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Vznik samostatného Československa pred
90. rokmi hodnotíme v Čechách, na Morave a na Slovensku kladne – veď v spoločnom štáte žili Česi, Slováci, Moravania
a Slezania takmer 70 rokov. Oveľa kratšiu
dobu bolo Československo vlasťou Podkarpatských Rusínov. Návratu do vlasti
sa hneď po roku 1918 dožadovali tí Česi
a Slováci, čo sa po rozpade Rakúsko-Uhorska ocitli v postavení národnostnej menšiny: v Juhoslávii, Rumunsku, Rakúsku,
Maďarsku... Jednak nechceli byť menšinou v uvedených nových útvaroch a jednak
dávali prednosť novo vznikajúcej demokracii. O návrat do vlasti naliehavo žiadali i volynskí Česi, z ktorých jedna časť sa ocitla
v ZSSR a druhá v Poľsku.
Československá vláda v prvých rokoch
skutočne umožnila návrat niekoľkým tisícom
krajanov. Poľnohospodárom pridelila pôdu;
robotníci, živnostníci a remeselníci si preniesli späť do vlasti vlastnú zručnosť. Okolo
100 000 krajanov pripravených na návrat
však nemohla uspokojiť. Žiadali pridelenie
pôdy, ale tej už nebolo ani v Čechách, ani
na Slovensku.
Ako ukázali ďalšie roky, najmä sovietskych
volynských Čechov nečakalo nič dobré.
Ako vzorných a pokrokových hospodárov
ich označili za kulakov a deportovali. S menšinovým životom neboli spokojní ani volynskí Česi v Poľsku, Slováci v Maďarsku, Česi
a Slováci v Rakúsku i inde.

S novým údelom však neboli spokojné ani
národnostné menšiny v Československu
a usilovali o návrat do vlasti i s územím,
na ktorom žili. Mníchovská dohoda v roku
1938 odobrila úsilie nemeckej menšiny,
otvorila cestu ostatným menšinám a pričinila
sa o rozpad spoločného štátu.
Striedame tu pojmy spoločný štát a vlasť. Nie
náhodou, je to pokus o zachytenie stavu vedomia obyvateľstva v Československu. Česi
a Moravania považovali Československo za
vlasť a takto ho prijali i Podkarpatskí Rusíni,
kým pre ďalšie národy Podkarparskej Rusi
Československo nebolo vlasťou, ale spoločným štátom, podobne ako pre značnú časť
obyvateľstva Slovenska. Spojenia spoločný
štát, samostatný štát, slovenský štát boli frekventované najmä v 30. rokoch. Slovo vlasť sa
vtedy vytratilo, hoci na českej strane a medzi
krajanmi zostalo.
Vlasť vnímame citovo ako zaľudnenú rodnú
zem, svoj veľký domov, aj keď žijeme – hoci
aj stáročia – inde. Štát je skôr pragmatické
riešenie zachovania vlasti pre obyvateľstvo,
ktoré v ňom chce žiť. Ak toto obyvateľstvo
prijíma štát súčasne ako vlasť, je to veľká výhra a vklad do budúcnosti. Československu
sa tejto výhry nedostalo. Pre mnohých zostalo len spoločným štátom, pretože vlasť sa
nedelí.
Helena Nosková
Autorka je historička
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vzťahy SR–ČR

Staré priateľstvo v nových
podmienkach

Radovan Čaplovič, Jozef Gáfrik

Rozhovor s veľvyslancom SR v Prahe Petrom Brňom
V májovom čísle nášho časopisu sme priniesli životopis nového veľvyslanca SR v Prahe Ing. Petra Brňa. Zároveň sme
vtedy uviedli, že v blízkom čase prinesieme s ním aj exkluzívny rozhovor. S veľvyslancom Petrom Brňom sme sa stretli
koncom minulého mesiaca.
cii 16. septembra, jednoducho túžba Slovákov rozhodovať si o vlastnom osude bola dlhodobá a daná storočiami. Nezabúdame
však, že vytvorenie Československa v roku
1918 bolo na tejto ceste významným míľnikom. Etapa hľadania je teraz už za nami –
vektor sa obrátil jednak vstupom do EÚ, jednak do tzv. Schengenského priestoru. Na
hraniciach sa rušia čo aj len technické prekážky voľného pohybu – čiže psychologický
moment rozdelenia sa prakticky stratil.
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Veľvyslanec SR v ČR J. E. Peter Brňo s dcérou Michaelou počas tradičnej plavby loďou po Vltave pri príležitosti
64. výročia SNP
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Slovenská republika i Česká republika sú dnes už súčasťou Európskej
únie, v ktorej do značnej miery vládnu
jednotné pravidlá. Napriek tomu – kde
sú možnosti užšej spolupráce medzi
oboma krajinami?
Členstvo v EÚ ešte neznamená, že všetko je
na rovnakej legislatívnej vlne alebo že všetko
je unifikované. Tendenciu k harmonizovanej
legislatíve badať najmä v ekonomike, ale to
nebráni rozvoju bilaterálnych vzťahov. Existuje množstvo styčných bodov, ktoré nám
dávajú šancu rozvíjať vzájomné vzťahy – a
koordináciou postupu pri riešení spoločných otázok môžeme vlastné pozície ešte
posilňovať. Veď rozhodnutia Bruselu nemajú vždy rovnaký dopad na každého a existuje teda určitý priestor na obhajobu svojich
strategických záujmov spájaním sa s tými,
čo majú podobné názory alebo podobné
ciele. Ako príklad nech nám poslúži energetika, pretože – ako viete – EÚ nás pri vstupe
do tohto zväzku zaviazala uzavrieť jadrovú

elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, čím
nám v dodávkach prúdu od 1. januára 2009
vznikne deficit 20 percent. To je v energetike veľká hodnota a ak chceme náš hrubý
domáci produkt ďalej zvyšovať, nároky na
energetické zdroje nebudú menšie. Musíme teda hľadať partnerov. S ČR máme podobné názory na jadrovú energetiku.
Môžeme sa v stručnosti pokúsiť
o zmapovanie súčasných slovenskočeských vzťahov?
Z dlhodobého hľadiska vidím v ich úrovni
veľký kvalitatívny posun. Dnes sme v štádiu
odbúravania akýchkoľvek, možno aj sentimentálnych, citových prejavov súhlasu či nesúhlasu s rozdelením, pretože na začiatku
spoločnosť nebola pripravená na rozdelenie
federácie. Roky však ukázali, že vznik samostatnej Slovenskej republiky nebol krokom,
ktorý by smeroval proti českému národu; nebol proti niekomu, ale za niečo a tak, ako
som to už povedal v prejave na štátnej recep-

Ste ekonóm telom i dušou. Ako hodnotíte súčasné ekonomické vzťahy medzi oboma štátmi aj s ohľadom na zavedenie eura v SR?
Nezakrývam, že jedným z mojich hlavných
predsavzatí vo funkcii veľvyslanca je príspevok k rozšíreniu hospodárskej spolupráce.
Myslím si, že vo všeobecnosti badať odklon od čistej politickej diplomacie a stále
väčšiu úlohu v takomto pôsobení zohráva
ekonomická dimenzia. Nie sú to len otázky
bežného obchodu, teraz ide aj o investície
a prehlbovanie spolupráce v strategických
sektoroch, akým je napr. energetika, surovinová bezpečnosť a pod. Jediná kompatibilná energetická sústava so Slovenskom
je česká. To znamená, že kým nepostavíme
ďalšie bloky elektrárne v Mochovciach, tak
jediným skutočným a reálnym partnerom
pre nás je ČR. To je fakt, ktorý si uvedomujeme na oboch stranách.
Vráťme sa ešte k euru ...
Jedným zo záväzkov pri našom vstupe do EÚ
bolo aj prijatie spoločnej európskej meny,
podmienené splnením tzv. maastrichtských
kritérií. Na Slovensku padlo rozhodnutie,
že okamih prijatia eura má byť v roku 2009
a celá hospodárska a ekonomická politika
bola takto dlhodobo usmerňovaná. Analýzy
ukazovali a ukazujú, že pozitívnych dopadov na slovenskú ekonomiku bude viac ako

A charakteristika politických vzťahov?
Otázka nadštandardných vzťahov v politike je dnes konštanta, ktorú netreba už ani
špecificky zdôrazňovať. Dôkazom toho je aj
fakt, že za môjho krátkeho pôsobenia sa tu
mimoriadne často frekventujú návštevy na
tej najvyššej úrovni. 20. augusta som odovzdal poverovacie listiny a na druhý deň som
už bol s prezidentom ČR v Bratislave a v ten
istý deň s premiérmi v Prahe. Teraz pripravujeme stretnutie prezidentov 27. októbra.
Okrem toho sa koncom októbra predpokladá aj cesta Přemysla Sobotku a Miloslava
Vlčka do Bratislavy a Martina.
Z akého dôvodu do Martina?
Kvôli výročiu Martinskej deklarácie, ktorá je
pre nás dôležitým historickým dokumentom
– a účasť na oslavách na takejto úrovni je mimoriadne cenná.

Nebude plánovaný zánik slovenského generálneho konzulátu v Brne
negatívnym signálom?
Som presvedčený, že rozhodovanie o jeho
zrušení nebolo jednoduché a že všetci zainteresovaní vyhodnocovali argumenty
aj za, aj proti. Odchádzal som do Prahy
s tým, že ústredie už rozhodlo a mne neprináleží spochybňovať podobné rozhodnutia. Viem aj o tom, že sú snahy z českej
strany, aby sa toto rozhodnutie revidovalo.
Zatiaľ nemám informáciu, že by rozhodnutie o uzavretí konzulátu ku koncu roka neplatilo. Preto musím konať podľa inštrukcií
z Bratislavy.
A čo sa týka sťahovania slovenského
veľvyslanectva do novej budovy?
Stavebná obnova nového objektu pokračuje veľmi intenzívne, v mnohých oblastiach
už môžeme hovoriť o záverečných prácach.
Stavebne má byť budova pripravená na prevzatie do konca roku. Predpokladáme však,
že veľvyslanectvo sa sem presťahuje až v prvej polovici budúceho roka. Budovu totiž je
nutné vybaviť vnútorne, a pretože ide o veľkú
investíciu, ústredie musí vyhlásiť verejnú súťaž na dodávku nábytku aj informačnej technológie. Reálne by sme sa teda mohli sťahovať niekedy v druhom štvrťroku 2009.
Osobne by som bol radšej, keby sa tak stalo
až v lete, teda po ukončení predsedníctva
ČR v Európskej únii.
Pokiaľ vieme, zároveň sa presťahuje
aj konzulárne oddelenie – i Slovenský
inštitút?
Ten zostane zatiaľ na Jilskej ulici. Úvahy,
ktoré vznikli v súvislosti s presťahovaním
inštitútu, sú ekonomického rázu. Hľadali
sa preto cesty pre to, aby sa zohľadnil aj
tento aspekt. Náklady na inštitút – na nájom
priestorov – musia byť totiž v primeranom
pomere k peniazom venovaným na samotné
akcie, pričom tento pomer je v súčasnosti
veľmi nevyvážený, väčšina prostriedkov sa
spotrebuje na úhradu nájomného. V novej
budove bude aj spoločenský priestor, využiteľný na akcie menšieho rozsahu. Centrum
Prahy je však lepšie prístupné. Ale dokážem si predstaviť aj kompromis, možno, že

správa a zázemie inštitútu by nemuseli sídliť
tam, kde budú aj spoločenské priestory, ale
to je na úvahu.
Čo sa vám vybaví v mysli, keď počujete slovo „český“ v ľubovoľnom spojení – česká kultúra, český šport, česká
gastronómia?
Odpovedať je ťažké, pretože nič „české“
nepovažujem za cudzie. V Prahe som žil
niekoľko rokov, chodil som tu do školy,
takže aj kultúra, aj kuchyňa aj všetko iné
je mi známe. Ak sa na vec pozriem z hľadiska tretích štátov, ako bola ČR vnímaná
tam, kde som pôsobil doteraz, tak si myslím, že táto krajina mala vysoký kredit. Ten
si medzičasom vytvorilo aj Slovensko. Pokiaľ ide o obľúbených spisovateľov, uviedol by som asi Zdenú Frýbovú, ktorej diela
mi konvenujú. Čo sa týka hudby, tak z tej
modernej som mal rád Olympic. Rád si
však vypočujem aj dobrú klasickú nahrávku, Smetanu, Dvořáka… vychutnám
si oboje.
A čo vám hovorí česká kuchyňa?
Obmedzím sa na konštatovanie, že klasické
české jedlá zapité dobrým pivom sú nenahraditeľné. Ale keď už sme pri tejto téme,
tak ma mrzí, že v porovnaní s minulosťou vidím na pultoch obchodov oveľa menej slovenského vína. Domnievam sa, že prítomnosť Slovenska na českom potravinárskom
trhu by mala zodpovedať historickým tradíciám. Zato ma teší, že Slovensko je tu stále
prítomné v oblasti folklóru.
Česká republika bude v prvom polroku 2009 predsedníckou krajinou EÚ.
Ako sa táto skutočnosť prejaví na práci
veľvyslanectva?
Je to unikátna príležitosť aj pre nás, pretože
ide o krajinu, ktorá je nám najbližšia a naša jazyková blízkosť nám umožňuje vnímať české
predsedníctvo možno silnejšie a intenzívnejšia, ako je tomu v prípade iných štátov. Som
presvedčený, že to môže to byť veľmi cenná
skúsenosť pre naše vlastné predsedníctvo, hoci aj v tejto chvíli ešte vzdialené. Ešte
predtým nás však čakajú oslavy 90. výročia
vzniku ČSR. To sú príjemné starosti, ako skĺbiť všetky tie návštevy, slávnostné koncerty,
výstavy... našťastie, naše kontakty sú živé
a bohaté.
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Kde sa v celom spektre vášho pôsobenia nachádza krajanská problematika?
Opäť začnem faktami, ktoré sú známe. V ČR
je najväčšia živá slovenská krajanská komunita vo svete, aj keď štatistiky možno formálne hovoria v prospech USA. V tejto súvislosti treba spomenúť aj špecifiká. Blízkosť
oboch národov Slovákov v ČR vedie často
k tomu, že sa asimilujú, že sa neraz stotožnia s českou spoločnosťou. Čo ma teší, to je
fakt, že v ČR existuje celý rad slovenských
spolkov a združení, ktoré sú aktívne, ktoré
oživujú národnú identitu a udržiavajú slovenské povedomie. Čo je istým negatívom
– a na to sa pozerám objektívne ako nový
človek, ktorý vkročil do tohto priestoru – to
je, že chýba istá koordinácia spolkov v úsilí
dosahovať lepší efekt svojho pôsobenia i vo
vzťahu k českej vláde, ktorá samozrejme takisto má nejakú menšinovú politiku. Pri svojom prvom stretnutí s predstaviteľmi najvýznamnejších slovenských spolkov som

povedal, že určitá vzájomná spolupráca by
posilnila šance na to, aby sme sa dostali ďalej. Nie je však mojím cieľom nejaké násilné
spájanie sa.

vzťahy SR–ČR

negatívnych. Obavy z inflácie sú prítomné,
ale skutočnosťou je, že nikde nebolo povedané, že vstupom do eurozóny inflácia
zmizne – tej sa reálne nevyhne nik. Veríme,
že euro bude mať na Slovensko stabilizujúci
vplyv a počítame s tým, že naše ekonomické
prostredie bude potom pre zahraničných investorov ešte zaujímavejšie. Slovenské skúsenosti ovplyvnia aj české rozhodovanie,
tam je interakcia jednoznačná.

