke v  Čadci sa začalo učiť po slovensky 23. 

apríla 1919, správcom (riaditeľom) bol R. Kľačanský, pri výučbe 
mu vypomáhal učiteľ štátnej ľudovej školy Mojto. V  školskom roku 
1919/1920 sa do školy zapísalo 131 žiakov a žiačok, okrem správcu 
tu boli učitelia Mária Kľačanská a Milan Polák. Na výpomoc z Čiech 
prišli bývalí kňazi Ján Vorlíček a Karol Červený, z obecnej školy z Pra-
hy prišla Klementína Šmejkalová.1 V školskom roku 1920/1921 meš-
tianku navštevovalo 162 žiakov. V roku 1921/22 školu navštevovalo 
201 žiakov a prišli noví učitelia Peter Hýkal z Frýštáku a Jaroslav Sta-
níček z Moravy. V tom istom  školskom roku bol Peter Hýkal prelo-
žený a na miesto neho bol vyslaný Václav Krábky, učiteľ z Nymburku. 
V roku 1922/23 stúpol počet žiakov na 236 a tiež pribudli novo pri-
delení kolegovia Čeněk Forman, Mária Formanová a Adela Nesilová. 
V novembri roku 1921 Ministerstvo školstva povolilo rozšírenie tried 
a  týmto sa škola stala sedemtriednou a  novo pridelenou učiteľkou 
sa stala Mária Hanušová z Čiech a Jozef Porubský. V školskom roku 
1923/1924 nastávajú zmeny, zo školy odchádzajú Čeněk Forman, Má-
ria Formanová a Jozef Porubský. Nahrádzajú ich Jozef a Běla Průšovci, 
Ľudmila Hamšíková a Jindřich Posácek. Z Kolajkov z Moravy do Čad-
ce prichádza Vojtech Krejčí v roku 1924/1925, ale z Čadce odchádzajú 
manželia Průšovci do Turzovky na meštianku, kde sa učiteľ Průša stáva 
riaditeľom. Ich miesta nahradili Alojzia Dvořáková z Českých Budějo-
víc a František Cyprián z Počeplech. Ján Petřev prišiel na meštiansku 
školu v školskom roku 1925/1926. Po veľmi krátkom pôsobení v roku 
1926/1927 Ján Petřev opúšťa Slovensko a  je zo služobných dôvodov 
vrátený späť do Čiech a na jeho miesto prichádza Slovák Jozef Rajzner 
z Námestova. V školskom roku 1929/30 Čadcu opúšťa Vojtech Krejčí, 
ktorý tu pôsobil päť rokov a bol aktívny v spoločenskom i športovom 
živote mesta a okolia, organizoval verejné vystúpenia školy, založil Klub 
turistov, organizoval súťaže v  lyžovaní. Riaditeľom štátnej meštianskej 
školy v Čadci sa v tomto školskom roku stáva Ján Porod z Čiech.2 

 

lena Německá, František Pavelka a M. Pohorelecká. Náklad na školské 
budovy od roku 1919 do roku 1931v Turzovke činil 769 391Kč.3

V  školskom roku 1935 obec Turzovka mala 12 štátnych ľudových 
škôl so 43 triedami a 17 učebňami. Potrebných učební v tomto období 
bolo 26. Štátna meštianska škola v roku 1935 má päť tried. 4 V štátnej 
ľudovej škole v  Turzovke (Klokočov)-Hlavice od roku 1932 do roku 
1938 pôsobili Jozef Machyl z Hraníc, Ján Malinovský prišiel z učiteľské-
ho ústavu v Kráľovom Hradci a Jožko Vosátka z Čáslavic. 5

Čierne
V roku 1922 boli na Čiernom 2 dvojtriedne školy. Na nižnom konci 

bola obecná škola a na vyšnom konci sa nachádzala štátna ľudová škola. 
V roku 1933 bolo v Čiernom dohromady deväť tried s počtom žiakov 
487. Pôsobili tu učitelia Papík, Chlebová, Škrabák-Slaninák, Jančár, 
Jančárová-Nečasová, Gavurník, Polách, Sveřepová a Bochňa.6 Učilo sa 
pre nedostatok učebných miestností dopoludnia i popoludní. V roku 
1931 sa obec rozhodla postaviť novú školu, kde boli aj byty pre slobod-
né učiteľky a správcu školy.7

Raková
Škola v  Rakovej - Trstenej nespĺňala podmienky pre vyučovanie 

v  dôsledku veľkého počtu detí, a tak školský inšpektor Karol Točík 
v roku 1925 navrhol stavbu školy v Rakovej- Korchani. Táto škola bola 
otvorená v školskom roku 1926. V roku 1931 odkúpilo obecné zastupi-
teľstvo na stavbu školy záhradu v Ústredí a v roku 1934 bola schválená 
stavba šesťtriednej štátnej ľudovej školy v Ústredí. Celkový stavebný ná-
klad bol 1 282 473,35 Kč. 8

Staškov
V  Staškove bola drevená školská budova, ktorá bola zbúraná. 

V r. 1920 v Staškove ústredí bola vystavaná nová 1-poschodová budova 
z tehál. Škola mala 2 triedy so 140 žiakmi a 2 učiteľmi. V školskom roku 
1926 škola mala 3 triedy so 130 deťmi a na škole učili traja učitelia. 
Správcom školy od roku 1931 je Šimončič, ktorý prišiel spolu s manžel-
kou zo Zborova nad Bystricou. V roku 1933 v Staškove ústredí stúpol 
počet žiakov na 284, zvýšil sa aj počet učiteľov o štyroch a muselo sa učiť 
aj v prenajatej učebni.9 Ďalšou školou na Staškove bola drevená budova 
na Polgruni s 2 učebňami a 70 žiakmi, v ktorých vyučovali 2 učitelia.
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Štátna ľudová škola Makov 
V školskom roku 1929/1930 v Makove boli 3 štátne ľudové školy, 

a to v ústredí, na Kopaniciach a na Trojačke a jedna škola bola cirkev-
ná. Na Trojačke učili Kohút a Kovařová, v ústredí Palovič, Mestická.10 
V  roku 1933 na Makove v ústredí učili títo českí učitelia: Františka 
Králová, Josef Voseček a Karolína Jaromeřská.11 

Požiadavka na výstavbu novej školy od občanov a sčasti aj od učiteľov 
v  Makove bola splnená v  roku 1937. Ministerstvo fi nancií výnosom 
č. 36.483/37-I/2 zo dňa 5. apríla 1937 prispelo vo výške 300.000 Kč. 
S výstavbou sa začalo 1. 4. 1938 fi rmou Porazil a B. Dratva z Moravskej 
Ostravy.12 Po roku 1939 museli učitelia českej národnosti odísť a na ich 
miesta postupne prichádzali čerství absolventi slovenských pedagogic-
kých škôl.

Ľudová škola Olešná - Potôčky
Po prevrate v roku 1918 bola škola vykradnutá, boli povytrhávané 

zámky, učebné pomôcky rozhádzané. Prvým učiteľom od septembra 
1923 do 30. júna 1924 bol Josef Steiniger z okresu Klatovy. Po Steini-
gerovi učili v škole Eugen Špaček, Irena Brdičková a v školskom  roku 
1924/26 Elena Remšíková. V  roku 1928 na školu nastupuje Slovák 
Eugen Durdík. Škola sa stáva dvojtriedna so striedavým vyučovaním. 
V školskom roku 1930/31 prichádza Zdenka Lokvencová z Červené-
ho Kostelca a od 1. septembra 1931 odchádza Durdík na východne 
Slovensko a  správcu školy prichádza robiť Jaroslav Jirků z Popelína, 
okres Dačice. Od 1. 10. 1931 učí ďalší nový učiteľ Anton Lečka z Vra-
nova u Kyjeva. Dňa 18. januára 1932 prišiel na školu učiteľ Vladimír 
Štefka z Veľkých Pavlovíc z okresu Hustopeče.

V  školskom roku 1932/1933 sa správcom školy stáva Jaroslav Jir-
ků a  od novembra nastupuje nová učiteľka Klára Píchová z Českého 
Krumlova, ktorá učila aj na škole v Olešnej u Rovňanov od roku 1930. 
V šk. rok 1933/34 prichádza nová učiteľka Mária Korábová z Jihloviec 
u Opočna. V tomto školskom roku zomrel správca školy Jirků a na jeho 
miesto nastupuje Slovák z Vrboviec Stanislav Müller. Škol. rok 1934/35 
má 2 triedy (1. 2. 3. ročník) učí Mária Korábová a II. triedu (4,5,6,7,8) 
učí Jozefa Jančaříková. Od 1. septembra prichádzajú na školu manželia 
Zalčíkovci. P. Zalčík je z okresu Uherské Hradište a p. Zalčíková je z Ky-
suckého Nového Mesta, obidvaja prišli do Olešnej zo Staškova. 

Na škole v  Olešnej U  Rovňanov pôsobili Klára Píchová, Zlatica 
Bottková a  manželia Jarmila a  Jaroslav Mendlovci, všetci pochádzali 
z Čiech. 

Základná škola Staškov - Polgrúň
Správcom školy od roku 1931 je Šimončič, ktorý prišiel spolu s manžel-
kou zo Zborova nad Bystricou a venoval sa i divadelníctvu. Najviac detí 
chodilo do školy v školskom roku 1937/1938 - 176 žiakov. Šimončič 
je na mimoriadnom vojenskom cvičení a na výpomoc prišla učiteľka 
Koblencová - Jindrová.13

Zákopčie
Jedna z mála obcí na Kysuciach, kde boli všetky školy vybudované 

pred 1. svetovou vojnou. V roku 1913 bola vybudovaná štátna ľudová 
škola u  Holých, kde vyučoval v  roku 1920 Ladislav Szanto. V roku 
1930 mala škola 93 žiakov a bola rozšírená o druhú dočasnú triedu. 
V  roku 1933 už mala 151 žiakov a  začínalo sa striedavé vyučovanie. 
V roku 1925 bola zriadená expozitúra Holovskej školy u Ščurov - trie-
da bola umiestnená v dome bývalého gazdovského spolku. Škola mala 
požičanú 1 tabuľu a 7 vyradených kostolných lavíc. V roku 1933 bola 
premiestnená do obecného domu č. 1. V  roku 1934 ju navštevovalo 
110 žiakov. Ďalšou školou v  Zákopčí bola škola u  Klukov, ktorá sa 
stavala ešte v roku 1914. V roku 1925 mala tri triedy a v školskom roku 
1934 mala 176 žiakov. Školu u Ruclov v roku 1934 navštevovalo 159 
žiakov. Škola u Polievky bola už murovaná a v roku 1931 ju navštevo-
valo 110 žiakov.14 

V  kysuckonovomestskom okrese ani jedna školská budova ne-
zodpovedala v  medzivojnovom období požiadavkám na vyučovanie 
v  zmysle zákona 226/1922.15 Zákon stanovoval maximálny počet 60 
žiakov na jednu triedu, v okrese malo byť podľa zákona 120 tried, ale 
v  skutočnosti ich bolo 59. Nutnosťou sa tak stalo postaviť, alebo na-
novo vybudovať 61 tried. Od roku 1918 do roku 1932 sa postavili po 
2 školy v obciach  Lutiše, Vranie, Brodno (do r. 1960 patrili tieto obce 
do Kysúc), Budatínska Lehota a Lodno. Ďalšie školy sa vybudovali 
v Kotrčinej Lúčke, Radoli a tri školy sa postavili v Rudine. Náklad na 
uvedené školy bol 2 313 471 Kč, štát prispel sumou 1 038 000 Kč, čo 
činilo 44,8 %, obce prispeli celkovou sumou 894 488 Kč (38,7 %), 
urbár prispel 3-4 % (cca 97 983 Kč), cirkev dala na školy 248 000 Kč.16

Medzi najhoršie vybavené školské budovy v okrese patrila škola 
v Radôstke, o čom svedčí aj dokument uložený v čadčianskom archíve: 
„Najhoršia situácia bola v Radôstke, chalupa najhoršieho druhu o mnoho 
horšia, ako barsktorý sedliacky byt, poval zlý, nemožne a v tomto chlieve sa 
vyučujú 2 triedy štátnej školy a 123 školopovinnými striedavo, kde na vyučo-
vanie prichádzal jeden učiteľ zo Starej Bystrice (1,57 km) a druhý z Novej 
Bystrice (7,82 km). Nakoľko sú známe školské pomery tunajšieho okresu, je to 
najbiednejšie umiestnená škola v okrese, vôbec vyhovujúca ohňobezpečná ne-
možná. A že by náprava bola aspoň nádejná, ani o tom nie je nič známe.“17 
V školskom roku 1926 školu v Radôstke navštevuje 76 detí. Učiteľkou 
je Karolína Kovalčíková, ktorá žiada ministerstvo školstva o zaslanie kníh 
pre chudobné deti. Na základe žiadosti jej bolo poslaných 11 učebníc 
v celkovej hodnote 121,50 Kč.18 Postupom času sa aj situácia v Radôst-
ke zlepšuje, čo nasvedčuje aj objednávka z roku 1938, kde riaditeľ školy 
Bohumír Kauba objednáva školský nábytok do dvoch učební v hodnote 
4840 Kč u stolára Jána Kolenu zo Starej Bystrice.19

Začiatkom školského roku 1930/1931 bolo v 28 obciach okresu Ky-
sucké Nové Mesto spolu 5880 školopovinných detí, ktoré sa vyučovali 
v 70 štátnych ľudových školách a 26 cirkevných školách, ani v jednej 
obci nebola obecná škola.20 Okrem nedostatku škôl a učební okres Ky-
sucké Nové Mesto zápasil aj s nedostatkom učiteľov, na jedného učiteľa 
pripadalo až 120, niekde až 140 žiakov.21

Štátna meštianska škola v Kysuckom Novom Meste
V školskom roku 1931/1932 bola zriadená aj štátna meštianka v Ky-

suckom Novom Meste,22 ktorá mala 4 triedy, s riaditeľom Jozefom Prů-
šom a učiteľmi Belou Průšovou, Ladislavom Príborským, Jozefom Bla-
hušekom a Vlastou Kurandovou.23 V školskom roku 1936/37 už mala 
6 tried a 253 žiakov.24 Riaditeľom bol Ján Porod. 

Štátna ľudová škola v Starej Bystrici – Salajna 
Budova školy bola postavená v roku 1912 za maďarskej vlády, bola 

vlhká ako mnoho iných škôl. Učiteľa tu ľudia brali ako nepriateľa, 
nechceli pochopiť, že im chce dobre. Pravidelne každé 2 týždne učitelia 
robili prednášky o vzťahu učiteľa k deťom a učiteľa k rodičom, o čisto-
te tela, príbytku a odevu. Riaditeľom bol Michal Nemčál a učiteľkou 
Elena Grančayová, obidvaja Česi. Učiteľka Grančayová na tejto škole 
učila do roku 1933 spolu so svojím manželom Oskárom Kruťákom.25 
Správcom školy v Starej Bystrici bol František Voděsálek z Čiech a pod 
jeho správu patrila aj škola na Salajni. Pri vyučovaní najviac pomáhali 
divadelné predstavenia, ktoré sa hrávali u p. Križku. Zo začiatku sa hrali 

8  Listy
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hry iba s náboženskou tematikou. Ľudia síce brali divadlo s odporom, 
ale neskôr si naň zvykli a zapájali sa do tejto činnosti, keď videli hrať aj 
svoje deti.26 V školskom roku 1931 školu navštevovalo 153 detí . Škola 
má jednu učebňu, kde prebiehalo striedavé vyučovanie.27

V obci Nová Bystrica v  školskom roku 1930 bolo 599 školopo-
vinných detí, čo si vyžadovalo 10 učební. V štátnej aj cirkevnej škole 
boli po 2 triedy, chýbalo tu 6 učební. O rozšírenie štátnej školy sa písa-
la Krajinskému úradu žiadosť pod č. 342661/64959. Na Ministerstve 
školstva sa žiadosť evidovala pod č. 73265/I.28 V obci Riečnica boli dve 
učebne – 1 štátna a 1 cirkevná. Školská budova bola cirkevná. Chodilo 
tam 182 detí.29 Na stavbu štátnej školy bola podaná žiadosť na Mi-
nisterstvo školstva, ktoré podalo žiadosť na návrh udelenia stavebnej 
subvencie pod č. 11028/I.30 

Krásno nad Kysucou
Do štátnej školy v  Krásne - ústredí chodilo v roku 1931 spolu 187 

žiakov a do cirkevnej  školy chodilo 131 žiakov.31 Školu v miestnej časti 
Kalinove v  roku 1931 navštevovalo 140 detí. Vyučovanie prebiehalo 
v 1 učebni v dvoch skupinách. Správcom školy v roku 1932 bol Jaromír 
Mach z Horní Brané. Učiteľom bol Vladimir Potůček a slečna Candro-
vá, ktorá v  školskom  roku 1933/34 odchádza a prichádza Ružena Lo-
rencová z Bystřice nad Pernštýnom na Morave a tiež odchádza na štátnu 
meštiansku školu do Čadce aj Jaromír Mach.32 V škole u Michalkov 
v roku 1931 je zaevidovaných 141 detí a v škole u Šustkov je 28 detí. 33

Štátna ľudová škola v Zborove nad Bystricou 
V školskom roku 1927/1928 učil v Zborove p. František Kořínek, 

v školskom roku 1930/31 tvorili pedagogický zbor Jiřina Mudráková, 
Jozef Blahušek, František Krkoska, Karel Tomek, Robert Šimončič, Ele-
na Šimončičová, Jolana Beňová, Ferdinand Cincek. V  tomto období 
školu navštevovalo 317 detí.34 V roku 1931/32 manželia Robert a Elena 
Šimončičoví boli preložení do Staškova-Polgruni na štátnu ľudovú ško-
lu. 1932/33 je Jozef Blahušek preložený do Kysuckého Nového Mesta. 
Na jeho miesto nastupuje Jozef Hlasoň z  Moravskosliezska. V  apríli 
1933 nastupuje do Zborova Antonín Aseman z Troubelíc na Morave 
a  Mária Sláviková. Aseman sa dlho v Zborove nezdržal, lebo v  jese-
ni odchádza na vojnu a nahrádza ho Karol Babka. V školskom roku 
1936/1937 opúšťajú zborovskú školu dve české učiteľky, ide o Máriu 
Slávikovú, ktorá sa vracia do Zlína, a Vlastimilu Štěpánkovú, ktorá od-
chádza do Broumova. V školskom roku 1938/1939 štátnu ľudovú školu 
navštevovalo 373 žiakov, na cirkevnú chodí 60 detí. Dňom 1. 12. 1939 
bola zo služby prepustená Jarmila Smoliarová, rod. Pánková. Nebola 
vykázaná zo Slovenska, lebo bola vydatá za Slováka (učiteľa), ale učiť 
nemohla. Podobný osud postihol aj  Elzu Dávidovú.35

Dunajov 
Štátna škola v Dunajove patrila pod správu školy v Ochodnici. Peda-
gogičkou na nej bola aj česká učiteľka Mária Stankovská zo Sliezskej 
Moravy, ktorá dňa 30. 6. 1939 opúšťa Dunajov.36 Medzi najkrajšie 
a najčistejšie školy v kysuckonovomestskom okrese patrila cirkevná ško-
la v  Dunajove. Túto školu navštevovalo 124 detí, kde mali striedavé 
vyučovanie.37 V notariáte Horný Vadičov najhoršia škola bola cirkevná 
v Pažití, ktorú navštevovalo 47 detí. 

Záver
Rozvojom školstva sa postupne odstraňovala obrovská negramotnosť 
obyvateľstva Kysúc. Aj napriek nedostatočným podmienkam, ktoré mali 
učitelia vytvorené k svojej práci, nepodľahli depresii. Počas nedieľ poučo-
vali ľud o materinskom jazyku, vlastivede, hospodárskych a zdravotníc-
kych otázkach. Aktívne sa zapájali do spoločenského a osvetového života 
v miestach pôsobenia. Za pomoci obcí organizovali i kurzy varenia, ro-
dičovské porady, verejné slávnosti, usporadúvali vianočné nádielky pre 
chudobné deti. V roku 1931 sa na školách okresného školského inšpek-
torátu vyzbieralo 2 2124,60 Kč a bolo obdarovaných 890 detí. Pravidel-
ne a s veľkým nasadením sa zúčastňovali na osvetovej protialkoholickej 
činnosti formou prednášok. Prednášky sa konali pre školskú mládež i pre 
dospelých po celých Kysuciach. Aj napriek osvete zo strany učiteľov sa 
nedarilo dostatočne riešiť tento problém.        Helena Kotvasová
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K  panoráme Vysokých Tatier už vyše 70 rokov neodmysliteľne 
patria dve výnimočné, v úctyhodnej nadmorskej výške umiestnené 
stavby, za dobrého počasia zďaleka viditeľné aj voľným okom. Ty-
pické polguľovité strechy prezrádzajú ich účel aj laikom: ide o ob-
servatóriá na Skalnatom plese a Lomnickom štíte. Prvé je vo výške 
1786 m, druhé a  zároveň najvyššie položené pracovisko nielen na 
Slovensku, ale v celom bývalom Československu, vo výške 2634 m. 
Patria Astronomickému ústavu Slovenskej akadémie vied. 

Vznik týchto vedeckých inštitúcií je úzko spojený s menom čes-
kého klimatológa a  astronóma Antonína Bečvářa. Narodil sa 10. 
júna 1901 v  Starej Boleslavi. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu 
Karlovej univerzity v Prahe, kde získal titul doktora prírodných vied. 
V r. 1937 začal pracovať ako klimatológ na Štrbskom Plese. Už od 
mladosti sa venoval astronómii a pokračoval v tom aj vo Vysokých 
Tatrách. Získal povolenie postaviť na streche hotela Kriváň na Štrb-
skom plese kupolu s  priemerom 4 metre, do ktorej umiestnil tri 

hvezdárske ďalekohľady vlastnej výroby. Zároveň hľadal možnosti 
vybudovať v Tatrách profesionálne astronomické pracovisko. Vhod-
né miesto našiel na Skalnatom plese, i keď pôvodne uvažoval o výs-
tavbe na Lomnickom štíte. Významnú úlohu pri výbere zohralo aj 
to, že práve koncom 30-tych rokov minulého storočia bola postave-
ná lanovka z Tatranskej Lomnice najprv na Skalnaté pleso a vzápätí 
na Lomnický štít. To okrem iného znamenalo, že tam už boli natiah-
nuté káble vysokého napätia a telefón, lanovka umožňovala dopravu 
materiálu, na medzistanicu Štart existovala cesta pre konské povozy. 
O  to, že lanovka je vo Vysokých Tatrách práve na tomto mieste, 
sa zaslúžil agilný a  schopný riaditeľ kúpeľov v Tatranskej Lomnici 
Juraj Országh. Výstavba sa začala v  r. 1936. Budovy jednotlivých 
staníc projektoval vynikajúci slovenský architekt Dušan Jurkovič 
(1868-1947), stavala ich fi rma architekta Jozefa Šašinku z Popradu. 
Úsek Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso bol prevádzkyschopný už 
koncom roka 1937. Od nasledujúceho roku – 1938 – sa tam robili 
pravidelné meteorologické pozorovania. Observatórium, ktoré stojí 
o niečo vyššie, ako je hladina Skalnatého plesa v nadmorskej výške 
1786 m, začali stavať na jar 1941 a práce nezastavila ani vojna. Už 
v lete r. 1943 mohol dr. Bečvář s mechanikom Vladimírom Kissom 
z  Bratislavy začať s  montážou ďalekohľadu a  19. septembra 1943 
sa uskutočnilo prvé pozorovanie povrchu slnečnej fotosféry. Tento 
dátum sa považuje za faktický zrod Štátneho observatória. 

Dr. Antonín Bečvář sa stal jeho prvým riaditeľom. V tejto funk-
cii pôsobil od r. 1943 do r. 1950. Do dejín svetovej astronómie sa 
zapísal nielen objavom dvoch komét (prvú z  nich objavil ešte na 
Štrbskom plese, ale vojnové udalosti znemožnili ohlásiť tento fakt do 
centra v USA), ale aj ako autor niekoľkých atlasov hviezdnej oblohy, 
ktoré dlhé roky slúžili astronómom na celom svete. Najznámejší je 
Atlas Coeli Skalnaté Pleso 1950.0, v ktorom je zaznačených 35 tisíc 
hviezd a ktorý po viacerých inováciách slúži astronómom aj dnes. 
Antonín Bečvář zomrel v r. 1965 v Brandýse nad Labem. Je po ňom 
pomenovaná kométa, asteroid aj kráter na Mesiaci. 

Hvezdáreň na Skalnatom plese sa krátko po svojom vzniku vý-
znamne zapísala do svetovej astronómie objavom až 18 komét. Bolo 
to v rokoch 1946 -1959. Najviac, desať, ich objavil český astronóm 
Antonín Mrkos (v  rokoch 1948 -1950 pracovník Observatória na 
Skalnatom plese), päť Ľudmila Pajdušáková; dve kométy objavili 
obaja nezávisle na sebe. Dva objavy patria Ľuborovi Kresákovi a je-
den jeho manželke Margite Vozárovej-Kresákovej. Dvanásť zo spo-
mínaných 18-tich spozorovali astronómovia len na Skalnatom plese 
alebo Lomnickom štíte, šesť má spoluobjaviteľov aj v iných observa-
tóriách vo svete. 

Lanovka na Lomnický štít, svojho času svetový unikát, bola do-
budovaná v r. 1940, od toho istého roku sa datuje aj činnosť tamojšej 
meteorologickej stanice. Observatórium sa začalo stavať v r. 1957, 
dokončené bolo v marci 1961. Vzápätí sa pristúpilo k montáži koro-
nografu a prvé pozorovanie slnečných protuberancií urobili astronó-
movia 15. septembra 1962.

Najmladšie pracovisko Astronomického ústavu Slovenskej akadé-
mie vied je medzi obcami Stará Lesná a Tatranská Lomnica. Vzniklo 
vďaka úsiliu RNDr. Pajdušákovej, CSc., ktorá viedla ústav v rokoch 
1958 až 1979. Výsledkom je komplex zložený z prevádzkovej bu-
dovy (pracovňa, knižnica apod.) a troch pozorovacích pavilónov, 
dokončený v  r. 1987. Zatiaľ čo k observatóriu na Skalnatom ple-

HVIEZDY 
NA DOSAH

Kometa Hale Bopp

Kometa Holmes 2007

Korona 2008

I. časť
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se sa dostanete iba vysokohorskou túrou, prípadne lanovkou a na 
Lomnický štít, ak nie ste horolezec, iba lanovkou, k objektu na Sta-
rolesnianskych lúkach sa dá prísť pohodlným lesným chodníkom 
za necelú polhodinku z  Tatranskej Lomnice alebo poľnou cestou 
zo Starej Lesnej, ale aj po asfaltke. Na to, že ste v areáli Slovenskej 
akadémie vied, vás okrem samotných budov upozornia informačné 
tabule, ktoré tvoria náučný chodník s  názvom Prechádzka vesmí-
rom. Edukačnú funkciu má aj stála expozícia vo vestibule ústavu. 
Podsvietené panely zasvätia návštevníka nielen do histórie astronó-
mie na Slovensku, ale aj do krás a  tajomstiev vesmíru. Tieto, ako 
aj ďalšie propagačné pomôcky sa podarilo vyrobiť vďaka fi nančným 
prostriedkom Agentúry na podporu výskumu a vývoja cez program 
popularizácie vedy. Ústav občas prijíma aj exkurzie a  na všetkých 
troch pracoviskách vo Vysokých Tatrách štyrikrát ročne usporadú-
va Deň otvorených dverí, organizuje Noc výskumníka či Európsky 
týždeň vedy a techniky. Od r. 2009 je riaditeľom Astronomického 
ústavu SAV RNDr. Aleš Kučera, CSc. 

V Starej Lesnej bol naším hostiteľom skúsený a erudovaný pra-
covník Astronomického ústavu SAV RNDr. Vojtech Rušin, Dr.Sc. 
Ochotne nás podrobnejšie oboznámil s činnosťou ústavu. 

M. Šišoláková: Astronomický ústav vznikol po založení Slo-
venskej akadémie vied v r. 1953 z pôvodného Štátneho observa-
tória. Má tri oddelenia. Na čo sa špecializujú?

V. Rušin: Je to oddelenie pre výskum medziplanetárnej hmoty, 
oddelenie fyziky Slnka a stelárne oddelenie. Prvé, to sú kométy, me-
teory a asteroidy, kde sa skúma dynamika a vývin všetkého možného, 
od častíc medziplanetárnej hmoty po planéty Slnečnej sústavy. Dru-
hé, oddelenie fyziky Slnka, skúma to, čo vidíme svietiť, to je fotosféra 
a to, čo vidíme nad fotosférou, to je slnečná koróna a protuberancie. 
Zaoberáme sa rôznou dynamikou javov, ktoré sa na povrchu Slnka 
vyskytujú. Našou snaho u je prispieť k pochopeniu podstaty slnečnej 
aktivity, o ktorej sa predpokladá, že ju vytvárajú magnetické polia 
Slnka, a ako sa táto slnečná činnosť s periódou okolo 11 rokov vy-
víja. Vieme, že táto slnečná činnosť vplýva aj na nás, ale nevieme ju 
celkom dokonale predpovedať. Teraz žijeme v tzv. cykle č. 24 a mo-
mentálne je pre nás obrovskou záhadou, že amplitúda, vyjadrená 
napríklad počtom a intenzitou slnečných búrok, je podstatne men-
šia ako bolo predpokladané a nevieme, prečo. Tretie oddelenie, tzv. 
stelárne, skúma premenné zákrytové a chemicky pekuliárne hviezdy. 

Hviezdy sa vo väčšine prípadov vyskytujú v sústave dvojhviezd alebo 
trojhviezd, čo nám umožňuje určiť ich veľkosť a  hmotnosť; spek-
trálne pozorovanie zasa ich chemické zloženie. Ich pozorovanie slúži 
k celkovému poznaniu vzniku a vývoja hviezd vo vesmíre. Hviezdy 
podobne ako ľudia žijú. To znamená, že sa rodia a zanikajú. Aj naše 
Slnko. Vzniklo pravdepodobne v druhej alebo tretej generácii hviezd 
po Veľkom tresku (Big Bang), keď sa náš pozorovaný vesmír začal 
rozpínať, čo nastalo približne pred 13,7 miliardami rokov. 

V poslednom období sme sa začali venovať výskumu tzv. exopla-
nét. To sú planéty, ktoré obiehajú okolo iných hviezd v našej Galaxii 
a ktorých počet sa dnes odhaduje na viac ako 400 s tým, že niektoré 
svojimi podmienkami by sa mohli podobať Zemi.  

M. Šišoláková: Môžete vysvetliť, aký výskum a akou techni-
kou sa robí na jednotlivých tatranských pracoviskách Astrono-
mického ústavu SAV?