Foto Iko Keson
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Majetková revolúcia sa
odkladá, možno natrvalo
Martin Antal
Ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Dzurindu. S týmto obľúbeným a mimoriadne kreatívnym heslom sa vytasil
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Robert Fico, kým ešte nebol premiérom, ale len opozičným poslancom.
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Keďže ambiciózny ľavičiar je mužom činu,
presadil R. Fico v minulom volebnom období spolu s časťou vtedajšej vládnej koalície zákon o preukazovaní pôvodu majetku.
Mal to byť bič na všetkých, ktorých majetky
ani zďaleka nezodpovedajú ich príjmom.
Bola to pozoruhodná právna norma. Umožňovala totiž polícii vyšetrovať – či už z vlastného popudu alebo udania chudobnejšieho
suseda – ľudí, ktorých majetok o 1000-násobok minimálnej mzdy prevyšuje ich oficiálne
príjmy. A vyšetrovaný mal dokazovať, skade
na domy či autá zobral peniaze.
Robert Fico je právnik, a tak by človek predpokladal, že vie, s čím ide na trh. No zákon
sa nepozdával iným, a ako sa ukázalo, asi
lepším právnikom, ako je dnešný premiér.
Dlhoročná opora HZDS v legislatívnych otázkach Katarína Tóthová a ústavný expert bývalej vládnej strany ANO Ján Drgonec viedli
v mene ďalších poslancov útok na ústavný
súd, tvrdiac, že zákon je retroaktívny, a teda
protiústavný.

Ústavný súd síce pozastavil platnosť zákona, ale k rozhodovaniu o merite veci sa
akosi nemal. Dôvod sa dá vysvetliť hádam
i takto: z HZDS a Smeru sa medzitým stali
koaliční partneri a zákon by mohol kaziť zlé
vzťahy.
Nuž niet divu, že by mohol. Vladimír Mečiar
síce za tie roky predsa len trochu vychladol,
no zaručený recept, ako ho rozhnevať, je
pýtať sa na jeho vilu Elektru a iné majetkové
záhady. Tretí do partie, predseda národniarov Ján Slota, zase začal, nevedno prečo
práve v poslednom období, prepisovať na
seba doteraz starostlivo ukrývané autá, lietadlá či jachty. Jeho oficiálny ročný príjem
ako poslanca sa pritom pohybuje pod čiastkou 900 tisíc korún ročne. Obaja matadori
neznášajú akékoľvek narážky na svoj majetok – Fico to vie a preto ich nimi dráždi len
občas. Napríklad cez koaličné krízy.
Napokon sa rozhodnutie predsa len nedalo
(alebo dalo a niekto už nechcel?) odkladať.
Začiatkom septembra ústavní sudcovia roz-

hodli, že zákon je protiústavný, a teda nebude platiť. Prvotný dojem teda je, že Fico
ostal akože porazený a Mečiar akože vyhral.
No zásadná otázka je, čo bude ďalej. Ak
chce premiér v pokoji dovládnuť v súčasnej
koalícii, obmedzí sa teraz na povzdychnutie,
ako chcel tým zlodejom vykrútiť krky, ale zlí
koaliční partneri mu to neumožnili. Téma zapadne až do volieb, keď ju R. Fico vytiahne
proti súčasným spojencom, aby pranieroval
ich mravný profil.
Ak by však premiér chcel zákon skutočne
presadiť, pre zmenu na vylepšenie vlastného mravného profilu, jedna cesta mu zostáva – prijať ho ako ústavný zákon, a tým vylúčiť konflikt s ústavou. Mohol by ho schváliť
len s podporou opozície alebo verejne vyzvať HZDS a SNS, aby hlasovali za zmenu
ústavy.
Táto druhá možnosť spojená s akýmikoľvek
ďalšími opletačkami okolo kontroverzného
zákona je nepravdepodobná, môže však
prísť na rad v jednom prípade – ak premiér
ešte stále pripúšťa možnosť predčasných volieb, aby sa vyhol možným negatívnym dopadom eura, pretaveným do straty voličskej
podpory. Tento zákon je totiž ideálnou rozbuškou: premiér vyhlási, že chce žiť v čistej
krajine, ale jeho koaliční partneri to nechcú,
lebo ich vodcovia sú nevysvetliteľne bohatí.
V takejto situácii môže vo voľbách skonfiškovať peknú úrodu doterajších hlasov HZDS
a SNS.
Nech sú však politické dopady zákona akékoľvek, nič to nemení na tom, že norma na
postihovanie skutočne veľkých zlodejov platiť nebude. Starí ani noví zbohatlíci sa ničoho
báť nemusia. Ako sa kradlo za Mečiara, tak
sa kradlo za Dzurindu – a tak sa, pokojne
a bez obáv, môže kradnúť aj za Fica.
Autor je novinár
Kresba Jan Tomaschoff

fejtón

Vstanú noví odborníci
Peter Mayer
Podľa slovníka cudzích slov je polyhistor všeobecný znalec, alebo kvetnatejšej povedané, vzdelanec v mnohých odboroch. Podľa tejto deﬁnície je polyhistor vzácny, výnimočný človek, veľmi málo sa vyskytujúci v ľudskej civilizácii. Veď zo
školských lavíc mi v pamäti utkvelo len jediné meno reprezentujúce polyhistorov – Matej Bel.

A keď nám už zostali len oči pre plač, finanční
experti sa čudovali, ako sme mohli naletieť
podvodníkom, aj keď sa všetko dialo pred ich
očami a pre našu spásu nepohli ani brvou.
Nemálo z nás doplatilo aj na nedostatočné
štúdium zákonov a právneho systému. Dodržiavanie stoviek právnych noriem, nezmyselných a protichodných zákonov, ktoré
boli okamžite po prijatí zrušené, alebo nahradené inými, nás donútilo vstrebávať tisíce strán odbornej hatlaniny, z ktorej sme si
nanajvýš zapamätali výšku sankcií a rozsah
trestov za to, že ich nebudeme dodržiavať.
Nezabudlo sa ani na zdravotníctvo. V snahe
vyhnúť sa výsmechu zo strany ministerstva
zdravotníctva, že nevieme odhadnúť, kedy lekársku pomoc potrebujeme, a preto platíme
regulačné poplatky, že nevieme, aké si máme
dať predpísať lieky, že nevieme odborne komunikovať s lekármi a kontrolovať, či nás
správne liečia, sme sa ponorili do domácich
zdravovied, vademecumov a ďalšej odbornej medicínskej literatúry. A to ešte zatajujem
naše nedostatky v oblasti prevencie a správnej výživy a vôbec zdravého spôsobu života.
Došlo aj na poisťovníctvo, predovšetkým
v oblasti odhadovania škôd spôsobených
pri dopravných nehodách. Uveďme príklad.
Šokovaný vodič dopravného prostriedku po
dopravnej kolízii vychádza zo svojho tátoša

Autor je ekonóm a publicista
Kresba Jan Tomaschoff
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Dnešná doba však v našich zemepisných
šírkach aj do tejto oblasti prináša výrazné
zmeny. Vládnuce garnitúry celého spektra
si kladú za svoj prvoradý cieľ vybudovať národ, občiansku spoločnosť plnú polyhistorov. Nám všetkým podávajú pomocnú ruku
tým, že autoritatívne určujú, v ktorých odboroch sa smieme, máme či musíme stať vzdelancami.
Hneď skraja sme sa všetci museli vrhnúť na
politiku. Veď v pravidelných intervaloch chodíme k volebným urnám a žalostné výsledky
našej voľby nám predhadzuje tak vládnuca
koalícia, ako aj kritická opozícia. Mali ste si
lepšie vybrať! A tak v nádeji vecí budúcich čítame profily naprosto neznámych politikov,
z ktorých sa maximálne dozvieme, kedy prekonali v detstve osýpky, študujeme volebné
programy jednotlivých strán, ktoré sa aj tak
po voľbách vhodne koalične upravia a nestačíme sa čudovať, aký zlepenec nám začne
vládnuť.
Hneď druhým odborom sa neodvratne stali
financie. V zničujúcej záplave ponúk zhodnotenia našich hotovostí zo strany bánk, zaručených i nezaručených fondov, oficiálnych i neoficiálnych finančných inštitúcií
nepomohla ani večerná univerzita astrológie.
Mnohí z nás naleteli na výhodné úvery, hypotéky, akcie, lietadlá a podobné virtuálne hry.

a vrhá sa do akcie. Nie, nezačne ošetrovaním svojich zranení ani zákonnou pomocou
iným raneným účastníkom nehody. Okamžite začne zisťovať rozsah poškodenia svojho
auta a prepočítavať ceny opráv poškodenia,
prípadne ceny súčiastok, ktoré bude treba
vymeniť. Horúčkovito kalkuluje, či to bude
suma do stanovenej hranice, kedy je zavolanie polície prípustné, alebo je už na úrovni,
kedy sa za zavolanie polície trestá. Až tu sa
ukáže, či sa občan vodič poctivo po nociach
vzdelával a preštudoval všetky príručky a cenníky rozmanitých značkových autoservisov.
Ten, kto to podcenil, musí „zbytočný“ výjazd
dopravnej polície zaplatiť.
Nedávno som čítal, že podobné „zvýhodnenie“ služieb zavedú aj hasiči. Ak dobre neodhadnete rozsah požiaru a požiadate ich
o pomoc, môže sa vám stať, že náklady takéhoto výjazdu zaplatíte. Pot hrôzy vám vyrazí na čelo, keď oheň po zavolaní hasičov
sám od seba ustane alebo ho nedajbože
uhasíte so susedom. Určite vám napadne
fúzatý hasičský vtip – „Sme na ceste, udržujte oheň!“
Možno, že som neuviedol všetky odbory,
ktoré dnešný občan musí ovládať, a som
presvedčený, že v blízkej budúcnosti ich zopár aj pribudne. Popri našincoch so svojou
troškou do mlyna rada prispeje aj európska
vládnuca garnitúra.
Cieľ takéhoto snaženia je jasný. Staneme
sa vzdelancami v najrozmanitejších odboroch, budeme pýchou celého sveta! Aj keď
sa pri porovnávacích testoch základných
vedomostí absolventov slovenských a českých škôl so svetom neumiestnime na popredných priečkach, s veľkou spoľahlivosťou budeme vedieť odhadnúť škodu
na rozbitom aute a s prehľadom poučíme
nášho odborného lekára, že nám má namiesto predpísaného lieku naordinovať iný,
podobný, za ktorý v lekárni zaplatíme podstatne nižší doplatok.
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Drevené kostolíky tešia
srdce i dušu

Igor Otčenáš

Na otázky Listov odpovedá Miloš Dudáš, odborník
v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok
V októbri je v pražskom Slovenskom inštitúte otvorená výstava, ktorá návštevníkom približuje najnovší slovenský prírastok
v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – súbor drevených kostolíkov. O okolnostiach tohto vynikajúceho
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úspechu slovenskej pamiatkovej starostlivosti sme hovorili s Milošom Dudášom.

6

Ing. Miloš Dudáš, PhD.
Pochádza z dolnej Oravy, z Istebného, obce,
kde sa zachoval jeden z piatich vzácnych drevených artikulárnych kostolov. Azda aj to bol
jeden z dôvodov, prečo sa po vysokoškolských štúdiách a absolvovaní internej ašpirantúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
začal profesionálne venovať ochrane kultúrnych pamiatok so zameraním na ľudovú architektúru. Bližšie sa zaoberá najmä problematikou drevených sakrálnych stavieb. Svoje
učiteľské korene využíva vo svojej pedagogickej práci na Žilinskej univerzite.

nominácie bola spracovaná komparatívna
štúdia, ktorá porovnávala a vyhodnocovala
naše a ostatné európske drevené kostoly.
Okrem iného sme pripravili medzinárodnú
putovnú výstavu „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“, kde sme prezentovali drevené kostoly a zvonice z krajín Višegrádskej 4. Od roku 2002 výstavu videli
návštevníci na 25 miestach v 9 európskych
krajinách, medzi iným aj v Európskom parlamente v Štrasburgu.
K prezentácii pred Výborom svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sme museli
mať pripravené odpovede na pripomienky
a odporúčania odborného hodnotiteľa nominácie (organizácie ICOMOS – International
Council on Monuments and Sites) a potom
samozrejme pohotovo reagovať na otázky
členov výboru.

Aký je historický a architektonický
kontext slovenských drevených kostolíkov v systéme svetového kultúrneho
dedičstva? V čom spočíva ich jedinečnosť?
Zápisom ôsmich slovenských drevených
kostolov do Zoznamu UNESCO sa rozšíril
počet krajín (Nórsko, Rusko, Fínsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), kde je možné
v súčasnosti navštíviť a obdivovať dvadsaťsedem výnimočných zrubových alebo hrázdených drevených kultových stavieb celosvetového významu. Súbor slovenských
drevených kostolov bol zapísaný na základe
kritérií, ktoré zdôrazňujú požiadavku stavieb
trvalej univerzálnej hodnoty. Kostoly dokumentujú jedinečnú a stále živú architektúru
a stavebnú tradíciu drevených sakrálnych
stavieb v prostredí širšieho regiónu západokarpatského horského pásma, a to v nadväznosti na multietnický a multikonfesionálny
charakter tohto územia. Každý zapísaný objekt reflektuje konkrétne historické obdobie
a individuálne kvality ľudského umu, zručnosti, miestnej tradície a estetického cítenia. Práve výskyt viacerých hodnotných
a rôznorodých, no na jednom spoločnom
základe existujúcich kultových kresťanských
stavieb (drevo ako základný stavebný materiál a prostriedok vyjadrenia materiálnej i duchovnej kultúry človeka) najlepšie vystihuje
rozmanitosť a zároveň krehkosť tohto vzácneho fenoménu strednej Európy.

V akej konkurencii „súťažil“ tento
projekt?
Výbor svetového kultúrneho dedičstva UNESCO posudzoval asi dvadsať nominácií kultúrneho charakteru z celého sveta, od Indie
po Kanadu. Druhová škála pamiatok bola
veľmi veľká. Jednotlivé nominácie zahrňovali takmer všetky typy hmotného kultúrneho
dedičstva, od archeologických pamiatok,
cez centrá historických miest, historické železnice, fortifikačné stavby, modernú funkcionalistickú architektúru a významné komplexy sakrálnych stavieb.

Čo predchádzalo schváleniu?
Projekt sme v Pamiatkovom úrade SR v Bratislave v spolupráci s Krajskými pamiatkovými úradmi v Žiline, Prešove, Košiciach
a Banskej Bystrici pripravovali asi tri roky
a jeho spracovaniu predchádzala intenzívna odborná diskusia. Dôležitou súčasťou

Môžete nám podrobnejšie opísať
priebeh prezentácie – miesto, metodiku, formu...?
Celá obhajoba nášho nominačného projektu
v kanadskom Quebecu sa začala tým, že zástupca poradného orgánu UNESCO (me-

Aký bol ohlas v odbornej i laickej verejnosti doma a v zahraničí?
Ohlas na zápis súboru drevených kostolov
do zoznamu UNESCO bol u nás veľmi veľký.
Doslova niekoľko hodín po zápise už o tom
informovali domáce hromadné oznamovacie prostriedky a prinášali reportáže priamo
z lokalít, kde sa jednotlivé drevené kostoly
nachádzajú. Pre obce, ktoré majú len niekoľko stoviek, resp. desiatok obyvateľov to
bola veľká udalosť. A to nás ešte čaká slávnostné odovzdanie dekrétu o zápise jednotlivých kostolov z rúk samotných predstaviteľov UNESCO.

Autor je publicista
a riaditeľ Slovenského inštitútu
Foto: archív M. Dudáša

listy | 10 | 2008

Aká je perspektíva ochrany týchto
kultúrnych pamiatok, aké sú vaše ďalšie plány v tejto oblasti?
V UNESCO zapísané drevené kostoly poukazujú na istý fenomén – drevené sakrálne
stavby rôznych kresťanských konfesií - ktorý
jedinečným spôsobom definoval a obohacoval kultúru a históriu našej krajiny. Poznanie tohto fenoménu a uvedomenie si jeho
hodnôt významným spôsobom pomôže,
aby ľudia a celá naša spoločnosť lepšie pochopili potrebu chrániť a zveľaďovať svoje
kultúrne dedičstvo a zachovávať si svoje korene a tradície. Podpora ochrany lokalít evidovaných v UNESCO má zo strany štátu
a jeho odborných inštitúcií už dlhé roky
prioritné postavenie. Slovenská republika
má spracovaný a Centrom svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
schválený predbežný zoznam ďalších lokalít, ktoré by sa po spracovaní a posú-

dení mohli dostať do tohto exkluzívneho
zoznamu v najbližších rokoch. V ňom sa
nachádza rozšírenie už zapísaného Spišského hradu s jeho okolím o dielo Majstra Pavla z Levoče, protiturecká pevnosť
v slovenskom Komárne a maďarskom Komárome, pamiatky Veľkej Moravy, rímske
pamiatky na strednom Dunaji, stredoveké
nástenné maľby v gemersko-abovských
kostoloch, pamätník Chatame Sofera v Bratislave, historické centrum Košíc a Tokajská vinohradnícka oblasť. Postupne by sa
mali spracovávať jednotlivé nominačné projekty a predkladať na posúdenie a schvaľovanie. Celý proces je však pomerne zložitý a nedá sa absolvovať v krátkom čase,
pretože každá krajina môže v jednom roku
predložiť len jeden nominačný projekt.