V. Rušin: V súčasnosti beží na Skalnatom plese výskum komét 
a  asteroidov. Robí sa pomocou ďalekohľadu s  priemerom 61 cm 
(malá kupola) a vo veľkej kupole sa momentálne inštaluje nový ďa-
lekohľad, ktorého priemer zrkadla bude 1,3 m s ohniskovou dĺžkou 
okolo 9 m. Spočiatku bude slúžiť najmä na výskum blízko zemských 

Hvezdáreň Skalnaté pleso

Areál AsU Starolesnianske lúky

10-12_sisolakova.indd   1110-12_sisolakova.indd   11 10/20/2014   1:42:51 PM10/20/2014   1:42:51 PM



12  Listy

alebo okolo zemských asteroidov. Okrem toho sa ním budú pozo-
rovať aj zákrytové premenné a chemicky pekuliárne hviezdy ako aj 
exoplanéty. Ďalekohľad by mal byť uvedený do prevádzky niekedy 
koncom roka 2014. Bude plne automatizovaný, to znamená, že ho 
môžete ovládať z  ľubovoľného miesta na svete pomocou počítača. 
Diaľkové ovládanie bude podobné, ako je to teraz medzi moder-
nými ďalekohľadmi na našej Zemi a ďalekohľadmi na družiciach, 
prípadne kozmických sondách. V tomto smere sa dostaneme v tech-
nike medzi svetovú špičku, hoci tento ďalekohľad nebude najväčší 
v Európe; najväčší, s  priemerom zrkadla 10 m, je na Kanárskych 
ostrovoch a slúži na výskum vzdialených objektov v našom vesmí-
re. Popri nás sú na Skalnatom plese ešte pracovníci Geofyzikálneho 
ústavu SAV, ktorí skúmajú základné fyzikálne parametre zemskej 
atmosféry, to znamená teplotu a hustotu vzduchu, rýchlosť a smer 
vetra, dopad slnečného žiarenia atď.

Druhé naše observatórium je umiestnené v pravej časti budovy 
na Lomnickom štíte vo výške 2634 m nad morom. Ľavá časť budo-
vy, to je pôvodná stanica visutej lanovky na Lomnický štít. Na jej 

vrchole sa nachádza meteorologická stanica, ktorá patrí Slovenské-
mu hydrometeorologickému ústavu. V  pravej časti sú pod kupo-
lou nainštalované dva špeciálne ďalekohľady - koronografy, ktoré 
vytvárajú umelé zatmenie Slnka Mesiacom. S ich pomocou môžeme 
sledovať korónu – najvyššiu vrstvu atmosféry Slnka, ale nie tak do-
konale ako pri jeho úplnom zatmení aj protuberancie. Okrem toho 
sa na Lomnickom štíte skúma kozmické žiarenie, to sú častice, ktoré 
k nám permanentne dopadajú z  vesmíru s  obrovskými energiami 
a to robia kolegovia z Ústavu experimentálnej fyziky z Košíc. Nové 
prístroje na Skalnatom plese aj na Lomnickom štíte boli získané 
v rámci európskych štrukturálnych fondov. Súčasťou modernizácie 
je aj optické spojenie medzi areálom SAV v Starej Lesnej a Skalna-
tým plesom, vysokovýkonná výpočtová technika a nový chromosfé-
rický ďalekohľad, s  inštaláciou ktorého sa začína v  tomto roku na 
Lomnickom štíte. 

V  najmladšom objekte na Starolesnianskych lúkach sú okrem 
prevádzkovo – administratívnej budovy ešte tri pozorovateľne. V pr-
vých dvoch sú namontované ďalekohľady s  priemerom objektívu 
60 cm a   slúžia na výskum zákrytových premenných hviezd či 
exoplanét. V  treťom pavilóne je horizontálny slnečný spektrograf, 
ktorý sa v  súčasnosti používa len na výchovné účely, prípadne na 
testovanie spektrografov a  úzkopásmových fi ltrov. Všetky ďaleko-
hľady sú vybavené najmodernejšou záznamovou technikou (CCD 
kamery) a rôznymi doplnkovými zariadeniami.

Na streche hlavnej budovy je nainštalovaná plnoautomatická ce-
looblohová komora na sledovanie meteorov a bolidov. 

AsÚ SAV je uzlom internetovej akademickej siete SANET. 
Okrem vedeckej práce pracovníci ústavu prednášajú na vysokých ško-
lách a ústav je nositeľom doktorandského štúdia v odbore astronómia 
a astrofyzika. Vo vlastnej réžii vydávame vedecký časopis Contribu-
tions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso a podieľame sa 
na popularizácií astronómie medzi najširšou verejnosťou.

V otázkach a odpovediach slovenského astronóma, významného 
vedca RNDr. Vojtecha Rušina budeme pokračovať v budúcom čísle 
nášho časopisu.        Mirjana Šišoláková

    Fotografi e: RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

COMP S Lomnický štít

Lomnický štít
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Je to její celoživotní otázka a zároveň významný poznatek, že 
hudba je specifi cká forma existence světa lidí. A nejen světa lidí, 
je to také neviditelná kopie prostoru. Hudba vstoupila do její-
ho života tímto způsobem kdysi v dětství. Tenkrát si Květoslava 
Fuliérová (1932) jistě nepokládala takové otázky. Později ve zra-
lém věku pak tato známá slovenská výtvarná umělkyně českého 
původu spojuje vědomě a  zároveň spontánně obě múzy v  jeden 
estetický prožitek. Tóny hudebních nástrojů jsou stejnou řečí, ja-
kou promlouvají pak barvy na jejích obrazech. Inspirována mo-
mentálním hudebním podnětem tvoří své grafi ky, malby, ale také 
fotografi e. Na pozadí jejího příběhu můžeme sledovat, za jakých 
okolností často až dramatických, byly hudba a  výtvarné umění 
oporami, když se zdálo, že osud zrovna nepřekypuje vstřícností. 

Vyrůstala nejprve ve Starém Hrozenkově, centru Kopanic, který je 
odlehlým koutem Moravského Slovácka a krajem proslulým místními 
nářečními variantami a hlavně vědmami a  léčitelkami. Rodiče učili 
na zdejší škole. Jejich první synové Vlastimil a Zdeněk vinou nedos-
tatečné lékařské péče brzy zemřeli, takže nad Květoslavou, jediným 
potomkem, matka bděla s mimořádnou starostlivostí. Když se rodiče 
rozvedli, matka se s dcerou přestěhovala do Uherského Brodu, kde 
jako učitelka na dívčí škole přivedla svou ratolest k hudbě (Květa zača-
la hrát na housle). Květina matka, Marie Zavadilová, pozdější známá 
fotografka zasvěcovala dceru do fotografování, kreslení a zájmu o ději-
ny výtvarného umění. Hudba u  dospívající dívky nejprve vítězila. 
V kvintě na gymnáziu v Uherském Brodu proto přirozeně zatoužila 
po konzervatoři a se zápalem začala pilně cvičit na housle. Z přemíry 

Kde všude sídlí hudba... 
říká svým výtvarným odkazem Květoslava Fuliérová

snahy dostala zánět nervů do pravé ruky a z konzervatoře sešlo. Přijala 
to jako výzvu soustředit se na druhou polohu svého talentu. 

Přihlásila se ke zkouškám na Vyšší školu uměleckého průmyslu do 
Brna. V roce 1948 byla přijata (stala se spolužačkou Rudolfa Fily, viz 
medailon o tomto umělci v Listech č. 6, 2014). Housle neodložila ani 
při brněnských studiích výtvarného umění, cvičila a hrála, co jí zdra-
votní stav dovoloval. Brzy začala s vážnou hudbou v kvartetu středo-
školských profesorů a pak v brněnském komorním orchestru, s nímž se 
dostala na koncerty i mimo Brno. Na jednom zájezdu se do ní prudce 
zamiloval mladý slovenský právník v uniformě vojáka základní služby. 
Byl tak, jak se sama vyjádřila, „nástojčivý“, že při sedmém setkání z toho 
už byla svatba, odehrávající se uprostřed Brna na kamenném ostrohu 
zvaném Petrov, kam ženich pozval snad svou celou rodnou dědinu. 

Po studiích v Brně se již vdaná Květoslava vrátila do Uherského 
Brodu, a  to sama, zatímco manžel nejprve přednášel na právnické 
fakultě v Bratislavě a později přešel na prokuraturu. Takto odděleně 
žili manželé až do roku 1960. V té době bylo dceři Miriam šest let 
a manžel prosadil, že dcera musí chodit do slovenské školy. Násle-
dovalo stěhování do dvoupokojového bytu v ulici Februárového ví-
tězství. Byla to tvrdá změna, nejen tím, že s dcerou opustila matku 
a  také pohodlné bydlení v  rodinném domě s  rozkvetlou zahradou 
a  nyní se brodila blátem neupraveného terénu na rozestavěném 
bratislavském sídlišti, ale dostala se do prostředí bez kontaktů na 
uplatnění své výtvarné profese a úplně bez přátel. Začala obcházet 
redakce časopisů a hledala práci s nadějí na nějakou ilustraci nebo 
obálku knihy.
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Po čase svitla naděje na výtvarnou spolupráci v dětském časopisu 
Včielka a pak tu byla ještě jasnější vyhlídka na zajímavou práci, když 
uspěla jako kreslička v konkurzu Národopisného ústavu SAV v Brati-
slavě. Nastaly tři roky plodné spolupráce především s předním sloven-
ským etnologem Jánem Podolákem (1926), odborníkem na slovenské 
salašnictví, představující putování po celém Slovensku a kreslení sta-
veb, nářadí a jiných objektů vhodných pro kresebnou dokumentaci. 
Na cestách potkala zároveň mnoho zajímavých lidí, kteří ji posouva-
li ve výtvarném i  hudebním vnímání. Byl to třeba Martin Benka 
(1888–1971) malíř, scénický výtvarník a hudebník, s nímž hrávala na 
housle a rozmlouvala s ním v jeho ateliéru v Martině. 

Pak si řekla, že tříletá zkušenost v  národopisném ústavu sta-
čí a připravovala se na přijetí do Svazu výtvarných umělců, kam ji 
po zkušebním období a prezentaci výtvarných prací přijali Vincent 
Hložník (1919–1997) a Albín Brunovský (1935–1997). Právě v roce 
1963, kdy vstupovala na dráhu samostatně činné umělkyně, matka, 
která žila v Uherském Brodu, onemocněla. Matka po poradě s dcerou 
zde prodala dům a za utržené peníze zakoupila pro sebe a rodinu dcery 
třípokojový byt. Nastalo delší období, v němž se profi lovaly dva světy 
Květy Fuliérové: rodinný a výtvarný. Zatímco v tom rodinném prostředí 
se dostavovaly krize, ve výtvarném světě se jí dařilo nacházet svou vlastní 
linii. Od roku 1965 se začala prezentovat nejprve na kolektivních vý-
stavách, pak přišly vlastní výstavní úspěchy, zatímco manžel žil ve svém 
okruhu přátel. Navíc jeho představa o manželčině roli v jeho rodině byla 
pro ni těžko přijatelná. Podle jeho přání měla být nápomocná jeho ro-
dičům, a tak se odstěhovat k nim na venkov do Kočoviec u Nového 
Mesta nad Váhom.  Květoslava věděla, že by to byla cesta do izolace od 
bratislavské výtvarné scény, do níž postupně zapadala. Sblížila se se slo-
venským malířem Júliem Kollerem (1939–2007), který vystudoval mal-
bu u Jána Želibského (1907–1997) na Vysoké škole výtvarných umení 
v Bratislavě. Začali spolu tvořit a také společně žít. 

Když pak její dcera dokončila právnická studia v Bratislavě, stala 
se prokurátorkou a provdala se za Romana Hrapka (1957–1990), 
přišly pro Květu další rodinné zkoušky, tentokrát mimořádně těžké. 
Dceřin manžel byl také vystudovaný právník, kterého to však táh-
lo k  divadlu. Podílel se na výměnných představeních slovenských 
a českých divadel, sám hrál divadlo. V roce 1990 byl v nočních ho-
dinách přepaden a ubit k smrti železnou tyčí neznámým pachatelem. 
Zůstali po něm dva synové, desetiletý a dvouletý, a nervově zhrou-
cená manželka Miriam. Květoslava Fuliérová věděla, že pomoc svým 
nejbližším leží na jejich bedrech. Dvouletého vnuka si vzala k sobě, 
zatímco dcera s druhým vnukem byli v péči psychiatrů. 

Tragická událost na čas zastavila její výtvarnou práci. Způsobila 
zároveň, že si znova a znova procházela i svůj vlastní život a navazo-
vala na počátky svého malování po návratu z Brna do Uherského 
Brodu po roce 1952. Tehdy nemohla najít zaměstnání jako výtvarni-
ce, a proto působila jako učitelka houslí a hudební výchovy na zdejší 
hudebce a  přitom pouze ve volném čase malovala pro sebe různé 
motivy. Potom téměř po čtyřiceti letech, když musela věnovat svou 
fyzickou kapacitu vnukům a nešťastné dceři, nořívala se do vzpo-
mínek. Hledala v nich zprávu nejen o tom, jak to všechno vlastně 
začínalo, ale také ujištění o významu hudby v její malbě. Došla až 
k tomu prapůvodnímu impulsu, který vlastně přišel sice z vnějšího 
prostoru a nebyl jejím vlastním nápadem. Byl totiž sdělením přání 
hudebníků. Ten prvotní impuls jí dokonce na první pohled připadal 
jako obyčejný či až naivní projev, když ji totiž kolegové hudebníci 
požádali, zda by do svých akvarelů mohla zakomponovat ten který 
jejich hudební nástroj. Vyhověla jim z  přátelství a  vůbec ji nena-
padlo, že vlastně taková kolegiální zakázka může vstoupit do jejího 
intuitivního vnímání tak silně, že jí pak celoživotně vydrží a bude 
neustále vtahovat do nových vyšších hudebně výtvarných procesů, 
které narostou nejen v originalitě výtvarného sdělení, ale budou jí ře-
tězově, navazujíce jeden na druhý, lákat k experimentům a přivádět 
ji v hledání autenticity momentálního prožitku. 

Stávalo se tudíž, že postupem času právě v  uherskobrodském 
období proměňovala ono počáteční hudební zátiší, vyprovokova-
né zakázkou od blízkých přátel, přes barevné a tvarové abstrakce až 
k  myšlence, fi lozofi i, o  splývání prostoru a  hudby. Vznikl tak její 
originální princip tvorby, kdy vyčkávajíc na sílu vnějšího impulsu 
vstupuje přímo do děje. Povznášena magií tónů dokáže hudbu, která 
ji obklopuje, vizualizovat. Na otázku, kde všude sídlí hudba, si od-
povídá: ve veškerém prostoru, o jehož rozměru ještě mnoho nevíme. 
Proto svou výstavu v Moskvě nazvala Kosmická hudba. 

Květoslava Fuliérová je mimořádně pilnou vystavovatelkou. Její vý-
tvarní kritici napočítali jen v období 1958–2003 na padesát individuál-
ních výstav vedle účasti na kolektivních výstavách. Práce této slovenské 
umělkyně s českým původem mohli shlédnout lidé v různých zemích 
světa (Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Rusko, Ukrajina, 
Litva, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko, Nizo-
zemsko, Belgie, Norsko, Makedonie, Izrael, Japonsko a Kanada). Když 
si vzpomíná na podněty světové hudby, které ji nejvíce inspirovaly, jme-
nuje Mozartovu Malou noční hudbu, Smetanovu Vltavu nebo skladby 
od Suchoně, Moyzese či Cikera. Tam, kde slyší hudbu a zároveň vidí 
interprety, snaží se sílu svých momentálně prožívaných dojmů nejprve 
zachycovat na fotografi cký aparát. Znamená to, že z koncertů vytváří 
soubory fotografi í třeba Rafaela Kubelíka, Magdalény Kožené a dalších 
umělců. Pak později z kombinace vlastní inspirace a z dojmů zachyce-
ných na fotografi i tvoří své olejomalby na sklo.

Svůj postoj ke světu umění i obraz sebe sama v tvorbě podala Květo-
slava Fuliérová ve své knize nazvané Metamorfózy hudby (FO ART 
2008). Kniha přináší po úvodní studii o autorce od Bohumíra Bach-
ratého řadu reprodukcí z  její tvorby a také úryvky z korespondence 
s přáteli, předními slovenskými a českými malíři, skladateli, redaktory, 
včetně řady článků a rozhovorů. Celé zákulisí její tvorby dokresluje fo-
todokumentace z  prostředí, v němž žila a tvořila. V recenzích na tuto 
knihu se můžeme dočíst pochvalu nejen za komplexnost obsahu, ale 
také za výtvarnou stránku, za což byla tato kniha vybrána odbornou 
porotou mezi dvacet nejkrásnějších knih Slovenska v roce 2008.

PhDr. Stanislav Brouček, CSc. 
Autor je historik a etnolog
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Vo štvrtok 4. 9. 2014 sa kontinuálne po deviaty raz a opäť po roku 
v Prahe na lodi EURÓPÉ uskutočnila slávnostná pripomienka pri prí-
ležitosti jubilejného 70. výročia Slovenského národného povstania a 69. 
výročia od ukončenia 2. svetovej vojny TRADIČNÁ PLAVBA PO VL-
TAVE v rámci ČESKO-SLOVENSKÝCH A SLOVENSKÝCH KRA-
JANSKÝCH DNÍ V ČESKEJ REPUBLIKE. Nad slávnostnou udalos-
ťou prevzali záštitu ako každý rok predsedovia oboch vlád – predseda 
vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka a predseda vlády Slovenskej 
republiky Robert Fico.

Podujatie, ktoré nadväzuje dlhoročne na historickú tradíciu krajan-
ských a česko-slovenských plavieb po Vltave, sa konalo za pekného sl-
nečného počasia. Významnú akciu za účasti popredných hostí politické-
ho, vojenského, diplomatického, podnikateľského, kultúrno-spoločen-
ského a krajanského života zorganizovala SLOVENSKO-ČESKÁ SPO-
LEČNOST v spolupráci s niektorými ďalšími spolkami a kultúrnymi 
inštitúciami v Českej republike. Menovite spomeňme tieto organizácie: 
ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ, Historická skupina pria-
mych účastníkov SNP, Český svaz bojovníků za svobodu a Českoslo-
venská obec legionářská. Slávnostné stretnutie na lodi EURÓPÉ svojou 
prítomnosťou poctili okrem iných veľvyslanec SR v ČR J.E. Peter Weiss, 
námestníci ministra obrany ČR Tomáš Kuchta a Jakub Kulhánek, ná-
mestník ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl, zástupcovia 
náčelníkov Kancelárií prezidentov ČR a SR, senátori Senátu Parlamentu 
ČR, poslanci Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, poslanci Európ-
skeho parlamentu, riaditelia kabinetov ministerstiev ČR, zástupcovia 
diplomatických misií a vojenských diplomatických zborov v ČR, vojno-
ví veteráni 2. svetovej vojny, krajania, ako aj ďalší vzácni hostia. Z tejto 
slávnosti sa z rôznych dôvodov ospravedlnilo veľa popredných osobností 
politického a spoločenského života – členov vlád ČR a SR, predstavite-
ľov Senátu a Poslaneckej snemovne PČR a Národnej rady SR atď.

Listy
klubové 10

2 0 1 4

Príloha časopisu Listy Slovákov a Čechov

S príhovormi vystúpili za českú stranu námestník ministra obra-
ny ČR Tomáš Kuchta, za slovenskú stranu veľvyslanec SR v ČR J.E. 
Peter Weiss. Za organizácie vojnových veteránov a pamätníkov rečnil 
predseda Českého svazu bojovníků za svobodu plk. Jaroslav Vodička a 
tajomník Československé obce legionářské Filip Procházka v zastúpení 
predsedu ČSOL plk. Pavla Budínského. Za odbornú verejnosť vystúpil 
s prejavom generálny riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania 
v Banskej Bystrici Stanislav Mičev. Vo svojich prejavoch vyzdvihli okrem 
významu ukončenia 2. svetovej vojny aj prínos Slovenského národného 
povstania v boji proti fašizmu, v boji za demokraciu a slobodu, jeho 
význam pre upevnenie česko-slovenských, resp. slovensko-českých vzťa-
hov, ako i vôbec dôležitosť týchto udalostí, ale aj česko-slovenských vä-
zieb a vzájomnosti v širšom európskom kontexte. Nakoniec sa prihovoril 
k prítomným hosťom významný básnik, prozaik a prekladateľ Ľubomír 
Feldek. Predstavil ním otextovanú pieseň Th e Partisan od kanadského 
speváka Leonarda Cohena, ktorej vznik inšpirovalo Slovenské národné 
povstanie a účasť francúzskych partizánov v ňom. Pieseň premiérovo 
predstavila v Českej republike vrátane ďalšieho svojho repertoáru brati-
slavská skupina KaFe Band. Počas celej plavby loďou po Vltave svojím 
vystúpením spríjemňovali chvíle okrem KaFe Bandu taktiež ďalšie hu-
dobné skupiny: česká PRAGUE SWINGERS, ľudová hudba v podaní 
Vrábelovcov, folklórny súbor LIMBORA a česko-slovenská diskotéka 
na záhradnej a slnečnej palube lode.

Pevne veríme, že aj na budúci rok sa nám opäť podarí stretnúť na tej-
to významnej a slávnostnej akcii, kontinuálne a jubilejne už po desiaty 
krát, ktorá svojím rozsahom patrí k najväčším podujatiam svojho druhu 
v Prahe a v Českej republike.

Prílohu pripravil: Radovan Čaplovič
Foto Iko Keson

 Na tradičnej 
plavbe loďou 
po Vltave sme 
si pripomenuli 
významné 
jubileum Tradičnú plavbu po Vltave každý rok navštívi veľa významných hostí aj 

z vládnych, parlamentných a diplomatických kruhov. Sprava veľvyslanec SR 
v ČR J.E. P. Weiss, námestník ministra obrany ČR T. Kuchta s manželkou 
Barborou. Vľavo námestník ministra priemyslu a obchodu ČR Vladimír Bärtl.
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Zaslúžilí vojnoví veteráni, najmä kvôli ktorým túto slávnostnú pripomienku 
organizujeme. Sprava generál Alexander Beer, generál Miloslav Masopust, 
podpredseda ČSBS plk v.v. Pavel Vranský (uprostred), predseda Jednoty Jičín a člen 
ČSOL a ČSBS Vilém Janouch a  podpredseda ČSBS plk. v.v. Antonín Štícha.

Z príchodu vzácnych hostí. Vľavo zástupca náčelníka Vojenskej kancelárie 
prezidenta SR plk. Miroslav Bako, za ním pplk. Ľubor Kršiak z Vojenskej 
kancelárie prezidenta SR.

Spomienkovú plavbu svojou účasťou poctil okrem iných aj senátor a predseda 
Výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Senátu PČR František Bublan 
(vpopredí). Predstavitelia Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), pod ktorý patrí 

aj Historická skupina priamych účastníkov SNP – predseda ČSBS plk. v.v. J. 
Vodička a prvý podpredseda ČSBS plk. v.v. E. Kulfánek (prvý a druhý napravo) 
a predstaviteľ Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) gen. Igor 
Čombor (prvý zľava).

Na Tradičnej plavbe po Vltave vystúpila so svojím repertoárom bratislavská 
skupina KaFe BAND, v ktorej podaní aj premiérovo v ČR odznela do slovenčiny 
prebásnená pesnička Th e Partisan od Leonarda Cohena.

Vzácnymi hosťami na Tradičnej plavbe po Vltave boli taktiež manželia Juraj 
a Deana Jakubiskovci.

Na tradičnej akcii boli aj zástupcovia rôznych menšinových a krajanských 
spolkov a organizácií.
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Ako každý rok aj v tomto prišli vzdať hold vojnovým veteránom a pamätníkom 
SNP a 2. svetovej vojny vojenskí pridelenci a diplomati zo zastupiteľských 
úradov jednotlivých štátov v ČR. Tretí zľava plk. Yury Stanislavovich Bibik, 
vojenský pridelenec Ruskej federácie s manželkou.

Účastníkom sa prihovoril tiež S. Mičev, generálny riaditeľ Múzea SNP 
v Banskej Bystrici, ktorý vo svojom prejave vyzdvihol význam a zmysel SNP pre 
naše dejiny a súčasnosť.

Slávnostnému podujatiu veľa úspechov ako každý rok svojou účasťou poprajú 
i poslanci a senátori Parlamentov ČR a SR a predstavitelia vojenských 
kancelárií ČR a SR.

Na dolnej palube vládla dobrá nálada. Z rozhovoru námestníka ministra 
obrany T. Kuchtu, veľvyslanca SR v ČR J.E. P. Weissa a historika S. Mičeva, 
generálneho riaditeľa Múzea SNP (zľava).

Aj na slnečnej palube sa hostia decentne bavili. Odzneli i piesne v podaní pražskej skupiny PRAGUE SWINGERS.
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Do tanca hosťom i folklórnemu súboru Limbora slovenskými a moravskými 
ľudovými piesňami vyhrávala aj skupina VRÁBELOVCI.

Česko-Slovenský Parník poctil svojou účasťou aj popredný historik Jan Rychlík 
(vpredu vpravo) v rozhovore so S. Mičevom.

Senátor F. Bublan v družnej debate s predsedom NKÚ Miloslavom Kalom 
(zľava).

Speváčka Katka Feldeková zaujala svojím podmanivým spevom.
Ako každý rok aj v tomto bola na parníku v Prahe prezentovaná Slovenská 
republika prostredníctvom prospektov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Tradičnú plavbu po Vltave navštívilo opäť po roku cca 350 hostí. Slávnostná akcia sa už tradične koná na lodi Európé R.P. Z rozlúčky režiséra Juraja Jakubiska 
s predsedom poriadateľskej organizácie Slovensko-Českej společnosti v Prahe Radovanom Čaplovičom.
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Stručně je třeba zmínit hlavní osobu vystupující v tomto článku. Ale-
xandr Sommer Batěk (dále jen B.) (1874-1944) byl středoškolský profe-
sor, učil na gymnáziích a vyšších průmyslových školách v Plzni a v Praze. 
Vystudoval jako hlavní obor chemii na Filosofi cké fakultě České Karlo-
Ferdinandovy univerzity v Praze, po státních zkouškách v roce 1898 zís-
kal aprobaci k výuce chemie a fyziky, po roce obhájil i disertaci s chemic-
kým tématem a byl mu udělen akademický titul doktora fi losofi e. Vedle 
pedagogických povinností se zajímal o otázky etiky, morálky, ekonomii 
a další obory, o kterých přednášel v různých organizacích, spolcích, jak 
pod střechou, tak pod širým nebem na volných prostranstvích, např. na 
pražském Staroměstském náměstí, na vinohradských náměstích a jinde. 
Do roku1924 měl těchto vystoupení neuvěřitelné množství, více než 
1150 a pokračoval v nich i v dalších letech. Své přednášky publikoval 
v brožurách, které mnohdy vydával na vlastní náklady. Celou 1. světo-
vou válku prožil jako aktivovaný důstojník c.k. armády v zázemí u růz-
ných posádek a na různých místech a i tam si neodpustil přednášení. 
V roce 1921 měl tedy s přednášením ohromné zkušenosti.  

Dělnická akademie v Praze požádala B., aby vykonal v létě 1921 
okružní cestu po Slovensku a tam konal přednášky, loutková před-
stavení, pohádkové dýchánky pro děti a  podobné kulturní akce. 
A  jelikož B. s návrhem souhlasil, vypravila se celá B. rodina (žena 
a 4 děti) jako turisté vědomi si toho, že jede na Slovensko kulturně 
pracovat. Od Dělnické akademie obdržel B. pověření, v němž se psa-
lo, že“profesor A. Batěk s rodinou je vyslán na Slovensko Dělnickou 
akademií, aby pořádal lidovýchovné přednášky, přednášky se světel-
nými obrazy, pohádkové dýchánky a loutková představení pro dítky, 

V tomto čísle vám predkladáme I. časť púta-
vého článku o významnom stredoškolskom 
profesorovi, ktorý v  medzivojnových ro-
koch putoval po Slovensku so zaujímavým 
programom. Do programu zaangažoval 
celú svoju rodinu. Jeho príklad je hodný 
nasledovania aj v  súčasnosti. A  to nielen 
zo strany z Čiech na Slovensko, ale predo-

všetkým zo Slovenska do Čiech. A kedy si máme tieto zaujímavé 
postavy česko-slovenskej vzájomnosti v praxi pripomenúť, ak nie 
v  mesiaci česko- slovenskej vzájomnosti. Prenechajme slovo au-
torovi, ktorý článok rozdelil pre väčšiu prehľadnosť a názornosť 
do troch častí s vyznačenými bodmi. A my spolu s vami v  tejto 
I. časti doputujeme len do dvoch miest. Ďalšie nás čakajú v budú-
com pokračovaní.  

jakož i za účelem uspořádání jiných vzdělávacích podniků“. B. si dal 
za úkol šířit na Slovensku státotvorné sociální myšlenky, což dělal 
s radostí a hlubokým přesvědčením a velice si vážil Dělnické akade-
mie, složky sociální demokracie, jejíž členem však nebyl. 

První štací B. rodiny na cestě po Slovensku byla P o d b r e z o v á. 
Tam se poznali s Jindřichem Singerem, který byl do Podbrezové po-
slán jako cvičitel Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) z Moravy 
a který přispíval do novin Rovnosť ľudu. On byl hlavním osnova-
telem B. zájezdu na Slovensko. První noc v Podbrezové spala rodi-
na pod stany, které měla s sebou, ostatní v prázdném bytě ředitele 
místních železáren. Byt měl elektrické osvětlení, koupelnu s vanou, 
ale nebyl vybaven nábytkem, takže lože měla rodina na slámě. V sále 
bývalého kasina přeměněného v  tělocvičnu DTJ postavili z Prahy 
přivezené loutkové divadélko. B. rodina podnikla výlet s dorostem 
DTJ. Brzy se ukázalo, že tito mladí neuměli zpívat. B. si pomys-
lel, že v maďarských školách je odnaučili zpívat, a tak je hned učil 
zpívat slovenské, moravské a české písně, např. Pásol Jano tri voli, 
Vrať sa dievča, Prijdi Janík premilený, Krásná pasačka, My jsme 
hoši a mnoho jiných. Při odpočinku jim B předčítal o Jánošíkovi. 
B. byl na Slovensku svědkem mnoha požárů - lesů i  vesnic, které 
byly celé dřevěné. Všude měli nějaké hasící náčiní, ale neexistovali 
hasiči, Slováci nechtěli vytvářet dobrovolné hasičské sbory, myšleno 
na slovenském venkově. První představení měla B. rodina pro děti. 
Před ním zazpívali Sivá holuběnko a Komáří pohřeb. Na programu 
bylo Honza u krále, o přestávkách četl B. něco z Tolstého, Kôň a so-
már a Umiera jedlička. Děti byly nadšeny. U dětí B. zvítězil. Horší to 
bylo se starými. B. přednášel na téma jak svět byl stvořen. Byl zkla-
mán, že z tisíců krompašských dělníků jich přišlo na přednášku jen 
padesát, ač vstup na ni byl zdarma, borovička se ovšem nepodávala. 
B. rodina narazila na problém - velký nedostatek zeleniny. V té době 

Alexandr Sommer Batěk 
a Slovensko
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na venkově u domků nebyly k vidění zahrádky ani květinové, ani 
zeleninové. B. došel k závěru, že až se Slovák naučí zpívat své sloven-
ské písně, rozpomene se na svou zálibu v barvách (na slovenských 
krojích jsou různobarevné výšivky květin) a bude sázet zase květiny 
do svých zahrádek a snad nebude nouze o zeleninu z nich. Další dny 
pobytu B. rodiny v Podbrezové byly v železárnách dovolené. Proto se 
B. rozhodl jít do okolních vesnic. V obci Hronec uspořádal pro děti 
besídku, na níž četl slovensky povídky a hrál loutkové divadlo. Na 
přednášce pro dospělé nebylo mnoho posluchačů, snad jen čtyřicet, 
kteří poslouchali úvahu na téma „Než se člověk naučil psát“. B. se 
spojil v Podbrezové se starostou Sokola, který svým vlivem na místní 
sokoly pomohl naplnit posluchačstvem B. přednášku. V Podbrezo-
vé B. kromě naučných přednášek zasvětil přední pracovníky železá-
ren v několika hodinách do základů esperanta. Poslední přednášku 
v Podbrezové měl B. pro místní DTJ. Před šikem mladých předvedl 
harmonickou gymnastiku tak důkladně, že mu při ní praskly kal-
hoty. Dále přednesl obsah svých převýchovných katechismů. Tato 
poslední přednáška byla pěkně navštívena, takže nakonec byl v Pod-
brezové vzbuzen zájem, a tak byl B. požádán, aby zůstal v Podbrezo-
vé déle. Ale povinnost, kterou na sebe vzal, ho volala jinam. Bilance 
desetidenního pobytu v  Podbrezové byla uspokojivá: 8 dětských 
loutkových představení a besídek, 5 hodin vyučování esperantu a 13 
přednášek pro dospělé, celkem 26 vystoupení. B. sám pro sebe vy-
hodnotil pobyt v Podbrezové ve třech bodech: a) vzbudil zvědavost 
a rozprodal při přednáškách hodně svých spisů b) ukázal soudruhům 
v Podbrezové, jak by se asi mělo ještě pracovat pro dělnictvo a c) zís-
kal mnoho zkušeností pro další putování po Slovensku. Navíc nalezl 
tam několik milých a upřímných přátel. 