ľudová architektúra

dzinárodnej organizácie ICOMOS), ktorý
zodpovedal za odborné posúdenie konkrétnych nominácií, projekt uviedol a zdôvodnil,
prečo mu dal priaznivé hodnotenie a odporúčanie pre zápis. Potom nasledovali otázky
členov Výboru svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktorí de facto
i de iure rozhodovali o zápise. Výbor má 21
členov a z Európy sú tam momentálne zastúpené len dve krajiny, Španielsko a Švédsko.
Konkrétne otázky ohľadom nášho nominačného projektu a predovšetkým jeho komparatívnej analýzy boli určené tak zástupcovi
ICOMOS-u, ako aj zástupcom krajiny, ktorá
nominačný projekt predložila. Obhajoba trvala asi 30 minút a musím priznať, že som
mal veľký rešpekt, no našťastie sme všetko
zvládli tak, že na záver výbor jednomyseľne
schválil našu nomináciu.
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Kapitola siedma:
Kvetinové deti a tí druhí
Irena Jesenská
Hurá, zase sme spolu! Ako sa máme, milé moje? Dnes si vezmeme na paškál slobodu osobnosti a ducha mladosti, teda
tému, ktorá k 60. rokom neodmysliteľne patrí.
Už sme sa zoznámili s kultom „ -násťročných“, s ich rebelským postojom voči generácii dospelých, ktorá im totálne liezla na
nervy pokryteckou morálkou a konzumným
spôsobom života. Podnikatelia v dobre padnúcich oblekoch, zastrihnutý trávnik, učesané pudle s diamantovými obojkami – to
všetko bolo predmetom ich znechutenia
a pohŕdania. Mladí mali otvorené oči i srdcia
a dobre vedeli, že vedľa lesku a preplnených
stolov existuje i zúfalá bieda, hlad a utrpenie. Svoje názory a protesty podporili vyznávaním „obyčajnej“ módy z ulice, ktorá potierala sociálne rozdiely tak, že sa jednoducho
nasťahovala i do skríň detí zo zámožných rodín. Mládež hodnotila predovšetkým dôvtip
a originalitu, zámerný šok, avantgardný prístup k zostave vlastného odievania – skombinovať zdanlivo nemožné. Významne sa
v tom uplatnil vplyv pop-artových a op-artových umelcov, napríklad Andyho Warhola,
ktorý pochádzal z Medzilaboriec a preslávil
sa, okrem iného, tvorbou originálnych obrazov konzervovaných polievok či farebne členených portrétov Marylin Monroe.
Parížska móda naďalej zachováva dekórum
honosnosti a podcenením silnej mladej generácie prichádza o prestíž na trhu. Well, o to
viac zarezonoval multikultúrny Londýn, kde
ako huby po daždi vyrastajú malé pestré butiky

– obchodíky s kurióznymi odevnými i bytovými
doplnkami, šatami a hlasnými reproduktormi,
z ktorých sa neustále ozýva chrapľavá Janis
Joplinová či kapela Beatles. Yeh, yeh, yeh.
Vyziabnutá modelka Twiggy, ktorá sa na módnom nebi zjavila ako kométa a preslávila sa
chudučkou postavou i infantilnou tváričkou,
predstavila revolučné minisukne a šortky,
ktoré ženám odhalili nohy až k samotnému
rozkroku. Oh, my God! Okrem toho ich naučila zobuť si deformujúce lodičky a vymeniť
ich za pohodlné topánky s plochým podpätkom či dokonca za gumáky. Módna ikona
„skaderuka-skadenoha“ predvádzala šokujúco sebavedomé kreácie návrhárky Mary
Quantovej alebo Johna Stephena. Doplňovali ich farebné pančucháče, ktoré úplne vyradili z prevádzky pančuchy a podväzky. Boli
praktické a bezstarostne veselé. Mini začali
sprevádzať priesvitné blúzky a mnohé ženy
si ich odvážne obliekali na holé telo. Vršky
spodnej bielizne teda zakotvili na dne zásuviek podobne ako kedysi nepohodlné korzety. Good bye, dear podprsenky! Sexuálna
revolučná vlna sa práve prihnala a na spenenom hrebeni niesla prvú antikoncepčnú pilulku. Neobvykle tolerantný postoj k nahote
ľudského tela podporil vznik nudistických
pláží, cudné typy sa vybrali k vode v prvých
bikinách a „muších“ slnečných okuliaroch.

Vrcholnú módu obohatil svojím nástupom
i významný modelový tvorca Oleg Cassini.
Stal sa osobným návrhárom prvej dámy
Ameriky – Jacqueliny Kennedyovej. Vytvoril
pre ňu jej vlastný štýl, ktorý preslávili hlavne
roztomilé guľaté klobúčiky.
Tragédia vojny vo Vietname spôsobila, že
sa mnoho mladých ľudí pripája k hnutiu hippies, veriacemu v ľudskú pospolitosť a moc
lásky, ktorá dokáže spasiť svet. Jeho stúpenci sa združujú v mierumilovných komúnach, kde sa oddávajú neviazanému sexu
i holotropným látkam. Aj keď sa ich symbolom stáva kvet a životným krédom motto:
„Miluj – nebojuj!“, pozorujúci „machorasti“
vykrikujú čosi o Sodome Gomore.
„Kvetinové deti“ mali vlastnú osobitú módu,
v ktorej sa uplatnili najmä prírodné materiály a rôzne etnické prvky. Typickými znakmi
boli zvonové nohavice, dlhé košele, vesty,
batika, výšivky, čelenky, kristusky a masa
ručne vyrobených korálikov.
Všeobecný rozmach mladistvého štýlu sa
čoskoro objavil i v práci špičkových modelových tvorcov. Jasné „oui“ mu vyslovil i Pierre
Cardin, ktorý sa zameral na jednoduché pestrofarebné šaty s výraznými prvkami pop-artu
alebo preferoval tvorbu tesných overalov.
Vplyv op-artu sa prejavil v dezénovej tvorbe látok, ktoré sa mohli popýšiť vzormi kopírujúcimi

Majte sa krasopisne minimálne do vydania
ďalšieho čísla, dievčatá!
Vaša Irena
Autorka je publicistka
Foto Jaroslav Hájek
Ilustračné foto: archív

Študijný materiál:
J. Máchalová – Móda 20. storočia, J. Skarlantová – Od figového listu k džínsom, Korbelář, Endris, Krejča – Naše rastliny v lekárstve.

móda 20. a 21. storočia

novinovú tlač, obrázky i reklamné nápisy. Paco
Rabanne vytváral originálne modely z drobných plieškov a v roku 1964 predstavil, čuduj
sa svete, dokonca odevy papierové. No toto?!
Ďalšími tvorcami dekády boli napr. Gustav
Tassel, pôvodne americký maliar či dr. Emilio
Pucci, taliansky šľachtic, člen olympijského
družstva (1932) a pilot talianskeho vojnového
letectva, ktorý sa v móde stal synonymom
pre farebnú geometrickú tlač tkanín. Pribudol i vynikajúci Yves Saint Laurent, ktorý nahradil zosnulého Diora. Predviedol kolekciu
šiat motivovanú obrazmi holandského maliara Mondriana a pripisuje si aj prvenstvo návrhu dámskeho smokingu. Ženy šaleli a YSL
tak šťastne odštartoval skvelú kariéru.
Reakcia na senzačný let do vesmíru sa prejavila použitím nezvyčajných materiálov – plexiskla, fólií alebo už spomínaného kovu. Človek
sa začal štylizovať do predstavy iných planetárnych bytostí, ktorú navodzovali už samotné skafandre kozmonautov. V tomto sa ako prvý vyžíval geniálny návrhár André Courréges, o ktorom
odborníci tvrdia, že je najvýraznejšou osobnosťou módnej tvorby 60. rokov. Pôvodným povolaním architekt vytvoril prevratný štýl zvaný „color-blocking“, pre ktorý je typický biely podklad
s kontrastnými farebnými blokmi.
Ani sme sa nenazdali a sme opäť na konci jednej dekády. Bohužiaľ i leta, a tak dúfam, že ste
do seba natiahli dostatok zdravej slnečnej energie. Pokiaľ máte pod vplyvom kúpania a opaľovania oslabené vlasy, urobte si skvelý šampón
z mydlice lekárskej (Saponaria officinalis). Asi
120 g listov a koreňov varte v ½ l vody, až kým
sa polovica neodparí. „Vývar“ sa silne pení! Preceďte do fľaštičky a pridajte kvapku levanduľového oleja. Cítite tú nádhernú vôňu z Provence?
Obsah vydrží na pár umytí. Namiesto chemickej
vlasovej masky použite osvedčený prírodný zábal z olivového oleja a žĺtka. Zaberá fantasticky.

VYSIELANIE PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ČR

ČRo Plzeň
ČRo Regina Praha
ČRo Region, Vysočina
ČRo Sever

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

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

Co nám přináší naděje?
Zdeněk Eis
Naděje v životě člověka představuje opěrný bod, bez něhož se jedinci žije nehostinně a někdy dokonce s velkými
obtížemi. Na místě je otázka, kde se v člověku naděje bere, k čemu slouží a jak je s ní možné smysluplně zacházet.
Jedno však s francouzským ﬁlosofem Gabrielem Marcelem víme jistě, totiž, že nikdo nemůže „upírat někomu právo na
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naději“.
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Co vlastně naděje poskytuje člověku? Jsou
to: doufání, vize, planetární naděje lidstva na
přežití válek, katastrof a nemocí. Naděje je
také očekávání, že se lidstvo vzchopí k dobrým harmonickým vztahům. Přitom se vychází z toho, že každý člověk vstupuje do
života s nadějí na životní úspěch, na lásku,
přátelství, věrnost i štěstí. Prostě naděje je
významný energetický náboj lidského života.
Přitom na tomto místě neusiluji o vyčerpávající pojetí pojmu naděje.

Naděje se často spojuje, ba i zaměňuje
s touhou. Touha je však něco jiného než
naděje. Cílem touhy je také bažení, v němž
se uplatňují žádostivosti a chtivosti. Tyto
dva fenomény chápeme jako dehonestující. Je v nich zahrnuta určitá část nezvládané agresivity, s níž se chce touha propracovat k dosažení kýžené tužby. Naproti
tomu naděje v sobě obsahuje horizont duševního života jedince a tím také kus jeho
věčnosti. A konec konců vede k pozitivnímu

pojetí života. Touha je dočasné, někdy pomíjivé chtění, neuspokojená žádostivost
po tom, kam je nasměrovaná touha cílena.
Rozlišování mezi touhou a nadějí nám leccos napoví o trvalosti naděje a zároveň
o omezenosti touhy na nepřesné toužení
– na pouhou momentálnost, chvilkovost.
Naděje také pomáhá člověku poznat sama
sebe a staví ho před otázku: kdo vlastně
jsem. Už položení a pokus o zodpovězení
této otázky vede k životnímu pozitivu. Učí
jedince žít nikoli v sobeckosti, ale ve společenství, ve vztahu k celku, jehož je každý jedinec součástí. Opravdové naděje v životě
člověka představují hodnoty, a proto je můžeme přirovnat k hloubkovému vrtu, který
vyjasňuje vnímání změn a do jisté míry tlumí
obavy, případně strach, stísněnost a nejistoty a může tlumit i niterné chvění.
Naděje se ovšem také střetává s beznadějí. Beznaděj v sobě zahrnuje nenaplněné bytí a temnotu právě prožívaného,
negativního okamžiku. Beznaděj je třeba
eliminovat na únosnou míru. Proces obnovování naděje začíná v okamžiku, kdy jedinec vede pomoc hledajícího k usebrání.
Tedy k tomu, co pomůže v hledání nových
nadějí. Usebrání je nepochybně duševní
stav, který se zabývá vnitřním sebeuchopením a znovuobnovením, které jedinec naléhavě potřebuje.
Každá právě zrozená naděje zanechává
v psychice člověka tu větší, tu menší
stopy. A tyto změny mají rozsáhlé vlivy,
s nimiž se jedinec musí vyrovnat. Naděje
je vždy do jisté míry spjata s jistou mírou neklidu. Proto každá naděje nese
v sobě dva nepominutelné fenomény,
s nimiž člověk přichází na svět. Jsou to
úzkost a chaos. Z praxe víme, že nedostatek naděje vede u jedince k možnému
chaosu. Člověk žije, lépe řečeno musí žít
s chaosem a úzkostí. Je údělem člověka
zápasit s oběma doménami po celý život.
Jen tak si po celý život zvyká na změnu,

Jarmila Wankeová

Už keď som sa v roku 2000 stretla s Jozefom Leikertom prostredníctvom jeho
knihy Čierny piatok sedemnásteho novembra, bolo mi jasné, že je to človek
nesmierne pracovitý, dôsledný a vytrvalý.
V knihe dokázal zhromaždiť osudy českých
študentov, ktorí sa po smrti Jana Opletala
v roku 1938 a zatvorení českých vysokých
škôl dostali do nacistických koncentračných táborov. Dovtedy nikto ani z českých
autorov túto dobu tak podrobne nespracoval. Pamätníci oceňovali fakt, že slovenský
autor si dal prácu sedieť s nimi celé hodiny
a trpezlivo si vypočuť a zaznamenať, čo prežili a vytrpeli v dobe pre český národ pohnutej. Kniha mala pokračovanie pod titulom
Sny v okovách a vyvolala veľký ohlas. Dnes
má Jozef Leikert na svojom konte vyše dvadsať titulov a okrem žánru literatúra faktu píše
aj básne. Najnovšie nás prekvapil 400-stranovou knihou Taký bol Ladislav Mňačko (vydavateľstvo Luna Bratislava a Onufrius Brno)
a prišiel ju v septembri predstaviť do Slovenského inštitútu v Prahe. Kniha mapuje život
slovenského reportéra a prozaika Ladislava
Mňačka do roku 1968 na pozadí historického kontextu. Pri jej písaní čerpal z archívnych materiálov, ale najmä z autentických
výpovedí L. Mňačka, s ktorým sa stretával
po jeho návrate z emigrácie v Rakúsku po
r. 1990. Nájdeme tam aj spomienky ľudí
Mňačkovi blízkych, teda dozvieme sa aj intímne veci z jeho súkromia, o spolužití s prvou manželkou Hedvigou a druhou manželkou Evou (pravdaže nie v štýle servírovania
senzácií alebo neprimeraného odhaľovania detailov). Všade je uvedený zdroj – dovedna nájdeme 800 odkazov. V súhrne nám
vychádza plastický obraz popredného slovenského novinára a prozaika, ktorý svojho
času tak smelo vniesol do literatúry obnažené životné fakty, odhaľovanie často utajovaných súvislostí, obranu slabých a mašinériou moci postihnutých ľudí.
Ako sa dalo predpokladať, podujatie organizované spoločne s Klubom slovenskej kultúry a našou redakciou, pritiahlo do Slovenského inštitútu nemálo záujemcov, medzi
nimi zaiste aj mnohých pamätníkov. Jozef
Leikert vyzval publikum, ak má niekto nejaký materiál či osobné spomienky zo stret-

nutia s L. Mňačkom, aby obohatil obsah
pripravovaného 2. dielu knihy (bude sa zaoberať obdobím od r. 1968 do Mňačkovej
smrti v roku 1994). Posledné roky života
totiž L. Mňačko prežil v Prahe. Po návrate
z emigrácie v Rakúsku v r. 1990 sa pôvodne
usadil na Slovensku. Lenže už celkom nerozumel pomerom a manierom po novembri 1989 a bol dosť sklamaný. Keďže ako
začínajúci novinár pôsobil v 40. rokoch minulého storočia niekoľko rokov v Prahe,
skúsil tu ešte raz spolu s manželkou Evou
zakotviť. Ale jeho očakávania sa nenaplnili
a roku 1994, dosť skleslý, zomiera. Ako pozoruhodný fakt dodávam, že manželka Eva
(dcéra Ivana Kraska) venovala celú Mňačkovu pozostalosť štátu – spravuje ju Památník národního písemnictví na Strahove.
Ako uviedol moderátor večera, riaditeľ Slovenského inštitútu Igor Otčenáš, kniha J. Leikerta o L. Mňačkovi má výborné parametre
nielen poznávacie, ale aj štylistické. Je napísaná jazykom literatúry faktu, avšak má charakter vedeckej práce. A dopomáha zaradiť
Ladislava Mňačka ako popredného slovenského autora druhej polovice minulého storočia do literárnohistorického kontextu.
Autorka je novinárka, žije v Prahe
Foto Slovpress
Jozef Leikert (vpravo) a Igor Otčenáš počas besedy
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Autor je psychológ, prekladateľ
a publicista
Kresba Jan Tomaschoff