 
Lučenec

Z Podbrezobé B. rodina odjela do Banské Bystrice, kde měl mít 
B. podle plánu přednášky. Činovníci v Banské Bystrici nebyli na B. 
návštěvu připraveni, takže B. zrušil svá vystoupení v tomto městě. Sta-
čil si prohlédnout tamní věznici, studoval tam stav vězenství. B. měl 
totiž na Slovensku druhé poslání: kromě přednášení zjišťovat stav slo-
venských věznic, jímž ho pověřilo v Praze ministerstvo spravedlnosti. 

Do Lučence pozval B. profesor Cohorny, bývalý evangelický farář 
v Humpolci. V Lučenci byla odbočka YMCA činná od roku 1919. 
B. rodina byla ubytována v důstojnické čítárně YMCA. Spali na pod-
laze na slamnících. Rodina byla pozvána na kinematografi cké před-
stavení, promítán byl přírodní snímek o  sopkách, čehož B. použil 
k přednášce o sopečné činnosti. V YMCA se rodina cítila jako doma. 
Snídani dostali od YMCA, ale obědy a večeře si vařili sami. B. v Lu-
čenci a blízkém okolí nabízel své přednášky spolku legionářů a vzdělá-
vacímu spolku Kollár a též tamní sociální demokracii. Ta však odvedla 
obecenstvo na hlučnou schůzi s  komunistickým programem. Celá 
práce B. v Lučenci byla spojena s YMCA. Přednášky byly navštíveny 
a sál byl stále přeplněn. Repertoár přednášek byl rozmanitý: vojákům 
o geologii, ale i  loutkové divadlo jim hrál. Vojáci poslouchali stejně 
ochotně jako děti, jichž však (slovenských a českých) bylo v Lučenci 
málo. Jednou v YMCA přednášel k americkému fi lmu „Jak povstal 
život“. V Lučenci měl B. celkem 9 vystoupení - 7 přednášek a 2 lout-
ková představení, při nichž podal též výklad o českých loutkách. 

Spišská Nová Ves
B. rodinu čekala dlouhá cesta vlakem. Z Lučence jeli přes Zvolen, 

Kremnici, Vrútky do jejich cílové stanice - Spišské Nové Vsi. Tam 
nalezla rodina ubytování v  zahradě učitelského ústavu. Vybubno-
váním byly ohlášeny B. přednášky. B. rodiny se ujali tamní komu-
nisté, kteří ovládli posice sociálních demokratů. B. vzpomínal, že 
měl v přestávce taneční zábavy v Robotnickém domě nejsmutnější 
a nejprotivnější 15 minutovou přednášku v celém svém dosavadním 
životě. B. si odskočil do blízké Levoče, kde provedl visitaci tamní 
věznice. Po návratu do Spišské Nové Vsi chtěl B. přednášet na ná-
městí před radnicí, ale nepřišli pořadatelé, a  tak se nic nekonalo. 
Večer se uskutečnila přednáška, přišlo na ni asi 30 lidí. B. pochopil, 
že jeho přednášky a vůbec přítomnost ve městě jsou nežádoucí, a tak 
se přesunul do Kropachu.      Jiří Jindra

Fotografi e sú zo zbierok Novohradského múzea a Galérie v Lučenci
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V predchádzajúcich číslach časopisu sme našu pozornosť upria-
mili na odraz jánošíkovskej tradície v  maľbe na skle, keramike 
a textilnej tvorbe. V tradičnej kultúre k najpoužívanejšiemu a vša-
de dostupnému materiálu však patrilo drevo, ktoré sa mnohorakým 
spôsobom využíva aj v súčasnosti.  Výrobky z neho pôvodne spĺňali 
praktické potreby človeka v domácnosti a na poli, neskôr sa stalo 
najvhodnejším materiálom na vyjadrenie umeleckých daností jed-
notlivca. V ľudovom prostredí azda najpôsobivejšie umelecké pred-
mety z dreva vyrábali pastieri, preto tento osobitý druh tvorivosti 
nazývame pastierskym umením a radíme ho k najkrajším vkladom 
do ľudového umenia vôbec. Hoci pri výzdobe úžitkových predmetov 
pastieri používali najmä rastlinné, zvieracie a  geometrické motívy, 
k obľúbeným výzdobným prvkom zaradili aj postavu Juraja Jánošíka 
či zbojníkov. Tento motív sa vyskytoval na viacerých tvarovo špeci-
fi ckých formách, ktoré pastieri vyrábali nie len pre vlastnú potrebu, 
ale aj pre iných. Nájdeme ho na črpákoch, valaškách, fujarách, 
pastierskych rohoch, ale aj prasliciach či piestoch. 

Drevorezba
Črpáky so spomínaným námetom sa u nás začali objavovať už 

v prvých desaťročiach 20. storočia, vo väčšej miere po druhej sve-
tovej vojne. Bačovia, ktorí sa ich výrobe a zdobeniu venovali, spo-
čiatku uplatňovali najmä fi gurálnu plastickú rezbu na uchu črpákov, 
ktorou stvárňovali výjavy z Jánošíkovho života. K bežným motívom 
patrili tancujúci, oddychujúci, poviazaný či lapený Jánošík, Jánošík 
s milou, pod šibenicou, v krčme či sediaci na pni. Motív Jánošíka vo 
výskoku nad vatrou alebo ohňom prevzali autori z malieb na skle, 
u ktorých sa mylne predpokladalo, že postava vo výskoku je Jáno-
šík. Zdobenie samotnej nádoby technikou reliéfnej rezby, rytia alebo 
vypaľovaním kyselinou je novšou záležitosťou. Výjavy z Jánošíkovho 
života a zbojníčenia boli na nádobách doplnené veršíkmi z ľudovej 
poézie a piesne. K známym výrobcom črpákov v minulosti patrili 
bačovia Peter Slosiar (1918–1995) z Liptovskej Porúbky, Ondrej 
Fľaška (1926–2009) a Ľudovít Filipko (1911–1990) z Priechodu, 
Michal Prachár (1920– ?) a Jozef Kohútek (?) z Martina či Ľudovít 
Staňo (1930) zo Sučian. Posledne menovaný vyrábal aj fujary s jáno-
šíkovskými motívmi, ktoré zdobil rezbou a intarziou.

Pozoruhodným dokladom predstavujúcim jánošíkovskú tema-
tiku v  pastierskej tvorbe je valaška. V  ľudovej tradícii nadobudla 
význam najmä valaška Jánošíka, opradená mnohými povesťami. 
V 2. polovici 20. storočia sa stala populárnym turistickým artiklom 
symbolizujúcim Slovensko, čomu zodpovedal i počet jej výrobcov. 
Zbojnícke a  jánošíkovské prvky autori umiesťovali na drevených 
poriskách alebo častejšie na sekerkách. Na porisku ich zvyčajne za-
komponovali medzi ďalšie postavy a scény, sekerku gravírovali na os-
trí. Medzi popredných výrobcov valašiek, ktorí uplatňovali spomínané 
prvky, patrili Ján Snopko (1911–1988) z Malachova, Peter Krnáč 
(1893–1966), pôvodom z Detvy a Juraj Benedik (1902–1976), žijúci 
vo Veľkej Lúke pri Zvolene. Valašky zhotovovali aj Ján Novodomský 
(1922–2003) z Málinca pri Lučenci, Jaroslav Budiš (1910 –?) z Pra-
koviec či  Ivan Čordáš (1926– ?) z Opatovej pri Lučenci. Niektorí 
si vyrábali celé valašky sami, iní si aspoň sekerky dávali ukuť kováčo-
vi. Popularitu valašky dokumentuje aj jej remeselná sériová výroba 
v paličkárni v Uhrovci a Kšinnej. Obe vyrábali tzv. valašky „Jánošík“ 
s jednoduchým motívom hlavy Jánošíka na rukoväti, nasadenej na 
porisko vo vodorovnej polohe. Ich hromadnú výrobu zaviedli v roku 
1963 podľa návrhu Vladimíra Jelenčíka pri príležitosti 250. výročia 
popravy tohto ľudového hrdinu. 

K najkrajším prejavom umeleckých snáh nášho ľudu patria man-
gľovacie a  pracie piesty, známe ako dary lásky, ktorými mládenec 
vyjadroval ľúbostný vzťah k dievčine. Na ploche, ktorú poskytovali, 
výrobcovia spodobovali Jánošíka najčastejšie technikou rytia alebo 
reliéfnou rezbou. Drobné fi gurálne rezby zachytávajúce momenty zo 
zbojníckeho a pastierskeho života nájdeme aj na stĺpikoch praslíc či 
formách na syr. 

Najviac dokladov stvárnenia jánošíkovskej tematiky nachádza-
me však v  drevenej komornej plastike, monumentálnych sochách 

Jánošík 
vo výtvarnom prejave slovenského 
ľudu a neprofesionálnych umelcov

Valaška s motívom Jánošíka od Ivana Čordáša a valaška „Jánošík“ z paličkárne 
v Kšinnej, 1954 a 1963
SNM – Etnografi cké múzeum v Martine

17-19_Kendrova-Janosik.indd   1717-19_Kendrova-Janosik.indd   17 10/20/2014   1:51:25 PM10/20/2014   1:51:25 PM



18  Listy

a v drevených reliéfoch. Obdobie 2. polovice 20. storočia, najmä jej 
60. až 80. roky znamenali najintenzívnejší rozvoj plastickej drevo-
rezby. Jánošík bol stvárňovaný najmä neprofesionálnymi umelcami, 
často usmerňovanými pracovníkmi ÚĽUV-u. K popularite zbojníc-
kej tematiky prispel tiež  fakt, že Jánošík sa stal ľudovým hrdinom 
celonárodného charakteru. Autormi drevorezieb preto boli a aj v sú-
časnosti sú ľudia rôzneho veku, profesií a takmer zo všetkých oblas-
tí Slovenska, aj z  takých, kde jánošíkovská tradícia nebola natoľko 
rozšírená. Samozrejme sa nemôžeme venovať všetkým, preto sme 
priestor v  časopise vyhradili aspoň najvýraznejším rezbárskym osob-
nostiam a autorom z oblastí s najsilnejšou jánošíkovskou tradíciou. 

Vývoj plastickej drevorezby po 2. svetovej vojne  ovplyvnili pre-
dovšetkým výrobcovia salašníckeho riadu, povolaním zväčša bačovia. 
Ich prvé plastiky boli výsledkom prekomponovania fi gurálnych úch 
črpákov. Najväčšou a prvou rezbárskou osobnosťou, uplatňujúcou 
jánošíkovský motív v 50. rokoch 20. storočia bol bača  Jozef Kem-
ko (1887–1960) z Heľpy, predstaviteľ pravého ľudového rezbárstva. 
V jeho tvorbe najviac splýva pastiersky prvok s prvkom zbojníckym, 
kedy Jánošík a zbojníci odevom pripomínajú pastierov, odlišujú ich 
však niektoré zbojnícke atribúty, akými sú zbrane. Jánošíka stvárnil 
buď samostatne alebo s milou vo viacerých plastikách, najčastejšie 
s predimenzovanými atribútmi jeho sily, a to valaškou a opaskom. 
V  70. rokoch minulého storočia svojským autorským rukopisom 
v  stvárnení Jánošíka vynikal  Štefan Siváň starší z  Babína (1906  
–1995). V  rezbárskej tradícii pokračoval aj jeho syn Štefan Siváň 
mladší (1945–2005), ktorý je autorom monumentálneho drevené-
ho reliéfu Polapenie Jánošíka, umiestneného v penzióne Jánošíkova 
krčma vo Valaskej Dubovej. K mladším autorom, v tvorbe ktorých 
sa ľudový hrdina objavil, patria Ján Šeliga (1952) z Hruštína, Stani-
slav Ondrík (1949) z Tvrdošína a Ľubomír Orság (1948) z  Orav-
ského Veselého. 

Rezbárske osobnosti Liptova, regiónu bezprostredne susediaceho 
s Oravou a miestom zbíjania, súdenia či popravy Jánošíka, sa vypro-
fi lovali až z mladšej generácie umelcov. Tu vyniká najmä Dalibor 
Novotný (1956), ktorý Jánošíka stvárnil nielen v početných prácach, 
ale na jeho postave učil zručnostiam mnohých študentov svojich 
rezbárskych kurzov. Jánošíka stvárnili aj Jakub Moravčík  z Liptov-
ského Hrádku a Albert Šimrák (1975)  z Bieleho Potoka pri Ru-
žomberku, ktorý okrem drobných plastík vyrobil aj monumentálnu 
sochu Jánošíka pod šibenicou, nachádzajúcu sa v štýlovom penzióne 
Jánošíkov dvor v Zázrivej. 

Mimoriadne postavenie v  rezbárskej tradícií mali a  aj v  súčas-
nosti majú štiavnickí rezbári. Významnou osobnosťou bol Pavol 
Bavlna (1896–1979), tvorbu ktorého charakterizuje rešpektovanie 
pôvodného tvaru dreva. Tento princíp uplatnil nielen pri plastikách 
Jánošíka, ale tiež v náboženskej tvorbe.  Matejovi Čupcovi (1904– 
1978) a Štefanovi Kršiakovi (1907– 1986) učarovalo nielen drevo, 
ale obľúbený motív spodobili aj v kameni. K mladším štiavnickým 
rezbárom, ktorí zaradili Jánošíka do svojej tvorby, patril Ján Labu-
da (1929–2004). Zo súčasných autorov môžeme vyzdvihnúť Jozefa 
Bavlnu (1958), vnuka Pavla Bavlnu a Jána Palku (1953), ktorý zo 
storočnej lipy, vyvrátenej v budatínskom parku, vyrobil monumen-
tálnu sochu Jánošíka, nachádzajúcu sa pred expozíciou Považského 
múzea v Terchovej, venovanej tomuto ľudovému hrdinovi. 

So silnou jánošíkovskou tradíciou sa stretávame najmä v oblasti 
Horného Považia a Kysúc, preto tu prirodzene tvoril či tvorí najväč-
ší počet rezbárov. Jánošíka či zbojníkov nájdeme v práci Miroslava 
Ďuratného (1936– ?), Tibora Krakovského (1922–2014) a Jozefa 
Rakovana (1962) zo Žiliny, Jána Podsklana (1951) z Čadce a An-
tona Kaduru (1955) z Podvysokej. Osobitosťou tvorby sa vyznačujú 
najmä Emil Stráňai (1908–1981)  a Tibor Mahút (1953) zo Žiliny, 
tiež Vít Pieš (1931) z Čičmian. Vít Pieš stvárnil Jánošíka netradič-
ným spôsobom, a to v drevenom reliéfe s nápisom  Jánošík v Čičma-
noch 1712, kde je odetý v čičmianskej košeli. Doménou tvorby Emi-
la Stráňaia bola úprava samorastu, z ktorého zhotovil pozoruhodnú, 
takmer osem metrov vysokú sochu Jánošíka. Sériu drevených plastík 
a reliéfov s týmto námetom vyrezal aj známy folklorista Tibor Mahút 
pri príležitosti 300. výročia od úmrtia Jánošíka. 

Zmieňované motívy sa objavili aj v  tvorbe pracovníkov výrob-
ných družstiev, napr. družstva Rezbár v Rajci. Vynikajúci rezbár Šte-
fan Bača (1919–2006) vytvoril celý cyklus pozoruhodných drevore-

Piest  na pranie s motívom Jánošíka z obce Priechod, autor neznámy, 1931, 
SNM – Etnografi cké múzeum v Martine

Fujara s jánošíkovskými motívmi, Ľudovít Staňo, 1959
Považské múzeum v Žiline

Črpák  s jánošíkovským motívom (poviazaný Jánošík), Peter Slosiar, 1961
Na nádobe je nápis: Dívajú sa páni, z tej zámockej brány, čo robí Jánošík, celý 
poviazaný
SNM – Etnografi cké múzeum v Martine
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Slovenská herečka Lucia Siposová předvede v rámci druhého dne oslav BE 
22 v divadelním sále NoD svoji one woman show. Zazáří v reality kabaretu 
Slovenka na kvadrát, kde v kulisách „otevřené“ Evropy vtipně ztvární život 
jedné Slovenky ve Slovinsku a otevře pohled na evropskou migraci.

Slovenka na kvadrát je kabaret podle skutečného příběhu, souboru pohlednic 
ze Slovinska a Slovenska básnířky, spisovatelky a esejistky Stanislavy Repar. Před-
loha v podobě změti nejrůznějších literárních forem, která obsahuje vše od spo-
lečensko-kritických intervencí až po intimní deník jednoho milostného příběhu, 
přímo volala po divadelním ztvárnění. Slovenka na kvadrát je kabaret plný písní, 
veršů a komentářů, který ale předává také hluboké poselství o životě v Evropě.

Hlavní a jedinou roli ztvárňuje charismatická herečka, zpěvačka a scéná-
ristka Lucia Siposová, kterou mohou diváci znát z fi lmů Filipa Renče Hlídač 
č. 47 a Na vlastní nebezpečí, nebo z hollywoodského snímku 360. Lucie se 
skvěle zhostila úloh konferenciérky, vypravěčky i hlavní postavy Buby.

Představení hovoří o dvou milencích, zachycuje úsilí, radosti a trápení migran-
tů během vybavování jejich občanského statutu v nové domovině – Slovinsku, 
ale i bezohlednost institucí a ofi ciálních struktur, které ústí až do jakési kafkovské 
byrokracie. Intelektuální, kulturní, umělecké i jazykové intervence dodávají hlav-
nímu námětu lidskou hloubku i širší vyznění, ale hlavně potřebný humor.

Režie se ujal slovinský režisér a dramaturg Nick Upper, který se postaral 
o to, aby z dramatu nevypadlo původní feministické ladění literární předlohy.

Slovenka na kvadrát
Reality-kabaret v mezinárodní 

slovensko-slovinské koprodukci.

Více informací: http://nod.roxy.cz/cs/program/
theatre/712-slovenka#.VC10vymSzPo
21. októbra 2014 / 20:00 hod. 
S. Ch. Repar: Slovenka na kvadrát

zieb s námetom Jánošíka, 
v ktorých napríklad stvár-
nil aj fi lmového hrdinu 
– Paľa Bielika. Niekoľko 
drevených sôch vytvoril aj 
známy rezbár a autor Slo-
venského betlehemu Jo-
zef Pekara (1920 – 2005) 
z Rajeckej Lesnej. 

Ľudová tradícia o  Já-
nošíkovi je pochopiteľne 
najsilnejšia v jeho rodisku 
- Terchovej, preto nemô-
žeme vynechať terchov-
ských rezbárov. Najstaršiu 
generáciu autorov zastu-
puje Vincent Michálek 
(1905–1981), ktorý pre 
svoje  plastiky uprave-
né polychrómiou čerpal 
námety najmä z  povestí 
o  Jánošíkových dobrých 
skutkoch. Nezameniteľ-
ným rukopisom Viliama 
Mešku (1940) je pone-
chanie kôry na morených 
alebo polychrómovaných 
plastikách na zvýrazne-
nie istých atribútov, nap-
ríklad opasku Jánošíka, 
v  ktorom podľa folklór-
neho podania prameni-
la jeho sila. Originalita 

charakterizuje aj tvorbu Miroslava Dávidíka (1937–1996). Jeho 
masívna, do detailov opracovaná kompozícia Zbojnícky tanec, ktorú 
vyrezal z jedného kusa dreva, dominuje v expozícii Považského mú-

zea v Terchovej. Jánošík sa 
objavil aj v  tvorbe Štefana 
Hanuljaka (1930–1988), 
autora betlehemu v  kos-
tole sv. Cyrila a  Metoda 
v Terchovej  a Adama Val-
lu (1940–1998), známeho 
rezbára, ale aj jaskyniara 
a karikaturistu. Z mladších 
autorov ho Štefan Mucha 
(1957) stvárnil v  sochách 
a  reliéfoch a  Ján Martoš 
(1946) v  komorných plas-
tikách. Zaujímavý spôsob 
zvečnenia Jánošíka si našiel 
aj hudobník Alojz Mu-
cha (1961), ktorý torzo 
Jánošíkovho tela dôkladne 
zakomponoval do dekorač-
ného stvárnenia hlavy huslí.

Ako sme už podotkli, 
Jánošík sa aspoň v jednom 
diele objavil v tvorbe auto-
rov z celého Slovenska. Za 
všetkých spomenieme as-
poň Štefana Trnku (1905–
1981) z Novej Bane. Dreve-
ným mnohofarebným po-
lychrómovaným fi gúrkam 
sa snažil vdýchnuť život cez 
mechanizmus pohybu, kto-
rý mu pomáhal vytvoriť syn. 
Takýmto spôsobom „roztan-
coval“ Jánošíkovu družinu.            Katarína Kendrová,
            etnologička, Považské múzeum v Žiline

Fotografovali: Anna Kucharčíková, Alojz Mucha, archív PM v Žiline
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Spisovateľka, prekladateľka a  publicist-
ka Viera Švenková (1937) pochádza spod 
Tatier a tam tematicky kotví aj väčšina z jej 
kníh. Neinak je tomu v  prípade najnov-
šej knihy Hory na dosah (Vydavateľstvo 
spolku slovenských spisovateľov 2014). Ide 
o zbierku poviedok. V centre príbehov sú – 
ako inak - ženy. Okolnosti života nie sú im 
vždy naklonené, najmä 
v  partnerských vzťahoch 

im to často nevychádza, ale vnútorná vyrovnanosť 
a postoje týchto postáv dovoľujú, či až predurčujú 
k tomu, že z príbehov vychádzajú ak nie ako víťaz-
ky, tak rozhodne nie ako porazené. Lebo životné 
hodnoty, ktoré vyznávajú, predčia tie vyznávané  
včera i dnes. „... všetky kamarátky sa iba chvália, čo 
nadobudli, koľko toho nazhŕňali, aké podniky roz-
biehajú ich vnúčatá, s akou pýchou vyslovujú to slovo 
– podnikateľ! Je to viac, ako bol niekedy slávny spi-
sovateľ, herec, mohol byť aj stokrát národný umelec! 
Možno raz i ja osprostiem a začnem sa chváliť tým, 
koľko mám kožuchov, koľko zlata, koľko cenných ob-
razov mi visí v izbe? V čase globálneho oteplenia už 
beztak nijaký kožuch v živote neoblečiem.“ (Predám 
chatu v Slovenskom raji).

Pravdu povediac, nie vždy som sa stotožnila 
s  hrdinkami príbehov Viery Švenkovej, ktoré sa 
uspokoja s tým, že zostanú samy a nevezmú si viac 
z toho, čo je na dosah. Veď údel ženy žiť sama nie 
je až taký radostný a najmä nie ľahký. „Zmrákalo 
sa, v okolitých oknách sa rozžiarili svetlá, hýrivá via-
nočná výzdoba. Vyšla na balkón a sledovala postavu 
starého muža, kým ju nepohltila blikajúca farebná 
tma.“ (Idú sviatky). Nuž, možno je skúsenosť au-
torky taká, že o niektoré veci nestojí zato bojovať 
za každú cenu... Treba vedieť vystačiť si s tým, čo 
máme. Je predsa toľko vecí, čo dokážu život napl-
niť! Pekných vecí je na svete plno a nemusia to byť 
iba vysvietené hotelové haly a spoločnosť pri pohá-
riku. Je tu príroda ako zdroj krásy pre tých, čo ju 
vidia. „Vošli do lesa. Stromy a stromy, vlhkasté tiché 
prítmie, nehybnosť – nič pre mestské oči.“ (Šťast-
né stromy). Na druhej strane to neznamená, že 
autorka nevidí každodennú realitu na Slovensku: 
predražené pohostinstvá, neupratané železničné 
stanice či podgurážené postavy tackajúce sa na 
chodníku. Vidí, dokáže si na nich dokonca zgust-
núť (lebo jej prózy sú aj veselé). Ale asi najviac 
zaváži odhodlanosť postáv zvládať dennodenné 

Hory na dosah Viery Švenkovej
Neviem presne koľko, ale isto už hodne rokov pôsobí na Slovensku Klub slovenských prozaičiek Femina. Jeho členkami 
sú napríklad Etela Farkašová, Helena Dvořáková, Rút Lichnerová, Mária Bátorová, donedávna Karin Lászlová, Viera 
Švenková, Jana Šimulčíková, Ľuba Hajková a ďalšie. Isto aj vďaka tomuto klubu možno hovoriť o emancipácii ženskej 
prózy na Slovensku. Každý z krstov novo vydaných kníh (aspoň takú mám skúsenosť) je aj milou spoločenskou udalos-
ťou. Do Klubu spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave, kde sa krsty väčšinou konajú, príde hojný počet priaznivcov 
autorky (autoriek), vládne tu žičlivá priateľská a pohostinná, ale i duchaplná atmosféra a aj náhodný prišelec sa okamžite 
cíti ako doma. Takto som sa 11. septembra tohto roku úplne náhodou ocitla na tejto pôde pri uvádzaní do života knižiek 
dvoch prozaičiek: Viery Švenkovej a Tatiany Jaglovej. 

situácie a byť spokojný – a to aj keď nám veci nevychádzajú tak, ako 
by sme si predstavovali. A v tom je, myslím, najzávažnejšie posolstvo 
Viery Švenkovej.   

Prózy sú písané sviežo, skúsenou autorskou rukou, umne dávkujú 
napätie deja a nie sú rozvláčne. Aj vďaka tomu čitateľ knižku neod-
loží a vydrží ju prečítať až do konca.

              Jarmila Wankeová 
              Autorka je redaktorka, publicistka a prekladateľka
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Festival „Hybaj ho!“ tohto roku pozval v  západnej Európe už 
etablovanú skupinu slovenských tanečníkov Les Slovaks žijúcich a tvo-
riacich v Belgicku. „Fragments“ je ich celkovo tretím spoločným projek-
tom a mal svoju premiéru v roku 2012.

Milan Herich, Anton Lachký, Milan Tomášik, Peter Jaško a Martin 
Kilvády sa zišli v Bruseli, kde väčšina z nich absolvovala medzinárodnú 
školu tanca P.A.R.T.S. (Th e Performiong Arts Research and Training Stu-
dios). Táto liaheň mladých tanečníkov nadväzuje vo svojom programe 
na prácu slávneho choreografa Maurica Béjarta. Bol to priekopník, 
ktorý v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia odštartoval revolúciu 
v  choreografi i. Hľadal totiž inšpirácie v  iných než európskych klasic-
kých smeroch, totiž v japonskom divadle Bunraki a v kultúrnej tradícii 
Bhakti. Revolúcia pokračovala a priviedla na svet ďalších zaujímavých 
choreografov. Jedným z nich bol napríklad český emigrant, tanečník, Jiří 
Kylián. Fascinoval, niektorých aj urážal, keď jeho tanečníci ladne vbie-
hali na javisko s nohami ako fajky. Na jeho podanie Janáčkovej „Sym-
foniety“ sa vtedy v osemdesiatych rokoch prišla pozrieť do Smetanovho 
divadla celá tanečná scéna. Sedadlá nestačili, diváci zaplnili celý priestor. 

Tak padli bariéry, klasický francúzsky a  ruský balet prestali byť 
jediným vyznávaným poňatím na najväčších baletných scénach európ-
skych metropol (viď prínos umeleckého šéfa baletu Petra Zusku na 
scéne Národného divadla v Prahe). Oslobodený moderný tanec sa vydal 
rôznymi smermi. Zapája prvky z iných divadelných foriem. Tanečníci 
využívajú mimiku tváre, hovoria, majú pantomimické gestá, tanec 
prekladajú akrobatickými číslami.

Napriek tomu, že moderný tanec zachvátil Európu pred mnohými 
rokmi a zúčastneným ponúkol  nádherný slobodný priestor tvorby bez 
bariér, stojí zrejme na okraji záujmu verejnosti, aspoň u nás v Českej 
republike. Bolo smutné, že predstavenie „Fragments“, ktoré sa svo-
jou výnimočnou profesionalitou vyšvihlo na samú špicu európskeho 
tanečného diania, nezaplnilo 5.10. hľadisko divadla Komedie v Prahe 
úplne. Prečo na také fascinujúce predstavenie prišli len zaujatí mladí 
tanečníci, prečo pražská verejnosť prehliadla túto možnosť? Určite 
dostane príležitosť na ďalších ročníkoch festivalu Hybaj ho!

O čo vlastne diváci, ktorí sa nebili pri dverách o vstup do sály, prišli? 
Nezažili nádherný výtvor imaginácie. 

Les Slovaks, ktorí sa vždy inšpirujú hudbou, plánovali nový pro-
jekt, ktorý chceli pôvodne postaviť na skladbách klasických auto-
rov. Keď vo výbere neuspeli, využili ku spolupráci tak ako pri svojich 

HYBAJ HO! 2014: 

dvoch predchádzajúcich dielach, mladého francúzskeho skladateľa Si-
mona Th ierrea. Ponúkol im svoju kompozíciu pre sláčikový orchester, 
ktorá už bola na svete. V priebehu veľmi krátkeho času potom vznikla 
základná choreografi a. Keďže dĺžka skladby (30 minút) nezodpovedala 
dĺžke celovečerného predstavenia, skombinovali vážnu hudbu s popu-
lárnymi pesničkami známej slovenskej speváčky Melánie Olláryovej. 
Neuveriteľný kontrapunkt populárnej piesne (tango, valčík) voči vážnej 
skladbe, v  niektorých momentoch dokonca znejúce súbežne, bolo 
šťastným nápadom. Kontrapunkt vytvoril tanečníkom silnú atmosféru, 
ktorej možností oni plne využili. Vzhľadom na ich nápadité choreo-
grafi e vzniklo plnohodnotné šesťdesiatminútové predstavenie.

Tanečníci z Les Slovaks sa o choreografi u a réžiu predstavenia delia, 
bez toho, aby prejav jedného z nich prevažoval. Vytvorili si svoj systém 
práce. Pochopili, že bez akýchkoľvek pravidiel sa pracovať nedá, ale rá-
mec, ktorý používajú, len rámuje nápadité tanečné eskapády jednot-
livých členov. Každý z nich sa predstaví v niekoľkých odlišných posta-
vách aj v spoločných choreografi ách.