Mňačko známy
a neznámy

beseda

kterou přináší osobní vývoj, růst i proměny
prostředí, v němž žije.
Prvotní chaos u každého jedince představuje neuspořádaný stav, z něhož vývojem
či působením pramení pokusy o protiklad –
o uspořádání. Přibližně tak si chaos podrobují pokusy o uspořádání. Člověk prostřednictvím sebe sama pozvolna „objevuje“ to,
kým je a dění kolem sebe v širších souvislostech. Jedná se o dlouhý proces pobytu člověka, který vlastně končí až smrtí. O spjatosti chaosu v psychice člověka nemůže být
pochyb. Jeho prožívání nese s sebou četné
nástrahy. Tématika chaosu jako psychický
prožitek není dosud plně zpracována. Termín chaos je u mne termín především filosofický.
Chaos, který doprovází každou změnu v životě člověka, navozuje ruku v ruce tu větší,
tu menší úzkost. Mluvím-li o úzkosti, pak
v těchto souvislostech nemám na mysli psychiatrické či psychologické pojetí úzkosti.
Právě v souvislosti s nadějemi mám na mysli
to, co v obecné rovině Heidegger pojmenoval úzkostí. Psal o ní jako o „tísnivé nehostinnosti“, která se dostavuje znenadání,
neočekávaně v „nejbanálnějších situacích“
a s jistou dávkou neurčitosti.
Jaké nebezpečí hrozí jedinci v stupňující se
beznaději, která je násobena prázdnotou?
Dnešní svět je plný prázdnoty. Život člověka
převážně vyplňuje konformismus, konsumismus, jehož smyslem se stává pouhý blahobyt, jak poznamenal Francouz Lipovetsky.
Přitom se nejednou stává, že komfort a konsum s sebou nepřináší emocionální a myšlenkový blahobyt. Spíše takový život zaplavuje
prázdnota, která ovlivňuje osudovost člověka
směrem k množící se beznaději.
Naděje však nikdy nesmí sklouznout k chlácholení, k falešnému, nereálnému poskytování naděje, která se jeví jako pouhé utěšování a vymlouvání toho, co člověka bolí či
trápí. Poskytnout naději znamená poskytnout sebe sama spolu s vrcholem svého
myšlení, osobnosti a lidského umu. Chlácholení působí krátkodobě a většinou nepřináší trvalé zlepšení stávajícího stavu.
Skutečná naděje je podněcovatelka života
každého člověka už tím, že pomáhá najít jiné
pohledy na skutečnost. Přispívá k poučení
a často i vyjasnění nitra jedince.
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krajania a cirkev

Viera a národná identita
Čriepky z konferencie slovenských evanjelikov
Jozef Gáfrik
„Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti“ – tak znie trochu dlhší, úplný názov nie celkom bežnej konferencie, ktorá sa v druhej polovici septembra konala
v Prahe. Nie celkom bežnej najmä s ohľadom na počet účastníkov i šírku záberu. S užitočným nápadom prišiel pražský
slovenský evanjelický zbor, ktorý v spolupráci s bratislavským ústredím Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
(EACV) a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí myšlienku napokon aj chvályhodne dotiahol do úspešného konca.

Čo možno neviete
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Slovenský evanjelický zbor v Prahe vznikol
po II. svetovej vojne v roku 1947. Pre novozaložený zbor sa podarilo získať nevyužívaný
kostol sv. Michala v Jirchářích, ktorý do roku
1945 používali nemeckí veriaci. Inak, samozrejme, nadväzuje na lutherovské tradície zo
16. storočia. Podľa sčítania ľudu sa k tejto
cirkvi v ČR hlási asi 14 000 osôb. ECAV sa
v duchovnej a pastorálnej starostlivosti preto
stále viac orientuje aj na pôsobenie v iných
mestách ČR, ako sú Brno, Plzeň alebo České
Budějovice. Významnú rolu zohráva aj pri udržiavaní národného cítenia Slovákov v ČR.
Viac: www.ecav.cz/slovzborpraha
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I keď sa ozvali aj hlasy, že podobné stretnutie by
sa vzhľadom na komplexnosť témy malo konať
skôr na slovenskej pôde, dovolím si povedať,
že táto skutočnosť je podružná. Dôležité je, že
k podobnej výmene názorov vôbec došlo a už
menej dôležité je, na ktorom mieste. Do Prahy
pri tejto príležitosti prišli príslušníci evanjelických zborov, prevažne duchovní, zo všetkých
štátov, kde slovenskí evanjelici v minulosti zapustili korene – pevné či menej pevné: nielen
z končín blízkych, kam hádam možno zaradiť
Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko či
Belgicko, ale aj z tých vzdialenejších, ako napr.
z USA, Kanady a Austrálie. Cieľom bola výmena názorov na nanajvýš aktuálnu tému, t.j.
ako môžu evanjelici prispieť k rozvoju slovenského národného ducha medzi krajanmi.

Nezabúdajme pritom, že evanjelickí duchovní hrali v minulosti na Slovensku mimoriadne významnú úlohu, pokiaľ šlo o národné obrodenie a národný pohyb vôbec.
K evanjelikom patrila veľká časť štúrovcov
a o. i. z troch slovenských gymnázií v 19.
storočí boli dve evanjelické – vo Veľkej Revúcej a v Martine. A keď po skončení obdobia tureckých vojen Slováci osídľovali Dolnú
zem, veriacich vždy nasledovali aj farári. Túto
myšlienku zdôraznil v úvodnom vystúpení jeden z organizátorov podujatia Dušan Tillinger, farár ECAV v Prahe; vysťahovalectvom
sa zaoberal ako filozoficko-biblickým a zároveň ekonomickým fenoménom.
Hoci problémov je všade dosť, na pražskej
konferencia bola radosť počuť trebárs Tho-

Janáček Brno 2008
Hudba vášne a vzdoru

hudba

Jiří Vitula

Trinásť koncertov sa uskutočnilo od 22. septembra do 4. októbra v rámci 43.
ročníka brnianskeho tematického festivalu Moravská jeseň (Moravský podzim).
Tak, ako vo všetkých rokoch s letopočtom končiacim sa osmičkou, sa jeho námet
týka Leoša Janáčka (1854 – 1928), tentoraz dvoch výrazových polôh, totiž vášne
a vzdoru, ktoré prevládali v tvorbe skladateľa.
Jedným z vrcholov jesennej šnúry koncertov bolo uvedenie Glagolskej omše, ktorá
predstavuje hádam najzložitejšie Janáčkovo
dielo, spievané v staroslovienčine, v reči
všetkých Slovanov. Poslucháči festivalu Moravská jeseň kompozíciu sledovali v chrámovej podobe v bazilike Nanebovzatia
Panny Márie pod taktovkou Petra Altrichtera
a zbormajstra Petra Fialu s Českým filharmonickým zborom z Brna, ako aj sólistami
z Prahy, Ostravy, Bratislavy a Brna.
Všetky predstavenia zazneli pod spoločným názvom „Hudba vášne a vzdoru“. Poskytli prierez
Janáčkovou tvorbou a zainteresovanému milovníkovi hudby poskytli cenný pohľad do vášnivého vnútra Majstra či už v období najvýraznejších skladieb milostných vzplanutí alebo
v období jeho záverečnej tvorby, charakterizovanej presvedčivým étosom skúseného umelca.
Jesenná časť festivalu je však len jednou časťou celoročnej pocty tomuto skladateľovi,
ktorá sa koná pod hlavičkou „Janáček Brno
2008“. V medzinárodnom rámci si tento festival zakladá na tom, že plní skladateľovo predsavzatie približovať českou hudbou odkaz dávnych vekov v podaní súčasníkov. Tohto roku sa
zaskvel napríklad „Paganini trúbky“ Sergej Nakarjov a huslistka Sophia Jaffé.

Pocta Leošovi Janáčkovi bude pokračovať
i v ďalších týždňoch. Na november je pripravené napríklad nové naštudovanie opery
„Príhody líšky Bystroušky“, ktorú uvedie anglický režisér Jan Latham Koenig a zo zahraničia príde viedenský súbor divadla Theater
an der Wien, ktorý sa predstaví koncertným
naštudovaním opery Káťa Kabanová. V diele
Jej pastorkyňa budú zase účinkovať sólisti
z Prahy Eva Urbanová a Štefan Margita.
Viedenské vydavateľstvo Universal Edition,
ktoré sa špecializuje na vydávanie Janáčkových diel, pripravilo zároveň nové vydanie
partitúr opusov veľkého moravského autora –
diel Šárka, Z mŕtveho domu, Její pastorkyňa,
Príhody líšky Bystroušky a Vec Makropulos.
Autor je publicista a popredný český
muzikológ; žije v Brne
Foto: archív autora
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masa Drobenu z USA, sympatického mladého muža, pripravujúceho sa v súčasnosti
na kňazskú dráhu, keď peknou slovenčinou
popisoval život členov svojej cirkvi „za veľkou mlákou“. Jeho videozábery dokumentovali nielen to, že veriacich – už celkom po
americky – láka na návštevu kostola pohyblivá
svetelná reklama, ale aj to, že kostoly sú živým
strediskom národnostného života s hojnou
účasťou ľudí všetkých vekových kategórií.
I vystúpenia Slovákov zo srbskej Vojvodiny,
ktorých prišla do Prahy reprezentatívna skupina, svedčili o tom, že tejto vetve slovenského národa zdravá krv v žilách nechýba.
Pavol Baláž, predseda odboru Matice slovenskej v Kovačici, farbisto opísal súčasnú
situáciu Slovákov vo Vojvodine a vyjadril nádej, že pokračujúca európska integrácia sa
priaznivo odrazí na osudoch tamojšieho slovenského spoločenstva.
Naopak, príspevok farára Dušana Sajáka
z chorvátskeho mesta Ilok naznačoval, kde
je priestor pre pomoc – ak nie rovno medzištátnu intervenciu – slovenských štátnych orgánov. Napokon, podpredseda slovenskej
vlády Dušan Čaplovič, zodpovedný za menšiny, prítomnosťou na pražskej konferencii
ukázal, že problematika života zahraničných
Slovákov mu leží na srdci, keď cestu z Bratislavy do Prahy a späť v nabitom živote politika
meral len kvôli tejto príležitosti. Ako vyplynulo
zo slov ďalšieho bratislavského hosťa, Vilmy
Prívarovej, predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika
venovala vlani na podporu cirkevných zborov a misií v zahraničí spolu 1,594 mil. Sk –
z toho bolo na podporu projektov evanjelickej
cirkvi určených 791 000 Sk.
Túto podporu sa však žiada zvýšiť. Evanjelická misia by vraj bola osožná i v Bruseli,
ktorý ako „hlavné mesto Európy“ je domovom stále väčšieho počtu Slovákov, čomu
však nezodpovedá pozornosť bratislavského
ústredia evanjelickej cirkvi. Zriadenie takejto
misie odporúčal ďalší z účastníkov konferencie Peter Pavlovič. Je evanjelickým farárom
a v Bruseli žije už takmer deväť rokov.
Účastníci konferencie sa na jej záver zúčastnili
na nedeľných bohoslužbách a ešte predtým sa
v Dome národnostných menšín pri pohári vína
stretli s predstaviteľmi slovenských spolkov
činných v Prahe. Pevne verím, že toto stretnutie hostí posilnilo v ich ušľachtilej činnosti.
Autor je novinár
Foto Slovpress

Zábery z predstavenia Janáčkovej opery „Jej pastorkyňa“
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Literatúra ako zrkadlo doby
Rozhovor s básnikom a literárnym teoretikom
Igorom Hochelom
Jozef Junas
V slovenskej literatúre ste prítomný takpovediac ako viacdomý autor. Píšete poéziu, ste aktívny literárny kritik, vyučujete
literatúru na univerzite a venujete sa aj jej dejinám. V tejto otázke ma však zaujíma predovšetkým váš pohľad kritika. Čo
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vás zo slovenskej literatúry v posledných rokoch najviac zaujalo?
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Najprv sa vyjadrím k próze. Napriek tomu,
že na Slovensku sa väčšiemu čitateľskému záujmu, a teda aj väčšej popularite (ktorá sa však, samozrejme, nemôže
porovnávať s popularitou mediálne preferovaných osobností) tešia mladší autori, ktorí vstupovali do literatúry v 90. rokoch minulého storočia, resp. už v tomto
miléniu, napríklad. Michal Hvorecký, Vladimír Balla či tajomstvom zahalený Maxim E. Matkin. Osobne som však presvedčený, že z hľadiska umeleckej kvality
najväčším obohatením sú diela starších
autorov. Za mimoriadne hodnotnú pokladám novelu Stanislava Rakúsa Nenapísaný román (2004), ako aj jeho najnovšie
dielo Excentrická univerzita (2008). Významné boli aj posledné prózy Jána Johanidesa, ktorý žiaľ prednedávnom zomrel,
napríklad Hmla na našej trpezlivosti
(2005). Aby som však nenechal úplne
bokom autorov, ktorí sa etablovali v literatúre až v najnovšom vývinovom období
(po roku 1989), spomeniem vynikajúci román Kniha o cintoríne, ktorý vyšiel pod
menom autora Samko Tále, čo je hlavný
hrdina i rozprávač v jednej osobe, avšak
dnes už vieme, že autorstvo prináleží Daniele Kapitáňovej. Ide o jedinečný text,
ktorý sa s veľmi priaznivým ohlasom stretol aj u českej literárnej kritiky a úspechy
zožal už i v zahraničí. Z generácie autorov vstupujúcich do literatúry po roku
1989 spomeniem ešte Máriusa Kopcsaya
a jeho román Domov, reflektujúci našu
prítomnosť z pohľadu neúspešného intelektuála – podnikateľa. Iste nie je náhoda,
že vo všetkých spomenutých dielach viac
či menej dominuje ironický prístup ku skutočnosti, k nášmu bytiu.
Pokiaľ ide o poéziu, osobne sa opäť prikláňam skôr k starším autorom. Za vynikajúce básnické knihy pokladám napríklad

skladbu Petra Repku Karneval v kláštore
(2002), dielo Ivana Štrpku Tichá ruka
(2006), ktorá obsahuje desať moderných
elégií, či najnovšiu zbierku Mily Haugovej Biele rukopisy (2007). Naša lyrika má
však podľa mňa veľmi vysoký štandard,
takže keď hovoríme o kvalite a hodnotách,
mohli by sme uviesť aspoň desať ďalších
mien a kníh.
Aspoň krátko o dramatickej tvorbe...?
O nej nemám ani zďaleka taký prehľad ako
o próze a poézii. Veľmi ma však zaujali texty
štyroch drám Evy Malitiovej, a to Krcheň
Nesmrteľný, Jaskynná panna, Vizionár
a Unavená Medea, ktoré vyšli knižne pod
jednoduchým názvom Hry (2007). Autorka
tu pracuje s princípom absurdnej drámy,
pričom však dokáže reflektovať našu nedávnu minulosť i prítomnosť. Pripomenúť
musím ešte, že na Slovensku vychádza
veľké množstvo kníh pôvodnej literatúry,
o prekladoch ani nehovoriac, takže aj literárnemu kritikovi, ktorý je tým najusilovnejším čitateľom, môže niečo podstatné uniknúť.
A čo mladá či najmladšia slovenská
poézia?
U mladých autorov a autoriek pozorujem
tendenciu písať poéziu až príliš ľahko, takpovediac „šmahom ruky“. V niektorých prípadoch sa mi zdá, že adepti poézie si myslia, že stačí vytvoriť akékoľvek nezvyčajné
slovné spojenia – a stačí to na báseň. Všimol som si dve tendencie, svojím spôsobom protikladné. Jedni autori píšu rozvláčne texty, v ktorých sa to hmýri bizarnými
spojeniami, ale dýcha z nich chlad, lebo sú
menej prežité a viac vykonštruované. Niekedy sa mi zdá, že ide dokonca o sklon ku
grafománii. Iní sa uspokojujú s akýmsi básnickým minimalizmom, ktorý je však často

tiež významovo vyprázdnený. Napríklad: autor napíše na riadok slovo krv, dá zaň dvojbodku a má hotový „verš“. Tvári sa: „Hľa,
aké mnohoraké významy vám ponúkam.“
Tým všetkým som, pravda, nechcel povedať, že v mladej generácii netvoria aj skutočné talenty. Mám rád poéziu, ktorá prináša isté posolstvo, hoci aj zašifrované
a nejednoznačné, no nemám rád predstieranie.
Zrejme aj vy, ako každý vysokoškolský učiteľ literatúry, sa musíte venovať aj vedeckej či výskumnej práci.
Na čo je teda okrem súčasnej literatúry orientovaný váš odborný záujem?
Ako človek píšuci o literatúre sa bytostne cítim predovšetkým kritikom. Každý kritik sa
však – skôr či neskôr, či chce, či nechce –
ocitne aj v pozícii literárneho historika. Na
pole literárnej kritiky som vstupoval približne
pred tridsiatimi rokmi. Knihy, o ktorých som
písal prvé recenzie – ako napokon aj literárna situácia, v ktorej vznikali – sú dnes už
predmetom literárnej historiografie. Keď literárny kritik syntetizuje po istom čase výsledky svojej práce, je už i v role historika.
Bádateľskú činnosť, ktorou sa prezentujem
na pracovisku, som tak trochu prispôsobil
pozícii kritika. V súčasnosti vediem malú
skupinu, ktorá rieši grantovú úlohu, zameranú na výskum slovenskej literárnej kritiky
50. a 60. rokov XX. storočia. Rozvrhnutá je
na tri roky, teraz sme v prvom. Ide v nej o to
pozrieť sa nanovo, ako dobová literárna kritika reagovala na niektoré významné diela
príslušných desaťročí, ktoré sú dnes v literárnej pamäti už etablované ako hodnoty.
V rôznych vydaniach Dejín slovenskej literatúry sa môžete o tom či onom diele napríklad dočítať, že v čase jeho vydania ho
literárna kritika neprijala jednoznačne. Čo
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to však znamená „neprijala jednoznačne“?
Čo sa vlastne o diele napísalo? Ktorí kritici
k nemu pristupovali čisto na základe estetických kritérií a ktorí si na pomoc brali
ideologické barličky? To sú otázky, ktoré
nás zaujímajú. Takýto pohľad na konkrétne
literárnokritické reakcie na konkrétne diela
nám čo-to napovie aj o samotnej kritike,
o jej vývinových peripetiách.

Predsa len, nenájdete si čas aj na písanie básní? Na čom momentálne pracujete, čo chystáte?
Patrím k básnikom, ktorí píšu z momentálneho popudu, z nápadu, ktorý sa môže
zrodiť v ktorejkoľvek chvíli a na hociktorom mieste, kde sa človek nachádza. Niekedy naozaj prichádza aj v celkom obyčajných situáciách, o ktorých by sme to
nepredpokladali. Je pre mňa večnou záhadou, čo v našom vedomí spôsobuje,
že odrazu sa nám v hlave „objaví“ takmer
celá báseň, stačí ju len položiť na papier
a trocha upraviť. Inokedy je to jeden dobrý
verš, sám pre seba ho volám iniciačný,
ku ktorému už nie je veľmi ťažké dopísať
ostatné. Pravda, mnohé básne napíšem aj
vtedy, keď ma niečo vyslovene trápi, keď
nad niečím dlhšie premýšľam. V podstate
som však spontánnym autorom. Vzhľadom
na moju terajšiu zaneprázdnenosť je teda
vlastne šťastím, že nie som básnik, ktorý
si zvolí tému a spracúva ju na širokej ploche. Básne píšem takpovediac priebežne
a verím, že po nejakom čase z nich bude
dobrá zbierka. Básnik Milan Richter, ktorý
je aj vydavateľom a vlastníkom vydavateľstva Milanium, mi sľúbil, že v budúcom
roku vydá výber z mojej básnickej tvorby.
Pomaly teda začínam pracovať aj na tomto
výbere.
Autor je básnik a publicista, žije v Prahe
Foto: archív

IGOR HOCHEL sa narodil 13. novembra
1953 v Bratislave. Vyštudoval slovenský jazyk a bulharský jazyk na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre. V rokoch 1982–1985 pôsobil
ako lektor slovenského jazyka na Univerzite
Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, potom
sa vrátil na pôvodné pracovisko. V rokoch
1987–2001 pracoval v redakcii literárneho
mesačníka Romboid, z toho v r. 1996–
1999 ako šéfredaktor. Od roku 1996 pôsobí ako pedagóg (v súčasnosti docent)
na Katedre slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre, kde vyučuje slovenskú literatúru
2. polovice 20. storočia, súčasnú slovenskú literatúru, literárnu kritiku, semiotiku
literatúry a kreatívne písanie. Vydal básnické zbierky Strom pred domom (1979),
Svetlá na hladine (1986), Uprostred je mlčanie (1993), Kôra nežne praská (1997),
Utkané z vlasov (2005) a spolu s grafikom
Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných (1995, básnická skladba
a grafické listy). Tridsať rokov sa venuje aj
literárnej kritike. Výber z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšiel pod názvom Dotyky, sondy, postoje (2003). V roku 2005
vydal monografiu Ladislav Ballek – Príbeh
ako princíp. Je spoluautorom publikácie
Slovenská literatúra po roku 1989 (2007,
spolu s Ladislavom Čúzym a Zuzanou Kákošovou).
Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova
a ďalších autorov.
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V lete ste sa stali predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.
Vo funkcii ste vystriedali autora literatúry faktu a básnika Jozefa Leikerta.
Čo táto funkcia predstavuje? Čo je náplňou práce predsedu? Čo pre vás znamená?
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska združuje šesť organizácií: Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov
Slovenska, Spoločnosť maďarských spisovateľov Slovenska, Spolok ukrajinských
spisovateľov na Slovensku, Slovenské centrum P. E. N. a Klub literatúry faktu. Predseda AOSS vedie Radu, v ktorej majú zastúpenie dvaja členovia z jednotlivých
organizácií, koordinuje činnosť organizácií,
dohliada na realizáciu podujatí, ktoré sú finančne kryté zo zdrojov Ministerstva kultúry SR a pod. V praxi to znamená veľa organizačnej práce, napríklad treba pripraviť
odovzdávanie výročných cien jednotlivých
organizácií i ceny asociácie, zabezpečiť komisiu či porotu, ktorá o cenách rozhodne,
zorganizovať tradičnú súťaž mladých básnikov „Wolkrova Polianka“, odovzdať Ceny
P. O. Hviezdoslava, čo je ocenenie pre zahraničného prekladateľa slovenskej literatúry atď. Navyše, asociácia je aj vlastníkom
istého nehnuteľného majetku, na ktorého
správu treba dohliadať. Pokladám za veľkú
česť, že som bol do tejto funkcie zvolený.
Je však naozaj čestná, čo znamená, že sa

nevykonáva ako zamestnanie, hoci predseda dostáva istú odmenu, ale vyžaduje si
dosť veľké nasadenie. Odoberá človeku
veľa času, ktorý potom chýba. Nesťažujem
sa však, ide o prácu, ktorá má zmysel. Verím, že moja práca bude na prospech čo
najväčšieho počtu spisovateľov i kultúrnej
verejnosti.
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Po stopách ruských
majstrov slova

Helena Nosková

Moskva a Rusko (2. časť)
V autobiograﬁi Svet včerajška rakúsky spisovateľ Stefan Zweig zachytil zážitky z návštevy Ruska (vtedy už Sovietskeho
zväzu). To, čo pozoroval z vlaku, sa mu prihováralo niečím dôverným, známym a domácim. Vtedy si uvedomil silu ruskej
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literatúry a jej spisovateľov. Videl Rusko ich očami a toto videnie preniesol aj na nový štát.
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Aj dnes v našom vnímaní a posudzovaní počínania ruských politikov pretrvávajú tendencie zhovievavosti, hodnotenia ich krokov cez
závoj príslovečnej nostalgie k slovanskej príbuznosti. Tento obraz porozumenia pre nás
v minulých storočiach vytvorili ruskí spisovatelia. Pre ZSSR tak vykonali veľkú službu.
Stačilo len držať oponu, v pravý čas vyzdvihnúť diela vybraných spisovateľov a zamotať
ich podľa potrieb do ideológie. Urobiť komunistu nielen z A. Tolstého a M. Gorkého,
ale temer i z L. N. Tolstého, A. S. Puškina
a ďalších.
Keď sme sa po roku 1989 odvrátili od
ZSSR, odmietli sme aj ruskú literatúru. Bez
ohľadu na to, či šlo o spisovateľov, ktorí so
systémom nemali nič spoločné, o emigrantov, ktorí nosili „svoje“ Rusko v srdci alebo
tých, ktorí zanechali svedectvo o pomýlenosti, krutosti, utrpení a vtedajšom živote
ľudí alebo žili už oveľa skôr. Dnes nájdete
v Moskve domy – múzeá ruských spisovateľov preplnené výpravami Francúzov, Angličanov, Nemcov a ďalších. Sú to nadšenci
a trávia tam dlhé hodiny. S našincami sa nestretnete.
Slovenská a česká tlač nám tohto roku pripomenula 190. výročie narodenia Ivana Sergejeviča Turgeneva (1818 – 1883). Keď čítame jeho romány alebo poviedky, ako keby
nás obklopila akási priezračnosť ruskej krajiny, ktorú vyžaruje aj sídlo Turgenevovcov
na moskovskej ulici Ostoženke. Napriek
okolitému ruchu si zachovalo istú zdanlivú nedotknuteľnosť. Podobne ako osobité
čaro turgenevových hrdiniek späté s istou
osudovosťou, ktorá zrejme súvisela s pasivitou mužských hrdinov. Turgenev ovplyvnil mnohých slovenských spisovateľov, najvýraznejšie asi S. H. Vajanského. Liečil sa
v Karlových Varoch, kde ho návštevníkom

pripomína Turgenevov lesný chodník a pavilón s vyhliadkou, podobne ako obraz v karlovarskom múzeu.
Lev Nikolajevič Tojstoj sa narodil 9. 9.
1828. Hoci jeho predkovia mali rozsiahle
sídla v Moskve (napr. sídlo kniežaťa Nikolaja Volkonského na Vozdviženke), Tolstoj
sa s rodinou trvalejšie zdržiaval v Moskve
až od 80. rokov 19. storočia. Kúpil si drevený dom v robotníckej štvrti Tekstilščiki,
ktorý prestaval pre potreby početnej rodiny.
Útulnosť vnútrajšku, spoločných priestorov a izieb členov rodiny je v priamom rozpore s tvrdením, že manželstvo Leva a Sofie
bolo nešťastné. Dom je obkolesený tienistou záhradou s nádhernými stromami, ktoré
pamätajú Leva Nikolajeviča, dovážajúceho
vodu zo studne na druhom konci záhrady.
V lete vozil vodu pre celý dom každé ráno
o šiestej na vozíku a v zime na saniach. Po
štvrti sa preháňal na bicykli, ktorý stojí dodnes pred jeho izbou. Tento ťažký, kovaný
bicykel, vyžadujúci pri jazde veľa energie, si
zadovážil v 80. rokoch a slúžil mu aj na prelome storočí.
Veľa písal, rukopisy úhľadne prepisovala Sofia. A topánky šil a opravoval nielen rodine,
veď bol vyučeným remeselníkom a zrejme
takto odpočíval po namáhavej tvorbe. Pracovitosť spisovateľa bola príslovečná a k jeho
výrokom patrí napríklad i táto myšlienka:
“Ten, kto nič nerobí, máva vždy veľa pomocníkov.“ Moskvu a život v nej zachytil na stránkach svojich diel, podobne ako mnohotvárnosť Ruska.
Literárne múzeum L. N. Tolstého je v sídle
Lopuchinovcov na Ostoženke neďaleko sídla Turgenevovcov. Nájdeme tam aj nasledujúci citát: “Ľudia sú ako rieky: voda
vo všetkých je všade rovnaká a tá istá, ale
každá rieka býva niekedy úzka, inokedy

bystrá, tu široká, tu tichá, tu priezračná, tu
studená, tu mútna, tu teplá. Tak ako ľudia.
Každý človek nosí v sebe zárodky všetkých
ľudských vlastností a niekedy sa prejavia
jedny, inokedy druhé a často sú si celkom
nepodobné; zostávajú niekde medzi tým
i oným a samým sebou.“
Vplyv L. N. Tolstého na slovenskú literatúru
vari ani netreba pripomínať. Dôkladne ho
spracoval Jozef Beňovský a predložil vo výstave i v článkoch, ktoré publikovali LISTY
Čechov a Slovákov v minulých rokoch.
Muž ducha, ktorý vládol nielen cárskemu
Rusku, ale aj vzdelanej Európe, ba i modernej Amerike, ovplyvnil najmä slovenskú
literatúru obdobia realizmu. A dve postavy
zo Slovenska sa L. N. Tolstému priblížili
najväčšmi, ako sa dá. Lekár Dušan Makovický vymenil biely golierik s kravatou za
sedliacku rubašku a presťahoval sa k Tolstému, aby mu žil po boku až do Majstrovej smrti (1910). Ďalší, komu L. N. Tolstoj
učaroval, bol Albert Škarvan. V jeho Zápiskoch vojenského lekára čítame: „Ale
veľmi sa mýlia tí, ktorí predpokladajú, že
my, primknuvší sa k Tolstému, sme akoby
jeho bábky, sme rozgniavení jeho autoritou, bezpodmienečne a bez kritiky sa pred
ním koríme atď. Ja neviem, dosť možné, že
nájdu sa i takí ľudia, viem však to, že takíto
ľudia nechápu Tolstého a naskrze nestúpajú v jeho stopách, lebo on hlása mravné
prebudenie, samopoznanie, sledovanie
svojho vlastného rozumu a svedomia, pochod k pravde, k Bohu.“
Nabudúce si pripomenieme 140. výročie
narodenia Maxima Gorkého a okrúhle výročia ďalších spisovateľov.
Autorka je historička a publicistka
Foto: autorka

listy na cestách

Dom Rostovovcov, hrdinov z románu L. N. Tolstého „Vojna a mier“

Sídlo L. N. Tolstého vo štvrti Tekstilščiki

Literárne múzeum L. N. Tolstého na moskovskej ulici Ostoženka

Ráčte prisadnúť… dobové prestieranie v rodine L. N. Tolstého

L. N. Tolstoj a A. P. Čechov na nadrozmernej historickej fotografii, ktorá visí v pracovni A. P. Čechova
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Dom Turgenevovcov
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Európsky humanista
Jozef Leikert
Známy humanistický lekár a ﬁlozof Ján Jessenius mal dve veľké túžby – chcel sa stať dvorným lekárom cisára a profesorom na univerzite. Doba, v ktorej žil, mu nebola veľmi naklonená. Ženatých nebrali za profesorov na pražskú univerzitu,
uprednostňovali slobodných profesorov alebo vdovcov, aby muži neboli v ničom ovplyvňovaní ženami. Napokon sa mu
sny predsa len splnili a jeho meno sa navždy zapísalo do európskej histórie, spája sa s dejinami Slovenska i slávnej pražskej „alma mater“.