Voľný tanečný priestor má aj svoju scénografi u, i keď v moderných 
intenciách minimalistického poňatia. Pri prvom pohľade prítomnosť 
akejkoľvek dekorácie divák nezaznamená. Jej možnosti sa postupne 
odhaľujú až v priebehu predstavenia. Zo šerého svitu, v ktorom sú po-
stavy viditeľné iba vďaka bielej farbe kostýmov, sa nakoniec rozsvietením 
mnohých refl ektorov s farebnými fi ltrami stáva fantastická manéž bur-
leskného typu. Tanečníci v kostýmoch Mata Voortera a Pepa Martineza, 
ktoré tvarovo odkazujú na rôzne štýly pánskeho odievania včítane jed-
nej dámskej sukne, predstavujú rôzne charaktery v rôznych situáciách. 
Napriek tomu, že tanec veľa ráz balansuje na hrane s  dramatickým 
umením, nikdy doň neprepadne a vždy si uchová fantasknú a nereál-
nu podobu. Nestane sa konkrétnym príbehom s konkrétnou pointou. 
V tom je práve čaro predstavenia „Fragments“. Tajomstvo zvláštnych až 
sentimentálnych pocitov, nečakaných expresií nebude nikdy odhalené. 

Nesmiem zabudnúť na ďalší výrazný prvok ich tvorby – humor. 
Les Slovaks ľahko i strihom prechádzajú s hudbou aj proti nej zo sen-
timentálnych, krásnych alebo dramatických polôh do seba-ironických. 
Ľahkosť prevedenia a ich suverénna fyzická zdatnosť dosiahnu aj to, že 
sa publikum hocikedy spontánne rozosmeje, bez toho, aby bol dôvod 
smiechu uchopiteľný. To je asi to, čo Les Slovaks vynáša nad ostatnú 
tanečnú produkciu - ich neuveriteľný temperament, invencia a humor.   
          Zuzana Štancelová, foto Bart Grietens

Fragments – emócie, expresivita a humor
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Identita je jednou z najkrajších i najvýznamnejších hodnôt, kto-
rými človek žije po celý čas. O to väčší význam znamená pre umelca. 
Tá identita, ktorá je spomienkou na bezproblémové detstvo, najkraj-
šie lesy, lúku či mláku pri našom dome. Voňavá mamina ruka a det-
stvo. V týchto slovách je taká nesmierna sila, ktorá sa nedá prirovnať 
k ničomu. Sila, ktorá lieči, keď nás niekto raní, keď nevládzeme, keď 
sme slabí. Myšlienka na detstvo krátkych nohavíc je fantastickým 
pripomenutím toho, kto sme. Sme milenci krajiny a  života nášho 
detstva. Ono nás sprevádza po celý život a dáva nám tú energiu, bez 
ktorej by bol život ťažký.

Projekt, ktorého autorom je člen Európskej akadémie vied a ume-
ní, PhDr. Ľuboslav Moza, sa nazýva „Identifi kačný kód Slovenska“.  
4. októbra tohto roku sa konal  už jeho VIII. ročník. V tomto roku 
predstavil verejnosti 21 ocenených tvorcov, predstaviteľov kultúry. 
Známych i zabudnutých. Všetkých však viaže veľkosť a význam ich 
tvorby pre našu spoločnosť, pre svet. Mnoho stovák ľudí sa vo vzác-
nych priestoroch bratislavského hradu stretlo s osobnosťami, nie ce-
lebritami. Prestížne ceny „Identifi kačného kódu Slovenska” dostali 

Identifi kačný kód Slovenska 2014
Veľkosť národa nemožno hodnotiť bežnými kritériami. Osobnosti kultúry, ktoré najviac charakterizujú národnú identi-
tu, hrdosť i pokoru človeka, existujú v každom národe. Oni vedú svet k civilizovanejšiemu žitiu. Oni kultivujú a esteti-
zujú ľudské bytie a jeho morálku. Vplývajú na dejiny a oslavujú veľkosť človeka.

za tvorivosť, vďaka ktorej sa dnes píše pravdivá história tejto doby 
pre budúce generácie. Za kreativitu, ktorá dnešok osviežuje a dáva 
mu hodnoty, ktoré sa strácajú. Hodnota kultúry je nekonečná a ne-
vyčísliteľná. 

Týmto jedinečným ocenením  Spoločnosť Artem opäť zdôraznila 
pred celým svetom: Sme súčasťou svetového dedičstva. Je dôležité 
kričať do sveta, keď inak nepočuje, že naša kultúra je jedinečná a sve-
tová. Aj preto tentoraz dostali mimoriadnu cenu „Identifi kačného 
kódu Slovenska“ dve zahraničné laureátky. Talentovaná speváčka 
s  nádherným hlasom a  bezprostredným prejavom Lenka Filipová 
a  výtvarná umelkyňa, predstaviteľka abstraktného expresionizmu, 
osobnosť svetového umenia, nórska tvorkyňa žijúca v Egypte Britt 
Boutros Ghali. 

Trvalý záujem verejnosti by mal byť stálym vzdelávaním a pozna-
ním seba samého. Kultúra Slovenska bola i je jedinečná.

Držitelia ocenenia za rok 2014: Banášová Adela, Beláček Mi-
lan, Berger Ladislav, Bojňanský Vít, Duba Gyula, Filipová Lenka, 
Grečner Dušan, Ghali Boutros Britt, Grúberová Zdena, Hudák 
Štefan, Kirschner Jana, Klinda Ferdinand, Letko Ivan, Ormandík 
Marek, Srnenská Dagmar, Timko Igor, Turuk Gordana, Vajda Jozef, 
Valent Michal, Veľká Jarmila, Výrostko František.

    PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

Lenka Filipová a Jana Kirschner

Zľava Britt Boutros Ghali, nórska umelkyňa žijúca v Egypte, predstaviteľka 
abstraktného expresionizmu, dostala spolu s Lenkou Filipovou po prvýkrát 
mimoriadnu cenu Identifi kačného kódu Slovenska, v strede Iveta Lišková, 
poslankyňa NR SR, vpravo PhDr. Ľuboslav Moza, autor projektu a kurátor
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Každý človek inak vníma a rozmýšľa. Sú však umelci, ktorí majú 
ten dar, nazývaný talent, ktorým vedia viac ako vytvoriť dielo. Oni 
rozhýbu ľudské vnútro a uložia doň to najpodstatnejšie z ich výko-
nu. Oni rozosmejú tak, ako nikto iný. Rozohrajú svoju úlohu v celej 
pestrosti nálad a postojov, aby vytvorili poznanie, bez ktorého stále 
sa vzdelávajúci človek môže len ťažko existovať. Keď vstúpi na javis-
ko herec, diváci čakajú na jeho vystúpenie a usilujú sa ho zaradiť do 
deja. Keď vstúpi na javisko osobnosť, ešte predtým, než povie prvé 
slovo, pocíti divák nielen veľkosť umenia, ale aj jeho majstrovstva.  

Jozef Vajda je osobnosť súčasného slovenského herectva s veľkým 
dosahom aj mimo našich hraníc. Patrí k  tým umelcom, ktorí od 
začiatku vedeli, že cesta k úspechu trvá dlho a je veľmi náročná. On 
to dokázal trvalým zdokonaľovaním hereckých techník a rozvojom 
talentu. Dnes ľudia žijú vo veľkom omyle – postaviť sa pred kameru 
a ocitnúť sa na titulnej stránke bulváru neznamená byť umelcom. To 
treba dokázať zložitou a náročnou cestou.

Jozef Vajda zvládol nespočetné charaktery hereckých postáv od 
dramatických majstrovských výkonov až po komédiu a satiru. V jeho 
umení dominuje intelekt. Hrá vážne úlohy veselých ľudí i  naopak. 
V čom si však túto umeleckú osobnosť nesmierne vážim, to je jeho 
hlasové vybavenie. Už teraz viem, že Jozef Vajda bude legendou slo-
venského dabingu. Profesionalita a cit pre život postavy, to dokáže má-
lokto. Postupne tento herec vchádza medzi osobnosti, ktorých cesta 
k úspechu a sláve môže vzniknúť iba na pozadí náročnej a tvrdej práce. 

Narodil sa 31. júla 1955 v Žiline. V roku 1977 vyštudoval herec-
tvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V rokoch 1977 

až 1980 hral v Poetickom súbore Novej scény. Od roku 1980 účin-
kuje v činohre Slovenského národného divadla.  

Patrí medzi najobľúbenejších hercov dneška. Vie zaujať, zahrať 
náročné úlohy, rozosmiať i vážne fi lozofovať. Neskrotný talent plný 
ohnivej dynamiky, lásky a svetla. 

Pripomenieme výrazné divadelné úlohy v  tých najznámejších 
predstaveniach. 

Vzácna postava Aľošu v hre F. M. Dostojevského: „Bratia Kara-
mazovovci“ (divadelná sezóna 1980/1981), postava Happyho v hre 
A. Millera: „Smrť obchodného cestujúceho“ (divadelná sezóna 
1990/1991) a Orsino v neopakovateľnej hre W. Shakespeara: „Troj-
kráľový večer alebo Čo len chcete“ (divadelná sezóna 2003/2004).

V televíznej a fi lmovej tvorbe exceloval v „Moliérovi“, „V zajatí 
lásky“, v „Malom vodnom hadovi“, v „Jesennej zato veľmi silnej lás-
ke“. S veľkým úspechom zahral svoju úlohu vo fi lme nášho kultové-
ho režiséra Dušana Rapoša, „Cinka Panna“ a originálny talent vážne 
dobrého komika predviedol v sérii „Hod svišťom“.

Získal niekoľko ocenení Litfondu.
Bol nominovaný na „Divadelné dosky“ za účinkovanie v hre „Pre-

let nad kukučkiným hniezdom“. Cenu „Zlatá slučka“ obdržal za je-
dinečný dabingový výkon. 

Vydal autobiografi ckú knihu s názvom „Moja cesta“. Jozef Vajda 
je umelecká i ľudská osobnosť so silným vzťahom k prírode a priro-
dzenosti človeka.

Žije v Bratislave.   
    PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

Jozef Vajda
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Ladislav Berger

Krajina pôžitku, 2008

Hľadanie vrstevnice, 2006

Maľba tohto autora je expresívna s farebná 
s topografi ckými pohľadmi na život a zem. 

Je metafyzická a zároveň žije umením minulého 
storočia, ktoré je stále mimoriadne a príťažlivé. 

Sú v nej fragmenty doby, umelecký príbeh so silou 
humanizmu a krásy. Identita, ktorú tak často 

prehliadame. Vzťah k miestu, kde sme vyrastali, 
súzvuk s ľuďmi. Mať talent je jedinečný prívlastok 
mimoriadnych ľudí. Nie každý ho však vie využiť, 

nie každý vyjadriť ním osobné posolstvo ľuďom. 
Ladislav Berger oslovuje divákov 

veľmi širokého spektra.  

Akademický maliar Ladislav Berger sa narodil 1. 11. 1942 v Ži-
line – Závodí. Po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu 
v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení, 
ktorú absolvoval v roku 1970. 

Kresba autora je istá, výrazovo silná a v ponímaní diváka aj atrak-
tívna. Komorná a monumentálna maľba  je sčasti fi gurálna, inoke-
dy je obdivom krajine. Je v nej to najlepšie, čo vedel dať profesor 
Želibský svojim žiakom. Vidieť našu zem akoby z  lietadla. Veľkú, 
geometrickú, malebnú, farebnú. Nadhľad je vôbec v  tvorbe tohto 

autora veľmi dôležitý. Vďaka nemu dostáva do obrazov imagináciu 
a farebný deň. V žiarivých farbách pozadia vzniká dej, ktorého prí-
beh si musí rozvíjať každý divák sám.  

Príbeh jeho tvorby začal v detstve motívom koníka. Ten žije v jeho 
obrazoch doposiaľ. Jeho tvorba vychádza z najlepších tradícií svetovej 
maľby. Objavíme v nej detskú kresbu, fauvistické prvky symbolizmu. 
Všetko v kompozícii harmonickej a navyše výrazovo pôsobivej. Patrí 
medzi ojedinelé zjavy nášho umenia. Je umelcom, ktorý pozná hĺbku 
ľudského bytia a tak aj tvorí hĺbku každého svojho obrazu.

Pripravil viac ako 30 individuálnych výstav, zúčastnil sa desiatok 
kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Svoju tvorbu reprezentoval 
vždy úspešne na mnohých maliarskych sympóziách. Vysokú hod-
notu jeho maliarskeho diela potvrdzuje tiež zastúpenie autorovej 
tvorby v súkromných, či štátnych galerijných zbierkach doma i v za-
hraničí. Žije a tvorí v Žiline.            PhDr. Ľuboslav Moza, galerista

október 2014
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Fúrik, olej, 1996 

Deň a noc, olej, 2006

Erotomantika, akryl, 2012 

Nádej

Konverzácia, olej, 2005

Krajina úzka v páse, olej, 1999 
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Výstava výberu z  diel Karola Ondreičku je pokračovaním pu-
tovného projektu venovaného jeho nedožitému jubileu. Predchádza-
li jej výstavy v  Galérii mesta Bratislavy, v  Galérii Jána Koniarka 
v Trnave a Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

Na slávnostnom zahájení výstavy 6. 10. 2014 v  Topičovom 
salóne v Prahe na Národnej triede bola prítomná manželka Helena 
Ondreičková a dcéra Petra Nováková-Ondreičková, ktorá bola hlav-
nou organizátorkou projektu. Kolekciu diel na pražskú výstavu vy-
beral kurátor Richard Drury.  Názov celkom zjavne odvodil z umel-
covej posadnutosti líniou, ktorá je vlastná väčšine jeho diel a teda sa 
i symbolicky preplieta celou výstavou. 

Medzinárodne uznávaný slovenský grafi k, maliar a  ilustrátor 
Karol Ondreička sa tak predstavuje českej verejnosti predovšetkým 
ako maliar, aj keď sú na výstave zastúpené aj ukážky z jeho grafi ckej 
tvorby, suché ihly a  lepty veľkých formátov. Výber zahŕňa široké 
časové obdobie od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia do 
neskorých rokov jeho života. Maliar odišiel od svojho posledného 
plátna v roku 2003.

Vývoj jeho štýlu – fantazijného realizmu – je možné sledovať od 
najstarších olejov, v ktorých cítiť vplyv jeho kolegov zo šesťdesiatych 

Karol 
Ondreička  
Ariadnina 
niť

rokov, ktorým bol spoločný obdiv k  majstrom renesancie, a  to 
predovšetkým k tým, ktorí už vtedy tvorili surrealistické vízie, me-
novite Hieronymus Bosh a  Peter Brueghel. V  ďalších rokoch sa 
u maliara Karola Ondreičku prehlbuje jemnosť ťahov a osvojuje si 
rôzne vlastnosti olejových farieb, aby ich špecifi cké chovanie využíval 
v prospech svojho stále sa vyvíjajúceho štýlu. Necháva riedené far-
by stekať po doske sololitu alebo sa do seba navzájom vpíjať, darí 
sa mu vytvárať štrukturálne deformácie. Tak nakoniec okolo roku 
2000 dostáva jeho štýl celkom nezameniteľnú podobu a osobitosť. 
Jemne zvládnutá olejomaľba mäkkých pastelových tónov ako keby 
čiastočne maľovaná pod mikroskopom a pritom na veľké formáty 
pripomína vstup do inej reality. 

Ľudské postavy, poprsia, ktoré sú dominantné v jeho grafi ckej tvorbe, 
sa v  maľbách postupne vytrácajú či transformujú na drobné prvky 
dekoratívneho charakteru. Niektoré z obrazov fascinujú ľahkosťou svoj-
ho prevedenia a pocitom presvetlenia či vnútorného jasu. 
Výstava potrvá do 7. 11. 2014.    Text a foto Zuzana Štancelová

Stol, olej, sololit, 2002

Pocta kytici, olej, sololit, 2000

Petra Nováková-Ondreičková 
a Helena Ondreičková
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Jste z hudební rodiny?
Nie som. Len moja babka, ktorá má dnes deväťdesiatštyri rokov, bola 

muzikantka. Viedla zbor v Prešove. V tomto meste som sa narodil. Tiež 
môj strýko, mamin brat, je klavirista a už asi štyridsať rokov žije a pracu-
je v Nemecku. Rodičia sa hudbe aktívne nevenovali, ale boli obaja šty-
ridsať rokov zamestnaní v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Mama 
bola zvukárka a otec najprv tiež zvukár, potom robil vedúceho techniky. 
Okrem rodičov v divadle pracovala aj babka a dedko z otcovej strany, 
babka bola šepkárka a dedo osvetľovač.