Ján Jessenius
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(27. 12. 1566 – 21. 6. 1621)
lekár, filozof
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Korene významného vedca a filozofa vedú
totiž na Slovensko. Ján Jessenius pochádzal zo starobylého turčianskeho zemianskeho rodu, aj keď sa narodil v poľskej
Vratislavi, kam jeho otec Baltazár ušiel
pred Turkami. Tam sa oženil s Martou,
rodenou Schillerovou a narodil sa im syn
Ján. Starobylý zemiansky rod Jesenských
bol v Turci veľmi známy, viacerí jeho členovia zastávali dôležité úrady a mali šľachtické výsady. No najslávnejší z nich sa stal
Ján Jessenius.
Základnú školu vychodil v rodnom meste,
odkiaľ išiel študovať na univerzitu do Wittenbergu, a potom prestúpil do Lipska, kde
sa venoval medicíne a filozofii. Už doma

si osvojil princípy nemeckého protestantského humanizmu, humanistickej i renesančnej kultúry a týmto myšlienkam zostal
verný celý život. Najväčšmi ho zaujala lekárska veda, o ktorej napísal, že „je najskvelejšia zo všetkých vied a umení, riadi kormidlo
verejného blahobytu, bráni život a napráva
poškodené“. Medicíne sa chcel venovať
skutočne s plnou vážnosťou, a preto, keď
dokončil bakalárske štúdium, prestúpil na
univerzitu do talianskej Padovy, ktorá bola
vychýrená výučbou anatómie. Ján Jessenius tam roku 1591 úspešne ukončil trojročné štúdium obhajobou dizertačnej
práce z filozofie O nároku na odpor proti
tyranom.
Po skončení štúdia sa vrátil do rodného
mesta, kde nejaký čas pracoval ako lekár.
Presvedčený a večne nepokojný humanista
však doma dlho nevydržal a odišiel do Drážďan, kde bol taktiež lekárom. Práca ho bavila, ale vedecká dráha mu bolo bližšia, preto
sa čoskoro presťahoval do Wittenbergu a na
univerzite, kde predtým študoval, začal viesť
katedru chirurgie a anatómie. Po celom Nemecku sa preslávil prednáškami, odbornými
prácami a pitvami, ktoré podľa neho dávali
základy štúdiu medicíny. No najväčšia sláva
ho iba čakala...
Na prelome storočia – roku 1600 – Ján Jessenius zavítal do Prahy a priamo na nádvorí
kolégia vykonal verejnú pitvu popraveného
zločinca, ktorú opísal vo vedeckom diele
Anatomiae Pragae (Pražská pitva). Dielo
malo veľký ohlas v lekárskej i laickej verejnosti. Jessenius opísal zloženie ľudského
tela, uloženie jednotlivých orgánov, čím prekonal svojich predchodcov. Významné sú
i jeho ďalšie lekárske práce: o krvi De sanguine, kde zaujal diagnostikou chorôb podľa
farby, hustoty a zrážavosti krvi, ako aj práca
o kostiach De ossibus tractatus, v ktorej
podrobne opísal sústavu, počet a skladbu
kostí v ľudskom tele.

Vo filozofických dielach Jessenius nezaprel
zmýšľanie v intenciách renesančnej prírodnej filozofie a svetonázoru lutherovskej reformácie, navyše ovplyvnené praktickými
lekársko-prírodovednými poznatkami a skúsenosťami. Zaoberal sa napríklad nesmrteľnosťou duše, pričom vychádzal z Aristotela a biblie. Dušu pokladal za podstatnú,
osobitne existujúcu nemennú formu, ktorá
nepotrebuje na poznávanie príčin a účinkov nijaký fyzický orgán. V diele Zoroaster
– nová krátka a pravdivá filozofia o vesmíre,
reprodukoval filozofiu ferrarského profesora Patrizziho, s ktorým sa zoznámil počas štúdia v Taliansku. Podľa neho počiatkom všetkého bytia je jedna nestvorená,
všeobsahujúca podstata, ktorá vyžarovaním vytvára zo seba stvorené bytie. Jeho
filozofické zmýšľanie možno pozorovať aj
v biologickom diele De generationis et vitae
humanae periodis (O periódach ľudského
rodu a života). Jessenius písal príležitostne
i básne, ktoré však vyšli väčšinou v zbierkach iných autorov.
Chýr o vzdelanom lekárovi sa doniesol
z Prahy až na cisársky dvor a druhá životná
túžba sa Jesseniovi začala plniť. Keď bol na
korunovácii cisára Mateja II., možno ani netušil, že o nejaký čas sa stane jeho dvorným
lekárom. No stalo sa, aj keď nie nadlho,
lebo jeho predstavy sa nenaplnili a zakrátko
sa tohto postu dobrovoľne vzdal. Potom sa
natrvalo usadil v Prahe, prednášal na Karlovej univerzite a od roku 1597 bol jej rektorom. Zdá sa, že bol spokojný, veď sa celou
dušou venoval svojej milovanej medicíne,
ale zlákala ho politika – osudné volanie,
ktoré ho stálo život...
V Prahe žil i čulým spoločenským životom,
obnovil priateľstvá s astronómami Tychom
de Brahe a Johannom Keplerom a nadviazal i nové kontakty s významnými osobnosťami českých protestantských stavov. Na
univerzite sa stretával s profesormi pôvo-

Jana Vlčková

Archeologický výzkum v Chomutově
Přes Krušné hory vedly odpradávna obchodní stezky ze Saska do Čech. Města
v pohraničí zde mají významnou minulost a cení si svých zachovaných historických památek. Ani Chomutov není výjimkou. V roce 2007 odsouhlasil magistrát
výstavbu objektu s obchody a byty přímo v historickém jádru. O své právo se

Autor je historik, vysokoškolský pedagóg, básnik a spisovateľ literatúry faktu

pak přihlásil Ústav archeologické památkové péče v Mostě. Výzkum v terénu
probíhal celých devět měsíců a skončil v létě.
Těžiště prací bylo v okolí nynější radnice.
Historická budova byla původně komendou
Řádu německých rytířů; v 15. a 16. století
pak objekt přestavěli na zámek. Z tohoto období našli archeologové velké množství středověkých a renesančních architektonických
prvků.
Hned na počátku výzkumu se však dostali
k zajímavým nálezům i z doby zcela nedávné, ke kterým patří fragment říšské orlice z období II. světové války. Ta sloužila
jako součást výzdoby pivovarského sálu.
Jako vývěsný štít pivovaru byl nalezen více
jak čtyřmetrový znak Habsburské říše!
V další etapě výzkumu se našla zase „Boží
muka“, svědčící o přítomnosti jezuitů ve
městě. Kvádr o rozměrech jeden metr krát
čtyřicet centimetrů byl součástí velkolepého
jezuitského areálu, v němž dnes sídlí muzeum, knihovna a galerie. Podle výzdoby ho
lze zařadit na konec 16. století. Vytesané reliéfy svatých dokládají vytříbenou řemeslnou
práci.
Podařilo se také zachytit opevnění Řádu německých rytířů, vystavěné okolo roku 1350.
Na přelomu 14. a 15. století, poznamenaném sporem mezi řádem a Václavem IV., došlo k výstavbě nárožní věže, která vyhořela
v roce 1421. Tehdy město dobili husiti. Věž
byla posléze obnovena na dalších sto let.
Z jejich prostor pochází například nalezená
kuriózní souprava na šití, bronzová spínadla
oděvů a zbraně. „Za nejcennější nálezy považuji hákovnici, tj. střelnou zbraň z 15.-16.
století, jednosečný tesák a velké množství
keramického nádobí saského původu, které
poukazuje na silné propojení sídel na obou
stranách Krušných hor,“ řekl vedoucí výzkumu Milan Sýkora.
Ve třetí etapě byl překvapením objev úseku
příkopu, který ohrazoval sídlo prvního do-

loženého majitele Chomutova Friedricha
z rodu Vítkovců z první pol. 13. století.
Výzkum přinesl celou řadu objevů, které
mění doposud zažitou představu o podobě
města v průběhu staletí. Významná byla
i sonda do života chomutovských měšťanů,
která ukazuje na neobyčejně vysokou životní
úroveň, zvláště v období renesance.
S výsledky výzkumu se veřejnost seznámí
v rámci výstavy v místním muzeu na jaře
příštího roku.
Autorka je novinárka
Foto autorka
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dom zo Slovenska, napríklad s Vavrincom
Benediktom z Nedožier či Petrom Fradeliusom z Banskej Štiavnice. Podľa vyjadrenia českého historika Josefa Polišenského
nebolo pôsobenie Slovákov v Čechách
márne, keď napísal: „Rozbor činnosti pražských humanistov ukazuje, že Jessenius
a Fradelius, ale aj iní majstri Slovenska,
hrali v českom kultúrnom a politickom živote, najmä vo vzrušenom období 1618 –
1620, vynikajúcu úlohu.“ Ján Jessenius sa
zanietene zapojil do odboja českých stavov
proti absolutistickej vláde Habsburgovcov.
Roku 1618 ich menom napísal list uhorskému snemu v Bratislave, aby nevolil Ferdinanda za uhorského kráľa, ale aby vystúpil proti nemu kvôli obmedzovaniu slobody
a náboženstva. Keď sa osobne dožadoval
odpovede, zatkli ho a uväznili. Roku 1620
navštívil Slovensko znovu, v Banskej Bystrici rokoval s Gabrielom Bethlenom o vojenskej pomoci českým stavom. Prefíkaný
Bethlen vylákal od neho peniaze, ale sľúbenej pomoci sa v Čechách nedočkali.
A politické mlyny mleli ďalej...
Po prehratej bitke na Bielej hore a obsadení Prahy cisárskymi vojskami Jána Jessenia medzi prvými uväznili a spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi českými pánmi
odsúdili na smrť. Poprava potupným spôsobom sa konala na Staromestskom námestí v Prahe. Viacerí spisovatelia opísali
túto udalosť a či si už vo svojich dielach
niečo domysleli, alebo nie, nemení to nič
na skutočnosti, že to bolo zaiste kruté divadlo. Odsúdeným vytrhli jazyk, sťali ich a potom rozštvrtili.
Tak 21. júna 1621 skončil veľký humanista,
lekár svetového mena, natrvalo zapísaný do
povedomia nielen lekárskych odborníkov,
ale všetkých kultúrnych ľudí v Európe.

osobnosti Slovenska

Bohatá žeň
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Moderná tvár Bratislavy
Nové projekty na brehu Dunaja

Marián Babic

Pohľad na historické centrum Bratislavy na ľavom brehu Dunaja sa z petržalskej strany v poslednom období výrazne
zmenil. Na brehoch už zreteľne vidieť kontúry dvoch skoro dokončených veľkých stavieb, vzdialených od seba asi tri
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kilometre. Prvou je polyfunkčný komplex River Park, druhou nová mestská časť Eurovea.
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Polyfunkčný komplex River Park – čiže po
slovensky Riečny park – vyrastá pod hradným vrchom v susedstve Parku kultúry a oddychu na rozlohe vyše 25 000 metrov štvorcových. Jeho celková plocha bude 32 000
metrov štvorcových. Areál tvoria štyri bloky.
V prvom sa nachádzajú byty, obchody a kancelárie, kým druhý blok celému komplexu
dominuje. Známy holandský architekt Erich
van Egeraat, ktorý ho navrhol, zvolil horizontálnu dominantu a budovu vysunul nad hladinu Dunaja, čím zvýraznil spojenie stavby
s riekou. Tretím blokom bude päťhviezdičkový hotel Kempinsky v pôdorysnom tvare
L. Napokon štvrtý blok, ktorý je najbližšie
k centru, je najrozsiahlejší, pričom na južnej
strane s výhľadom na Dunaj budú byty a na
severnej kancelárske priestory. Celkovo
bude v tomto súbore 208 bytov a apartmánov s rozlohou od 78 do 535 metrov štvorcových. Hotel Kempinsky bude mať 221
izieb, dve tanečné a kongresové sály, ako aj
bazén, kúpele a fitness centrum na streche
budovy vo výške 14. poschodia. Bude tu aj
24 000 metrov štvorcových kancelárií, obchodov, reštaurácií a kaviarní. V troch podzemných podlažiach má byť 1 100 miest na
parkovanie. Investorom celého zámeru je
spoločnosť J&T, ktorá počíta s nákladmi
vyše 7 miliárd Sk. Očakáva výnos 10 až 11
percent.

plocha bude 230 000 metrov štvorcových,
čo je viac než 16 futbalových ihrísk. Vyrastie
tu aj nákupné centrum Pribina Galleria, kde
bude približne 150 obchodov, vrátane predajní svetových značiek ako Nike, Benetton
či Marks&Spencer.
Zvláštnym a osobitným architektonickým
prvkom komplexu bude budova v tvare zrezaného vajca na severozápadnom okraji neďaleko Šafárikovho námestia, kde budú tiež
obchodné priestory. V troch budovách Central budú na 60 000 metroch štvorcových
kancelárske priestory najvyššieho štandardu. V bytovom komplexe Eurovea bude
254 luxusných bytov s celkovou rozlohou
27 000 metrov štvorcových a s výhľadom
na Dunaj. Chýbať nebude ani ďalší päťhviezdičkový hotel, tentoraz siete Sheraton, v ktorom bude aj kasíno a kino s ôsmimi sálami,
vrátane trojrozmerného IMAX-u. Jedinečnou stavbou je Sklad číslo 7, známy tiež ako
budova Admirality, ktorý už zrekonštruovali.
Spolu s prístavbou vytvorí nové mestské kultúrne centrum s veľkými možnosťami využitia, ktoré dostalo názov City Auditorium.
Podzemné parkovisko – najväčšie v Bratislave – pojme 1 700 áut. Investorom stavby
je írska spoločnosť Ballymore, ktorá v prvej
etape vynaloží na výstavbu 10,5 miliardy Sk.
Hlavným projektantom je slovenský ateliér
A1 Respect.

Činia sa aj iní
Mestská štvrť Eurovea v zóne Pribinovej
ulice sa rozprestiera na brehu Dunaja v šírke
800 metrov od budovy Ministerstva vnútra
SR vedľa Starého mosta až po most Apollo.
Teraz sa dokončieva jej prvá časť, siahajúca
od ministerstva po nový komplex Slovenského národného divadla a budovu Tower
115, čo je niekdajšie tlačové stredisko. Už
prvá časť Eurovey bude v porovnaní s predchádzajúcim projektom väčšia a pestrejšia.
Počas výstavby tu má byť dokonca najväčšie stavenisko v strednej Európe. Veď jej

Zvedavosť a obavy
Obe stavby vzbudzujú i zmiešané pocity. Ide
totiž o luxusné objekty s protikladným cieľom. Na jednej strane poskytnú vysoký komfort bývania ľuďom, ktorí nemajú problémy
s peniazmi. Obchody a zábavné priestory
však majú prilákať široké masy, čo určite nedodá pokoja, súkromia a noblesy tým, čo
budú platiť veľa. Ak sa budú chcieť uzavrieť, vyvolajú hnev chudobnejších. Takže
kto bude dominovať na verejných priestranstvách? Kritici prvému projektu vyčítajú aj to,
že budovy sú postavené tesne vedľa seba.

Otázniky okrem toho vyvolávajú aj úvahy,
či preťažená okolitá dopravná sieť zvládne
ďalší nápor áut.
Vzájomná konkurencia sa presunula aj do
cien bytov, kancelárskych a obchodných
priestorov. Ceny bytov v komplexe Eurovea
nie sú pritom stanovené podľa rozlohy, ale
podľa kategórie. Od najlacnejších štúdiových bytov za 7,7 milióna Sk až po najdrahšie na streche za vyše 100 miliónov Sk.
River Park pôvodne stanovil cenu najlacnejšieho bytu s rozlohou 78 metrov štvorcových na 10 miliónov Sk a najdrahšieho
(s rozlohou 535 metrov štvorcových) na
70 miliónov Sk. Konkurencia však nevedie
k znižovaniu cien, ale k ich zvyšovaniu. Investor dokonca avizoval, že ceny každé tri
mesiace o niečo zvýši. To je aj vidieť. Najlacnejší byt v River Parku stojí už 18 miliónov Sk, najdrahší 130 miliónov Sk. Eurovea
je ešte drahšia. Preto zrejme dobre spravili
prví kupujúci bytov. Nebolo ich málo. Eurovea veľmi rýchlo predala vyše polovice bytov, River Park vyše 40 percent.
Obaja developeri sú si istí úspechom a chcú
na terajšie úsilie nadviazať. Druhá časť Eurovey vyrastie v smere od budovy Tower
115 k mostu Apollo, kde vyrastú ďalšie výškové budovy. Najvyššia má mať až 33 poschodí, ostatné od 13 do 28. Druhá časť River Parku by mala vyrásť na území dnešného
Parku kultúry a oddychu. Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský i hlavný architekt Štefan Šlachta by však chceli ešte viac – vytvoriť neprerušovanú promenádu od mostu
Lafranconi po most Apollo, čo by mala zabezpečiť nová výstavba v Podhradí v oblasti
nazývanej historicky Zuckermandl. Navyše
sa však bude musieť doriešiť nábrežie medzi Starým a Novým mostom, najmä nástupiská lodí s veľkým parkoviskom, ktoré promenádu už vôbec nepripomínajú.
Autor je bratislavský novinár
Vizualizácia a foto: archív autora a autor

musím Vám o ňom napísať, áno o ňom, o jeho
perfídnosti, prefíkanosti a ochrannom sfarbení. On to vie, on ovláda cestičku z výslnia
starého režimu rovno na výslnie režimu nového. A pritom nechýbal ani na jedinej komunistickej oslave, ani na oslave Víťazného
februára, ani na prvomájovej, ba ani na oslave
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, nehovoriac o podnikových oslavách. Bol na tribúne i v sprievodoch, bol všade, všade šiel
z rúčky do rúčky. A ako ochotne sa na všetkom zúčastňoval, nemal hanby, bol všadeprítomný, len mu tak pivová pena stekala po
bruchu. Ani teraz sa nehanbí, síce v novom farebnom nátere, ale je to stále on, on, on!
Vážený Ústav pamäti národa, je načase, aby
ste tohto kolaboranta s komunistickým režimom vylúčili z verejného života. Lustrujte ho!
Vrhnite naňho lustračné svetlo, nech ho ľudia
konečne uvidia skutočného, vo svojej perfídnej podstate! Nech sa neskrýva za bezúhonnú
firmu McDonald, nech vyjde z anonymity
a ukáže sa v celej obludnosti. Nech všetci vidia, že sa nezmenil, že je to stále on: tupý,
servilný, papierový voskový pohár na pivo. Čo
na tom, že teraz robí pre McDonalda!
Váš Ján Zajtrajšok – Svetlý

River Parku dominuje budova vysunutá nad hladinu Dunaja

Eurovea od Šafárikovho námestia v predstavách tvorcov

fejtón

Vážený Ústav
pamäti národa,

a v skutočnosti
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Jesenné mlieko a iné
polievky
Helena Nosková
Polievky v jeseni mali ľudí zohriať a dodať im silu do ťažkej práce, spolu so živinami, ktoré obsahovali. Jesenné práce
na poli a v lese ľudia vykonávali v zhone, pretože sa rýchlo stmievalo. Okrem toho počasie už bývalo nestále, chladné
a daždivé. Keďže sa pracovalo hlavne za denného svetla, bolo treba svit plne využiť, takže sa náhlili i remeselníci a všetci
ostatní. Príprava obeda všedných dní musela byť preto rýchla a jednoduchá, aby zabrala čo najmenej času. A tak sa zasa
uplatnili polievky, v ktorých sa využili všetky sezónne produkty. Polievky sa varili husté, aby človeka zasýtili; často sa prihrievali na druhý deň na raňajky i na obed. Jedna z týchto polievok má jeseň priamo v názve.
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Jesenné mlieko
Túto polievku varievali Nemci v Čechách
a hovorili jej „jesenné mlieko“. Takto nazvala svoju knihu spomienok istá nemecká
spisovateľka odsunutá z Československa
do východného Nemecka. Útla knižka vyšla v českom preklade a nesie názov „Podzimní mléko“. Autorka spomína, ako Nemci
v horských oblastiach Krušných hôr a Krkonôš od skorého leta zlievali tučnejšie mlieko
do veľkých kameninových a hlinených hrncov. Hrnce stáli v pivniciach v korytách so
sústavne pretekajúcou studenou vodou horských potokov a udržovali mlieko v chlade.
Do týchto dávnych „chladničiek“ sa ukladalo aj maslo a ďalšie potraviny. V niektorých podhorských a horských domoch existovali ešte v polovici 70. rokov. Tučné mlieko
pomaly kvasilo a gazdiné z neho počas celého leta odoberali srvátku, z ktorej varili letnú ľahkú kyslú polievku s novými zemiakmi a všeličím iným. V jeseni už srvátky
nebolo a v hrncoch stála požívatina, ktorá sa
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podobala hustému smotanovému jogurtu.
Ak boli jesenné dni teplé, jedlo sa jesenné
mlieko nezohrievané, ako prírodný jogurt,
do ktorého sa pridala soľ, korenie podľa
chuti (niekde pridávali čierne korenie, inde
kôpor, ďumbier, bazalku, postrúhanú surovú
cibuľu alebo cesnak, bazalku, rascu, estragón a pod.). Touto studenou polievkou sa
zalievali aj pečené zemiaky.
V niektorých rodinách sa do studeného okoreneného jogurtu zamiešali teplé slivky uvarené s cukrom a škoricou alebo uvarené jabĺčka i hrušky. Studené jesenné mlieko bolo
mimoriadne chutné, ak sa v ňom rozmiešal
prívarok z jedlej jarabiny, ktorá dodala pikantnú chuť aj zemiakom. Zemiaky sa piekli
v sporákovej peci, ktorá príjemne vyhrievala
jedinú teplú obytnú miestnosť nemeckých
chalúp. Zemiaky sa nechali v šupke, ktorá
sa riadne vyumývala a prepolené sa kládli na
suchý plech, rezom nahor. Táto časť sa posypala hrubou soľou. Plech sa vložil do rúry

a za dvadsať minút sa na povrchu vytvorila
chutná zlatistá kôrka.
Ak boli dni chladné, jesenné mlieko bývalo
varené. Najprv sa pripravila zápražka a tá sa
zaliala len naberačkou vody a priviedla sa do
varu. Po lyžiciach, za stáleho miešania, sa
pridával mliečny zákvas, tak, aby sa nezrazil a aby polievka zostala hladká. Jesenné
mlieko sa osolilo, okorenilo a podľa chuti sa
v ňom rozmiešal ovocný prívarok z jedlej jarabiny . Stolovníci k nemu jedli pečené zemiaky.
Podkrkonošský kyseľ a český „oukrop“
Jesenné mlieko sa varilo do odsunu Nemcov.
Česi túto polievku nejedli a pre Nemcov zostala len spomienkou. Česi v Pokrkonoší namiesto jesenného mlieka varili jesenný kyseľ
(po česky kyselo) z čerstvých húb a chlebovej nácesty (nátěstek – kvas, kvások, kus
odloženého kvaseného chlebového cesta) ,
ktorý rozhabarkovali vo vode, osolili, pridali
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Slovenské jesenné polievky
V mnohých slovenských oblastiach sa varili
polievky, ktoré boli typické pre daný región.
Niekde to bola polievka „syrnica“ z tvarohu
či bryndze podávaná so zemiakmi, ktorá
bola akoby obdobou jesenného mlieka. Varili sa zeleninové polievky, rôzne druhy kapustnice, chlebové polievky. Hádam na
celom Slovensku bola obľúbená fazuľová
polievka. Ženy ju varili z čerstvých vylúpaných fazúľ počas „lúpačiek“, keď fazuľu vylupovali. Niekde fazuľu varili spolu s údeným
mäsom a pridávali koreňovú zeleninu, zápražku i smotanu. Inde ju varievali len zapraženú bez smotany, ochutenú octom.

jedlá / zvyky / tradície

rascu a varili. Pred odstavením pridali smotanu, prípadne za lyžicu octu. Zvlášť podusili huby na masle; na ďalšej panvici pripravili praženicu, na tretej vypražili cibuľku na
masle. Do taniera polievky sa dali huby, praženica, varené zemiaky a všetko sa polialo
cibuľkou na masle. Aj táto polievka sa zohrievala aspoň dva dni. Bola jedlom podkrkonošských tkáčov, robotníkov, čo navliekali
koráliky, krajčírov, drevorubačov atď. Varí sa
dodnes a vďaka veľkému obsahu vitamínu B
a ďalších minerálov je veľmi zdravá. Navyše
priaznivo upravuje zažívanie. Či „kyselo“ patrilo aj na stôl českých Nemcov, sa zatiaľ nepodarilo zistiť. České kuchárske knihy o ňom
nepíšu a recept naň neprinášajú.
Do jesenných polievok však zaraďujú zelerovú polievku či zeleninové polievky vôbec,
českú „bramboračku“, ako aj cesnakovú polievku, ktorú gazdiné považovali aj za liek proti
prechladnutiu a nádche. Medzi jesenné polievky patrila chlebová polievka s cmarom
alebo český „oukrop“, ktorého recept prinesieme nabudúce, keďže toto jedlo patrilo aj
medzi zimné.

Ako typickú slovenskú polievku sme ju zaradili do tohoročnej polievkovej súťaže, ktorú
spoločne s inými programami o národnostných menšinách, etnických skupinách a cudzincoch pripravilo Multikultúrne centrum
v Prahe. Na polievkovej súťaži ste sa mohli
zúčastniť 4. októbra 2008 v pasáži Lucerna
a dať hlas pokrmu, ktorý vám bude najviac
chutiť. Možno to bude práve slovenská fazuľová polievka, ktorú varí členka Klubu slovenskej kultúry JUDr. Marta Očovská. Jej
ochutnávku sprevádza kultúrny program
folklórneho súboru Limbora pod vedením
MUDr. Márie Miňovej a Ing. Jaroslava Miňa.
O víťazných polievkach sa dočítate v budúcom čísle nášho časopisu. Spoločne nahliadneme aj do kuchýň iných národov. Na
fotografiách nájdete chlebovú polievku,
o ktorej sme písali už v minulom pokračovaní nášho seriálu v č. 7 – 8, podkrkonoššké „kyselo“ s hubovou praženicou a zemiaky v šupke, pečené v elektrickej rúre,
ako aj jedlé jarabiny, ktoré sa stále zbierajú
v severných Čechách.
Autorka je historička a etnologička
Foto: autorka a archív
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modrá stránka / program KSK

Program Klubu slovenskej kultúry
október – november 2008
Správy a oznamy
Upozornenie! Väčšina programov Klubu slovenskej kultúry sa koná v priestoroch Domu
národnostných menšín na Vocelovej 602/3,
Praha 2 (zástavky metra C – I. P. Pavlova,
ale aj v blízkosti zástavky metra A – Náměstí
Míru).
Členský príspevok na rok 2008 zostáva
nezmenený: 100 Kč pre študentov a dôchodcov, 200 Kč pre ostatných členov.
Zloženku nájdete v poslednom minuloročnom čísle časopisu LISTY 12/2007. Platiť môžete tiež prevodom na náš účet v Komerčnej banke, Spálená 51, Praha 1, č.
účtu: 34834-011/0100.
Ďakujeme všetkým, ktorí už zaplatili a osobitné poďakovanie patrí Vám, ktorí ste
uhradili vyššiu čiastku, ako je stanovený
členský príspevok.
Tešíme sa na stretnutia s vami na klubových
programoch.
Rada Klubu slovenskej kultúry
Rada KSK si dovoľuje požiadať členov KSK,
ktorí majú záujem byť nápomocní Klubu slovenskej kultúry v odborných záležitostiach,
nech nám dajú vedieť – telefonicky na telefónne čísla Klubu slovenskej kultúry, resp.
osobne v úradných hodinách.
Vopred ďakujeme.

Naša programová ponuka
Sobota 13. 9. – Neďeľa 16. 11.
Oblastní muzeum v Lounech
Pivovarská 28, Louny
STOROČIE SLOVÁKOV V ČESKÝCH
KRAJINÁCH
Výstavný projekt KSK a DOMUSu pri Klube
slovenskej kultúry o histórii príchodu Slovákov do českých krajín a o ich kultúrnom
prínose v minulosti a v súčasnosti pre ČR.
Program pripravili KSK, DOMUS a Oblastní muzeum v Lounech. Bližšie informácie: www.muzeumlouny.cz
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Utorok 16. 9. – Neďeľa 2. 11.
Budova Slovenského národného múzea
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
MASARYKOVCI A BYSTRIČKA
Výstavný projekt KSK v spolupráci so SNM
Bratislava a pri príležitosti 90. výročia
vzniku 1. ČSR. Autori výstavy: PhDr. Naďa
Vitanovská a Mgr. Zuzana Štancelová.
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Sobota 4. 10., v čase 16.30 – 19.00
Palác Lucerna – Pasáž Lucerna
Vodičkova 36, Praha 1
DIALÓG KULTÚR 2008 – Sousedé od
vedle
Polévková soutěž. (Jak se vaří u sousedů?)
V rámci 5. ročníka festivalu Dialóg kultúr
2008, ktorý organizujú Multikulturní centrum Praha a spoločnosť Člověk v tísni
a ktorý je venovaný stretávaniu a prelínaniu
rozličných kultúr, jazykov a náboženstiev
v Českej republike, sa uskutoční aj Polievková súťaž, ktorú za slovenskú menšinu pripravil KSK. Predstavenie slovenskej kuchyne,
ľudových tradícíí a folklóru. Pásmo pripravila
a hrá – Viera Kučerová. Vstup voľný.