V divadle sídlila spevohra a činohra. Spevohru a orchester už dávno 
rozpustili, ale teraz sa veľa hrajú muzikály. Toto prostredie ma ovplyvnilo 
najviac. Chodil som tam s mamou od svojich piatich rokov. Sledoval 
som predstavenia od rána do večera. Vnímal som hudbu, ktorá sa tam 
hrala. Počúval som orchester. A tak som začal veľmi skoro hrať na klavíri. 
Po predstavení, pri ktorom som bedlivo počúval, som sadol ku klavíru 
a všetky melódie som prehral podľa sluchu, spamäti. Začali ma v divadle 
volať malý Mozart.
Vystudoval jste v Praze obor jazzový klavír na Konzervatoři Jarosla-
va Ježka. Kdo vás ze Slovenska na tu školu poslal? A byla to zásluha 
školy, že je z vás jazzový muzikant?

Na školu do Prahy už som prišiel s túžbou hrať džez. Mal som v Pre-
šove kamaráta, volá sa Matej Benko. Je o pár rokov starší ako ja a jeho 
rodičia tiež pracovali v Divadle Jonáša Záborského, boli speváci. Tam 
sme sa zoznámili. Džez hral už dávno predo mnou a tým ma inšpiroval 
a motivoval. Chodil na súkromné hodiny džezu k Petrovi Adamkovičo-
vi. Neskôr som aj ja začal chodiť k Petrovi na hodiny. Požičiaval mi rôzne 
džezové nahrávky. Jedného dňa som od neho dostal kazetu so svetovo 
preslávenými džezovými klaviristami, ako je Kenny Barron alebo Chick 
Corea. Najprv do Prahy na školu odišiel Matej a o pár rokov som sa pre 
KJJ rozhodol takisto aj ja. 

Konzervatórium Jaroslava Ježka bola skutočne veľmi dobrá skúse-
nosť. Klavírne oddelenie má naozaj kvalitných pedagógov. Strávil som 
tam šesť rokov a dva roky nadstavbového štúdia. Za taký čas sa naozaj 
celkom naučíte hrať na klavír. 
Účastnil jste se mnoha jazzových workshopů v Itálii. Na první jste 
odcestoval ještě jako student školy. Proč zrovna do Itálie?

To bola len náhoda. Mojím obľúbeným klaviristom je Kenny Barron 
a jedného dňa som si všimol, že bude mať workshop v Taliansku. Išiel 
som tam v  lete v  roku 2008 a potom som sa tam každý rok vracal. 
Workshopy priťahujú pozornosť študentov a fanúšikov džezu tým, že 
na nich hrajú a vyučujú svetoznámi muzikanti, väčšinou z USA, z New 
Yorku. Máte týždeň na to stretávať sa s nimi. Zahrajú skladbu, potom 
niečo vysvetľujú a vy sa máte možnosť na čokoľvek spýtať. Hrávame aj 
spolu. Večer sú verejné koncerty a po nich jam-sessions, kde jamujeme. 

Koncerty sa odohrávajú na námestí historického mesta, takže to má veľ-
mi príjemnú atmosféru. Jamy sú väčšinou dosť preplnené, pretože na tie 
kurzy chodí strašne veľa ľudí, takže si človek ani veľmi nezahrá, pokiaľ sa 
tam vyslovene netlačí.

Hneď prvý rok som sa zoznámil s americkým spevákom Justinom 
Echolsom. S tým sme už absolvovali dvakrát dvojtýždňové turné v Če-
chách a na Slovensku. Na ďalší rok som sa na workshope stretol s ta-
lianskou speváčkou Rominou Capitani. S tou sme tiež usporiadali dve 
turné a dokonca sme spolu natočili aj CD. Na základe týchto kontaktov 
som bol pozvaný do Talianska, kde som s Rominou odohral niekoľko 
koncertov.  
Založil jste svoji kapelu Tomas Jochmann Trio. Jaký je váš repertoár? 
Hrajete často, máme šanci si vás jít poslechnout?

Podtitul kapely je Non-standard jazz standards trio, čo znamená, že 
hráme štandardy, ale nie tie známe obohrané, ktoré sa hrajú vo všetkých 
džezových kluboch a na všetkých jam-session.

Hráme tak dvakrát mesačne. To zodpovedá množstvu príležitostí, 
ktoré ponúkajú jazzové kluby v  Prahe. Repertoár máme samozrejme 
džezový, mainstreamový. Obsahuje skladby od šesťdesiatych rokov až po 
dnešok, latin jazz, trochu brazilskej samby, bossanovy a tak. A priznám 
sa, že brazílsky a kubánsky štýl hudby patrí k mojím najobľúbenejším. 
Na kontrabas ma sprevádza môj mladší kolega Miloš Klápště a na bicie 
Marek Urbánek, ktorí v súčasnosti patria k najžiadanejším sprievodným 
hráčom v ČR.

Hrám aj v iných kapelách ako sideman – doprovodný klavirista spe-
vákov. Spolupracoval som s Filipom Gondolánom. S týmto nadmieru ta-
lentovaným spevákom sme odohrali veľa koncertov. Pochádza z hudob-
nej rodiny. V súčasnosti spolupracujem s jeho otcom Antonínom Gon-
dolánom. Dokončujeme nové CD s jeho pesničkami. Jeho repertoár je 
veľmi dobre známy staršej generácii v celom bývalom „Československu“.
Pridala sa aj spolupráca s mojou spolužiačkou z konzervatória Martou 
Kloučkovou. Vystupujeme ako kvartet, ale aj ako duo a  nakrúcame 
spolu pesničky v mojom domácom štúdiu. Naposledy sme natočili aj 
videoklip, ktorý si môžete pozrieť na YouTube. Je to džezová balada 
„Don‘t explain“ od Billie Holiday. Zatiaľ hráme džezové štandardy a ob-
čas aj vlastné aranže.

Nerád by som zabudol predstaviť úplne novú kapelu Skeptemistic. 
Toto uskupenie doprevádza speváka Jonathana Ramiréza z  Mexika. 
Hráme soul, funky, R&B – Rhythm and Blues a prekvapivo zatiaľ vy-
stupujeme len v Českej republike. Sme na začiatku, skôr sa na väčšie 
koncerty pripravujeme. Bude to pecka.
Jak byste popsal jazzovou scénu v České republice?

V porovnaní s ostatnými veľkomestami Európy sa mi zdá česká dže-
zová scéna najväčšia. V Prahe je džezových klubov deväť a jeden na lodi. 

Thomas
Jochmann
džezový klavirista
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28  Listy

Keď k tomu pridáte kaviarne a pizzerie, je toho plno. Ale to neznamená, 
že všade môžete hrať všetky štýly. Kluby sa zameriavajú len na niektoré. 
Niekde nezahráte swing, v iných uprednostňujú blues pred čistým dže-
zom, inde chcú len pop-jazzový repertoár. Tým sa pre moje Trio zužuje 
možnosť vystupovania. Najčastejšie nás môžete vidieť U Malého Glena 
a v Jazz Docku.

Tým, že som českú džezovú scénu charakterizoval ako veľkú, mal 
som na mysli objem, ale nehovoril som o kvalite. Tá je rôzna, od veľmi 
kvalitných muzikantov po menej. S americkou scénou sa to ale ešte stále 
nedá porovnať. Akoby tam boli profesionálnejší, pripravenejší. Americ-
ký muzikant je schopný zahrať všetko. Aj z tých najlepších u nás je len 
málo takých, ktorí sú univerzálni, nadčasoví, spoľahliví. 

Necítim v prostredí džezových muzikantov konkurenčné správanie, 
skôr sme kamaráti, aj klaviristi medzi sebou. Navzájom sme si schopní 
dohadzovať kšefty, žiakov a ponuky hrania v kapelách.
Popisujete českou jazzovou scénu jako silnou, ale přitom je v mas-
médiích neviditelná. Já bych ji charakterizovala jako paralelní kul-
turu, existuje, ale jakoby v jiném prostoru. Co myslíte?

Masmédiá sledujú len to, čo prináša zisk. Na druhej strane nám to až 
tak veľmi nevadí, jednoducho existujeme. Musíme si všetko zariaďovať 
sami, či je to promotion, nahrávanie CD, ktoré si aj platíme. Sponzo-
ri podporujú skôr populárnu hudbu a keď my žiadneho nenájdeme, 
sponzorujeme si svoje aktivity sami. A nakoniec aj to je dôvod, prečo sa 
v médiách neobjavujeme, na to tiež treba veľké peniaze.

Sme také voľné spoločenstvo tvorené jednotlivými skupinami ľudí, 
ktorí si celkom slobodne vyberajú smer svojho pôsobenia, štýl a prejav. 
Niektorí sa skutočne špecializujú napríklad na štandardný džez a nie-
ktorí dokážu tento štýl kombinovať so soulom, s  tanečnou muzikou, 
preto sú otvorenejší, fl exibilnejší. Ja osobne som otvorený a snažím sa 
hrať všetky štýly, všetko, čo je dobré a čo ma baví.
Lidé často pod pojmem jazz rozumí jen těžko srozumitelnou hud-
bu. Co byste jim řekl?

Ľudia majú voči džezu strašné predsudky. Už niekoľkokrát sa mi 
stalo, že prišiel do džezového klubu človek alebo dvojica a povedal mi: 
„Sme prvýkrát v živote a úplne náhodou v džez klube a veľmi sa nám tu 
páči, prídeme opäť. Vôbec sme nevedeli, že džez je taká skvelá hudba!“. 
To, či je to ťažko zrozumiteľná hudba, závisí od toho, aký štýl alebo smer 
v džeze hráte. Dnes sa hrá väčšinou Modern jazz, ktorý znie skôr ako 
Free jazz, ale moderní džezmeni už nechcú používať žiadne škatuľky, 
a tak jednoducho hovoria, že hrajú hudbu. Naviac názov Modern jazz 

sa používa už od šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Veľmi záleží 
na tom, kto s kým sa medzi muzikantmi práve rozpráva. Keď sa bavím 
s kolegami, s ktorými bežne hrávam, pod pojmom Modern jazz rozu-
mieme osemdesiate roky, keď s kolegom free jazzmanom, viem, že pod 
tým názvom myslí Free jazz. V poslednom čase sa všetci džezoví muzikanti 
snažia hrať niečo osobité a nezväzovať sa toľko tradičnými postupmi. 
Překročme hranice a podívejme se na možnosti ve světě a na možnos-
ti spolupráce českých jazzmanů v cizině. Jaký je ten svět jazzu tam?

Svet je otvorený, cestovať môžete hocikam. Funguje to tak, že vy si 
niekoho pozvete a on si zasa na revanš pozve vás. Možnosti sú. Ale ne-
môžete čakať, že vás len tak niekto zavolá trebárs z Londýna, keď vás 
osobne nepozná. Vzťahy sa budujú roky a sú založené na osobnej ko-
munikácii s ľuďmi, s ktorými si naozaj rozumiete. Lenže to nie je všetko, 
potom nastupuje fi nančná stránka. Ja si môžem pozvať hocikoho, ale 
musím na to mať predovšetkým peniaze.
Vy jste s jazzem už cestoval daleko, například do Vietnamu…

Do Vietnamu i na Tchaj-wan som sa dostal ako člen Big Bandu Mi-
lana Svobodu VOŠ Jaroslava Ježka. Bola to prekvapivá skúsenosť. Azia-
-ti sú skvelé publikum, dokážu vyjadriť nadšenie. Okrem toho nám na 
Tchaj-wane usporiadali po koncerte autogramiádu a predstavte si, že po 
náš podpis si prišli všetci z publika, okolo dvoch tisíc ľudí.
Už máte za sebou spoustu zkušeností, ale před sebou ještě hodně 
času. Jaké máte sny, plány a co chystáte?

Mojím snom je natočiť s mojím triom CD. Zostaviť repertoár bude 
trvať dlho. Nechcem nahrávať staré veci mnohokrát už nahrané, v tom 
nevidím význam. Chystám zložiť svoje vlastné skladby. To je pre mňa 
celkom nová skúsenosť. Dlhé roky som sa venoval cvičeniu a interpretá-
cii. V súčasnosti  pre mňa nie je vôbec ľahké nájsť si chvíľu na skladbu, 
keď veľa času venujem práci s mojimi kolegami a spevákmi. Ale táto 
práca s ľuďmi je práve to, čo ma skutočne veľmi baví.

Mojím programom na ďalšie roky bude zase štúdium, lebo som sa 
prihlásil na pražskú Akadémiu múzických umení na odbor jazzový kla-
vír, kde je súčasťou štúdia aj skladba.

Okrem umeleckej práce sa celkom rád venujem aj pedagogickej čin-
nosti. Dávam súkromné hodiny džezového klavíru osobne, ale aj on-
-line. Dochádzajú ku mne hlavne starší študenti. Začať sa zaoberať dže-
zom môžete aj vo vyššom veku. Sú takí, čo chodili do hudobnej školy 
a po rokoch si povedia: „Veď ja som chcel hrať džez. Tak to teraz ako 
štyridsaťročný skúsim!“ Starších šikovných žiakov mám celkom dosť 
a niektorí robia veľmi rýchlo zázraky. Keď sa celý deň venujú biznisu, 

baví ich si večer sadnúť ku klavíru.
V novembri sa koná pravidelne Medzinárodný 

festival jazzového piana, ktorého sa tento rok zúčast-
ním. Každú sobotu hrajú dvaja pianisti. Ja budem 
hrať 15. 11. Musím si pripraviť päťdesiatminútový 
program a tiež to nebude jednoduché. Sólové piano 
je pre mňa najťažšia disciplína a ja som sa jej v živote 
zatiaľ veľmi nevenoval. Nemusia to byť nutne sklad-
by, môže sa hrať aj Free jazz alebo voľná improvi-
zácia. Požadovaný čas je možné zaplniť abstraktnou 
hudbou. A to si musím vopred dobre rozmyslieť.

Od 24. novembra do 2. decembra 2014 bu-
dem na turné so speváčkou Melanie Scholtz, ktorá 
pochádza z Juhoafrickej republiky. V lete 2014 sa 
v  Prahe konal medzinárodný jazzový workshop, 
kam bola pozvaná a spolu sme odohrali jeden kon-
cert v Redute. V Českej republike hosťovala už po 
niekoľký krát, ale toto bude prvé turné, kedy ju 
budem na piano sprevádzať ja. Srdečne vás pozý-
vam, príďte sa pozrieť! Všetky potrebné informácie 
a termíny budú uvedené na mojich internetových 
stránkach: http://www.tomasjochmann.com             

     Zuzana Štancelová, titulné foto Patrik MarekKoncert v klubu Jazz Dock v Prahe - Beata Pater Quartet Tour, foto Zuzana Štancelová
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+ bezpečnostní balíček za 8 000 Kč zdarma. Již od 1 893 Kč/měs. + povinné ručení 1 Kč.
Akce trvá do 11. 11. 2014.
Výhody Fabie: Malý vůz dostává techniku z vyšších tříd.
Největší zavazadlový prostor ve své třídě a celá řada „Simply Clever“ řešení.

TUkas a. s., ŠKODA CENTRUM • K Hrušovu 344/6, 102 00 Praha 10
T 267 229 310 E skoda@tukas.cz W www.tukas.cz • Servis 7 dní v týdnu dní v týdnu

Vyhrajte 
dovolenou za 

80 000 Kč

KINO
DIVADLO
BAZÉN
SPORTOVNÍ HALA
CAFÉ BISTRO

SEJDEME SE 
NA FIALCE?

 WWW.NAFIALCE.CZ

NA FIALCE, MÁNESOVA UL., ŘÍČANY, TEL.: 323 606 157, 607 059 584
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