Štvrtok 9. 10. o 16.00
Prednášková sieň Mestského múzea Králíky
Velké náměstí, Králíky
SEMINÁR NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
A ČESKOSLOVENSKO V ROKOCH
1918, 1938, 1948
Odborne pripravili: Mgr. Marcela Cacková,
PhDr. Helena Nosková, CSc. Program pripravili Městské muzeum a Gymnázium
Králíky v spolupráci s KSK. Vstup voľný.
Utorok 14. 10. – Štvrtok 20. 11.
Teplice
MESIAC ČS. VZÁJOMNOSTI:
Kultúrne programy, v rámci ktorých sa
predstaví aj KSK.
Partneri: Obec Slovákov v ČR, Klub slovenskej kultúry Praha, Regionální knihovna
Teplice, Židovská obec Teplice, Konzervatórium Teplice a Lázeňský dům Beethoven,
s ﬁnančnou podporou mesta Teplice, Kerstavu Teplice a akciovej spoločnosti Severočeské doly Chomutov.
Štvrtok 16. 10. o 10.00
Aula Ostravskej univerzity, Reální 5, Ostrava
DÔSLEDKY PRAŽSKEJ JARI A CHARTA
77 V LOTYŠSKU / V POBALTSKU
Vernisáž výstavy The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/
the Baltics / Důsledky Pražského jara
a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltsku za
účasti okrem iných veľvyslankyne Lotyšska v ČR J. E. pani Argity Daudze. Výstavu
pripravil Štátny archív Lotyšska v Rige pod
záštitou Lotyšského veľvyslanectva v ČR
v rámci konferencie „Pražské jaro 1968.
Občanská společnost – média – přenos
politických a kulturních procesů“ v spolupráci s ÚSD AV ČR a KSK. Mediálny partner: časopis LISTY Slovákov a Čechov.
Výstava potrvá do 23. 10. 2008.
Po otvorení výstavy nasleduje študentská
konferencia „Rok 1968“, na ktorej budú
prezentované práce študentov k roku 1968
v ČR, SR, Lotyšsku, Litve a Estónsku.
Vstup voľný.
Sobota 18. 10. o 19.00
Divadlo U Hasičů, Římská 2135/45, Praha 2
FOLKLÓR BEZ HRANÍC
V poradí XVI. ročník festivalu Folklór bez
hraníc prezentujúceho a dokumentujúceho slovenskú a českú vzájomnosť.
Program pripravili SZ Limbora, KSK, Etnica a ďalší. Účinkujú: Limbora, Limborka,
Malá Limborka a hostia.
Pondelok 20. 10., v čase 9.00 – 12.00
Materská škôlka F. Šrámka, Teplice
O PRINCEZNEJ A POPLETOVI
Dve predstavenia pre deti. Česko-slovenská
rozprávka „O princeznej a popletovi“. Pripravili Divadlo Piškot a KSK. Autor: Peter Stoličný. Hrajú: Miriam Pešková a Peter Pešek.
Utorok 21. 10. o 17.00
Zasadacia miestnosť, alebo kaviareň, Dom
národnostných menšín, Vocelova 3, Praha 2
SENIORSKÁ SEKCIA KSK
Beseda na tému „Slovensko a euro“.
Úvodné slovo prednesie Ing. Karol Ujházy.
Pripravené v spolupráci s redakciou časopisu
LISTY Slovákov a Čechov. Vstup voľný.
Štvrtok 23. 10. o 9.00
Modrá sála Slovenského inštitútu

Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program
pre študentov pražských škôl spojený
s prednáškou, prednesom ukážok z diel
a besedou. Program pripravili SI a KSK.
Vstup voľný.
Piatok 24. 10. o 9.00
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Pri
príležitosti otvorenia programového cyklu
„Hrátky se slovenštinou“ v materskom
centre. Program nadväzuje, tak ako v roku
2006, na tradičný program KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky
poďte s nami. Účinkujú Viera Kučerová
a Martin Matejka. Program pripravili KSK
a SI. Vstup voľný.
Piatok 24. 10. o 20.00
Lidové sady, Liberec
THE BACKWARDS:
Koncert významnej revivalovej slovenskej
skupiny THE BACKWARDS (The Beatles
revival). Koncert košickej skupiny THE
BACKWARDS organizuje IMEX Nitra s. r. o.,
partnerom akcie je aj KSK. Mediálnym
partnerom je okrem iných aj časopis LISTY
Slovákov a Čechov. Bližšie informácie:
www.thebackwards.sk; www.imexnitra.eu.
Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť:
http://vstupenka.liberec.cz/
Pondelok 27. 10.– Pondelok 3. 11.
Reštaurácia Zlatý kríž
Teplice
TÝŽDEŇ SLOVENSKEJ KUCHYNE
Štvrtok 30. 10. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť, Dom národnostných
menšín, Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti prevodov
bytov do vlastníctva)
Raz do mesiaca ju poskytuje členka KaRK
KSK – JUDr. Marta Očovská pre členov
KSK. Prineste si so sebou doklady týkajúce sa vašej problematiky.
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste
sa objednávali dopredu na telefónne
čísla KSK, t. j. 221 419 822 alebo
724 025 170.
Pondelok 10. 11. o 16.30
Regionálna knižnica, Lipová ul., Teplice
POZÝVAM VÁS NA SVOJU PLANÉTU
Večer s obľúbenou herečkou Květou Fialovou. Uvádza Peter Lipták. Hudobná spolupráca – študenti teplického konzervatória.
Utorok 11. 11. o 9.00
Modrá sála Slovenského inštitútu
Jilská 16, Praha 1
SLOVENSKÁ POÉZIA A PRÓZA
Od ľudovej slovesnosti po súčasnú modernu
Cyklický komponovaný literárny program pre
študentov pražských škôl spojený s prednáškou, prednesom ukážok z diel a besedou.
Program pripravili SI a KSK. Vstup voľný.

Streda 12. 11. o 15.00
Zasadacia miestnosť, Dom národnostných
menšín, Vocelova 3, Praha 2
ČESKOSLOVENSKO, SLOVENSKO A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY 1918 – 1938
Seminár pre stredné školy v rámci príprav
V. pražskej stredoškolskej konferencie
Československo – zaniknutý štát v Európe. Pripravili: Helena Nosková, Radovan
Čaplovič a Miriam Pešková.
Štvrtok 13.11. o 9.00
Slovenský inštitút, Jilská 16, Praha 1
ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU
Cyklický výchovno-dramatický program pre
najmenších žiakov pražských škôl o slovenčine a jednej rozprávkovej krajine. Pri príležitosti otvorenia programového cyklu „Hrátky se
slovenštinou“ v materskom centre. Program
nadväzuje, tak ako v roku 2006, na tradičný
program KSK – S básničkami a pesničkami do rozprávky poďte s nami. Účinkujú
Viera Kučerová a Martin Matejka. Program
pripravili KSK a SI. Vstup voľný.
Utorok 18. 11. o 19.30
Kúpeľný dom Beethoven, Teplice
KONCERT MLADÝCH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV
V rámci programu zaznejú diela slovenských a českých skladateľov. Pripravila
ROS Teplice v spolupráci s KSK.
Štvrtok 20. 11. o 17.00
Židovská obec, Lipová ul., Teplice
ŽIDOVSKÁ MENŠINA V ČESKOSLOVENSKU V ROKOCH 1945 – 1953
Prednáška PhDr. Heleny Noskovej, CSc.,
predsedníčky Klubu slovenskej kultúry
v Prahe na tému „Židovská menšina v Československu v rokoch 1945 – 1953“. Pripravili:
KSK, ROS Teplice v spolupráci s Ústavom
pro soudobé dějiny AV ČR. Vstup voľný.
Štvrtok 27. 11. v čase 17.00 – 18.30
Zasadacia miestnosť, Dom národnostných
menšín, Vocelova 3, Praha 2
BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA v otázkach bytovej problematiky a privatizácie bytového fondu (v oblasti prevodov
bytov do vlastníctva)
Pre veľký záujem vás prosíme, aby ste
sa objednávali dopredu na telefónne
čísla KSK, t. j. 221 419 822 alebo
724 025 170.

Bližšie informácie o niektorých programoch sa dozviete aj na internetových
stránkach – www.klubsk.net
Väčšina programov je ﬁnancovaná MK ČR
v rámci dotácií pridelených na rok 2008.
Niektoré z programov sú pripravené s ﬁnančným prispením MŠMT ČR, Hl. m.
Prahy a prípadne sponzorov.

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

Program Slovenského inštitútu v Prahe
na október a november 2008 / výber
Od 23. 10.
Galéria hl. mesta Prahy, Dům U Zlatého prstenu Týnská ul.
630/6, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
1960 => súčasnosť: Slovenské umenie a českí hostia
Jedinečný výstavný projekt moderného slovenského výtvarného umenia, doplnený významnými dielami českého súčasného umenia. Bližšie info: www.citygalleryprague.cz Autorka
výstavy: Zuzana Bartošová.
23. 10. o 17.00
PAVOL WEISS: Traja priatelia
Predstavenie českého prekladu románu popredného slovenského spisovateľa mladšej generácie. Pripravilo vydavateľstvo Akropolis v spolupráci so SI.
Od 28. 10.
Jízdárna Pražského hradu – Pražský hrad, U Prašného
mostu 55, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
SLOVENSKÝ OBRAZ (Anti-obraz). 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení
Historicky najväčšia prezentácia moderného slovenského
umenia v ČR. Kurátorka: PhDr. Katarína Bajcurová. Pripravila
Slovenská národná galéria v spolupráci so Správou Pražského hradu a SI. Výstava potrvá do 1. 3. 2009. Bližšie info:
www.kulturanahrade.cz
29. 10. o 19.30
Rudolfínum, Dvořákova sieň, Alšovo nábř. 12, Praha 1
ČESKOSLOVENSKO 90
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Dirigent: Peter Breiner. Sólisti: Stano Palúch – husle,
Andrej Šeban – elektrická gitara a fujara, Bratislavské
gitarové kvarteto. Pražská premiéra jedného z najoriginálnejších slovenských koncertných projektov vážnej hudby posledných rokov. Pripravil SI v spolupráci s ŠKO Žilina. Bližšie
info: www.ceskaﬁlharmonie.cz
3. 11. o 17.00
VEČER S MÁRIOU KRÁĽOVIČOVOU
Večer venovaný populárnej slovenskej herečke. Spojené
s výstavou a projekciou televízneho dokumentu o Márii Kráľovičovej. Moderuje: Ada Straková. Pripravil SI v spolupráci
s Divadelným ústavom Bratislava.
Od 5. 11.
Nostický palác, Maltézske nám. 1, Praha 1
Beno Rothenberg – Magdaléna Robinsonová – Karel
Cudlín: IZRAEL OBJEKTÍVMI TROCH GENERÁCIÍ FOTOGRAFOV
Výstava venovaná 60. výročiu založenia Štátu Izrael
Cyklus fotograﬁí slovenskej fotografky Magdalény Robinsonovej zachytáva všedný život v Izraeli v 60. rokoch 20. storočia. Pod záštitou ministra kultúry ČR Václava Jehličku,
veľvyslanca Štátu Izrael Jaakova Levyho, veľvyslanca SR
Petra Brňa a primátora hl. mesta Prahy Pavla Béma. Výstava potrvá do 1. 2. 2009.
5. 11. o 19.00
MATÚŠ JAKABČIC TRIO
Koncert populárneho slovenského gitaristu a jeho kapely
v zložení: Matúš Jakabčic – gitara, git. synt.; Juraj Griglák
– kontrabas, basová gitara; Oldo Petráš – bicie. Koncert
v rámci cyklu Slovenský jazzový klub pipravil SI v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.
7. 11. o 19.30
Dejvické divadlo, Zelená 1084/15a, Praha 6
Viliam Klimáček: DRAČÍ DOUPĚ
Fantasy horor o priateľstve a zločine. Svetová premiéra hry. Réžia: Karel František Tománek. Hrajú: I. Trojan, D. Novotný,
M. Myšička, K. Melíšková, K. Issová. Pod záštitou riaditeľa
SI Igora Otčenáša. Vstupenky v predaji v pokladni divadla a na
rezervace@dejvickedivadlo.cz Bližšie info: www.dejvickedivadlo.cz Pripravilo Dejvické divadlo v spolupráci s SI.
9. 11. o 18.00
Lucerna, Štěpánská 61, Praha l
COLLEGIUM MUSICUM
Vystúpenie legendárnej slovenskej kapely v rámci Československého festivalu Beat Fest. Skupina vystúpi v zostave:
Marián Varga – klávesy; Fedor Frešo – basová gitara; František Griglák – gitara; Igor Skovay – bicie. Vstupenky v sieti
Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal. Bližšie info: www.lucpra.com Na účasti slovenských umelcov sa podieľa SI.
11. 11. o 17.00
Galéria SI
VLADIMÍR MORÁVEK: ČO JE ČLOVEK ?
Výstava drevených plastík významného slovenského sochára
a rezbára. Pripravil SI.

Tradičná plavba
loďou po Vltave

12. 11. o 17.00
RUDOLF SLOBODA: RUBATO
Prezentácia českého prekladu knihy, ktorý vychádza v nakladateľstve KALICH. Hostia večera: Tereza Boučková,
prekladateľka knihy, PhDr. Jana Pátková, katedra slovakistiky UK v Prahe, Ludvík Vaculík. Moderuje: Tomáš Weiss.
Projekcia dokumentu o Rudolfovi Slobodovi. Pripravilo vydavateľstvo Kalich v spolupráci s SI.
12. 11. o 19.30
Spoločenská sála Domu s opatrovateľskou službou, Telč –
Staré Mesto
KONCERT PRE VIOLU A HUSLE
Cyklus koncertov Kruhu priateľov hudby Telč
Účinkujú: Věra Binarová – viola; Miriam Rodriguez Brüllová – gitara. Predpredaj vstupenek – Informačné středisko
Telč – v prízemí radnice. Pripravil Kruh priateľov hudby Telč
v spolupráci s SI.
13. 11. o 17.00
ETO VAŠE DELO
Krst publikácie, ktorá vznikla na základe diskusného klubu
pripravovaného Slovenským inštitútom v prvom polroku 2008.
Hostia: PhDr. Slavomír Michálek, CSc., riaditeľ HÚ SAV
a ďalší. Pripravil SI v spolupráci s Historickým ústavom SAV.

Z príhovoru predsedu Historickej skupiny priamych
účastníkov SNP a zástupcu Českého zväzu bojovníkov
za slobodu plk. Jána Fačka

14. 11. o 17.30
ECGH – Zlatý dom európskej kultúry, Dr. Stejskala 8, České
Budějovice
LADISLAV BIELIK: August 68 v Bratislave
Výstava legendárnych fotograﬁí z ulíc Bratislavy z 21. augusta
1968. Pripravil SI v spolupráci s n. s. Camera Obscura.
17.11. o 19.00
Kino Světozor, Vodičkova 4l, Praha 1
IVETKA A HORA
Osobný príbeh, životné a vnútorné skúsenosti Ivety Korčákovej, vizionárky z obce Litmanová na východnom Slovensku,
s odstupom niekoľkých rokov. Distribučná premiéra dokumentárneho ﬁlmu režiséra Víta Janečka. Bližšie info: www.
ivetka.net ; www.negativ.cz Pripravila ﬁlmová spoločnosť Negativ s.r.o. v spolupráci s SI.
18. 11. o 17.00
Projekcia ﬁlmov z Ústavu pamäti národa
PREŽILI SME GULAG
Réžia: Ondrej Krajňák. Päť mužov rozpráva príbeh svojho
zavlečenia do sovietskych táborov, a vo všetkých príbehoch
vidno rovnaký scenár KGB.
V TIENI ČASU
Réžia: Tibor Macák. Rekonštrukcia úteku Emila Šveca
práškovacím lietadlom a analýza spravodajskej hry ŠtB.
Erika Podlipná: KOLÁŽ
Pocta Dominikovi Tatarkovi. Prezentácia knihy. Podujatie
venované 19. výročiu Nežnej revolúcie.

Na slávnostnej Tradičnej plavbe loďou po Vltave nechýbali ani zástupcovia diplomatických zborov. Prvý sprava:
Lajos Szénási, prvý radca a vedúci Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Maďarskej republiky v ČR

19. 11. o 17.00
Miloš Krno: CNOSTNÝ METOD
Satirická tragikomédia z obdobia vojnovej Slovenskej republiky o postupnej morálnej degradácii provinčného malomeštiaka a jeho premene na cynického stúpenca dobového
politického a mocenského režimu. XXIX. projekcia cyklu
Slovenská literatúra a ﬁlm. Réžia: Ján Lacko. Hrajú: M.
Czechowicz, Z. Grúberová, T. Vokoun, N. Kotršová, J.
Greššo a ďalší. Pripravil SI a SFÚ Bratislava.
24. – 26. 11.
EKOTOPFILM 2008
Tradičná pražská prehliadka najlepších ﬁlmov XXXV. Medzinárodného ﬁlmového festivalu ﬁlmov o trvalo udržateľnom rozvoji.
24. – 26. 11. 9:00 – 9:45
Projekcia ﬁlmov pre malé deti
24. – 26. 11. 10:30 – 11:15
Projekcia ﬁlmov pre starších žiakov
24. – 26. 11. 12:00 – 12:45
Projekcia pre študentov
24. 11. 18:00 – 20:00
25. – 26. 11. 14:00 – 18:00
Projekcia pre dospelých
Uvádza: generálny riaditeľ festivalu Ing. Pavol Lím. Bližšie
informácie o ﬁlmoch na www.slovakemb.cz/SI Pripravil Ekotopﬁlm v spolupráci s SI.

Jedným z hlavných partnerov akcie bola aj spoločnosť
KORATEX CZ s.r.o., ktorú zastupoval konateľ spoločnosti Ing. Peter Mencer (druhý zľava)

27. 11. o 19.00
PETER CMORÍK
Koncert mladého populárneho slovenského speváka, víťaza
súťaže Slávik 2007. Vstup len na pozvánky! Pripravil SI.
Programy sa uskutočnia v Modrej sále Slovenského inštitútu (Jilská 16, Praha 1), pokiaľ nie je uvedené inak.
Upozornenie: Zmena programov, termínov a časov vyhradená!

Z vystúpenia ľudovej hudby, ktorú prezentovala LIMBORA
Foto Iko Keson
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